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A minden hónap 
utolsó péntekén jelenő
magazin egyaránt szól

va szakmának, a szakmához,
vaz egészségügyben dolgozókhoz,
va betegekhez és a hozzátartozóikhoz;

kÖzérthetően,
egyenesen, 

tAbuk nélkül.
Hiteles írásokra, hírekre és információkra,
valódi kérdésekre épül a Petz magazin,  
ahol a cikkek a kórházról, a fejlesztésekről, 
a gyógymódokról, s nem utolsó sorban 
a betegeket gyógyítókról szólnak.
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Keressen minket ajánlatért bizalommal:
Takács Adél (takacsadel@gmail.com)

telefon: +36 30 600-9530
Ladocsi Norbert (ladocsinorbert@gmail.com)

telefon: +36 20 852-5811

Az Ön hirdetése egyenesen eljut Ahhoz,
Akit meg szeretne szólítAni, hiszen 

A kiAdványt A győri kórházbA érkező
betegek és hozzátArtozóik kApják,

házon belüli terjesztéssel, ingyenesen.



Híd utca: most a tető
A február első heté-
ben tomboló vihar
megbontotta a kór-
ház Híd utcai reha-

bilitációs részlegének tetőszer-
kezetét. A szükséges helyre-
állítási munkák miatt akkor
(február 13-án) látogatási ti-
lalmat rendelt el a főigazgató.
A kárfelmérés és az életveszély
elhárítása azonnal elkezdődött,
a forintok pedig gyorsan pö-
rögtek.

a fertőzöttek fele
bejárt dolgozni
A teljes magyar la-
kosságot nézve na-
gyon kevesen fertő-

ződtek meg a koronavírussal -
erősítette meg a négy magyar
orvosi egyetem által elvégzett
országos reprezentatív szűrő-
vizsgálat, amelynek eredmé-
nyeit július elején ismertették.

száz százalék fölött
„olyan hónapot csi-
náltunk most, mint
a legkeményebb
szeptember-októ-

ber, március-áprilisban szok-
tunk. A kórházi betegellátás
100,5-101 százalékon teljesít, a
szakrendelőben 94 százalékos
a forgalom. képességünk ha-
tárához értünk” – mondja dr.
tamás László János főigazga-
tó főorvos.

Ötven év után ment
nyugdíjba Klárisz
Ha azt mondjuk, La-
posa Jánosné, bizo-
nyosan kevesebbek-

nek ugrik be ez a mosolygós
arc. Ha hozzátesszük, hogy
klárisz, az Intenzívről, már
jóval többen bólintanak: Ja,
igen!  A kAIto laboratóriumi
asszisztense ötven  év munka-
viszony után, a hónap közepén
vonult nyugdíjba.
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TudTuK: győzni csaK együTT TudunK

Sok minden megváltozott körülöttünk az elmúlt időszakban.
Átértékeltük az életünket. A családi, baráti, munkahelyi
kapcsolataink szorosabbá váltak. Nem túlzás kijelenteni: a
Covid-járvány fenekestül felforgatta életünket. A kényszer-
helyzetben minden átalakult körülöttünk. A kórház  műkö-
dését egy lehetséges jövőnek megfelelően kellett átszervez-
ni, pontosan leszabályozott főigazgatói utasítások szabták
meg a határokat.  Új osztályok, új munkahelyi közösségek
jöttek létre.  Az ilyen fokú  hirtelen átszervezés, váltás sok
munkatárs számára eddig ismeretlen volt. 

Az új helyzet új feladatokat osztott mindenkire. Az addi-
gi rutin megszakadt. Az ismeretlentől és újtól való félelmet
- azt hiszem - rövid időn belül felváltotta a tenni akarás, a
megfelelni és győzni akarás. Talán a sürgősségi osztály
évekkel ezelőtti nyitásakor tapasztaltam ilyen összefo-
gást, tervezést, szervezést. Bár ez a jelenlegi helyzet sok-
kal félelemkeltőbb volt. El akartuk kerülni azt, amit az
olaszországi helyzetről láttunk, hallottunk. De ez a félelem
is támogatólag hatott, és összefogásra ösztönözte munka-
társainkat.

Tudtuk: győzni csak együtt tudunk. Számomra rendkívül
megnyugtató volt, hogy a tapasztalt orvosok arcán a pánik-
nak nyomát sem láttam. Az új helyzethez mindenki hozzá-
adta tudása, tapasztalata legjavát; azt hiszem, ennek is
köszönhető, hogy viszonylag minden gördülékenyen, na-
gyobb fennakadás nélkül működött. 

A sokat látott nővéreink és orvosaink biztatták, ha kellett,
nyugtatták és segítették a fiatalabb kollégákat. A munka-
idő fogalma megszűnt létezni, csak a feladat maradt, amit
meg kellett csinálni, sokszor estébe, éjszakába nyúlóan.
Mindenki készenlétben volt. Vészforgatókönyvek, tartalék
beosztások készültek, melyekre szerencsére nem volt
szükség. Mindenki próbált helytállni a kórházban és hely-
tállni otthon, a kórházon kívül is.

Sokunknak családja van. A kényszerhelyzet családi éle
teket forgatott fel. Voltak, akik szüleik, gyermekeik egész-
ségét féltve, elköltöztek otthonról, nehogy hazavigyék a
fertőzést. A családért, a hozzátartozókért érzett aggoda-
lom sokunkra nehéz lelki teherként nehezedett. Ugyanak-
kor bennük volt, hogy  egy egészségügyi dolgozó nem omol-
hat össze, hiszen bennük hitt és bízott mindenki.

Az intézmény 2000 feletti dolgozói létszámához képest vi-
szonylag elenyésző volt azon munkatársak száma, akik - fő-
ként családi okokra, elsősorban gyerme-
keik ellátására hivatkozva - a járvány-
helyzet idejére fizetés nélküli szabadsá-
got kértek. És bár felmentést kaptak a
65 év felett orvosaink, de többen jelez-
ték: nem kívánnak élni ezzel a mente-
sítéssel, továbbra is a betegek javát
szolgálnák. Szükség volt mindenkire.
Orvosra, nővérre, takarítóra, mér-
nökre, pénzügyi, gazdasági szakem-
berekre egyaránt. Közhely, de ez nem
baj, mert igaz: nélkülük nem sikerült
volna. Köszönet érte! 

Dr. Turbók Adrienn
Humán erőforrás
igazgatóhelyettes

Tartalom
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A
Semmelweis nap
rendre számvetés is,
egy évet foglal össze
a kórház vezetése.
kezdjük ezzel: az in-

tézmény 24,2 milliárd forint ki-
adás mellett 25,6 milliárd be-
vételt könyvelhetett el a mö-
göttünk hagyott egy év során.

Bérekre 11,9 milliárdot költött.
negyedik éve nincs tartozása a
beszállítói felé, amely – koráb-
ban megírtuk – kiemeli a győri
kórházat a sorból.

A gyeplőt lehet szorosan tar-
tani, de a munkaerő biztosítá-
sa már jóval nehezebb falat. Az
orvoslétszámnál (411) kevésbé

SEMMELwEiS NAP: SOHA ENNyi KiTüNTETÉS, OKLEVÉL
NEM CSErÉLT MÉG GAZDÁT

KÖszÖneT neKTeK, 
KollégáK!

A Covid-járvány miatt sokáig kétséges volt, megrendezhe-
tő-e egyáltalán a Semmelweis napi ünnepség, végül négy-
száz meghívott vendéggel – június 29-én - megtartotta a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház az év, számára legfon-
tosabb rendezvényét. Soha ennyi kitüntetést, elismerő ok-
levelet nem adtak még át, a Győri Balett külön műsorral és
koreográfiával készült - így mondott köszönetet az egész-
ségügyi dolgozók egész éves  munkájáért, különösképpen
a járvány idején.  A Petz magazin e havi száma az ese-
ményhez kapcsolódóan portrékat, történeteket, kollégákat
mutat be. Büszkék lehetünk rájuk. 

A Petz magazin júniusi száma is az ünnepségen debütált. 
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elismerés a KórHázaT TámogaTó, KÖzéleTi embereKneK 
A  Petz Aladár Kórházért Díjat idén Bozsóki Attila mk. alezredes, kórházparancsnok, dr.
Krankovics istván, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója, Széles Sándor, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint prof. dr. Dézsi Csaba
András, Győr polgármestere vehette át. 

gond ez, a szakdolgozóknál jóval
inkább. 1660 szakdolgozó veszi
fel naponta a nővérköpenyt és
lép a betegágyak mellé, de a
fluktuáció magas, s a tapaszta-
latot a régiek helyére érkezők
nem birtokolhatják. több éve
küzd ezzel az ápolási igazgató-
ság, s a megoldást 2019-2020
sem hozta el. 

A beruházások, fejlesztések
terén a Petz-kórház jelentős lis-
tát tud felmutatni: a szülészet,
a nővérszálló, a pszichiátria, a
Skill-labor, a kórházi kápolna,
az egynapos sebészet mellett
számos olyan beruházás meg-
történt, amit a Covid-járványra
való felkészülés (például a száz,
oxigénnel felszerelt ágy) hozott.
Valóban nem lehet elmenni a
koronavírus-járvány mellett,
hisz 2020 szinte bizonyosan
erről szól a továbbiakban is.
Győrben 643 gyanús eset mel-
lett 41 pozitív beteget láttak el,
öten kerültek lélegeztetőgépre,
s mostanáig egyetlen embert
veszített el a kórház a Covid
okozta tüdőgyulladás szövőd-
ményei miatt. 

„termékeny, de nehéz év van
mögöttünk” – foglalta össze dr.
tamás László János főigazgató
főorvos az évet, így folytatva: „A
Covid számos tanulságot és tu-
dást is hozott. összehozta
emellett azt a kórházi csapatot,

közeget, amelynek tagjai addig
csak telefonkapcsolatban vol-
tak egymással. Most együtt dol-

goztak. köszönjük a támogatást
és a szolidaritást, amely a tár-
sadalom felől érkezett, s a be-

tegeinknek is a türelmet, a
nehéz helyzethez való igazodást.
Mindre szükségünk volt.” g
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H
armadik éve ha-
gyomány (az első
évben prof. ostor-
harics-Horváth
György, a második-

ban prof. rácz István), hogy az
életműdíj birtokosa mondja el
a Semmelweis-napi ünnepi
beszédet. Mi most dr. Skaliczky
Zoltán előadásából idézünk: 

Hálásan köszönöm a kórház
vezetésének ezt a nemes elis-
merést, ami azt hiszem, min-
den eddigi díjamnál fontosabb
számomra, hisz ezt attól a kö-
zösségtől kapom, ahol életem
nagy részét, szakmai életem
csaknem egészét eltöltöttem.
egy életműdíj egyrészt elis-
merése annak, hogy az ember
munkássága nem volt telje-
sen hiábavaló, és egy picikét

vissza hagy a jövőnek is. egy
életmű mindig a tanárainktól
indul - akikre a mai napig
hálás szeretettel gondolok –
és munkatársaimon keresztül
a tanítványaimig tart. nélkülük
nem lehetnék most én sem itt. 

Másrészt azt gondolom, hogy
egy életműdíj annak is jele,
hogy valaki az aktív szakmai
pályája vége felé tart. 

negyvenkét éve végeztem a
Pécsi orvostudományi egyete-
men, s ez idő alatt legalább
negyvenegy Semmelweis-napi
ünnepségen vettem részt. Ál-
talában az volt a szokás – ko-
rábban nálunk is -, hogy a szü-
lészeti osztály valamely mun-
katársa tartja a beszédet –
Semmelweis Ignác munkás-
ságára utalva. néhány éve ez

Prof. Oláh Attila orvos igazgató vezényelte le az ünnepséget.

Dr. SKALiCZKy ZOLTÁN 

semmelweis
TiTKa?
orvos volT.
ennyi.

„Az lehet jó orvos, aki jó ember is. Én azt hiszem, ebben a te-
remben nagyon sokan egyetértenek velem abban, hogy Ska-
liczky Zoltán mind a két kritériumnak tökéletesen megfelel”
– prof. Oláh Attila orvos igazgató ezekkel a szavakkal szólí-
totta a Petz Lajos életműdíj átadásához a kitüntetettet: dr. Ska-
liczky Zoltán idegsebész-főorvost, szervezési igazgatót.

a tradíció nálunk változott,
azóta más és más osztály
képviselője emlékezik: az
életmű-díjas megtisztelő kö-

telessége az emlékbeszéd
megtartása.

Én állok most itt, s fel kell
tennem a kérdést: Van-e még
valami, amit nem mondtak el
Semmelweisről? Szerintem
nincs. De ha nincs, vajon
miről lehet ma, itt beszélni?
Talán arról, hogy 2020-ban
jelent-e még valamit a mun-
kássága, ami érdekességgel
szolgál a hallgatóságnak, a
fiatal orvosoknak pedig út-
mutatást és példát mutat. 

A huszadik század elején re-
habilitálták Semmelweis Ig-
nácot, azóta töretlen a népsze-
rűsége. egyfajta népi hőssé
vált. nincs Magyarországon
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dr. sKaliczKy zolTán

1978-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen,
majd katonaorvosként Nagyatádra került. itt, az ország
akkor legújabb kórházában kezdte tanulni az általános se-
bészetet. 1984-ben, a 6. számú katonai kórház megnyitá-
sakor helyezték Győrbe, ahol Szarvas istván vezetésével egy
korábban nem létezett szakma, az idegsebészet, önálló
osztályként létesült. 
1985-ben sebészetből, majd 1988-ban idegsebészetből tett
szakvizsgát. 2004 óta osztályvezető főorvos. 
Dr. Skaliczky Zoltán egész pályafutása ehhez az osztályhoz
kötődik. Működése alatt olyan műtéti eljárások honosodtak
meg, amelyek több tekintetben egyediek. ilyen a gerinc
mellkas- illetve has felőli műtéti technikáinak alkalmazá-
sa, és ilyen a gyermek-idegsebészet, amelyet csak nagyon
kevés helyen művelnek az országban.
Korán elkezdett foglalkozni a minimálisan invazív technikák
alkalmazásával. 2012-ben vezette be Győrben az agyi ere-
ken belüli endovascularis beavatkozásokat. Nagy számban
operál fejlődési rendellenességből eredő betegségeket. 
Néhány, országosan centralizált beavatkozástól eltekint-
ve a győri idegsebészeten – amely akkreditált képzőhelye
az orvostudományi egyetemeknek - mindent meg tudnak
operálni.  
Katonaorvosként 1991-ben részt vett az Öböl-háborúban:
Szaud-Arábiában 6 hónapot töltött egy amerikai irányítás
alatt álló katonai kórházban. 2005-ben pedig Szumátrán a
cunami után egy mentőcsapat tagjaként részt vett a sérül-
tek, és a lakosság ellátásában.
Vezetőségi tagja a Magyar idegsebészeti Társaságnak, az
idegsebészeti Szakmai Kollégiumnak, elnöke volt a Magyar
Gerincgyógyászati Társaságnak, és az AO Spine világszer-
vezet keretében nemzetközi továbbképző tanfolyamokon
számos alkalommal szerepelt oktatóként.
idegsebészi tevékenysége mellett az egészségügyi infor-
matika elkötelezett híve, nevéhez fűződik a kórház beteg-
nyilvántartó rendszerének megalkotása. 1994-ben az ak-
kori Széchenyi istván Főiskolán egészségügyi informatikát
kezdett oktatni, és ma is az egyetlen idegsebész, aki egy
műszaki egyetemen címzetes egyetemi docensként infor-
matikus mérnököket tanít. 
Az igazgató testület tagjaként különböző beosztásokban 20
éve egyik irányítója a nagy kórházi fejlesztéseknek. Orosz-
lánrészt vállalt a 12,5 milliárd forint értékű új kórházépí-
tés szervezésében és lebonyolításában. Jelenleg a kórház
igazgató-helyettese. 2016-ban Megyei Prima díjban része-
sült. 2018 óta Győr város díszpolgára.

   üNNEPi BESZÉDE 
olyan település, ahol ne lenne
a nevéről elnevezett utca vagy
óvoda, iskola, kórház… De mi a
népszerűségének a titka? 

Amikor az előadás megtar-
tására felkértek, öreg „bará-
tomhoz”, a legnagyobb Sem-
melweis-kutatóhoz: dr. Google-
hoz fordultam. Hihetetlen
anyag lehelhető fel az interne-
ten. Folyamatosan jelennek
meg még most is életrajzok,
drámák, színdarabok, s még
két operát is készítettek Sem-
melweisről. nem tudom, tud-
ják-e, de nyolcvankét éve, 1938-
ban oscar-díjat kapott az első
Semmelweis-rövidfilm. 

A magyarok közül Benedek
István könyve a legszebb. nem
mellékesen a szerző miatt: fi-
atalon részben az ő tudomá-
nyos előadásain nőttünk fel, ő
volt a XX. század utolsó poli-
hisztora, s nem mellékesen ki-
váló orvos. Ismerhetjük az
Aranyketrec című könyvét is. Ő

volt az első, aki a klinikai tüne-
tek alapján – mint pszichiáter –
ki merte jelenteni, hogy Sem-
melweis betegsége progresszív
idegrendszeri elfajulás volt. ka-
pott is érte Benedek István hi-
deget-meleget…

A külföldi irodalomban két
munkát emelnék ki: az egyik
egy 1924-es orvosdoktori disz-
szertáció Párizsból, amely a
huszadik század elejének ro-
mantikus  stílusában megala-
pozta azt a képet, ami száz évig
Semmelweisről elterjedt a vi-
lágban. Száz évvel később, már
a XXI. században egy amerikai
irodalmár tanulmánya megfor-
dítja a képet: a hős végzetét
már nem istenek (a szülészet
professzorainak) ármánykodá-
sa teljesíti be, hanem „önnön
természetének alapvetően sé-
rült mivolta”. 

Maga az élettörténet aránylag
jól ismert, a vita a halála kap-
csán alakult ki. Megítélésem

szerint nem kétséges, hogy el-
mebeteg volt, a betegségét
saját tanártársai mondták ki,
a kor talán két leghíresebb or-
vosa – dr. Bókay János és dr.
Balassa János – állította ki a
beutalóját a dél-ausztriai el-
megyógyintézetbe. Az akkori
legkorszerűbb tébolydába csel-
lel vitték el, erőszakkal tartot-
ták ott, megverték, kikötözték,
néhány nappal később halott
volt. ez most nem fordulhatna
elő. Boncolását karl von roki-
tansky végezte, aki a szintén
kor legnevesebb patológusa
volt. Sokáig nem volt elérhető
a boncjegyzőkönyv, csak 1970-
es években adta ki a bécsi

egyetem egy magyar kutató ké-
résére. ebben a jegyzőkönyv-
ben csonttörések, bordatörés,
PtX (légmell - a szerk.), majd
a kikötözése következtében ki-
alakult alkari üszkösödés sze-
repel, aminek következménye
lett a szepszis. De nem mellé-
kesen igazolódott Benedek Ist-
ván felvetése az agyvelő sor-
vadásáról. 

ezek a részletek, de fonto-
sabb az, hogyan juthatott el
idáig, miért lett drámai sorsa,
bukása a hősnek?
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Itt jön elő még egyszer a már
feltett kérdés: mi a titok? Miért
lett Semmelweis ennyire nép-
szerű még a mai napig is? Szub-
jektív válaszom van rá: az, hogy
Semmelweis orvos volt. ennyi. 

Nem hős volt. Nem egy színda-
rab szereplője. Gyarló, majd
egy beteg volt, aki emberként
elbukott. De ORVOS volt, így:
csupa nagybetűvel. S mint
orvos, nem tudott elbukni. Az
örök orvosi vágy munkált
benne, ami mindannyiunkban
kell, hogy éljen, s Hippokra-
tész óta ugyanaz okkal a sza-
vakkal van leírva. Jót aka-
runk tenni a betegekkel. Meg
akarjuk őket gyógyítani. Meg
akarjuk sz üntetni a nyomo-
rúságukat. Szeretni akarjuk
a beteget, még akkor is, ha ez
sokszor nem könnyű.  

A beteg érdeke a legfőbb tör-
vény. Semmelweis ezt harco-
san hirdette. Szembement a
korával, az orvostársaival.  Fáj-
dalmasan ébredt rá az örök or-
vosi dilemmára: fejlődik az or-
vostudomány, nő a tudá-sunk;
amiről tegnap még azt hittük,
jó, ma már azt mondjuk, ártha-
tunk vele. Ő ezt úgy fogalmaz-
ta meg, hogy kollégáival együtt
meggyilkolták a szülő nőket. 

Azt gondolom, ez az igazi tra-
gédia. Amikor a legnagyobb
jóakaratunk mellett az is ki-
derülhet, hogy ártottunk. nem
életet adtunk, hanem elvet-
tünk. ezt a legnehezebb elvi-
selni. Mindannyian ismerjük
ezt az érzést. Minden becsüle-
tes orvosban ott bujkál az örök
kérdés, amikor elveszít egy be-
teget: mit rontottam el? Ha
ügyesebb, ha okosabb vagyok,
talán megmenthettem volna? 

Minden igazi orvos úgy áll
oda a betegágyhoz, úgy megy
a műtőasztalhoz, hogy tudása
és képességei legjavát akarja
megadni. Ha ez a hit nincs
bennünk, akkor nem szabad
gyógyítani.  S még így is óha-
tatlanul felmerül bennünk a
kérdés, hogy ez elég volt-e?
ezt a mindennapi kételyt meg

kell tanulni legyőzni, mert hol-
nap is oda kell állni a betegágy
mellé. 

S nem lehet bennem a kétely,
hogy a legjobb tudásom sze-
rint fogom a beteget gyógyíta-
ni. Nem hisszük Istennek ma-
gunkat. Dehogy. Csak orvos-
nak. De hát egyébként Isten
orvos is. Semmelweis igazi tra-
gédiája az volt, hogy nem tu-
dott túllépni ezen a tudaton.
Azon, hogy maga is sz ámos
beteg halálát okoz ta. Ezért
küzdött mérhetetlen, egyesek
szerint nárcisztikus elszánt-
sággal. 

A kórházban, ahol dolgozott, a
klóros kézmosással nyolc ezre-
lék alá csökkentették az anyák
szülés utáni halálozását. A ko-
rábbi harminc százalék he-
lyett… Magyarországon legkö-
zelebb csak az 1950-es évek-
ben sikerült egy százalék alá

vinni ezt a számot. Pedig már
voltak gyógyszerek. 

Ha ma egy fiatal orvos pél-
daképet keres, és Semmel-
weist választja, mi az, amit a
XXI. században is a magáénak
vallhat? Úgy is kérdezhetném:
van-e Semmelweisnek örök ér-
vényű mondanivalója? Persze,
hogy van. De ez nem speciális,
csak Semmelweisre vonatkozó
valami. 

ezek örök emberi és örök or-
vosi értékek. 

Áprilisban a Covid-járvány
idején ismét előjött Semmel-
weis kézmosása. A google-ke-
resőben a tizedik leggyakoribb
keresett kifejezés volt. nem vé-
letlen,  hogy őt tartják az in-
fekciókontroll atyjának. Sem-
melweis ott van a hallhatatla-
nok csarnokában, a világ tizen-
két leghíresebb orvos-felfede-
zője között. Ha ezek után még
egyszer felteszem a kérdést,
hogy van-e máig ható üzenete
és példája, a válasz egyértelmű:
igen. Szerencsére. A büszke-
séget kell magunkkal vinnünk,
hogy magunkénak vallhatjuk
az embert és a felfedezését is. 

»

”
”

»
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- Az ünnepségen úgy fogal-
mazott, a legnemesebb kitün-
tetés az, amit a szakmától kap
az ember. Az életműdíj ilyen,
de mit tesz hozzá egy elismert
orvos életéhez? Kell egyálta-
lán, hogy hozzátegyen? 

- nem kell. ez sokkal inkább
egyfajta visszaigazolás, s az ün-
nepségen is elmondtam, azt
húzza talán alá: nemcsak én
gondolom, hogy volt értelme a
munkámnak, hanem az engem
legjobban ismerő közösség is
így látja. 

- Miközben Semmelweis
életéről elkészítette a húsz-
perces előadását, nyilván visz-
szaköszöntek olyan monda-
tok, amelyek ismerősek, akár
azt is mondhatnám, hogy ön
ars poeticájának részei. 

- Hát persze. nyilván ennek
kapcsán a saját hitvallásomat
is el tudtam mondani a gyógyí-
tással kapcsolatban. Arról,
hogy egy orvosnak hogyan kell
viselkednie, hogyan kell a be-
teghez és a hivatáshoz hozzá-
állnia. 

- Az, amiről beszélünk, hogy
Semmelweis végül is az életét
adta: a betegeiért, a hitvallásá-
ért, a vélt igazáért - szóval ez
jelen van most az orvostársa-
dalomban? 

- én őszintén hiszek abban,
hogy a többségben benne van
ez - ha nem ölik ki belőlük.
nem gondolom, hogy egy am-
bíciózus, lelkes, törekvő fiatal
ne akarna jó orvos lenni. Vagy
jó újságíró, jó tanár... nyilván
mindenki jól is szeretne élni,
de alapvetően a szakmáját

űzné jól. Márpedig ha egy fia-
tal orvos sikeres szeretne lenni,
pontosan tudja, hogy az elején
ehhez tanulni, dolgozni kell. és
aztán, ahogy múlik az idő – ha
az ember normális helyen dol-
gozik – az következik, hogy tisz-
tességes is marad. orvosként
egy valakivel tudok tisztességes
maradni: a beteggel. A többi
aztán jön magától. nem kér-
dés, hogy nem könnyű mindig
jót csinálni, jónak lenni. Mert
nem könnyű. Mindenkit nem
lehet szeretni, főképp, ha az il-
lető ez ellen tesz. De a felada-
tunk az, hogy a személyes-, és
a nővérek szimpátiájától füg-
getlenül a beteget tisztessége-
sen ellássuk. Mindenkor. 

-Az előbbi félmondata kérdé-
sért kiált: azt mondta, hogy
minden fiatal arra törekszik,
hogy jó és sikeres orvos le-
gyen – ha ezt nem ölik ki belő-
le. Ki vagy mi ölheti ezt ki? 

- A világ változik, más értékek
fontosak, mint korábban. A pénz,
a javak felé megyünk, egyre in-
kább. S ez nem mindig párhuza-
mos azzal, hogy a legjobbra is tö-
rekedjünk. Amikor ezt látják a fi-
atalok, illetve azt, hogy a főnöké-
nek is csak a pénz a legfonto-
sabb, a gyógyítását is ez motivál-
ja, akkor kiöli az álmot, a tisztes-
séget belőle. De csak akkor –
teszem hozzá –, ha nem elég el-
szánt, ha nem hisz eléggé saját
magában. S itt igenis számít az

addigi neveltetése, hogy mit ho-
zott magával értékként. 

- Szerencsésebb helyzetben
van az, aki orvoscsaládból jön? 

- nem ezen múlik. tisztes-
séget, rendes munkát akárhon-
nan lehet hozni. nekem nem
voltak orvosok a szüleim, első
generációs értelmiségi vagyok,
a nagymamám és  a dédnagy-
mamám ápolónő volt – ez
mondjuk az egészségügyhöz
köt. Az édesapám és az édes-
anyám is élete végig dolgozott,
tudták, hogy ha felkel a nap,
menni kell. ez az érzés ma már
nem mindenkiben van meg,
mert nem ezt látják otthon. én
láttam, s engem is elkísér az
életem, a munkám során. g

Dr. Skaliczky Zoltán: „Orvosként egy valakivel tudok tisztességes maradni: a beteggel.”

NyÁri LÁSZLó NíVóDíJ – ALKALMAZKODNi A KiHíVÁSOKHOZ
dr. PeszTenleHrer norberT

1995-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett
diplomát.  2002 óta szakorvos. 2010 óta a győri szemészet
megbízott, 2012 óta kinevezett osztályvezető főorvosa. Dr.
Pesztenlehrer Norbert főorvos úr kiemelkedő tevékenységet
folytatott a szemészeti osztály szervezésében, a műtéti re-
pertoár bővítésében. Az astigmiás szürkehályogos betegek
műtéti korrekciójának Magyarországon és nemzetközi szin-
ten is ismert képviselője. Számos hazai és nemzetközi kong-
resszuson tartott előadást, 2012 óta vitreoretinális sebésze-
tet is folytat. Nevéhez fűződik az osztály eszközparkjának
folyamatos fejlesztése és egy referencia műtő kialakítása. A
Magyar Szemorvos Társaság elnökségi tagja, a Magyar Mű-
lencse implantációs Társaságnak ugyancsak elnökségi tagja.
A fentiek mellett az elmúlt hónapokban a Covid-járvány kap-
csán munkájával hatékonyan segítette a Covid ii ambulancia
és osztály kialakítását és működtetését. 

- A nívódíjat – a nevéből adó-
dóan is – nem egyszeri munká-
ért kapja az ember, hanem tar-
tós teljesítményért. nálunk ez
leginkább azt jelenti, hogy al-
kalmazkodni tudjunk a változó
kihívásokhoz – szögezte le dr.
Pesztenlehrer norbert. A sze-
mész főorvosról legutóbb (a
Petz magazin júniusi számá-
ban) megírtuk, hogy a járvány
idején jelentős szerepet vállalt
a Covid-ambulanciák működte-
tésében; a felkérést azért is
kapta, mert az általa vezetett
osztályon – épp a járvány miatt
– a műtéteket jegelni kellett. 
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»
Azokat a műtéteket halasztot-
ták, amelyek a  változó kihívá-
sokhoz való alkalmazkodás jel-
képei is.  A győri szemészetet -
épp ezek miatt - országosan az
elsők közé sorolják, s Peszten-
lehrer doktor azt is ki meri jelen-
teni, hogy a határ nyugati olda-
lán túl sem kapnak olyan ellátást
– állami finanszírozás mellett –
a páciensek, mint itt. 2014 hozta
meg az áttörést, a szemfenéki
lézerkezelésben pedig most már
Magyarországon a legmoder-
nebb eszközparkkal rendelkezik
a Petz-kórház Szemészeti osz-
tálya. A várólistát is sikerült be-
látható hosszúságúra rövidíteni,
bár most speciális helyzet ala-
kult ki, ismét cél és feladat a
várólista rövidítése. A nívódíjas
osztályvezető július elején már
azt tudta mondani: a műtétszám
visszaállt a korábbi szintre. 

Szincsák Miklósné és
dr. Pesztenlehrer Norbert.

NyÁri LÁSZLó NíVóDíJ – JOBB HELyrE NEM
KErüLHETTEM VOLNA

szincsáK miKlósné

Szincsák Miklósné, Kati nővér
1986-ban szerzett általános
ápoló, általános asszisztens
végzettséget. Pályafutását az
intézmény jogelődjénél, a
Győri Honvéd Kórház frissen
alapított Égésplasztikai Osz-
tály kezdő csapatának tagja-
ként kezdte. Főnővérként az
osztályán katonás rendet és
fegyelmet követelt, ami azóta
is jellemző az osztályra. A
szakmai fejlődése érdekében
folyamatosan képezte magát,
1996-ban felnőtt szakápoló,
1999-ben felsőfokú végzett-
ségű ápoló, majd 2003-ban
diplomás ápoló végzettséget
szerzett. 1996-ban a Honvéd-

ségi Kórház megszűnésével a
Petz Aladár Megyei Kórház
állományába került, ahol
azóta is a régió égett betege-
inek ápolásáért felel osztály-
vezető főnővérként. Az
Égésplasztikai Osztályon több
éve mentorálja az ápoló hall-
gatókat, akik nem csak szak-
mai tudást, hanem a beteg
emberek iránti érzékenysé-
get is megtanulhatják a pél-
daként szolgáló főnővértől.
Szervezőkészségét, ember-
ségét, talpraesettségét, hig-
gadtságát több alkalommal
is bizonyította, mint például a
vörösiszap-katasztrófa sé-
rültjeinek ellátásakor, illetve
a jelenlegi Covid-19 járvány
idején. Munkája elismerése

gyanánt 1999-ben a megyei
közgyűlés emlékérmet ado-
mányozott részére, 2004-
ben pedig a kórház vezető-
sége  Kiváló Munkatárs ki-
tüntetésben részesítette.

A
nnak ellenére, hogy
első munkanapja
után – még 1986-
ban – zokogva
ment haza a szüle-

ihez, mert sokkolta mindaz a
szenvedés, amit az égett bete-
geknél látott, katalin most már
azt mondja: a legjobb helyre
került, ahová a sors irányíthat-
ta. Sebészeti profilú osztályra

szeretett volna kerülni, így
küldték az égésplasztikára.

- A nyári Lászó nívódíj igenis
óriási hatással bír, tulajdonkép-
pen azt is mondhatom, hogy
másnap szinte új emberként
jöttem a munkahelyemre. A ní-
vódíj kötelez és felelősséggel
jár, ezt én a köszönet mellett
nagyon fontosnak tartom ki-
mondani. 

„katonás rendet és fegyel-
met követel” – szólt a jellemzés,
s ez nem csupán szójáték az
egykori katonai osztályon. Az
égésplasztikán olyan higiéniai
protokollt, eljárásrendet kell
tartani, ami a Covidra való fel-
készülésben is sokat segített.
Szintén magazinunk korábbi
számaiban olvashatták, hogy
az égésplasztika volt az egyik

kijelölt koronavírusos intenzív
részleg, használni ugyan eddig
nem kellett, de az előkészüle-
teket „katonásan” Szincsák
Miklósné vezető ápoló vezé-
nyelte le. 

kati nővért, hisz mindenki így
ismeri, számos emlék köti az
osztályhoz, a lencsehegyi bá-
nyaüzem-robbanás (1988) épp-
úgy belé égett, mint a vörösi-
szap-tragédia. ez az osztály re-
gionális szinten mindig fontos
feladatot látott el – akkor is,
amikor a honvédséghez tarto-
zott, s most is, amikor az elsők
között Covid-osztállyá vált. nem
a titulus számított soha, sokkal
inkább a beteg, aki fájdalmakkal
és a fertőzésveszélynek kiszol-
gáltatva került az égésplasztiká-
ra. ott azonban várta egy csapat,
katonás rendben, a hivatásának
élve, kati nővérrel az élen. 

Egy ilyen kitüntetés igenis óri-
ási hatással bír, tulajdonkép-
pen az t is mondhatom, hogy
másnap szinte új emberként
jöttem a munkahelyemre. A
nívódíj kötelez  és felelősség-
gel jár, ezt én a köszönet mel-
lett nagyon fontosnak tar-
tom kimondani. 



korábik edina, a műtőblokk főnővére szintén a kitüntetet-
tek (csoportkép  a 12-13.oldalon) egyike, a legnagyobb fel-
adat ezen a részlegen a légtérfertőtlenítés volt, amelyet
kollégáival együtt megoldott. A műtőben mindössze egy-két
koronavírusos (gyanús)
beteget kellett ellátni,
kevés esetszám volt tehát,
de itt különleges eljárás-
rendet kellett tartani.
Szakdolgozók nélkül nem
lehetett volna erre a hely-
zetre felkészülni, s a le-
hető legbiztonságosabban
levezényelni. Hamucska
György,  korábik edina, s a
többi kitüntetett ápoló pél-
dája vastag filccel aláhúz-
za ezt a mondatot.  

A
z elmúlt hetek, hónapok leg-
többször hallott mondatát
idézte fel Hamucska György
vezető ápoló. Szintén az in-
fektológián dolgozik, ahogy

dr. Süle János is. „De, igen, az elején
természetesen mi is féltünk” – mond-
ja a szintén nem először hallott mon-
datot. Ahogy nagyon sokan, ő is az in-
terneten böngézte a híreket, az infor-
mációkat, s valóban félelmetes képe-
ket látott olaszországból. Mégis át
kellett ezen lépni – pontosan azért,
mert a betegek, illetve a gyanús tüne-
teket produkáló páciensek még jobban
féltek. több hét tapasztalattal a háta
mögött most már rutinosabban lép oda ő is mintát venni (ő az első pil-
lanattól vállalta ezt a feladatot), de épp a rutin az – figyelmeztet -, ami
veszélyes is lehet. „nem lehet az előírások és védőfelszerelések terén
lazábbra venni a protokollt” – teszi hozzá. 
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A Covid-19 világjárvány elleni védekezés és betegellátás során példaértékű munkát végző dolgozók elismerése a polgár-
mestertől: dr. Gunther Tibor, dr. Kecskés Gabriella, dr. Knausz Márta, dr. Süle János, dr. Szalai Zsuzsanna, dr. Villányi
Balázs, Haszonitsné Jánoki Márta, Kaproncai Gabriella, Pozsgai Márta, Schlakkerné Keszthelyi ildikó, Ványik Tünde.

ViSSZATÉrNi EGySZEr A NOrMÁL ÉLETBE
- Szeretnénk már visszatérni a
normál életbe, a régi kerékvá-
gásba, de minden bizonnyal mi
leszünk az utolsó Covid-osztály,
amely egyszer bezárhatja  a ka-
puit – mondta az egyik kitünte-
tett, dr. Süle János, az Infektoló-
gia osztályvezető főorvosa. Az
osztályunk ugyanakkor július
elején ismét megtelt a gyanús,
illetve már regisztrált korona-
vírusos betegekkel. egy ukrán
vendégmunkást szállítottak be,

s az ő esete is figyelmeztet arra,
hogy még korántsincs vége a
járványnak. (néhány nappal ké-
sőbb kiderült, hogy a mezőgaz-
dasági vendégmunkásoknak he-
lyet adó ravazdi munkászállón
lakott az illető, tizenegy társa
karanténba került – a szerk.)

- Az alfája és az ómegája is mi
leszünk  a járvány lefolyásának
- teszi hozzá Süle doktor. Azt is
mondja, hogy bár az antibioti-
kumokhoz az ő szakmája ért a

legjobban, itt most ezt a tudást
nem nagyon tudják alkalmaz-
ni. A Covid-19 ellen nincs még
gyógyszer, súlyosabb lefolyás
esetén elsősorban a pulmono-
lógia és az intenzív osztály küzd
meg vele. 

- Mégis – s ez a kitüntetettek
névsorából is látszik – most
azok a szakmák is említést ér-
demelnek, amelyek a minden-
napokban talán kevésbé. Ilyen
az infektológia is. Dr. Süle János

MONDD, Ti NEM FÉLTEK? LÉGFErTőTLENíTÉS 

Hamucska György 

Korábik Edina»
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PaTKós imre emléKérem: 
dr. TóTH levenTe isTván
Szatmárnémetiben született 1980-ban, nős, egy fiúgyer-
mek édesapja. A Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen szerzett általános orvosi diplomát 2006-ban. Ezután
Szatmárnémetiben háziorvosi rezidens lett. 2007. október
1-jén jött Magyarországra, a győri Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztályára.
2014-ben ortopédia és traumatológia szakorvos képesítést
szerzett. 2015-től sportorvostan szakképzést végez. 2017-
től részlegvezető adjunktus. 2015-től az Országos Sport-
egészségügyi intézet megyei és területi sportorvosi szak-
rendelésen is dolgozik. A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar
Ortopéd Társaság és a Magyar Váll- és Könyöksebészek
Egyesületének tagja. Nyelvismerete: magyar, román, angol,
német. A traumatológia területén belül különösen érdekli
a medence sérüléseinek ellátása, ebbeli tudását szeretné a
jövőben elmélyíteni. Szívügye a rászoruló tehetséges diákok
segítése - gyökereit nem feledve -, 2016 óta minden tanév
végén pénzt adományoz volt általános iskolájának, mellyel
2 tehetséges, rászoruló végzős diákot jutalmaznak.
Kellő szakmai alázattal végzi munkáját, mely számára 
a szakmai megfelelést és betegei gyógyulását jelenti!

Patkós Miklós, dr. Tamás László János és dr. Tóth Levente.

VASTAPS A NyUGDíJBA 
VONULó FőOrVOSOKNAK

A
Semmelweis-napi
ünnepségen köszön-
tötték azt a négy  osz-
tályvezető-főorvost,
akik most vonulnak

nyugdíjba. Dr. Béla Mária, dr.
Pintér tamás és dr. Gartner
Béla portréját a Petz magazin
májusi számában olvashatták,
dr. törzsök Ferenc a negyedik a
sorban, most  következik -
ahogy mondani szokás, végül,
de nem utolsósorban. S ez
tényleg így van. törzsök Ferenc
az urológia osztályt 2016-ig ve-
zette.

„Böjte Csaba úgy fogalma-
zott, a Jóisten nem teremt se-
lejtet. én ennél is tovább men-

nék: csupa kiváló emberrel
dolgoztam ezen az osztályon,
huszonöt évig vezetőként, ho-
lott a pályám elején nem gon-
doltam, hogy én egyszer osz-
tályvezető is leszek” – mond-
ja dr. törzsök Ferenc, aki no-
vemberig még biztosan bejár
dolgozni az urológiára (az úgy-
nevezett sétálóidejét a koro-
navírus miatt előbbre kellett
hozni); s a búcsút is megköny-
nyíti, hogy az jó eséllyel nem
lesz végleges és visszavonha-
tatlan. „Ha szükség lesz rám,
egy-egy rendelésben még be-
segítek, de az élet új feladatok
elé állít, így biztos vagyok
abban, hogy nem fogok unat-

gyógyíTani nemcsaK gyógyszerrel leHeT
A Patkós-díjjal járó összeg-
ből ezúttal a győri gyermek-
osztályt támogatta a fiatal
orvos. Ahogy fogalmazott,
gyógyítani mosollyal,
játékkal is lehet. Egy
léghokit kaptak a beteg
gyerekek, akik persze az
első pillanattól játszanak is
vele. A díjazott laudációjá-
ban szerepelt, hogy volt iskolájának két diákját (romániában)
minden évben támogatja. „Én már Magyarországon élek 27
éves korom óta, anyukám intézi ennek a dolgait. A Covid-
járvány miatt most ő is itt van nálunk, így ez az év bonyolulttá
vált, de szeretném folytatni ezt a vonalat. A tehetség mellett
a gyerekek szociális helyzetét is nézzük; van olyan támoga-
tott kis diák, akinek a bátyja már orvos, a kisfiú egyelőre
tanul, s remélem, előtte a tehetségének kijáró élet.”
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Bartolf Márton, Czank Mária,
Cser-Battyányi Alexandra,
Fekete Józsefné, Hajnal
László, Hamucska György,
Haszonitsné Jánoki Márta,
Hegyiné Békési Eszter,
Horváthné Nagy Szidónia,
Huszár Erika, Juhász Adri-
enne, Kamper ildikó, Kap-
roncai Gabriella, Korábik
Edina, Ladocsi Enikó, Leisz
Kinga, Lencse Józsefné,
Miléder-Horváth Adrienn,
Nyikes Bianka, Ördögné
Csukás Henrietta, Pércsyné
Fábián Krisztina, Pozsgai
Márta, Schlakkerné Keszt-
helyi ildikó, Szabó Krisztina,
Szabó ivett, Szántainé Nagy
Edit, Szincsák Miklósné,
Ványik Tünde és Zsenák
Veronika. 

A COViD-19 járvány elleni védekezés és beteg-
ellátás során végzett kiváló munkájáért  elisme-
rő oklevelet kaptak a következő dolgozók:  

az uTódoK

Dr. Törzsök Ferenc már
2016-ban átadta a stafétát
dr. Szepesváry Zsoltnak,
dr. Gartner Béla utóda dr.
Kecskés Gabriella lett, dr.
Bély Máriáé dr. Fodor Ká-
roly, dr. Pintér Tamásé
pedig dr. Sipőcz istván. Ki-
nevezésüket ők is az ün-
nepségen vehették át,
addig megbízott osztály-
vezetőként dolgoztak.
Munkájukhoz sok sikert kí-
vánunk.  

dr. TÖrzsÖK Ferenc

1978-ban végzett a Sem-
melweis Orvostudományi
Egyetemen, és azóta a győri
kórház urológiai osztályán
dolgozott. 1992 óta vezette
az osztályt. Volt megyei, és
regionális urológus szak-
felügyelő, és az Urológiai
Szakmai Kollégium tagja is.
Számos új eljárás győri be-
vezetése, meghonosítása
fűződik a nevéhez. 2003-
ban Nyári László Nívódíj-
ban részesült. Az Urológiai
Osztály vezetését 2016-ban
adta át utódjának, dr. Sze-
pesváry Zsoltnak, akivel ezt
követően is kiváló munka-
társi kapcsolatban dolgo-
zott napjainkig.  

A képen balról jobbra: dr. Törzsök Ferenc, dr. Gartner Béla, dr. Bély Mária és dr. Pintér Tamás.

»

kozni a nyugdíjas éveimben
sem” – teszi hozzá. 

A főorvos jó érzéssel fogad-
ta a színpadon kapott vastap-
sot, „talán visszaigazolás is
volt, hogy jó főnök lehetettem”.
Békességre, nyugalomra, ren-
dezett körülményekre töreke-
dett mindig, s ebben partne-
rek volt a munkatársak is.
„Mint orvos, mindig segíteni
akartam a betegeknek. első-
sorban nyilván abban, hogy
meggyógyuljanak, ha az nem
volt lehetséges, akkor a fájdal-
mak enyhítésében, állapotuk
stabilizálásában. kellenek a
sikerélmények ahhoz, hogy
hosszú ideig a pályán marad-
hasson az ember.”

Az urológia „fényéveket” fej-
lődött az idő alatt, míg törzsök
Ferenc pályája elkezdődött, s
lassan a végéhez ér.

Dr. Törzsök Ferenc 1978 óta  a kórház urológiai osztályán
dolgozott. Számos új eljárás bevezetése fűződik a nevéhez.
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A
Semmelweis-napi
ünnepségen dr.
Gartner Béla bú-
csúztatásakor oláh
Attila professzor

emlékeztette a nézőtéren ülő-
ket, hogy nemcsak a Bély-Pin-
tér házaspár érkezett egyszer-
re, s távozik is ugyanaznap a
kórháztól, hogy a nyugdíjas
éveit elkezdje, hanem a Vörös-
Gartner „orvosduó” is. Gart-
ner Béla az intenzív osztályt
vezette, felesége a vérellátó
regionális igazgatója volt, a ve-
zetői feladatokat 21 éven ke-
resztül látta el. egyetlen oka
volt, hogy a kórházi ünnepsé-
gen nem szólíthatták színpad-
ra - az a tény, hogy a vérellátó,
s annak dolgozói 1998 (július 1-
je) óta már nem a kórház köte-
lekéhez tartoznak. A kiszerve-
zés volt talán a legnehezebb
feladat, amelyre Vörös doktor-
nő most is úgy emlékszik,
mintha tegnap történt volna.

LELKE EGy DArABJA 
A MAGyAr UTCÁBAN MArAD

„Hiába készül erre a pil-
lanatra az ember, az utol-
só két hét, a könyvek, az
emlékek összepakolása
nehéz. Most azonban már
tudom, hogy tényleg igaz a
mondás: egy nyugdíjas
sose ér rá…” - mondja dr.
Vörös Katalin, a vérellátó
szolgálat nyugdíjba vonu-
ló regionális igazgatója.  

„A kórházzal nagyon jó kap-
csolatban voltunk, az intéz-
ményről való leválás azonban
országosan eldőlt, s ezt végig
kellett csinálni. A regionális
igazgatóság helyének kijelölé-
sét hasonlóképpen nehéz dön-
tés meghozatala előzte meg,
végül Győr lett a befutó. Fel-
adataink száma akkor ezzel hir-
telen megugrott, ahogy a fele-
lősségünk  is. De mindennel
meg tudtunk birkózni - hála a
kollégáimnak.”

A kollégák azok, akiktől Vörös
katalin is a legnehezebben bú-
csúzik; velük közösen érte el,
hogy a véradás valóban társa-
dalmi felelősség vállalássá
nőtte ki magát, sokkal több
donor van ma Győr-Moson-
Sopron megyében is, mint év-
tizedekkel korábban volt. Az
irányított véradás áttörést ho-
zott, erősíti meg a regionális

igazgató; látták, hogy a hozzá-
tartozók közül azok, akik végül
a saját rokonuknak nem tudtak
vért adni, adnak másnak. S töb-
ben közülük később visszatér-
tek, s újból donorok lettek.

A megye évek óta az országos
átlag felett teljesít, az utódra -
dr. Molnár katalinra - ennek az
eredménynek a megőrzése vár.
„tudom, hogy nagyon jól fogja
csinálni. Húsz éve ismerjük
egymást, anno a belgyógyászat-
ról csaltam át, együtt készül-
tünk az átadás-átvételre is.”

A pillanatra, amely nem
könnyű, megkönnyezi az
ember. Dr. Vörös katalin sincs
másképp, de szakfőorvosként
még dolgozik, s a tanítást sem
hagyta abba. Lépésről lépésre
tér majd át abba az életbe, ahol
az unokák mellett a kert, a
sportolás várja. Munka már
nem. De biztos abban, hogy
lelke egy darabját otthagyja a
Magyar utcai szárnyban, ahová
szerencsére jönnek véradók,
mert ott kedves csapat, ked-
ves szavakkal várja őket. g

A kollégáktól búcsúzik Vörös Katalin is a legnehezebben. 

” »
Mint orvos, mindig segíteni
akartam a betegeknek. Első-
sorban nyilván abban, hogy
meggyógyuljanak, ha az nem
volt lehetséges, akkor a fáj-
dalmak enyhítésében, állapo-
tuk stabilizálásában. Kellenek
a sikerélmények ahhoz, hogy
hosszú ideig a pályán marad-
hasson az ember.

Dr. törzsök ferenc

A húgyuti endoszkópia mellett
a laparoszkópia volt az az irány,
amelyről tudta, ez a jövő, ezt
kell az osztályon erősíteni. Azt
is belátta ugyanakkor, hogy
utóbbihoz fiatal kéz és ambíció
szükséges, amellyel végig lehet
járni a sikerhez vezető utat. Dr.
Szepesváry Zsolt így került
Győrbe: előbb csak bemutatni
az általa akkor már alkalma-
zott technikát, 2012-től  az osz-
tályon gyógyítani, 2017-től
pedig vezetni azt. Dr. törzsök
Ferenc tudatos döntése volt ez,
s büszke arra, hogy az álmát –
a laparoszkópiát – a győri uro-
lógia országos szinten is kie-
melkedő eredményekkel alkal-
mazza. 

„telik és eltelik egy ember
ideje”, foglalja össze szakmai
pályafutását a főorvos, aki sze-
rencsésnek mondhatja magát
abból a szempontból is, hogy
szakterülete fejlődésével olyan
időszakban is gyógyíthatott,
amikor valóban sikerélménye-
ket, csodákat adott számára és
betegeinek a pálya. g
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Kiváló munKaTársaK:
dr. Lengyel Eszter, dr. Makovi Helga, dr. Némedi-Varga Sándor, dr. Stummer János, dr. Zsédely Zsuzsanna, Bokányné
Hatos Tünde, Danis Csaba, Devecseriné Pápai Judit, Horváth Antónia, Leier Johanna, Németh Margit, Ominger Éva,
Prohászka imréné Palkovics Julianna, rafai Mihályné, Szabó Tímea, Tokos Jánosné, Fehérváriné Horváth Andrea és
Jónás Norbert.

méHes Károly PubliKációs díj
Dr. Kránitz Noémi osztályvezető főorvos (balról a második), Pathológiai Osztály. 
Dr. Kretzer András főorvos, (jobbról a második) Baleseti és Kézsebészeti Osztály. 

Semmelweis Nap alkalmából
a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara győri
szervezete „Elismerő
Oklevelet” adományoz
minden évben. Gábriel ildikó
(b), a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara helyi
elnöke kimagasló szakmai
és közösségben végzett
munkája elismeréséül
Zsenák Veronikának (j), a
Baleseti Sebészeti Osztály
osztályvezető ápolójának
adta át idén az elismerést. 
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t
úl van a műtéten, s
most már csak akkor
gyűlik könny a szemé-
be, amikor kétéves
kisfia, Máté kerül

szóba. Viki (mindenki így szólít-
ja) egyébként egy csupa mo-
soly teremtmény, mosolyog a
„hipochondriáján” is, ami miatt,
pontosabban mellett rendsze-
resen eljár szűrésekre. Jól
teszi, néhány anyajegytől már
megszabadult, s a szülés után
azt tervezte, hogy egy hasi ult-
rahanggal nyugtatja meg
magát. De teltek a hetek és a
hónapok, valahogy soha nem
jutott idő erre, egészen 2020
júniusáig, amikor ő is olvasta
Benedek tibor drámáját. 

„Akkor megkaptam az utolsó
lökést, hogy igenis menjek el a

vizsgálatra. Se tünetem, se pa-
naszom nem volt, egyszerűen
magam, magunk megnyugtatá-
sára szerettem volna egy nega-
tív leletet. A vizsgálatot is én
álltam, de amikor azt mondták
nekem a magánorvosi rendelő-
ben, hogy valamit látok, ezt
meg kellene nézni a kórház-
ban is, kétségbe estem.”

nem volt szó még hasnyál-
mirigyről, csak valami nagyobb
elváltozásról a hasüregben.
Viktóriának abban szerencséje
volt, a győri sürgősségin a fel-
vétel után már aznap megtör-
tént a Ct-vizsgálat, amely meg-
erősítette: a hasban daganat-
szerű elváltozás van. ki ne ijed-
ne meg nagyon? természete-
sen Viki is döbbenten és rémül-
ten állt, de aztán rögtön jelez-

benedeK 
Halála 
éleTeT
menTeTT

Az újságírás a hangzatos címekre épít, ezt kár lenne tagad-
ni. De mindez mit sem érne, ha a cím nem tükrözné a való-
ságot. Most is tükrözi: a 31 éves édesanya, Csibi-Pusztai Vik-
tória azért ment el a régóta tervbe vett, de halogatott hasi
ultrahang-vizsgálatra, mert értesült a tragikusan fiatalon
elhunyt vízilabda-legenda, Benedek Tibor esetéről. Nem
gondolta, hogy beteg, rémálmában sem gondolt olyan di-
agnózisra, mint amit aztán kapott…. 

Viki (mindenki így szólítja)
egyébként egy csupa
mosoly teremtmény,

mosolyog a „hipo-
chondriáján” is, ami
miatt, pontosabban

mellett rendszeresen 
eljár szűrésekre.

„A győri szívkatéteres laborban új nyomókötés-technikát
vezettünk be, ezzel a behatolási kapuként használt arté-
ria zárásához szükséges nyomókötés idejét hat óráról csu-
pán hetven percre csökkentettük. ez nagy könnyebbség a
betegeinknek”-  Facebook-oldalán, az első beavatkozást kö-
vetően adott hírt erről dr. Dézsi Csaba András, a kórház kar-
diológiai osztályának vezetője. Mivel betege is hozzászólt
a bejegyzéshez, így a tény megerősíthető: „Szinte fájdalom-
mentes, kitűnő módszer”. 

Új nyomóKÖTés-TecHniKa:
6 óra HelyeTT 70 Perc

Ezt a módszert mindenkinél lehet alkalmazni, akinél a
behatolási kapu a kézen van. 

Dr. Dézsi Csaba András, a kórház kardiológiai osztályá-
nak vezetője.

A főorvos kérdésünkre elmondta, az időfaktor azért fon-
tos, mert a kellemetlen, sokak számára bizonyosan fájdal-
mas érzés óráról órára nő, s mivel hatod annyi időt kell szo-
rítás alatt lenni, így mire valóban kellemetlenné válna a
dolog, a beteg megszabadul a nyomókötéstől. ezt a mód-
szert mindenkinél lehet alkalmazni, akinél a behatolási
kapu a kézen van. Fizetni nem kell az új módszerért, az min-
denkinek jár. egyetlen feltétele van, ez pedig a beszerzés.
Amint a szükséges eszközök megérkeznek, a Petz-kórház
szívkatéteres laborja alkalmazni fogja a módszert. A ren-
delést mindenesetre már leadták. g
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ték, hogy a Ct- és az ultrahang-
vizsgálat is jóindulatú elválto-
zásra utal. De hát mégiscsak
hasnyálmirigyről van szó….

A terület specialistája, prof.
oláh Attila, a kórház sebésze-
tének vezetője végezte el a mű-
tétet. élete során nagyjából
húsz, hasonló sorsú fiatallal ta-
lálkozott – de azért ennyivel,
mert az országban vélhetően ő
végezte el a legtöbb ilyen ope-
rációt. „ez egy speciális, na-
gyon ritkán kialakuló, zömében
jóindulatú hasnyálmirigy-daga-
nat. A rövidítése SPt. Jellemző-
en fiatal embereknél, s azon
belül is lányoknál, nőknél ala-
kul ki 15 és 25 éves koruk kö-
zött. egyértelmű magyarázat
nincs a kialakulására, vélhető-
en hormonális dolog az eredő-
je. Itt az a veszély, hogy nagyon
sokáig valóban semmilyen tü-
netet nem mutat az illető, vi-
szont hosszú idő után esetleg
áttétet képezhet a daganat. Vik-
tóriának nagyon nagy szeren-
cséje volt abban, hogy a megér-
zésére vagy Benedek tibor ha-
lálára reagálva elment ultra-
hangra. De most hangsúlyo-
zom, hogy ez nagyon-nagyon
ritka betegség, nem kell min-
denkinek ultrahangra rohan-
nia! Ha a számokat nézzük,
akkor egy a százezerhez az esé-
lye annak, hogy valakinél ilyen
körülmények között fedezzük
fel a betegségét. Lefordítva:
Győrben egy ilyen ember lehet.”

Csibi-Pusztai Viktória győri,
esete elgondolkodtató. nem
megijedni kell, de a rendsze-
res szűréseknek ezek szerint
igenis van értelme. életet ment-
hetnek. Az a tragédia, hogy Be-
nedek tiborét már nem. g

Prof. Oláh Attila
végezte el 
a műtétet.
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doKTor Úr, az Ön 
dereKa sose Fáj?

Dr. NEMES TiBOr ANDrÁS rEUMATOLóGUS 
ÉS FiZiOTErÁPiÁS SZAKOrVOS VÁLASZOL 

Fél évig uTána mindig jó – azTán jÖvÖK Újra
Hutvagnerné Schlögl Gabriella: - A derekam fáj, ez az én fő
problémám. Nem először élek a kúra lehetőségével, mert va-
lóban hatásos. Míg a kezelések tartanak, azt érzi az ember,
hogy még inkább fáj, de ez csak az elején van így, aztán tény-
leg jobb lesz. Az iszappakolás, a masszázs, a gyógytorna és
a vízi torna is nagyon jó, nagyon kedvesek itt a gyógytorná-
szok, a masszőrök. Fiatalok, mégis értik a dolgukat. Tizen-
öt kezelésen veszek részt, a harmadiknál tartok. Tudom,
hogy ha ennek vége, fél évig könnyebb lesz a mozgás. Aztán
ha megint fáj, jövök vissza, mert megéri, higgyék el!

kivédésére általában ismét
gyógyszereket adunk. Moz-
gásszervi betegségekkel kap-
csolatban mi arra törekszünk,
hogy csak a legszükségesebb
gyógyszereket adjuk, és hasz-
náljuk ki a természet által biz-

J
avíthatja a beteg tü-
neteit, csökkentheti
a fájdalmát, fokoz-
hatja a mozgáské-
pességét, javítja a

beszűkült ízületi mozgáso-
kat… hosszan sorolja dr.
Nemes Tibor reumatológus
és fizioterápiás szakorvos,
milyen hatásokban bízhatunk
fizio- balneoterápiás keze-
lések igénybevétele esetén.

miérT jó neKem?

Az embert érintő betegsé-
gek száma egyre nő, a gyógy-
szerek pozitív hatásaik mel-
lett rengeteg mellékhatás-
sal is rendelkeznek - ezek

tosított fizio-balneoterápiás
lehetőségeket.

az időseK beTegsége?

egyáltalán nem. természete-
sen az életkorral nő a pana-
szok száma, de a betegek nagy
része aktív dolgozó, vagy éppen
a betegségük miatt táppénzen
lévő ember.

Kezelés a Fürdőben?

nem. A rába Quelle Fizioterá-
piás Centruma külön egység, a
fürdő tőszomszédságában
épült. komplex kezelésekre van
itt lehetőség a fürdőtől függet-
lenül is. A győri termálvizet
gyógyvízzé nyilvánították,
ezzel is igazolva gyógy-
hatását.

muszáj a vizes
TeráPia?

Megint csak nem! A
kezeléscsomag 4
féle kezelésből áll,
köztük pl. gyógytor-
na, gyógymasszázs és
fizioterápiás lehetősé-
gekkel. Azok számára,

jáTéK
milyen minősíTésT KaPoTT 

a győri Termálvíz?
A megfejtést beküldők között kisor-

solunk egy 2 hetes intenzív kúra-
csomagot és egy családi belépőt 

a rába Quelle Fürdőbe.
A gyogyaszat@rabaquelle.hu-ra,

valamint személyesen a gyógyászati
recepción várjuk a megfejtéseket 
a név, cím, telefonszám és e-mail 

cím elérhetőségekkel. 
A nyereményjáték szabályzatát 
megtalálják a fürdő honlapján: 

www.rabaquelle.hu

akik bármilyen okból nem
szeretnének vagy éppen társ-
betegségeik miatt ellenjavallt
a vizes kezelések igénybevé-
tele, lehetőség van, hogy csak
„száraz” kezeléseket kapja-
nak. A gyógytorna központi
eleme minden fizioterápiás
kezelésnek, hiszen ez az
egyetlen, amit a beteg maga
végez. A megtanult gyakorlat-
sort pedig a későbbiekben az
otthonában is végezheti.

mennyibe Kerül?

ez a kezeléscsomag 10 ke-
zelésszámból áll, két hét
alatt végigjárható. A társa-
dalombiztosító a fürdőkben
a kezeléseket csak részben
finanszírozza, ennél a keze-
léssorozatnál a páciensek
által befizetendő önrész
25.000 Ft. ez az általunk is-
mert legkedvezőbb ár a mai
piaci körülmények között.

csodáT Hoz egy 
ilyen TeráPia?

Csodát semmi sem hoz. Se
gyógyszer, se kezelés. Paksi
Zoltán egyik írásában olvas-
tam, hogy a csoda a valóság
mosolya. (x)
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M
ár az elején tízmil-
liós tételt jelentett
mindez, a tetőt köz-
ben 500 négyzet-
méteren mezőgaz-

dasági fóliával fedték le. nyilván-
való volt, hogy ez nem végleges
megoldás, hisz egy ilyen fólia leg-
feljebb négy-öt órányi esőt bír ki.
A statikusi szakvélemény, illetve a
tervező munkája után még közbe-
szerzést kellett kiírni, így jutot-
tunk el a jelenhez. 

Dr. Skaliczky Zoltán szervezési
igazgató kérdésünkre elmondta:
„Valóban véget ért mostanra egy
érvényes közbeszerzési eljárás,
kihirdettük a győztest, a szerző-
dést is aláírtuk. Ő ez alapján dol-
gozik. Bár kívülről azt látni, hogy

Híd uTca: mosT a TeTő

A február első hetében tom-
boló vihar megbontotta a
kórház Híd utcai rehabilitá-
ciós részlegének tetőszer-
kezetét. A szükséges helyre-
állítási munkák miatt akkor
(február 13-án) látogatási
tilalmat rendelt el a főigaz-
gató. A kárfelmérés és az
életveszély elhárítása azon-
nal elkezdődött, a forintok
pedig gyorsan pörögtek.

az épület fel van állványozva, de
a kép csalóka, a külső burkolás-
hőszigetelést nem tudjuk most
megcsinálni. A fenntartótól 50
millió forintot kapunk, így a tető-
javítási munkákra jut most csak.”

A szervezési igazgató a szá-
mokról elmondta: a Híd utcai
felújítás, a kár helyreállítása
mintegy 150 millió forint. A biz-
tosító első körben 25 millió fo-
rintot már adott, de az elbírálás-
sal még nem végzett, minden
bizonnyal ehhez az összeghez
még tesz hozzá. Skaliczky dok-
tor úgy számol, legalább még
ennyit megállapít – ez a vég-
összeget valamelyest csökken-
ti. Az állványok pedig azért van-
nak az épület oldalán, hogy azo-
kon fel tudjanak menni a tető-
szintig, a bádogozást el tudják
végezni.  A betegellátás ez idő
alatt is működik. g

”Bár kívülről azt látni, hogy az
épület fel van állványozva, de a
kép csalóka, a külső burkolás-
hőszigetelést nem tudjuk most
megcsinálni.
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A
koronavírus magyar-
országi megjelenése
után főként az idős-
otthonokban, kórhá-
zakban, és orvosok-

nál megjelenő betegek köré-
ben készültek adatgyűjtések a
fertőzés elterjedtségéről. nem
volt viszont adat arról, mennyi-
re terjedt el a vírus a tünetmen-
tes lakosság körében. A négy
hazai orvosi egyetem ezért a
május végére tervezett "lazí-
tás" megalapozásához orszá-
gos felmérést végzett. A H-Un-
CoVer vizsgálat arról adott
képet, hogy május első felében
a lakosság hány százaléka lehe-
tett fertőzött, és hányan eshet-
tek már át korábban a fertőzé-
sen. A világon ez volt az első
reprezentatív országos szűrés,
amely PCr-teszttel és vérvizs-
gálattal mérte fel a fertőzöttsé-
get és az átfertőzöttséget. A
Semmelweis egyetemen is-
mertetett eredményeket egy
nemzetközi tudományos folyó-
iratban is publikálni fogják.

17.787 KiválaszToTT

A felméréshez a központi Sta-
tisztikai Hivatal közreműködé-

MEGVAN AZ OrSZÁGOS FELMÉrÉS ErEDMÉNyE: NAGyON 

a FerTőzÖTTeK Fele 
bejárT dolgozni A teljes magyar lakossá-

got nézve nagyon kevesen
fertőződtek meg a korona-
vírussal - erősítette meg
a négy magyar orvosi
egyetem által elvégzett or-
szágos reprezentatív szű-
rővizsgálat, amelynek
eredményeit július elején
ismertették. Május első fe-
lében a fertőzöttek közel
fele heti több alkalommal
is bejárt dolgozni a munka-
helyére, és a vírus bizony
nemcsak az időseket, de a
tinédzsereket is elérte. A
legtöbben a szaglás- és
ízérzés elvesztését mond-
ták a Covid-19 legfőbb tü-
netének. A szakemberek
arra figyelmeztetnek, hogy
a nyáron érdemes odafi-
gyelni a légkondicionálás-
ra, romániában pedig már
ott van a második hullám.
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KEVÉS MAGyAr VOLT KOrONAVírUSOS 2020 TAVASZÁN
sével határoztak meg egy
17.787 fős mintát, amely rep-
rezentálta a több mint 8 milliós,
14 év feletti magyarországi né-
pességet. A mintába szigorúan
csak magánháztartásokban
élőket választottak be, tehát
nem az idősotthonok, zárt inté-
zetek lakóira, vagy a kórházi
osztályokon ápoltakra voltak kí-
váncsiak.

Azért 17.787 fős mintát hatá-
roztak meg, mert eleve számol-
tak azzal, hogy a kiválasztott
emberek 30 százaléka nem
akar részt venni a vizsgálatban,
elhunyt vagy nem található
meg, mondta Mag kornélia, a
központi Statisztikai Hivatal al-
elnöke. A részvételi arány így
is kiemelkedően magas lett:
67,7 százalékos volt. 75 száza-
léknál magasabb volt a részvé-
tel Veszprém, nógrád, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg- és
Békés megyében, említette
meg Sebestyén Andor, a Pécsi
tudományegyetem klinikai
központjának elnöke.

Kevesebb, minT 1 százaléK

A május 1. és 16. között vizsgált
10.474 közül a PCr-mintavétel
mindössze 3 embernél muta-
tott éppen aktív koronavírus-
fertőzést. emellett 69 ember
vérében mutattak ki antiteste-
ket, ami azt jelenti, hogy ők ad-
digra már átestek a fertőzésen
- jelentette be Merkely Béla, a
Semmelweis egyetem rektora.
A 3 pozitív esetet eredményező
PCr-mintavételek közül 2
ember éppen kórházban feküdt.

A kutatók ez alapján becslése-
ket készítettek arra vonatkozó-
an, hogy a több mint 8 milliós,
14 év feletti magyar népesség
körében mennyire terjedhetett
el a vírus.

A becslés szerint május első
felében legalább 2421 ember
lehetett koronavírus-fertőzött
(fertőzöttek).

Május közepére 56.439 ember
lehetett, aki addigra már - nagy-
részt tünetmentesen - átesett a
fertőzésen és immunitást szer-
zett (átfertőzöttek). 

Mindez százalékokra lebont-
va alacsony számokat jelent.
A PCr-ral igazolt aktív fertő-
zöttek aránya 0,029 százalék,
az átfertőzötteké pedig 0,68
százalék.

Mind az aktív fertőzöttségi
ráta (2,9 fő 10 ezer lakosból),
mind pedig az átfertőzöttség
aránya (68 fő 10 ezer lakosból)
alacsonynak mondható –
mondta a sajtótájékoztatón
Merkely Béla. Arról már koráb-
ban több konferencián szó
esett, hogy az alacsony átfertő-
zöttség egyfelől jó dolog, hi-
szen sikerült megkímélni az
egészségügyi rendszert a túl-
zott terheléstől. Mindez a korán
bevezetett korlátozó intézke-
déseknek és a lakosság fegyel-
mezettségének volt köszönhe-
tő. rossz abból a szempontból,
hogy rendkívül alacsony azok
aránya, akik immunitást sze-
reztek a vírusra, így egy eset-
leges második hullámnál is na-
gyon óvatosnak kell lenni.

TinédzsereK is

érdekes a fertőzöttség terüle-
ti eloszlása. Az aktuálisan fer-
tőzöttek május közepén legna-
gyobb arányban Budapesten
(8,6/10.000) és észak-Magyar-
országon (7,6/10.000) fordul-
tak elő. A fertőzésen már ko-
rábban átesetteket legnagyobb
arányban Budapesten és nyu-
gat-Magyarországon mérték.
A legalacsonyabb a fertőzésen
már átesettek (átfertőzöttek)
aránya észak-Magyarországon
és a Dél-Dunántúlon.

Az alapos előkészítésének és
a kérdőívek felvételének kö-
szönhetően a vizsgálatnak szá-
mos egyéb érdekes megálla-
pítása volt:

Dolgozni jártak a fertő-
zöttek:  a felmérés ada-
tai alapján készített
becslés szerint például

május első felében az aktív
2421 fertőzött közül 1269-en
munkába jártak egy héten
többször is, a fertőzésen már
átesettek közül pedig 17.329-en
dolgoztak.

Fő tünet a szaglás és íz-
érzékelés elvesztése:  a
vírussal fertőzöttek kö-
zött a legtöbben a szag-

lás- és ízlésvesztést, valamint
az izom és ízületi fájdalmakat
nevezték meg a fertőzés leg-
jellemzőbb tünetének. Azok kö-
zött, akik átestek a fertőzésen,
gyakran említett tünet volt a
légzésnehézség és a hasme-
nés. körükben valamelyest
gyakoribb – 54,4 százalék – volt
a krónikus betegségek előfor-
dulása az átlagpopulációra jel-
lemző 41,5 százalékhoz képest. 

összefüggés egyéb
betegségekkel: tenden-
ciózusan gyakoribb a
fertőzés egyes társbe-

tegségek esetén, például
magas vérnyomás, szívbeteg-
ség, krónikus tüdő-, máj- és
vesebetegség.

összefüggés a dohány-
zással és az elhízással:
a kutatók nem találtak
releváns összefüggést a

dohányzást vagy a túlsúlyt vizs-
gálva. ezek a faktorok nem nö-

velték meg a fertőzés
esélyét.
Férfiak és nők: a vizs-
gálaton résztvevők 53,6

százaléka nő, 46,4 százaléka
férfi volt. érdemi nemi különb-
ségek nem voltak érzékelhe-
tők a pozitív teszteredményt
kapók között. 

korosztályok:  globáli-
san egyértelműen az
idősebb korosztályt
érintette a fertőzés, de

a kor szerinti eloszlásban több
érdekesség van. Míg kelet-Ma-
gyarországon jellemzőbben az
idősebb korosztály volt érin-
tett a fertőzésben, nyugat-Ma-
gyarországon épp ellenkező-
leg, a fiatalabbak. Mindez arra
is utal, hogy kelet-Magyaror-
szágra inkább behurcolták a
vírust.

A tinédzsereket is elér-
te a fertőzés:  három
korcsoportban volt a
legmagasabb a fertő-

zésen már átesettek aránya:
a 80 évnél idősebbek körében,
az 50-59 éves korosztályban,
és érdekes módon a 14-19
évesek között, akik feltehető-
en tünetmentesen vagy enyhe
panaszokkal vészelték át a fer-
tőzést.

Munkába járás: tenden-
ciaszerű összefüggés
volt, azaz több ember
fertőződött meg azok

közül, akik gyakran jártak mun-
kába, karanténra kötelezett
vagy ismerten fertőzött ember-
rel kerültek kontaktusba (pél-
dául kórházi-idősotthoni dol-
gozók), és akik március 1. után
még külföldre utaztak. g

(Forrás: index.hu)

1.

6.

5.

4.

2.

3.

7.

8.

A négy egyetem
által levezényelt
országos szűrés-
nek győri állomása
is volt. Felvételünk
ott készült.
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- Hány koronavírusos beteg
van jelenleg a Petz-kórház-
ban? 

- Pozitív egy, mellettük pedig
nyolc gyanús eset. Az utóbbiak-
ból naponta öt-tíz érkezik a
kórházba, s ez fontos figyel-
meztetés. Viszonylag gyorsan
túl lettünk egy nagy nyomáson,
a harmadik hónap második fe-
lében már azt éreztük, nincs
itt semmi, üresen kong a ház a
Covid-oldalon. ez el tudja vinni
az ember éberségét. Az orszá-
gos vizsgálat kimutatta, hogy
az átfertőzöttségünk alacsony,
a mostani betegek nagy része

pedig valahonnan behozza a ví-
rust. Ha az jó helyet talál –
munkásszállót, iskolát, kocs-
mát -, akkor egy perc alatt fer-
tőz is. ráadásul ott, ahol kevés-
bé védett, legyengült szerve-
zetű emberek vannak – ilyen a
kórház -, s közöttük jönnek-
mennek az ápolók, hatványo-
zott a veszély. A többi vírust is
nehéz kordában tartani, ez
pedig nem is úgy viselkedik,
mint általában a vírusok…

- Sajtóhírek szerint az ország-
ban minden negyedik korona-
vírus-fertőzött kórházban bete-
gedhetett meg, s minden máso-

száz százaléK FÖlÖTT

Dr. Tamás
László János
főigazgató
főorvos

„Olyan hónapot csináltunk most, mint a legkeményebb
szeptember-október, március-áprilisban szoktunk. A kór-
házi betegellátás 100,5-101 százalékon teljesít, a szak-
rendelőben 94 százalékos a forgalom. Képességünk hatá
rához értünk” – mondja dr. Tamás László János. A főigaz-
gató főorvost a sajtóban megjelent számokról is kérdez-
tük: lehetséges, hogy minden negyedik covidos beteg va-
lóban egy hazai kórházban lett fertőzött? Biztosan soka-
kat érint és érdekel az is, hogy a korlátozásokon a közel-
jövőben enyhítenek-e Győrben? Válasz az interjúban. 

dik Covid-haláleset is kórházi
fertőzés következménye volt. 

- Pusztán statisztikailag  biz-
tosan alátámasztható – akkor,
ha szigorúan vesszük azt a ki-
tételt, hogy „egy kórházban az
ott kifejlődött betegségeket
kórházi fertőzésnek kell tekin-
teni”. De számos példa nagyon-
nagyon árnyalja ezt a képet.
Csak egy ilyen: ha valaki bejön
perforált vakbélgyulladással,
akkor egyértelműen hoz ma-
gával hashártya-gyulladást is.
nekünk ez utóbbi le kell jelen-
tenünk „hospitális fertőzés-
ként”, holott azt nyilván nem itt
kapta meg.  

- Mégis: a Petzben mennyi
volt a bizonyosan a kórházban
elkapott koronavírus-fertőzés?

- Mindösszesen egy orvosról
tudjuk, hogy itt találkozott és
kezelt egy covidos beteget, s
nála kimutatta a PCr- teszt,
hogy meg is fertőződött. Három
ápoló volt még vírusos, de
egyiknél sem bizonyítható
egyértelműen – kettőnél biz-

tosan nem -, hogy itt lett beteg.
A kórházi dolgozók tesztelése
első körben megtörtént, ahol
szükséges, ott természetesen
folyamatosan végezzük az újab-
bakat. Az elmúlt négy hónap
eredményét egy nüansznyi hi-
bával nem rombolhatjuk le. 

- Beteg esetében? 
- Beteg egy sem volt. De itt is

mást mondana a statisztika: pél-
dául egy beteg Ausztriából – ti-
rolból – jött haza busszal, stro-
ke-kal került be hozzánk. Már
amikor bejött, kicsit gyanús volt,
de nem volt igazoltan koronaví-
rusos beteg. Az a szerencse,
hogy külön kórteremben, beöl-
tözve vizsgálták meg a kollégák
– de ez csak intuíció volt. két
nap után vált bizonyossá a fer-
tőzöttsége, s rá mondhatnánk,
hogy itt fertőződött meg, holott
nyilvánvaló, hogy külföldről már
így tért haza. Ha megint csak
ragaszkodunk a definícióhoz,
akkor valamennyi koronavíru-
sos betegről végső soron itt bent
mondatott ki, hogy az. 
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- Hetek teltek el a kórház új-
ranyitása óta, így tapasztalatok
is vannak. Kezdjük a szakren-
deléssel: működik a belépte-
tés, a tizenöt perces korlát…? 

- A betegellátásban el-
értük a 94 százalékot, jelen pil-
lanatban ez a képességünk ha-
tára, s azt is jelenti, hogy a ti-
zenöt percre és a két betegre
vonatkozó kikötést nem tudjuk
már tartani. olyan nyomás ne-
hezedik reggelente a rendsze-
rünkre, amit a jelenlegi belép-
tető kapuk és a régi szokások
mellett nem nagyon tudunk tar-
tani. Az onkológiára érkező több
száz beteg egyszerre érkezik,
majd házon belül, órákat vára-
kozik. ezen változtatni kell,
mégpedig úgy, hogy már dél-
előtt tíz óra előtt elkezdődje-
nek a gyógyszeres kezelések.
Igen, az is igaz: ehhez az kell,
hogy a vérvétel és az egyéb
vizsgálatok, a gyógyszer elké-
szítése valakiknél már az előző
nap megtörténjen, s el tudják
kezdeni náluk a kemoterápiát
már reggel. 

- Ehhez nekik kétszer kellene
jönniük a mostani egy helyett. 

- Úgy viszont nem menne rá
egy teljes napjuk az órákig tartó
várakozással. nem lenne egy-
szerűbb kétszer ugyan, de pon-
tos időpontra érkezni? 

- De a kórház előtt reggelen-
te kígyózó sor nem csak on-
kológiai betegekből áll. 

- Döntően igen. A másik része
a sebészetre érkezik. A szak-
rendelőnél viszonylag jól megy
a beléptetés. ott várakoznak
sokan, ahol van ugyan időpont-
juk, de nem időre érkeznek az
emberek. 

- Megkérdezték tőlük, mi az
oka ennek? 

- Meg. egy: „A lányom most
ment dolgozni, most tett ki a
kórháznál.” kettő: „A vidékről
most jött a buszom.” Három:
„Jobban szeretek korán jönni,
mert akkor talán hamarabb
sorra kerülök.” Lehetne sorol-
ni még, de míg az időpont és a
sorszám máshol szentírás –
mondjuk a kormányablakban,
a repülőtéren vagy a postán -,
itt valamiért az „egyéb körül-
ményekre” sokan hivatkoznak.
Logisztikát felépíteni így na-
gyon nehéz. Sokan még mindig
tartják magukat ahhoz – s
most orvoskollégákról beszé-
lek -, hogy jöjjön be a beteg
napközben valamikor, s majd
megnézi. 

- Ez évtizedes beidegződés,
ezt akarja megszüntetni? 

- Legalábbis megpróbálom.
A vírushelyzet egy ilyen válto-
zást is hozhat, ami nem mellé-
kesen a beteg érdekeit is szol-
gálja. nemcsak a kézmosást
taníthatja meg ez a Covid-19,
hanem az időpontra érkezést
is. nyilván lenne fél óra „lauf”:
ha az illetőnek 11-re van idő-
pontja, az 10.30-kor bejöhet, de
ne mondja senki, hogy ember-
ségesebb az a megoldás, hogy
valaki reggel héttől inkább bent
vár, míg sorra kerül. Igaz, hogy
most még felfokozott hangu-
latban, de rendezettséget hoz-
hat ez az új rendszer. nyerhe-
tünk ezzel a négy hónappal. 

- A látogatókkal mi a helyzet? 
- A többség tartja a szabályo-

kat: nagyjából hétszáz ember
jön be naponta. Vannak persze
renitensek. A délután kettőtől
háromig tartó időkeretet sze-
retném betartatni.  

- A rendszer kulcsa az itteni
biztonsági szolgálat, róluk
eddig nem beszéltünk. 

- nekem nagyon jó tapaszta-
latom van; dolgoznak, értik a
feladatukat, amit leírok, azt
megcsinálják. Pedig két tűz kö-
zött állnak, nyilván nem jó érzés
időseket, betegeket sorakoz-
tatni, várakoztatni. nagyon
kevés panasz érkezett miattuk,
s rendre arra jutottunk, hogy a
hangnem akkor volt kifogásol-
ható valakinél, ha a beteg/láto-
gató is eleve így kezdte a pár-
beszédet. Ha kellett, beszél-
tünk a csoportvezetőjükkel. 

- Mit hoz a jövő? 
- A látogatáson ebben az

évben még biztosan nem tudok
enyhíteni. nem élünk külön
bolygón, a határok nincsenek
lezárva. S ha le is vannak, meg-
találják a kiskapukat. nem
csökkent le nullára a megbete-
gedések száma, látjuk, hogy
hullámoznak a számok még
most is (július utolsó két heté-
ben – a szerk.). Ha valahol meg-
jelent a vírus, s ott nem voltak
óvatosak, azonnal gócpont lett.
tartani kell a szabályokat, nincs
más esélyünk. 

- Azok a kórházi dolgozók,
akik koronavírusos, illetve
gyanús betegeket ápolnak,
gyógyítnak, továbbra is kap-
ják az ezer forintos órabér-ki-
egészítést? 

- Igen: a beléptetőnél, a
Covid-osztályokon és a járvány-
ügyi ambulancián dolgozók

kapják, ez havonta mintegy tíz
millió forintot jelent. 

- Normál időben most kel-
lene szabadságra menniük az
embereknek – ezt idén legfel-
jebb tíz napra tehetik meg. Van
ebből konfliktus? 

- A rendelkezés megszüle-
tett, s nyilván nem hozott nagy
örömöt. konfliktusról azért
nem beszélnék, hisz az 1800

ápoló eddig sem vett ki két
hétnél több szabadságot.
Mindez azért kellett meghoz-
ni, hogy a betegellátás a leál-
lás után visszaálljon. A szá-
mok pedig beszédesek: 100,5-
101 százalékon mozgunk,
olyan hónapot csináltunk
most, mint a legkeményebb
szeptember-október, márci-
us-áprilisban szoktunk. g

Naponta nagyjából hétszáz ember jön be  látogatni. A délután
kettőtől háromig tartó időkeretet szeretné a főigazgató
továbbra is  betartatni. 
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P
ontosan ötven éve,
1970. július 1-jén a
Zrínyi utcában, a
csecsemő részlegen
kezdett klári. Akkor

még így szólították, a klárisz
becenév már az intenzíven ra-

ÖTven év uTán menT
nyugdíjba Klárisz

Ha azt mondjuk, Laposa Jánosné, bizonyosan kevesebbek-
nek ugrik be ez a mosolygós arc. Ha hozzátesszük, hogy Klá-
risz, az intenzívről, már jóval többen bólintanak: Ja, igen!
A KAiTO laboratóriumi asszisztense ötven  év munkavi-
szony után, a hónap közepén vonult nyugdíjba. Utódát ad-
digra betanította, nem hagy betöltetlen helyet maga mögött. 

Utolsó munkanapján az intenzív osztály orvosai és a szakdolgozó kollégák is elbúcsúztak Kláritól.

gadt rá. tíz évvel később, 1980-
ban került az kAIto-ra. „Akkor
már két saját gyermekem is volt,
így miattuk olyan munkahelyet
kerestem, ahol egy műszakban
tudok dolgozni. Jó csapatba ke-
rültem, s most azt mondom: jó
csapattól búcsúzom”- mondta
utolsó munkanapján. 

A legnehezebb a belépőkártya
leadása volt, ez tett valójában
pontot arra az ötven évre, ami
mögötte van. Laboros munkát
végzett, a laboros csapathoz
éppúgy tartozott lélekben, de
azon az osztályon dolgozott,
ahol élet és halál verseng egy-
mással, ahol a legsúlyosabb ál-
lapotú betegeket kezelik. 

„Fantasztikus emberek azok,
akik ezen az osztályon dolgoz-
nak. kicsit talán fanatikusak is,
e nélkül nem megy. Büszke va-
gyok rájuk”- teszi hozzá klárisz,
akit most már az unokák után a
leendő dédunoka is vár. „Hiszek
a Mindenhatóban, azt is hiszem,
hogy az  osztályon  itt volt velem
és a betegekkel. Csak én távo-
zom most, ő itt maradnak segí-
teni másoknak, másokon.” g
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n
agy súlya és fele-
lőssége volt a be-
tegkísérőknek, hi-
szen ők valóan ta-
lálkoztak a korona-

vírusos betegekkel, illetve azok-
kal, akiknek a tünetei erre a be-
tegségre utaltak, de végül nega-
tív lett a PCr-tesztjük. nyilván
nem a betegkísérő feladata a
beteg tájékoztatása, de empá-
tia, jó szó, biztató pillantás nél-
kül nem lehet ezt a feladatot
vállalni, vallja Bartolf Márton.
Márpedig a koronavírusos, il-

letve Covid-gyanús betegek na-
gyon féltek a betegágyakon.

Azt is tudja, hogy a kiégés
(born out) nagyon is jelen van az
ő szakmájukban, volt, amikor ő
is azt érezte, hogy most mennie,
váltania kell. 1998-tól 2011-ig
dolgozott első körben a győri
kórházban, tíz éve jött el a pil-
lanat, amikor felmondott. Mün-
chenbe ment egy kórházba dol-
gozni, de nem a betegek mellé,
hanem vagyonőrnek. Hamar
hazajött, s tett még egy kísér-
letet a civil pályán – a MÁV-hoz

a beTegeK nagyon 
FélTeK a KórHázi ágyon

Meg kellett egymással is beszélnünk a dolgokat, mert ez
egyáltalán nem volt szokványos helyzet. A harminc fős beteg-
kísérő csapatból mindössze egy ember mondott fel a járvány
elején, mert nem akarta vállalni a kockázatot. Egy kollégánk
épp akkor kapott szívinfarktust, mindenki más végigcsinálta
a mögöttük hagyott heteket. így foglalta össze a betegkísérő
csoport vezetője, Bartolf Márton az elmúlt időszakot. ő egyi-
ke azoknak a kollégáknak, akiket munkájukért Elismerő Ok-
levéllel jutalmazott a kórházvezetés (lásd: 12-13. oldal).

jelentkezett. két év múlva,
2013-ban aztán visszatért a
Petzbe, ahogy fogalmaz, „vis-
szacsábítottak”, azóta ismét itt
dolgozik.

A koronavírus-járványra nem
lehetett felkészülni, annyiban

pontosabban mégis, hogy min-
den biztonsági előírást be kell
tartani. A betegkísérők eseté-
ben valóban nem lehetett ezt
félvállról venni, de Bartolf Már-
ton azt mondja, nagyon látni
már a lazulás jeleit. elsősorban
az SBo-ra kerülő betegek és a
hozzátartozók azok, akik felej-
tenék már a maszkot, a szigo-
rú csekkolást, s jönnének. „én
ezzel még várnék” – mondja a
csoportvezető.

A betegkísérőknél nem kel-
lett senkinek karanténba vo-
nulnia, pozitív esetet sem re-
gisztráltak – ez a fegyelme-
zettségüket mutatja. A díj pedig
azt üzeni neki – teszi hozzá -,
hogy mégiscsak látják a kórhá-
zon belül, milyen munkát vég-
zünk. „napi 15-20 kilométer a
lábunkban van, s a felelősség-
ről sem feledkezhetünk meg
egy percig sem, hisz embe-
reket, betegeket kísérünk vizs-
gálatra, osztályra, műtőbe.” g

Bartolf Márton

Minden biztonsági előírást be kell tartani. A betegkísérők esetében valóban nem lehetett ezt félvállról venni. 



CyanMagentaYellowBlack              26 oldal

26 | TáNC

- Felkérte Önöket a kórház az
ünnepi előadásra, vagy a ba-
lett kopogtatott az intézmény
ajtaján?

- A Semmelweis-napi ünnep-
ségen nem először veszünk
részt, fontos számunkra. Ahogy
egy táncos életében is meghatá-
rozó az orvos. tudok ugyan olyan
szerencsés művészt, akit nem
műtöttek sokat, de olyat egyet
sem ismerek, akinek legalább
egyszer ne kellett volna szak-
emberhez fordulnia. Sokszor egy
karrier, illetve annak hossza függ
attól, hogy az adott orvos tud-e
segíteni a táncosnak. ezt mi sze-
retnénk meghálálni, s ahogy
mondtam, évről évre.

- Koronavírus idején evidens,
hogy ilyen témájú darabbal
kell készülni?  

- Igen. én alkotóként mindig
fontosnak tartottam, hogy a

művészetem párbeszédet foly-
tasson a közönséggel és ref-
lektáljon a jelenre. ez akkor is
igaz, ha Anna karenina történe-
tével dolgozom, s akkor is, ha
a koronavírus-járvány idején
koreografálok. A Covid annyira
részévé vált az orvosok, a nővé-
rek, tulajdonképpen az egész
társadalom életének, hogy e
mellett nem mehettünk el.

- Nemzetközi a csapat, s ezt
ki is használták: orosz, olasz,
kínai utalások is voltak benne;
a társulat tagjai hogyan fogad-
ták az ötletet és a koreográfi-
át? ők nevettek rajta?

- nem hiába mondják azt,
hogy a művészetben nincse-
nek határok, nincsenek falak.
nekem kellett eldöntenem,
hogy az alkotói attitűdömre
egyébként jellemző drámaisá-
got választom, vagy most meg-

próbálom humorral oldani a
témát és a helyzetet. nem az
volt a cél, hogy nagyokat ne-
vessünk, mert nyilván nem
lehet még. De kicsit fellélegez-
zünk, és lássuk meg a tükörnek
azt a képét, ami kicsit görbe, ki-
csit groteszk… A társulat na-
gyon élvezte.

- Egyfajta terápia volt ez
nekik is?

- tulajdonképpen igen. Jó volt
kicsit szemtelennek lenni – de
magunkkal szemben is.

- A táncművészek között
nincs senki, akinek a saját or-
szágában valamely hozzátar-
tozójával baj történt volna?

-  Szerencsére nincs. Mi meg-
úsztuk.

- Mi lesz ennek a darabnak a
sorsa? Egyszeri alkalomra
született vagy – látva a sikerét
– bemutatják máshol is?

- ez egyszeri alkalom volt,
csak arra a pillanatra szüle-
tett. Azt remélem, hogy ugyan-
az lesz a sorsa, mint magának
a járványnak is: emlékezni fo-
gunk rá, de elmúlik.

- Fel se merült a másik vari-
áció? Aki látta, szinte minden-
ki azt mondta, hogy ez min-
denhol nagyot szólna. Persze
mi civilek mondhatjuk ezt, a
Győri Balett brand-jébe egy
könnyed „szatíra” nem fér már
bele?

- Az alapötlet is onnan jött,
hogy hat évvel ezelőtt volt egy
darabunk, amelyben szintén
használtunk kórházi ágyakat.
Ha azok megvannak, s a jel-
mezek is, gondoljuk tovább! Az
a darab elég megosztó volt, ez
nyilván nem. S igen: elgondol-
kodtunk azon, hogy mégiscsak
elvihetnénk máshová is a dara-

győri baleTT: 
TesséK mosolyogni!

N
em kinevette a mögöttünk hagyott hónapokat a Győri
Balett, „csak” mosolyt csalt azok arcára, akik a leg-
nehezebb feladatot vállalták: az egészségügyi dol-
gozókéra. Az idézőjel a csak-nál nem véletlen, mert
ebben a helyzetben sokaknak nem volt sem okuk,

sem alkalmuk mosolyogni. A Semmelweis-napi ünnepségre
készített, negyedórás koreográfia görbe tükröt tartott elénk,
a táncosok láthatóan tobzódtak a mini darabban, a nézők – a kór-
ház dolgozói és meghívott vendégei – pedig felismerve a sok-
szor látott-hallott kliséket, vastapssal jutalmazták a pillana-
tot, amelynek részesei lettek. A koreográfus Velekei László
volt, aki Kiss Jánostól átvéve a stafétát, július 1-jétől vezeti a
társulatot. interjú a Győri Balett új igazgatójával.
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bot. ráadásul a táncosok is na-
gyon szerették. Végül mégis
nemet mondtunk.

- A társulat a karantént, a
színházzárást hogyan fogad-
ták, hogyan viselték? Nyilván
gyakoroltak, mert egy balett-
művésznek muszáj, de fellé-
pés nélkül.

-  Őszintén bízom abban, hogy
ennél rosszabb már nem lesz.
Ugyanakkor a legfontosabb az
emberek egészsége. A miénk
is. Azt nem kockáztathatjuk.
Mégis nagyon szeretnénk már
találkozni a közönséggel, 7 hét
maradt ki a közös életünkből.
online gyakoroltunk, filmet for-
gattunk… sorolhatnám. Volt
olyan táncos, akinek az isko-
láskori sérülése jött vissza. Az
ízületeket körülvevő izmokat
nyilván nem úgy dolgoztattuk,
mint élesben. Békeidőben olya-

nok vagyunk, mint az élspor-
tolók: a határainkat feszeget-
jük, a korlátainkat győzzük le.
Ha huzamosabb ideig nem ezt
tesszük, a testünk megválto-
zik. S ez csak a fizikai része. A
lelki sem könnyű, hisz mi egy
csapat vagyunk, szükségünk
van arra, hogy együtt legyünk.
együtt teremtünk egy miliőt,
ami viszont akkor válik mű-
vészetté, ha a közönség ezt
látja. Augusztusban már van-
nak előadásaink, szeptember-
ben bérletpótlásaink, nem
adjuk fel.

- Július 1-jétől vette át a
Győri Balett vezetését Kiss Já-
nostól. igazgató úrnak szólít-
ják már?

- Jaj, dehogy! Lacinak.

- Pedig előbb-utóbb meg kell
szoknia ezt is.

- tudom. Csak számomra
nem fontos a titulus, nincs je-
lentősége. Művészeti vezető-
ként a torta egyik feléből jutott
nekem több, most a másikból.

- Ha jól sejtem, csökkenni
fog a Velekei-koreográfiák
száma.

- Igen. ez az év még kifut, ígér-
vényeink vannak, amit teljesí-
teni fogunk. Például a Művé-
szetek Palotájában az „évad tár-
sulata” lettünk, így oda kértek
koreográfiát tőlem. ezeket ter-
mészetesen megcsinálom, de
jövőre Lukács András átveszi
tőlem ezt a feladatot. Az olyan
projekteket  viszont – mint a
kórházi is – még vinni fogom!  g

Velekei László
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győri baleTT:
köSZönJük!


