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Könyvtárak
az egészségügy,
a gyógyítás szolgálatában

„Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni.”
Lord Chesterfield ezen gondolata akár mottója is
lehetett volna a Könyvtárak a minõségbiztosított
kórházakban címû konferenciának. A Magyar Or-
vosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) és a Zala
Megyei Kórház által szervezett rendezvényre
2006. március 21-én került sor Zalaegerszegen,
a Zala Megyei Kórház Tanácstermében.

Az elõzõ napon a MOKSZ elnöksége tartotta
ülését ugyancsak Zalaegerszegen, amikoris a
szövetség éves távú és aktuális feladatairól for-
máltak véleményt, hoztak döntéseket az elnök-
ség tagjai.

A több mint negyven résztvevõt, akik – Szol-
noktól Gyõrig, Nyíregyházától, Gyulától Buda-
pestig, Szombathelyig – megtisztelték a rendez-
vényt, Kránitz Katalin, a Zala Megyei Kórház
minõségirányítási igazgatója köszöntötte. Magát
a nyitóelõadást is õ tartotta  Eredmények és le-
hetõségek a Zala Megyei Kórház minõségirányí-
tási rendszerében címmel. Ebben elõször  magát
a kórházat mutatta be, ahol 22 fekvõbeteg osz-
tály 1229 ágyán, 172 szakrendelésen folyik a
betegellátás, gyógyítás. Az ellátandó lakosság
mintegy 300 ezer, az intézményben megforduló
betegek száma közel évi 1 millió. A minõség-
ügyi rendszer intézményi meghonosításában a
Dunaferr Qualitest Minõségügyi Kft. mûködött
közre, aminek eredményeként lezajlott a folya-
matszabályozás, majd 1995-ben az ÖQS tanúsí-
tás. Ennek megújítása 1998-ban és 2001-ben is
megtörtént. A következõ lépcsõben kidolgozták
a szakmai algoritmusokat, meghatározták a mi-
nõségi mutatókat. A cél, a TQM (total quality
management) megteremtése volt. Az EFQM ér-
tékelés, EFQM kiválósági modell révén az inté-
zeti erõsségek, valamint a fejlesztendõ területek
kerültek elõtérbe. 2000-ben megtörtént az ISO
rendszerre való átállás, az ISO 9001:2000 szab-
ványra való áttérés, ami – többek közt – a folya-

matszemléletû, rendszerszemléletû irányítást se-
gítette. A tervezést, bevezetést, ellenõrzést, in-
tézkedést, javítást magában foglaló PDCA cik-
lus a tényeken alapuló döntéshozatalhoz járult
hozzá. A továbblépés lehetõségeit a beteg- és
dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredményei-
bõl adódó teendõk, fejlesztõ teamek alakítása,
valamint egy integrált minõségirányítási rendszer
kialakítása jelentheti.

A Mit jelent minõségbiztosítási rendszer ke-
retei közt mûködni? kérdésre adott válaszokból
három megyei kórház könyvtárának gyakorlati
tapasztalatait ismerhettük meg.

Kührner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház
„Kállai Rudolf” Könyvtár vezetõje elõadásában
leszögezte, hogy a minõségi szolgáltatás nem
csak kielégíti, hanem túl is lépi a felhasználók
igényeit. A könyvtárral szemben megnyilvánuló
elvárások a felhasználói igényekben, a szállítók-
kal kapcsolatos kívánalmakban, a könyvtári
munkafolyamatok megfelelõ szervezésében, az
erõforrások ésszerû felhasználásában, a munka-
társak felkészültségében, elkötelezettségében
valamint az optimálisra törekvõ környezetben is
tetten érhetõk. A minõségbiztosítással való fog-
lalkozás idõszerûségét – több minden mellett –
a politikai rendszerváltás, az Európai Unióhoz
való csatlakozás, a korunkban tapasztalható in-
formációs és informatikai robbanás, a felhaszná-
lói igények változása, valamint a szolgáltatások
azonos színvonalára való törekvés is kiemeli. A
minõségirányítási rendszer bevezetésére, mûköd-
tetésére fel kell készülni az ide vonatkozó szak-
irodalom összegyûjtésével, a könyvtári tevékeny-

Feldúlták a párizsi tüntetõk a Sorbonne egyik
könyvtárát. A diákok ott barikádozták el ma-
gukat, amikor a rendõrség ki akarta kerget-
ni õket, és székeket, asztalokat, számítógé-
peket dobáltak az egyenruhások fejére. A
„csatában” könyvek is megsérültek vagy
éppen megsemmisültek, de szerencsére nem
pótolhatatlanok.
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ségek vizsgálatával, a saját szakterületünkre vo-
natkozó folyamatleírások elkészítésével, továb-
bá a munkatársak képzésével is.

Kis-Pál Sándorné – Gyuláról, a Békés Me-
gyei Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtárá-
ból – elõadásában kiemelte az idevágó törvé-
nyek, rendeletek, szabványok, szakirodalom biz-
tosításának fontosságát a minõségi munka jegyé-
ben. Saját tapasztalata is, hogy a jelenlegi fi-
nanszírozási lehetõségek nem mindig teszik le-
hetõvé a szükséges beszerzéseket, fejlesztése-
ket. A kórházi könyvtárak speciális helyzetük
nyomán három minisztériumtól is „függenek”.
Úgy mint az Egészségügyi, a Belügyminisztéri-
umtól és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-

tériumától. Megemlítette a közmûvelõdé-
si és a szakkönyvtárak azonos elbírálásá-
nak hiányát. Például a dokumentumvásár-
lási normatívából jelenleg a szakkönyvtá-
rak nem, csak a közmûvelõdési könyvtá-
rak részesülhetnek. Ugyanakkor a kórhá-
zak könyvtárai naprakész, korszerû szol-
gáltatásaikkal hozzájárulnak az adott in-
tézmény tudományos eredményeihez, az
ott folyó gyógyítás jó színvonalához.

Beke Gabriella a Zala Megyei Kórház
Egészségügyi Szakkönyvtárának minõség-
ügyi tapasztalatait ismertetve beszélt saját
könyvtáruk regionális szintre kiterjeszten-
dõ mûködésérõl, a felhasználói igények
ismeretének fontosságáról (az e tárgyban

végzett felmérésükrõl),
valamint a magyar
szabvány szerinti,
könyvtárukra vonat-
koztatott teljesítmény-
mutatóikról, elektroni-
kus könyvtári szolgál-
tatásaik teljesítmény-
mutatóiról. Ezen szá-
mok alapján részben az
évenkénti változást le-
het nyomon követni,
másrészt a többi hason-
ló kategóriájú könyvtár
adataival összevetve, a
másokhoz való viszo-
nyítás révén kaphatunk
visszajelzést. A Zala
Megyei Kórház könyv-
tárának számításaiból a

2001 és 2005 közötti idõszak adatai alapján a
célközönségbõl a könyvtárhasználók arányáról,
az egy használóra jutó költségrõl, az egy fõre
jutó könyvtárlátogatások számáról, az egy alkal-
mazottra jutó kölcsönzések számáról, a könyv-
tárközi kölcsönzések gyorsaságáról, továbbá gé-
pesített rendszerük elérhetõségérõl kaphattunk ké-
pet. Az elektronikus szolgáltatásaikra vonatko-
zóan a számítógépes munkaállomások hozzáfér-
hetõségének egy fõre jutó idejérõl, a közönség
és a nyilvános munkaállomások számarányáról,
a virtuális látogatások arányáról és az elektroni-
kus gyûjteményre fordított összeg százalékos
arányáról ismerhettük meg a 2005-ös adatokat.
A bemutatott SWOT-analízissel a szóban forgó
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szakkönyvtár erõsségei, gyengeségei, lehetõsé-
gei, fenyegetettségei váltak nyilvánvalóvá.

Az Egészségügyi Minisztérium képviseleté-
ben Szy Ildikó osztályvezetõ A szakmai irányel-
vek, protokollok készítésének, megjelenésének el-
járásrendje címmel tartott elõadást. Ebbõl egy
szisztematikusan végigvezetett gondolatmenet
alapján a figyelem fókuszába került a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. számú törvény, amely a szakmai aján-
lások elkészítésének alapját képezi. Tisztázód-
tak ezen folyamat lépései, az ajánlattételre jogo-
sultak köre és magának a közzétételnek a krité-
riumai. Az elfogadott témajavaslatokhoz (fõbb
betegségcsoportokhoz) fejlesztõcsoportok alakul-
nak, amelyek kidolgozzák, majd véleményezte-
tik szakmai irányelveiket, protokolljaikat; továbbá
gondoskodnak a megjelentetésükrõl. Majd fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét, hogy e témáról a
minisztérium portálján, a http://www.eum.hu/
eum/eum.head.page?pid=DA_93148 webcímen
folyamatosan tájékozódhatnak.

A délutáni fórum vendége volt Szy Ildikó
(Egészségügyi Minisztérium), Kránitz Katalin
(Zala Megyei Kórház), Bartos Éva (Könyvtári
Intézet) és Gracza Tünde (Pécsi Tudományegye-
tem Orvostudományi és Egészségtudományi
Centrum Könyvtár). A moderátor szerepét Ba-
logh Margit (Petõ Intézet Könyvtár) vállalta.
Nem kisebb célt tûztünk e fórummal magunk
elé, mint a mûködésünkhöz szükséges szakmai
irányelvek, ajánlások kidolgozásának elindítását
saját szakterületi könyvtárainkra, információ- és
dokumentumszolgáltatásainkra, ellátási szintek
szerint. Az elhangzott javaslatok – ezúttal külön
név megjelölése nélkül – a következõk voltak:
Gondolkozzunk az adott problémáról a struktú-
ra-folyamat-eredmény logikai lánc keretei között.
Fel kell mérni a fenntartó intézmények paramé-
tereit, adatokat kell gyûjteni a hálózat szakkönyv-
tárairól. Készüljön el a minõségi követelmények
leírása egy-egy jól mûködõ könyvtárra vetítve.
A cél eléréséhez nagyon fontos a könyvtárakkal

szembeni igények felmé-
rése, a könyvtárakra vo-
natkozó elõírások figye-
lembevétele. Hangsúlyo-
zandó a kórházak és szak-
könyvtáraik kölcsönös
egymásrautaltsága, a kór-
házak könyvtárai a gyó-
gyítás szerves részeivé
kell hogy váljanak. Fon-
tosak az ide vonatkozó
költségszámítások. Nem

ártana felülvizsgálni az orvosi könyvtár megne-
vezést, mivel az ezen helyeken folyó munka
lényegét sokkal inkább tükrözi az egészségügyi
szakkönyvtár elnevezés. A hálózat könyvtárai is
kerüljenek be az elektronikus Könyvtári Miner-
vába, frissítsék ott adataikat. Élõ probléma, hogy
külsõ felhasználókat is szép számmal fogadnak
a kórházak könyvtárai, de ehhez külön támoga-
tást nem kapnak. Nagyon fontos, hogy az orvosi
könyvtári hálózat mûködésében érintett minisz-
tériumok fogjanak össze. Ennek egyik eredmé-
nye lehet, hogy közösen finanszírozzák szakmai
adatbázisok használatát. A MOKSZ segítse a
mûködési feltételek javításához nélkülözhetet-
len anyagi és szellemi erõk egyesítését. A
MOKSZ tervei közt szereplõ könyvtártörténe-
tek írására, a hálózatban dolgozó munkatár-
sakról készítendõ adatbázishoz szükséges adat-
szolgáltatásra szóló felhívást ismét megerõsí-
tették, csakúgy, mint a kórházak, szakkönyvtá-
rak névadójául szolgáló híres emberek adatbá-
zisba való rendezéséhez szükséges adatszolgál-
tatás kérését.

Szakmai napunk zárszavában Balogh Margit
az orvosi könyvtári hálózatot érintõ fontosabb
honlapok, levelezõlisták figyelésére, valamint a
tervezett irányelvek, ajánlások elkészítéséhez nél-
külözhetetlen gyors, pontos adatszolgáltatás
megtételére hívta fel a figyelmet.

Úgy tûnik, megtörtént az elsõ lépés az orvosi,
egészségügyi szakkönyvtárak mûködését szabályo-
zó ajánlások, irányelvek megfogalmazásához. A
szándék kinyilvánítása, megerõsödése után követ-
kezhet a részletek kidolgozása, elõterjesztése, elfo-
gadtatása. Ez az egész orvos-egészségügyi szak-
könyvtári hálózat munkáját alapjaiban, hosszú táv-
ra meghatározó olyan feladat, amiért ugyancsak
érdemes minden érintettnek tennie, dolgoznia.

Beke Gabriella

A fóti Károlyi István Gyermekközpontban
adta át április 5-én a Hangzó Biblia sorozat
elsõ két kötetének (Máté és Márk evangéli-
umának) száz példányát a közkedvelt szí-
nésznõ, Halász Judit a gyerekeknek.


