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Ingyenes egészség-

ügyi ismeretterjesztő 

előadás- és beszélge-

téssorozat kezdődik 

csütörtöktől Csíksze-

redában. A civil kezde-

ményezésre indított 

program célja a társa-

dalmi egészségneve-

lés. Az előadásokat a 

Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház és 

a Hargita Megyei Men-

tőszolgálat szakorvo-

sainak közreműködé-

sével bonyolítják le.

Civil kezdeményezésre, a 
Csíkszeredai Sürgősségi 
Megyei Kórházzal és a Har-

gita Megyei Mentőszolgálattal 
partnerségben február–május 
között nyolcalkalmas, ingyenes 
egészségügyi ismeretterjesz-
tő előadás- és beszélgetéssoro-
zat indul, Flastrom címmel. Az 
egészségügyi ismeretterjesztő 
program célja az egészségneve-
lés, az ezzel kapcsolatos tévhitek 
eloszlatása, valamint az orvos-
beteg közötti kapcsolat javítása.

A hallgatóság nyelvén

Az eseménysorozattal kap-
csolatos információkat tegnap 
sajtótájékoztatón ismertették. 
Pál Bíborka főszervező elmond-
ta, az előadásokat heti rend-

szerességgel, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház és a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat 
szakorvosainak közreműködé-
sével bonyolítják le. Ezek más-
fél órásak lesznek, csütörtökön 
délután 6 órától kezdődően két-
hetente tartják a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) Csíkszeredai Karának 

nagy előadótermében. A témákat 
az egészségügyi intézmények 
statisztikai adatait figyelembe 
véve jelölték ki, előnyben része-
sítve azokat a népbetegségeket, 
amelyek magas százalékban 
vannak jelen társadalmunkban, 
mint például szív-érrendszeri 
betegségek, cukorbetegség, al-
koholizmus, daganatos betegsé-
gek, táplálkozási zavarok. Pál 
Bíborka hozzátette, az előadá-
sok ismeretterjesztő jellegűek, 
azt tartják szem előtt, hogy a 
hallgatóság nyelvén beszéljenek 
az embereket érdeklő témák-
ról. Erre az előadás moderátora 
figyel, az előadások végeztével 
kérdéseket is lehet feltenni az 
adott témában.

A jobb kommunikáció érdekében

A főszervező ugyanakkor az 
előadássorozat elindításával kap-
csolatos motivációkról is beszélt. 
„Az egészségügyi szakembe-
rek szerint az emberek többsé-
ge csak akkor fordul orvoshoz, 
amikor a betegsége előrehaladott 
stádiumban van. A térségben na-
gyon kevés a megelőzési tevé-

kenység, a statisztikai adatok 
szerint nagyon kevesen járnak 
egészségügyi szűrővizsgálatok-
ra. Az előadássorozat, a közös 
találkozások segítenek az általá-
nos bizalmi viszony kialakításá-
ban és fenntartásában, lehetővé 
teszik az információcserét a fe-
lek között” – fogalmazott.

Médianyilvánosságot biztosítanak

A programnak széles média-
nyilvánosságot biztosítanak, en-
nek köszönhetően a helyszíni 
közönségen kívül további szemé-
lyekhez juthat el. Az előadássoro-
zatról epizódonként húszperces, 
összesen nyolc szerkesztett tévé- 
és rádióműsor készül. Előbbiek 
felkerülnek a Facebookra, a Flast-
rom fórum című csoportba, vala-
mint portálunk, a szekelyhon.
ro Youtube oldalán is megtekint-
hetők lesznek. Az előadásokról 
készült rádióműsorok a Fun FM 
és a Retró Rádió sávjain hallha-
tóak majd. Ugyanakkor egyez-
tetés zajlik az Erdélyi Magyar 
Televizíóval is a műsorok közve-
títéséről. A program főtámogató-
ja a Vita Crystal cég csíkszeredai 

képviselete, továbbá a csíkszere-
dai Gutenberg Kiadó. Az előadás-
sorozatot hiánypotlónak tartja a 
Csíki Hírlap is, ezért az előadá-
sokon elhangzott hasznos infor-
mációkról lapunk is részletesen 
beszámol majd.

Jó kezdeményezésnek tartják

Demeter Ferenc, a csíkszeredai 
sürgősségi kórház menedzsere 
elmondta, örömére szolgál, hogy 
ez egy civil kezdeményezés, ez-
által pedig mentes a politikától, 
egyetlen politikát ismer, az egész-
ségpolitikát. Konrád Judit, a sür-
gősségi kórház orvosigazgatója 
kiemelte, számukra és az intéz-
mény orvosainak is nagy öröm, 
hogy az előadássorozat által kö-
zelebb kerülnek a páciensekhez. 
Péter Szilárd, a mentőszolgálat 
vezérigazgatója is pozitívan ér-
tékelte a kezdeményezést, hiszi, 
hogy a Hargita megyei lakosok 
fejlődnek ezáltal az egészségügy 
területén. Miklóssy Ildikó, a Sa-
pientia EMTE Csíkszeredai Kara 
Biomérnöki Tanszékének veze-
tője elmondta, a felsőoktatási in-
tézmény nemcsak az egyetemi 
hallgatókért felel, hanem társa-
dalomnevelő feladata, illetve sze-
repe is van, épp ezért partnerek 
az előadássorozatban. A flastrom 
egyébként sebtapaszt jelent, átvitt 
értelemben, régiesen pedig lelki 
gyógyírt a fájdalomra, sérelemre.

MOLNÁR RAJMOND

Egészségügyi ismeretterjesztő előadás- és beszélgetéssorozat

Sokakat érdekelhet a Flastrom

Pál Bíborka főszervező jó nevű szakembereket „igazolt” a Flastromra
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.
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Tervezett előadások

Az első előadást dr. Kurkó 
Csilla tüdőgyógyász főorvos 
tartja csütörtökön Légzőszer-
vi megbetegedések címmel. 
Ezt követően, két hét múlva 
előadást tart dr. Hompoth 
György szülész-nőgyógyász 
Nőgyógyászati megbetege-
dések, Méhnyakrák-szűrés 
címen. Dr. Balogh Csaba 
kardiológus főorvos Szív- és 
érrendszeri megbetegedések 
témában beszél, dr. Kacsó Jo-
lán sürgősségi szakorvos és 
Bíró László háziorvos pedig 
a sürgősségi ellátórendszer 
működéséről tart előadást. 
Dr. Ruff Rudolf diabetológus, 
endokrinológus szakorvos a 
cukorbetegség és a pajzsmi-
rigy betegségeiről érteke-
zik. Dr. Péter Szilárd vezér-
igazgató és dr. Domokos Iván 
orvosigazgató, a Hargita Me-
gyei Mentőszolgálat részéről 
az intézet működését mutatja 
be. Dr. Szilveszter Anikó gyer-
mekgyógyász szakorvos Oltá-
sok, gyermekmegbetegedések 
címen tart előadást, dr. Holló 
Gergely onkológus szakorvos 
pedig a daganatos megbete-
gedések megelőzéséről be-
szél. Az előadások időpont-
jait lapunkban is közöljük 
hétről hétre.

Az előadássorozat, 
a közös találkozások 
segítenek az általános 
bizalmi viszony ki ala-
kí tásában és fenn tar-
tásában, le hető vé teszik 
az infor mációcserét a 
felek között
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