CSALÁDBARÁT

„MINDENKI EGYÉRT,
EGY MINDENKIÉRT”
Példaértékű összetartás jellemzi a Belgyógyászati Klinika Reumatológiájának 45 fős kollektíváját.
Szeretik a munkahelyüket, fontos számukra a család tisztelete és megbecsülése. Ez a szemlélet a
munkakörülményekben és a betegellátásban is érvényesül, amit idén Családbarát Kórházi Osztály
címmel ismertek el.

- OLYANOK VAGYUNK,
MINT EGY NAGY CSALÁD.
Együtt lüktetünk, rezgünk nap mint nap.
„Mindenki egyért, egy mindenkiért”
szellemben dolgozunk. Felelősséget
érzünk a dolgozók testi-lelki egészsé- Megalakulásunk óta az az alapszemléletünk, hogy
a munkavégzés minőségére kihat a családi háttér, a
munkahelyi dolgok pedig a családi életre. Ezért különösen figyelünk arra, hogy olyan légkört teremtsünk
magunk körül, ahová jó érzéssel jövünk be dolgozni –
meséli Domján Andrea vezető ápoló, akinek irányításával már 12 éve valóban családbarát szemléletű
munka zajlik a Reumatológián.

gének megőrzéséért. Ennek érdekében

Ezt díjazta idén ősszel a Magyar Kórházszövetség
és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A
„Családbarát Kórházi Osztály 2020” kitüntetést a családbarát munkakörülményekért, a kórházi dolgozók
jobb munka-magánélet egyensúlyáért, a nagyobb
megbecsüléséért, valamint a betegek és hozzátartozók minél emberibb kiszolgálásáéért adományozták a
Reumatológiának.

mény: ezekkel gazdagítjuk a kollégák és

orvosaink, gyógytornászaink rendszeresen tartanak gerinctornát a dolgozóknak és szeretünk csapatépítő programokat szervezni. Névnapi köszöntések,
kirándulások, karácsonyi összejövetel,
Reuma Családi Nap és vidám évzáró esecsaládtagjaik emlékeit, bár idén a koronavírus-járvány miatt elmaradtak ezek a
hagyományos események – részletezi a
családbarát szemléletet Domján Andrea.
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21. századi betegellátás,
oktatás és kutatás
szimbiózisa a betegekért.

A Reumatológián dolgozók mottója.
Az itt dolgozók családjában az utóbbi 5
évben 16 baba született, ami jól példázza: a közösség maximálisan támogatja a
családalapítást, gyermekvállalást. Domján
Andrea szerint ezt a fajta családbarát
légkört „egyszemélyes zenekarként” nem
lehet megvalósítani.
- Kell egy nagyon jó csapat, amelyben a
tagoknak ugyanazok az értékek fontosak, illetve ha a Reumatológia vezetője,
Szekanecz Zoltán professzor úr nem volna
olyan családbarát, mint amilyen, ha nem
érdeklődne őszintén mindig mindenki
iránt, akkor ez nem így működne.
A családbarát szemléletnek a betegellátásban is hangsúlyos szerepe van.
Maximálisan odafigyelnek arra, hogy a
reumatológiai betegséggel élők is teljes
értékű életet tudjanak élni. Az osztály tíz
éve szorosan együttműködik az Arthritis
Alapítvánnyal. Ezen keresztül önkéntes
gyógytornászok tartanak ízületvédelemmel, törésmegelőzéssel kapcsolatos
foglalkozást a betegeknek. A közösen
működtetett betegklub összejövetelien
felvilágosító előadásokkal segítik a
betegeket és családtagjaikat.
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- A személyes találkozókat a vírushelyzet
miatt most nem tudjuk megtartani, de a
klubnak köszönhetően példátlanul jó a
betegekkel való kapcsolat. Egészen más
úgy találkozni a váróban egy pácienssel,
hogy tudjuk: hány unokája van, vagy legutóbb milyen süteményt sütött. Köszönet
ezért Burainé Győri Anikónak, a betegklub
vezetőjének, akinek a munkája nagyban
hozzájárul a jól működő, tartalmas programokat kínáló, családbarát szemléletet
elmélyítő közösség megtartásához.
A betegelégedettség fokozása érdekében
a jövőben egy olyan edukációs szobát
szeretnének létrehozni, ahol a szakemberek személyes és csoportos foglakozásokat tartanának a reumatológiai betegeknek és hozzátartozóiknak.
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