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Veľká noc v krajinách našich
partnerských miest
Francúzsko
Česká republika

„Joyeuses Pâques!“

„ Veselé Velikonoce!“

Vo Francúzsku je rozšírená
tradícia čokoládových veľkonočných vajíčok pre deti. Čokoláda sa
v tom čase je v akejkoľvek podobe
v podobe nielen čokoládových
vajíčok, ale kuriatok, zvonov atď.
Legenda hovorí, že zvony, ktoré
sa vo Veľkonočný piatok vracajú
do Ríma potom nadobudnú vajíčka, aby ich vo Veľkonočnú nedeľu
pri spiatočnej ceste porozhadzovali po záhradách. Deťom potom
nezostáva nič iné, iba si po záhradách tieto čokoládové vajíčka pohľadať. Veľkonočný pondelok je
iba dňom pracovného pokoja. Nemá žiaden iný náboženský význam.

V Českej republike je prastarou tradíciou hodovanie a ručne vyrobené korbáčiky z vŕbového prútia. Ráno na Veľkonočný
pondelok muži a chlapci chodia k
svojim známym a šibú nimi ženy a
dievčatá. Korbáčiky sú splietané z
ôsmich, dvanástich alebo dvadsiatich štyroch prútikov a sú od pol
do dvoch metrov dlhé, ozdobené
vypletenou rúčkou a farebnými
stuhami. Podľa tradícií muži zároveň odriekavajú koledy. Zmyslom
šibania dievčat a žien nie je spôsobenie bolesti ani príkoria. Je to
skôr symbol záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa dokonca môžu cítiť urazené. Vyšibané ženy a dievčatá dávajú šibačom vymaľované vajíčka ako
symbol vďaky a odpustenia.
Podľa starých povier dievčatá
majú byť na Veľkú noc vyšibané
preto, aby boli zdravé a zachovali
si plodnosť. Ženy môžu zasa
poobede na odplatu za vyšibanie
pooblievať chlapcov vedrami studenej vody. Tieto zvyky sa v Čechách menia v niečom podľa
jednotlivých krajov.
Poľsko
„Wesolych swiat!“
Poliaci nazývajú veľkonočné
sviatky „Wielkanoc“, čiže Veľká
noc alebo noc vzkriesenia Krista.
V Poľsku je veľkonočným symbolom tzv. Požehnaný košík. Na Veľkonočnú nedeľu ľudia pripravia
košíky, do nich vložia kraslice,
chlieb, koláč, soľ, korenie a biele
klobásky a s touto nošou sa vyberajú do kostola a nechávajú si ju
požehnať. Hovorí sa, že „veľký
pôst“, ktorý začína 40 dní pred
Veľkou nocou neskončí, pokiaľ
nie je košík v kostole požehnaný.
Všetko, čo je obsiahnuté v košíku
má svoj význam. Vajíčka znamenajú, že Kristus vstal z mŕtvych,
chlieb a soľ sú pre dobré zdravie a
bohatý život a o klobásky majú
symbolizovať nástup jari ako žiadosť o dostatok jedla a plodnosti.
Vo Veľkonočný pondelok mládenci šibú dievčatá vŕbovými prútikmi. Dievčatá sa im môžu rovnakým spôsobom „pomstiť“ o deň
neskôr. V ten deň číhajú chlapci
na dievčatá, aby ich mohli pokropiť vodou alebo voňavkou. Hovorí
sa, že to dievča, ktoré je chytené a
poliate vodou sa do jedného roka
vydá.

Holandsko
„Gelukkige Pasen!“
V Holandsku začína deň
pred pôstom karneval, ktorý sa
volá „Vastenavond“ alebo Pôstny
predvečer. Prípravy naň sa začínajú už v jedenásty deň jedenásteho mesiaca predchádzajúceho
roka, kedy sa zíde rada jedenástich, aby pripravila všetky plány
podujatia. A prečo práve číslo
jedenásť? „Jedenástka“ je číslom
bláznov a v priebehu karnevalu sa
ľudia môžu chovať bláznivo, ako
sa im zapáči. Tancuje sa, konajú
sa rôzne prehliadky a maškarné
plesy. V každom z miest je zvolený princ karnevalu, ktorému
odovzdávajú kľúče od mesta.
Na Kvetnú nedeľu chodia deti v
sprievodoch od farmy k farme a
zbierajú vajíčka na veľkonočné
športy. Aby tieto vajíčka našli,
nosia so sebou ozdobenú vetvu,
ktorú volajú „Palmpass“ alebo
veľkonočná palma. Táto palmová
vetva je pripevnená ku krúžku,
ktorý je pokrytý zeleňou a je
navyše vyzdobený farebnými papierovými vlajočkami, škrupinkami, pomarančmi, hrozienkami, figami, čokoládovými vajíčkami,
koláčikmi z cesta alebo labuťami a
kohútikmi.
Na Veľkonočnú nedeľu sa pripravuje špeciálny pokrm „Paasbrood“ sladký chlieb s hrozienkami a ríbezľami. Veľkonočný pondelok je dňom, kedy sa hrajú hry s
vajíčkami, ktoré sú poschovávané
okolo domov a v záhradách. Tí
starší sa zúčastňujú vajíčkových
hier, ktoré spočívajú v tom, že
súťažiaci sa snažia rozbiť jeden
koniec protihráčovho vajíčka svojím vajíčkom. Vyhráva prirodzene
ten, koho vajíčko zostane nedotknuté a nerozbité.

Všeobecná nemocnica
v Gelnici
,,Pri styku s utrpením je nutné ľudské porozumenie,
technická zručnosť a vedecké poznatky. Ten, kto ich
využíva s odvahou, pokorou a múdrosťou, bude
poskytovať jedinečnú službu a vybuduje pevnú
stavbu svojho charakteru".
Tinsley R. Harisson

Základné hodnoty organizácie
PRO VITAE, n.o., Všeobecná nemocnica v Gelnici poskytuje
komplexnú štandardnú aj nadštandardnú starostlivosť o pacientov s akútnym a chronickým ochorením tak, aby bola dostupná
pre všetkých pacientov v našom regióne. Naším cieľom je vybudovanie kvalitnej nemocnice s dobrým kreditom, ktorá uspokojí
všetkých našich pacientov, aj tých najnáročnejších, čo je možné
len s kvalitnými zamestnancami.
Charakterizuje nás:
- v centre nášho záujmu je pacient,
- zvyšovanie kvality poskytovaných služieb zavádzaním nových
trendov a metód v diagnostike a liečbe ochorení, s možnosťou
skorého zavedenia systému manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 3001/EN ISO 9001:2000,
- systém vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov.
Všeobecná nemocnica v Gelnici má zlepšené materiálno-technické vybavenie a teda aj kvalitu starostlivosti o pacienta, napr.
zavedený nový vykurovací systém, nemocničný informačný systém, ktorý zabezpečuje monitorovanie pacienta počas celej
doby jeho pobytu resp. ošetrenia v nemocnici, technická rekonštrukcia časti kuchyne - nový konvektomat, ktorý zabezpečuje
výrobu stravy modernou technológiou, nový ohrevný pult pre
výdaj stravy, dobudovaná centrálna sterilizácia, výroba teplej
vody je zabezpečovaná novým zariadením.
Celková hodnota pomoci a investícií majiteľov pre zachovanie a
prevádzku nemocnice predstavuje doposiaľ sumu vo výške 18.
600.000Sk.
V nadväznosti na uvedené investície máme aj nové technické
novinky vo výbave nemocnice a to: vyvolávací automat röntgenových snímok v hodnote 250 000 Sk a biochemický analyzátor
Roche Integra 400 pre biochemické laboratórium v hodnote
približne 2 500 000 Sk. V súčasnosti sa prevádza rekonštrukcia
časti priestorov nemocnice a môžeme sa pochváliť otvorením
oddelenia pre dlhodobých pacientov a uvedením do prevádzky
nadštandardnej izby na internom oddelení.
Akčný plán ďalších zmien:
- dobudovať jednotky intenzívnej starostlivosti na internom
a chirurgickom oddelení,
- vypracovať projekt na prevádzku chráneného pracoviska,
zriadiť endoskopické pracovisko pri internom oddelení za
účelom skvalitnenia diagnostiky,
- zabezpečiť pravidelné hodnotenia kvality zdravotníckej
starostlivosti,
- zaviesť vzdelávací plán pracovníkov na jednotlivých
pracoviskách,
- zaviesť motivačný systém v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

