
A számítógépek persze szövegszerkesztésre, Az InfomJatikai és Hírközlési Minisztérium
táblázatkezelõ programok használatára, inter- támogatása: 200 millió Ft
netezésre, CD-írásra, szkennelésre stb. is hasz- Az üzemeltetés költségvetése/év: 20000 FtlIáto-
nálhatók. gató

A nyomtatás tíz oldalig ingyenes. Két saját Az üzemeltetés ~öltségvetése/óra: 133 Ft/láto-
könyvet, jegyzetet hozhatnak be az olvasók. gató/óra -

A HIK jelenleg hétfõtõl szombatig 8-tól 22 A potenciális látogatók száma: 10000 fõ/hét
óráig tart nyitva. A tartózkodási idõ nincs korlá- A HIK munkatársainak száma: 70 .
tozva, amennyiben azonban egyidejûleg négy- (Forrás http://www.hik.hu/)
százan lennének az épületben, az egyes felhasz- Koltay Tibor
nálók ott-tartózkodását korlátozni kellene, de eb-
ben az esetben is legalább három órát használ-
hatnák a HIK számítógépeit. Családi szombatok

A gy~,mJek~s fiatalok a .gyermekmegõrzõben a Fõvárosi Szabó Ervin
hagyhat ják majd gyermekeIket. A gyermekmeg-
õrzõ márciusban nyílik. Könyvtárban

Azt a temJet, amely az OMIKK volt folyó- .

irat-olvasójának adott helyet, már rekonstruál- Hazánkban a polgárosodás folyamata nemcsak a
ták. Eredeti formájában, a falak faborításával és gazdaság, de az egészségügy területén is szám-
a mennyezet-faborítást (megtévesztésig) utánzó tal an változást hozott.

I gipsz-stukkójával látható, egyelõre üresen. Nap mint nap szembesülnünk kell azzal a
Az épületben korszeru, az utcáról is megk?- ténnyel, hogy a korábban ingyenes egészségügyi

zelíthetõ fénymásoló szalon mûködik. TervezIk ellátás komoly pénzbe kerül. Ezzel találkozunk
könyvesbolt, valamint hallgatói információs pont a médiában, amikor arról olvashatunk, hogy az
kialakítását, ahol a hallgatói léttel kapcsolatos összes eddig jól prosperáló egészségügyi létesítmények
információ elérhetõ, a kollégiumi elhelyezési leh~- sorra ellehetetlenülnek, ezt tapasztaljuk, amikor
tõségektõl kezdve, a munkavállalási lehetõségekig a különféle alapítványok jó szándékú adakozó-
-ez a szolgáltatás országos szintû lesz. kat keresnek egy-egy élet megmentésére szük-

A HIK látogatóinak száma jelenleg napi séges beavatkozás fedezetére, de saját bõrünkön
nyolcvan fóre tehetõ, most ~észülnek egy átfog~ is észlelhetjük, amikor akár csak egy kis megfá-
kampányra, hírverésre, elsosorban a budapestI zás kapcsán a patikában a gyógyszerszámlával
felsõoktatási intézményekben. szembesülünk.

Az aktuális politikai vezetés legnagyobb igye-
Adatok a HIK-rõl kezete ellenére sem lehet egy zárt kasszás költ-

ségvetésbõl minden szinten maximális ellátást
A mK avatásának idõpon~a: 2002. december 12. biztosítani.
Tesztidõszak: 2002. december 13-20. Mit tehetünk a költségek csökkentése érdeké-
A HIK megnyitásának idõpontja: 2003. január 3. ben? A legolcsóbb ellátás minden szempontból
Nyitvatartási idõ: hétfõtõl szombat~g a megelõzés, a költségigényes probléma .Iehetõ-

8-tól 22 óráig ség szerinti elkerülése. Sok súlyos beteg szájá-
A HIK teljes területe (a felújítás elõtt álló ren- ból hallható, hogy "nem ittam, nem dohányoz-
dezvényközponttal együtt): 6500 m2 tam normális életet, éltem mégis..." A betegsé-
A HIK területe (Reviczky utcai, most átadott gek' egy jelentõs része sajnos nem kerülhetõ el,
szárny): 4300 m2 mégis vannak olyan esetek, melyeknél kellõ
A HIK befogadóképessége: 500 fó odafigyeléssel, idõben történõ észlelésseI a ko-
Az olvasótermek száma: 13 molyabb gondok megelõzhetõk. Erre irányulnak
Az oktató termek száma: 3 a különféle, egészséges lakosságon végzett szû-
A számítógépes férõhelyek száma: 300 rõvizsgálatok, valamint az egészségnevelés mi-
A Reviczky utcai szárny (HIK) átalakításának nél szélesebb körû kiterjesztése.
költsége: 1,5 milliárd Ft Ez utóbbi a célja egy könyvtárosokból, orvo-
InfomJatikai beruházás: 500 millió Ft sokból spontán módon verbuválódott kis csapat-
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il: , nak. Lelkes tevékenységüknek a szépen felújí- Ezek a laikusoknak szóló, közérthetõ elõadá-
I : tott Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár adott ott- sok egy ilyen látogatott helyen, mint a Fõvárosi
: i hont. Az elmúlt fél évben foglalkoztunk az egész- Szabó Ervin Könyvtár, egy lépést jelenthetnek a

i séges életmóddal, a szûrõvizsgálatok fontossá- fenti célok megvalósítása felé.
J i gával. Minden hónap harmadik szombatján, délelõtt
i : Szeptemberben a szájápolás legfontosabb te- tizenegy órakor kezdõdik a "családi szombat",
:' endõivel ismerkedtünk meg, októberben testi- ahol az aktív korosztály, a nagymamák, nagypa-

lelki problémák összefüggéseirõl beszélt egy pák, idõsek és fiatalok mellett az apró gyerme-
pszichoterapeuta. Novemberben az érbetegségek- kek szórakoztatására is gondoltak. Amíg a ki-
rõl volt szó. "A népesség egészséges állapotá- csik a gyermekkönyvtárban játszanak, alkotnak,

i nak javítása nagymértékben rugg a megelõzéstõl, felügyelet mellett szórakoznak vagy fejlesztik
~'; !. valamint a betegségek mielõbbi felismerésétõl. Ez képességeiket, addig a felnõttek számára tartott
'i azért fontos, hogy idõben megfelelõ ellátást lehes- egészségmegõrzõ programok segítséget próbál-
; \ sen nyújtani" -mondta egyebek közt dr. Sándor nak nyújtani az ezredforduló stresszeI teli élet-

:.ij .István. formájánaktúléléséhez.'1 ' Dec~~b~~ 21-én a té~a a ma~as .vérnyomás .Olyan,korban élünk, amikor.a fes~~,tség, t~!-

j volt, eloadoja dr. Hankoczy Judú foorvos. Dr. hajszoltsag mellett gyakran nInCS ldonk sajat
Lõrinczi Sándor érsebész megjegyezte: "A hét- problémáink észlelésére, sokszor nem tulajdoní-
köznapi munka során nagyon elszomorító, de tunk jelentõséget -tudatlanságból, vagy egysze- .

I gyakorta tapasztalom, hogy váratlan, veszélyez- rûen idõ hiányában -olyan dolgoknak, amelyek-

tetõ kórképek hátterében kezeletlen vagy elégte- kel a jövõnk, egészségi állapotunk, vagy egy-
lenül kezelt magas vérnyomás áll". szerûen jó közérzetünk zálogát biztosíthatnánk.

A következõ kérdésekrõl beszélgettünk: Mi- Az egészségmegõrzõ program keretében le-
kor magas a vérnyomás? Kell-e kezelni a magas hetõség nyílik személyes beszélgetésekre az or-
vérnyomást? Miért hívjuk néma gyilkosnak? Mi vos-elõadókkal az egészséges életmódról, azok-
az összeruggés az életmód és a magas vérnyo- ról a figyelmeztetõ tünetekrõl, amelyek észlelé-
más között? sel(or orvoshoz kell fordulnunk, mielõtt még ko-

Januári téma: a. májbetegségek. "Örömmel molyabb baj következhetne be.
látom, hogy a média az utóbbi idõben egyre több A tudás hatalom, tudásunkat fordítsuk saját
figyelmet szentel az egészség megõrzésének, magunk és k;örnyezetünk jobbá tételére, ezzel
mégis azt gondolom, az emberek többsége még nemcsak pénzt, d~ életminõséget is nyerhetünk.
mindig keveset tud a betegségek megelõzésének (K. K.)lehetõségeirõl. Mint a Szent László Kórház .

hepatológiai osztályán dolgozó belgyógyász, nap Könyvtárosasszisztens-
mint nap találkozom olyan betegekkel, akik ar- ké pzésról számolnak be, hogy nem ha'llottak még a .,

vírusos hepatitisek veszélyeirõl, a lehetséges a BME OMIKK-banvédõoltásokról. Nemcsak a vírusok, de az alko- .

hol és a drogfogyasztás veszélyeire, májkárosító Mindössze fél év kihagyás sal folytatódott 2002-
hatására is fel kell hívni a figyelmet. Tapaszta- ben a könyvtárosasszisztens-képzés a Budapesti
latunk szerint nem lehet eleget beszélni ezekrõl. Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Orszá-
Természetesen az egészség megõrzésének egyéb gos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár-
Iehetõségei, a helyes táplálkozás, a sport, a szû- ban. Mivel az OMIKK-ban 1956 óta folyamatos
rõprogramokon való részvétel fontosságát is tu- volt az aktuális rendeletek által elõírt szinten a
datosítanunk kell az emberekben" -mondta el középfokú szakemberképzés, ez a tevékenység
vendégünk. országos szakkönyvtári feladatként az integráci-

Február 15-ei programunk témája a diéta volt: ót követõen is alapfeladataink között maradt.
a cukorbetegség és a diéta; magas koleszterin, a Az átszervezések és a költözések miatt 2001
magas zsíranyagcsere-értékek esetén alkalmazott õszén még nem tudtuk a képzést megindítani,
diéta; a daganatos betegségek és a diéta; egyéb erre leghamarabb 2002 februárjában kerülhetett
diétás tanácsok. sor. A tanfolyamot a szakma "nagy öregje",
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