
MÁRCIUS AZ ENDOMETRIÓZIS HÓNAPJA A 
SZENT MARGIT KÓRHÁZBAN



SZENT MARGIT KÓRHÁZ

▪ A Szent Margit Kórházban hangsúlyt fektetünk a nevesebb egészségüggyel kapcsolatos világnapok

megtartására, ezzel is bevonjuk az egyes területek képviselőit, segítjük munkatársaink tevékenységének

bemutatását. Ilyen neves napok: Méhnyakrák kampány (január), Ápolók Napja (február), Endometriózis kampány

(március), Véradó program (június), Szívünk Napja (szeptember), Mellrák kampány és Idősek napja (október),

Prosztata kampány (november), Véradó program (december).

▪ Minden hónapban van egy kitűzött egészségügyi nap és cél, amely köré építjük fel a kommunikációs

tevékenységünket. Ezzel üzenünk a betegeinknek (betegedukációs anyagok készítése, a szűrések fontosságának

üzenete, viseljük az adott program szimbólumát, szűrőnapok szervezése betegeink és a lakosság számára). A

prevenció, a megelőzés kiemelt hangsúlyt kap az életünkben, hisszük, hogy az egészségmegőrzésnek, az

egészségfejlesztésnek és a betegkommunikációnak a mindennapok részévé kell válnia.



AZ ENDOMETRIÓZIS KAMPÁNY CÉLJA

▪ A Szent Margit Kórház idén második alkalommal csatlakozik az Endometriózis Magyarország

kampányához, amely során a betegségre és annak kezelési módjaira szeretnénk felhívni a nők

figyelmét.

▪ Március hónapban viseljük az endometriózis kampány szimbólumát a sárga szalagot, és

kommunikációs tájékoztató anyagokkal segítjük azokat a nőket, akik érintettek a betegségben.



KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEINK

▪ Kórházunk hivatalos honlapja – https://www.szentmargitkorhaz.hu

▪ Kórházunk közösségi oldala - https://www.facebook.com/szentmargitkorhaz

▪ a Szent Margit Kórház Nőgyógyászati ambulanciája –

1032 Budapest, Bécsi út 132.  „B” épület, ambulancia

▪ a Szent Margit Kórház Nőgyógyászati Osztálya

1032 Budapest, Bécsi út 132.  „A”  épület, II. emelet

https://www.szentmargitkorhaz.hu/
https://www.facebook.com/szentmargitkorhaz


HONLAP

▪ hír- és betegtájékoztató anyagok megjelentetése az érintett témában

▪ március hó elején – „Március az endometriózis hónapja”

▪ https://www.szentmargitkorhaz.hu/marcius-az-endometriozis-honapja-2/

▪ „…A Szent Margit Kórház – Endometriózis Nagykövetként – idén második alkalommal csatlakozik 
az Endometriózis Magyarország kampányához, amely során a betegségre és annak kezelési 
módjaira szeretnénk felhívni a nők figyelmét…”

▪ https://www.szentmargitkorhaz.hu/marcius-az-endometriozis-honapja-3/

▪ „…Minden, amit az endometriózisról tudni kell…”

https://www.szentmargitkorhaz.hu/marcius-az-endometriozis-honapja-2/
https://www.szentmargitkorhaz.hu/marcius-az-endometriozis-honapja-3/


KÖZÖSSÉGI OLDAL

▪ betegtájékoztató anyagok megjelentetése az érintett témában

▪ intézményi aktivitások (sárga szalag, nőnapi köszöntő az endometriózis jegyében)

▪ Március 8. „Nemzetközi Nőnap” – a kampány részeként sárga tulipánt kaptak a

a nőgyógyászati ambulanciára érkező- és a bent fekvő női betegeink

▪ szakmai anyagok készítése és megosztása Dr. Veresh Zoltán PhD szülész – nőgyógyász, a

Nőgyógyászat részlegvezető adjunktus közreműködésével (Szent Margit Kórház)

▪ https://www.facebook.com/szentmargitkorhaz

https://www.facebook.com/szentmargitkorhaz


NŐGYÓGYÁSZATI SZAKAMBULANCIA

▪ az ambulancia váróhelyiségében betegtájékoztató anyagokat helyezünk ki („kisokos”)



NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

▪ a Nőgyógyászati osztályon szintén betegtájékoztató anyagokat helyezünk ki

▪ a betegségben érintett nők egy „Endometriózis” csomagokat kapnak ajándékba az Endometriózis

Magyarország jóvoltából



SZAKMAI HÁTTÉR

▪ Dr. Veresh Zoltán PhD szülész-nőgyógyász

▪ Szent Margit Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati osztály, Nőgyógyászati részlegvezető adjunktus



MÁRCIUS 8. – NEMZETKÖZI NŐNAP AZ 
ENDOMETRIÓZIS JEGYÉBEN

▪ sárga tulipánt kaptak egy apró üzenettel a nőgyógyászati vizsgálatra érkező hölgyek a 

szakambulancián, és 

▪ sárga tulipánt kaptak a Nőgyógyászati Osztályon fekvő női betegeink, melyet az orvosaink adtak 

át nőnap alkalmából



ENDOMETRIÓZIS VILÁGNAP

„Mit cipelsz magaddal?” szól az az Endometriózis Magyarország márciusi kampányának üzenete, 

melyhez mi is csatlakoztunk és elkészítettük a saját táskáinkról szóló fotókat.



KÖSZÖNJÜK, HOGY ÚJRA CSATLAKOZHATTUNK!


