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HÁTTÉRANYAG
Gyermekonkológiai Személyzeti Pihenő ünnepélyes átadása
Tisztelettel és szeretettel várjuk a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati
Klinikáján, az Onkohematológiai Osztályon 2012. június 13-án, a Pécsi Rotary Klub
adományából elkészített személyzeti pihenőhelyiség ünnepélyes átadására.
A Rotary Klub szerteágazó irányokban nyújt segítséget. 2007-ben például a
Gyermekklinikára a Rotary Klub segítségével több mint százmillió forint értékű orvosi
műszer érkezett, mellyel a tárgyi feltételek nagymértékben javultak. Idén a személyi
feltételek javításában segítettek egy személyzeti pihenőszoba kialakításával. A
segítségnyújtás nemcsak anyagi támogatást, hanem belsőépítészeti és műszaki
tanácsadást is magában foglalt. A Rotary Klub az összegyűjtött Benkó Dixilend Band
koncert és 2012. évi bál bevételt az Eurakvilo Alapítványnak utalta át, mely alapítvány a
berendezések beszerzésében vett részt.
Egy gyermekonkológiai osztályon a cytosztatikus kezelések pontos adagolása, a
következményes immunrendszer gyengülés okozta veszélyeztetett állapotok észlelése
nagyfokú éberséget követel meg a személyzettől. A gyermekek túlnyomó része ugyan
meggyógyul, de a nem gyógyítható betegek és a szövődmények nemcsak a szülők és
hozzátartozók, hanem a személyzet számára is lelkileg megterhelő helyzeteket tud
teremteni. A pihenés munka közben (előtt és után) elemi feltétele a jó minőségű munkának.
Ha egy kamionsofőrt megállít a tachográf a vezetés felelőssége miatt, miért ne kellene
néha „leparkolni” egy ilyen munka közben? Az egészségügyben dolgozók, különösen a
nővérek és más szakdolgozók anyagi megbecsülése sajnos kevés. Ezért különösen nagy
jelentőségű, hogy a Rotary Klub, mint civil szervezet a társadalom megbecsülését is kifejezi
munkánk és munkatársaink iránt egy ilyen adomány segítségével.
Június 13-án 11 órakor a sajtó nyilvánossága előtt szeretnénk megköszönni a Pécsi
Rotary Klubnak a személyzeti pihenő kialakításában nyújtott segítségét, majd
ünnepélyesen megnyitni a pihenés lehetőségét. A sajtótájékoztatót és ünnepélyes
megnyitást követően szeretettel látjuk vendégül (házi sütésű sütemények, pogácsák, tea,
kávé, üdítő) az „Onkológiai Kisházban".
1

Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülés
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2012/junius/Tanevzaro_Szenqatus.jpg

2

