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Békés Megye meghatározó Szülészeti-Nőgyógyászati Osztálya 50 szerződött betegággyal látja el „súlyponti 

kórházként" a megye betegeit. Aki figyelemmel kíséri az osztály tevékenységét, jól tudja, hogy a környező 

kórházakból, ill. területekről ide irányulnak a súlyosabb esetek, mert itt a diagnosztikára, a terápiára sok esetben 

kedvezőbb feltételek vannak. 

 
 
Dr. Párducz László     osztályvezető főorvos kinevezése után a folyamatban levő 
rekonstrukciós munkálatok eredményeként az osztály új arculatának kialakítását tűzte ki célul. 
Az osztály vonzóbbá tételében és a hatékonyabb működés elérése céljából a fizetőbeteg 
ellátás adta lehetőségeket az egyágyas szülőszobák létrehozását valamint a fokozottan jól 
berendezett szobák kialakítását mind a szülészeti, mind a nőgyógyászati részlegen 
megkezdték. A mai válsággal teli, nehéz gazdasági helyzetben nem könnyű a kor 
követelményeinek megfelelő osztályszerkezetet kialakítani. Tudomásunk szerint Főorvos Úr 
minden lehetséges módot megragad az elképzelései megvalósítása érdekében. Javítani 
szeretnék a szülő nők ellátásainak feltételeit valamint az újszülöttel történő elhelyezés 
lehetőségeit. A szülészeti-nőgyógyászati osztály egyik legújabb kezdeményezése hogy 
jótékonysági estet rendeznek. 
 

Mi az est célja, mire kívánják felhívni a figyelmet?  

 
Célunk, hogy a Pándy Kálmán Megyei Kórház minél előbb elnyerje a „Bababarát Kórház" 
címet. Az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekvédelmi Alapja, az UNICEF 
1992-ben a szoptatás támogatására indította el a „Bababarát Kórház" mozgalmat. Jelenleg 
Magyarországon 13 kórházban adottak a feltételek a fenti cím viselésére.  
Intézményünk menedzsmentje, főként az ápolási igazgatónőnk Halmosné Mészáros Magdolna 
már rég átlátta a „rooming-in"-es szobák jelentőségét és szükségszerűségét. Szeretnénk, hogy 
a gyermekágyas részlegünkön megfelelő teret és korszerűen berendezett szobákat alakítsunk 
ki, ahol a megszült kismamák a nap 24 órájában együtt lehetnek kisbabájukkal. Jelenleg öt 
ággyal, azaz két ilyen típusú szobával rendelkezünk. Ahhoz, hogy az egész részlegünkre 
kiterjesszük ezt az ellátást, pályázatok útján már próbálkozott a kórház vezetése az 
átalakítások anyagi fedezetének megteremtésével; sajnos mindeddig sikertelenül. Ezért 
kezdeményeztük a fent már említett jótékonysági est létrehozását. 
 

Mit takar a „bababarát" elnevezés, mi ennek a szakmai háttere?  

 

A Bababarát kezdeményezés lényege, hogy az anyát és újszülöttjét nyomós egészségügyi 
indok nélkül ne válasszuk el egymástól, és biztosítsunk minden lehetőséget úgy gyakorlati 
mind elméleti szinten (információk átadásával), ami a sikeres szoptatáshoz szükséges.  
Nekünk most a régi több évtizedes struktúráinkat kell átalakítani. Tesszük ezt azért, mert a 
jelenleg legkorszerűbbnek mondható, legbiztonságosabb elhelyezési formát az anya és 
újszülöttje 24 órás együttes elhelyezését szeretnénk mindenki számára elérhetővé tenni a 
gyermekágyas részlegünkön - ez által lehetővé tesszük az igény szerinti szoptatást, a korai és 
gyakori mellre helyezést. Az együttes elhelyezés nagy előnye még, hogy az újszülöttek 
kevesebbet sírnak, nyugodtabbak, a cumi és cumisüveg használatát és a feleslegesen adott 
pótlást így kerülni tudjuk. Az édesanya ráhangolódik a gyermekére, érzékelni tudja azokat a 



finom jelzéseket, amit csak az anya tud a gyermekéről. A fürdetést vagy akár a vizsgálatokat 
is az anya jelenlétében kellene elvégezni. Ezeket a szerkezeti átalakításokat azért is meg 
kellene tenni, mert tudjuk, hogy manapság egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon, 
s az emberek mindent meg- és átgondolnak. Így van ez az iskola- vagy az óvodaválasztásnál, 
és ha tehetik - így lesz, vagy már így is van - a szülészeti osztályok megválasztásának terén is. 
Ezért határoztuk el, hogy mindent megteszünk azért, hogy kórházunk „Bababarát Kórház" 
legyen. A hiányzó anyagi fedezetet szeretnénk jótékonysági adományok formájában 
megteremteni. Lesznek, akik kinevetnek bennünket, de bizonyára lesz a környezetünkben 
olyan felelősséggel gondolkodó és tenni tudó személy vagy szervezet, akiknek egyáltalán nem 
mindegy a jövő nemzedékének egészsége. A megszületés utáni körülmények javításának 
érdekében tenni kívánnak ők is. 

 

Támogatásra lehetősége van bárkinek. Aki úgy érzi, fontos számára mindaz, amiről most 
beszélek, megteheti „A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályáért" Alapítvány 
bankszámlájára történő pénzösszeg utalásával is, a 10700165-44021304-51100005 
számlaszámon.  
 

Tombolatárgyak felajánlása halmosne@pandy.hu e-mail címen, illetve személyesen a kórház 
ápolási igazgatóságán lehetséges 

 

Nem is gondolná az ember, hogy a korai mellre tételnek, illetve a kizárólagos 
szoptatásnak a „Bababarát Kórház" megvalósításának ilyen nagy jelentősége van.  
Hogyan is néz ki egy ún. „rooming-in"-es szoba?  

 

Tudjuk, hogy minden egészséges újszülött képes arra, hogy felkússzon az édesanyja melléig 
és önállóan szopni kezdjen, ha születése után az édesanyja hasára fektetik. Erősebb anya-
gyermekkötődés alakul ki, nem beszélve arról, hogy az újszülött hozzájut azonnal a 
kolosztrumhoz, ahhoz a folyékony kincshez, mely az élet egyik legnagyobb ajándéka, hisz 
ellenanyagokban, védőanyagokban dús, és mintegy védőoltásnak is felfogható. Nemcsak a 
betegségektől véd, hanem a csecsemők immunrendszerének kifejlődését is elősegíti. A 
bélrendszer működését befolyásolva olyan faktorokat tartalmaz, amelyek nehezítik a 
kórokozóknak a csecsemő szervezetébe való bejutását.  
Most egy osztályos védőnő segíti az anyukákat a csecsemős nővéreinken kívül. Az újszülöttek 



kis mozgatható ágyakban édesanyjuk ágya mellett fekszenek. A kialakítandó kórtermekben a 
csecsemőfürdetés, pelenkázás, ápolás oktatására és gyakorlására alkalmas sarkot is 
kiképezünk. 

 

Milyen programmal számolhatnak az est résztvevői?  

 

18. 00 órától várjuk a vendégeket. Majd köszöntők hangzanak el a szervezők és a fővédnök 
részéről. Ezt követően a Békés Megyei Jókai Színház művészeinek „Bababarát" műsorára 
kerül sor. Az est keretében ismertetjük azokat a terveket, és elképzeléseket, melyeket a 
„hagyomány és változás" keretében szeretnénk a közeljövőben megvalósítani. A 
látványtervek kidolgozásában és a lehetőségeken belüli átalakítások megtervezésében Rapport 
István gyulai építész tervezőtől kaptunk és kapunk önzetlen segítséget. Török István     
„Törökdekor" révén már bizonyos munkálatokat is megkezdtünk az osztályunkon. Juhász 
Sándor ismert békési üvegesmester eddigi tevékenységét is bemutatjuk. 
A jótékonysági estünkön főként a zene szól a tánc, a barátság és összefogás mellett a 
megszületendő babák érdekében! Tombolán értékes nyereményeket sorsolunk ki.  
 

Mikor, hol tartják a rendezvényt? 

 

2010. április 24-én (szombat) 18.00 órakor kerül első alkalommal megrendezésre a Pándy 
Kálmán Megyei Kórház szervezésében a „Bababarát" jótékonysági est a kórház Árvay 
termében.  
Az estet a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály - a Gyermekosztály támogatásával - 
hagyományteremtő szándékkal rendezi meg. Megtisztelő számunkra, hogy a rendezvény 
fővédnöke a megyei közgyűlés elnöke, Domokos László elnök úr. 
 

Hol vásárolhatják meg a jegyeket azok, akik kedvet kaptak a jótékonysági esten való 
részvételre?  



 
Tourinform Irodában (Gyula, Kossuth L. u. 7.), Silicon Dreams Számítástechnikai 
Szaküzletben (Gyula, Jókai u. 20.), és a Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati 
Osztályán Lengyelné Rapport Ildikónál. További információ a www.pandy.hu oldalon érhető 
el. Amennyiben nem gyulai lakos, kérjük, hogy részvételi szándékát a 
bababaratest@pandy.hu e-mail címen, illetve a 66/526-591-es telefonszámon jelezze!  
 

Befejező gondolatai?  

 

A szülészeti ellátásunk átalakulásának korát éljük. Az orvostudomány igen érzékeny 
területén, a szülészetben kulcsfontosságú kérdésként jelenik meg a minőség kérdése. Értem 
ezalatt azt, hogy az ellátás, a szolgáltatások színvonala, az ápolás - a várandós nők, illetve 
édesanyák igényeinek, elvárásainak megfeleljen. A Rooming-in bevezetésével meg kell 
teremtenünk a lehetőséget arra, hogy a születés minden egyes mozzanata harmonikus és 
családcentrikus legyen. A szülőszoba átalakítását a közeljövőben szeretnénk megvalósítani a 
XXI. század követelményeinek megfelelően. 

 

Dr. Párducz László 
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 

Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály 
osztályvezető főorvosa 
 


