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Családi nap – 2016. augusztus 6. 

Hosszú évek után Tornyospálcán került újra megrendezésre a Felső-Szabolcsi Kórház 

és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) közös szervezésében a 

Családi nap. Az Intézmény vezetősége fontosnak tartja, hogy dolgozói a megfeszített 

munka mellett a kikapcsolódásról se feledkezzenek meg. 

A rendezvényt nagy érdeklődés övezte a munkatársak részéről már az előkészületek 

során is. A pozitív fogadtatást a rengeteg résztvevő bizonyította. Kora reggeltől késő 

délutánig mindenki megtalálhatta a neki tetsző programot: többek között sorverseny, 

tudományos bemutató, foci, kézműves foglalkozás közül választhattak a megjelent 

dolgozók és családtagjaik. Délután a kisvárdai Doktorock színtársulat tagjai és tánckara 

valamint Nagy Sándor meglepetésvendég műsora tette fel a koronát a napra.  

Az esemény jó alkalmat adott, hogy a dolgozók a munkahelyi környezetből kilépve 

töltsenek el minőségi időt egymással és családtagjaikkal. 
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A Szív világnapja – 2016. szeptember 24. 

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt 

egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját. A Magyar Kardiológusok Társasága és a 

Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptember utolsó vasárnapján, a Szív 

világnapján hívja fel a figyelmet a szív és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő 

gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. 

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott 2016. szeptember 24-én a Felső-Szabolcsi 

Kórház és Kisvárda Város Önkormányzata egy közös városi rendezvény keretében.  

A helyszín a város Főtere volt, ahol az érdeklődők egészségügyi vizsgálatokon vehettek 

részt, miközben prevenciós előadásokat hallgathattak a Felső-Szabolcsi Kórház 

orvosaitól. A betegségek megelőzésének egyik elengedhetetlen eleme a testmozgás, 

melyre lehetőség nyílt a nap folyamán: futás, torna és sorverseny keretében 

mérettettek meg a részt vevők. 

A Kórház és az Önkormányzat közös célkitűzése az volt, hogy felhívják a lakosság 

figyelmét, hogy a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető 

rendszeres szűrővizsgálatokkal, valamint egészségesebb életmóddal. 
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Osteoporosis világnap – 2016. október 25. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére a csontritkulás, azaz az 

osteoporosis világnapját 1995 óta tartják. Magyarország már 1996-ban csatlakozott a 

kezdeményezéshez, hisz hazánkban is komoly népegészségügyi gond: 800 ezer-1 

millió főre becsülhető a betegek száma, akiknek kétharmada nő, egyharmada férfi. 

Ezért is tartotta fontosnak a Felső-Szabolcsi Kórház, hogy felhívja a lakosság figyelmét 

erre a betegségre. 

A programra mind a dolgozókat, mind a meghívott civil szervezetek tagjait és minden 

érdeklődőt szívesen láttak. A rendezvény keretében előadásokban ismertették, mi az 

a csontritkulás, kiket érint, hogyan előzhető meg, mik azok a tünetek, melyekkel már 

szakértő segítségéhez kell fordulni, valamint, hogy milyen gyógykezelési lehetőségek 

állnak rendelkezésre. 

  



4 

 

Diabétesz Világnap – 2016. november 22. 

A Diabétesz Világnapját 1991 óta minden év november 14-én rendezik a Nemzetközi 

Diabetes Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ötlete nyomán. Az 

esemény ma már több mint 350 millió embert kapcsol össze a világon, köztük az 

egészségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket és a társadalom 

valamennyi tagját. Ezért sem maradhatott el 2016-ban az egészségmegőrző, 

egészségfejlesztő programok sorozatából a Felső-Szabolcsi Kórház életében sem ez a 

nap. 

A betegséghez való bármilyen kötődést mi sem mutatta jobban, mint a megjelentek 

száma. A résztvevők ezen a délutánon is szakértőktől, az érintett terület orvosaitól 

hallhatták első kézből, hogy mit érdemes tudni a cukorbetegségről, mik a tünetek, 

hogyan lehet együtt élni a problémával valamint miként lehet megelőzni a betegség 

rendkívül súlyos szövődményeit. 
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Rákellenes világnap – 2017. február 8. 

2000 februárjában, Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust. A 

résztvevők február 4-én történelmi dokumentumot, a Párizsi Chartát írták alá, amely 

világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen.  Ennek emlékére a kongresszus 

február 4-ét Rákellenes világnappá nyilvánította. 

A Felső-Szabolcsi Kórház prevenciós, egészségfejlesztő programsorozata 2017-ben is 

folytatódott. Az év első rendezvénye hazánk és a világ legsúlyosabb betegségéhez 

köthető, a rákhoz. 

A hagyományoknak megfelelően a civilek és az intézmény dolgozói ez alkalommal is 

nagy érdeklődéssel kísérték a rendezvényt.  

Az eddigiekhez hasonlóan számos érdekes előadással készültek a szervezők. Az 

előadók mindegyike hangsúlyozta: mivel ismerjük a kialakulás kockázatának tényezőit 

(dohányzás, táplálkozás, életmód stb.), ezért nem állunk teljesen tehetetlenül 

daganatos betegségekkel szemben: a rák kialakulásának veszélye csökkenthető! 

Mindenki tehet valamit, s csak közös összefogással vehetünk erőt e szörnyű kór 

uralmán! Ez a küzdelem nemcsak orvosi feladat, hanem mindannyiunk közös ügye. 
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Jótékonysági sütivásár 

Gyereknap 

Mikulás 

Karácsony 

„Csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt” 

Ez a jelmondat vezérli a Felső-Szabolcsi Kórház vezetőségét és dolgozóit, valamint 

intézményünk rengeteg támogatóját minden egyes alkalommal, amikor bármilyen 

támogatásra van szüksége Csecsemő- és gyermekosztályunknak. Ám nem csak szükség 

idején, hanem egy-egy jeles alkalomkor is próbálják szebbé tenni a fiatalok nálunk 

töltött napjait. Legyen akár gyermeknap, Mikulás, karácsony, vagy egy jótékonysági 

sütivásár egy gép beszerzése érdekében, mindig akadnak jó szándékú adakozó 

emberek, akik nem is sejtik, mekkora örömöt szereznek kis betegeinknek! 

 

 


