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Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató  kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján: www.oep.hu

Bármely említett termék alkalmazásakor az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.  

Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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Dr. Éger István

Év végével, Karácsony közeledtével úgy 

dukál, hogy mérleget vonjon az ember. 

Korábban sem volt ez másként. Idén biztosan 

jobb kedvvel, ám mégis nagyon vegyes 

érzelmekkel teszem.

Vágyak és remények

2014 számos örömöt és ered-
ményt hordoz, melyről illő mél-
tón megemlékeznünk. Nehéz, 
már-már alig viselhető nyomás 
alól felszabadulva kerültünk mára 
az elfogadott szakmai partner po-
zíciójába. Kezdődött a Kormány-
fővel, s folytatódott az ágazat 
vezetőivel. Persze ne feledjük, az 
is kellett hozzá, hogy végre olyan 
egészségügyi kormányprogra-
mot lássunk, amely – mondjuk 
ki bátran – hosszú-hosszú idő 
után végre valós szakmai alapo-
kon nyugszik, emberközpontú, 
nemcsak vállalható, de vállalandó 
célokat tűz ki, támogatandó alap-
elvekre építkezik. Ezt vágytuk, bár 
remélni már alig mertük. Annál 
jobban örülhetünk neki. Vágytuk, 
de már egyáltalán nem reméltük, 
hogy valaha is „emberszámba” 
vesznek bennünket, és ezért külö-
nösen jó érzés az ágazatért felelős 
vezető többszöri kijelentése: a 
Kamarát fontos és folyamatos 
szakmai partnerként tekinti és ke-
zeli. Jelenleg ez nem vágy, hanem 
realitás. A következő évre terve-
zett változtatásokban meghall-
gatták, és lehetőség szerint meg is 
szívlelték véleményünket. 

Jelentősen javult Kamaránk el-
fogadottsága és elismertsége, ami 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
méltóképpen ünnepelhettük meg 
fennállásunk kettős jubileumát. 
Még nincs három éve, hogy saját 
kézbe vettük az Orvosok Lapja 

sorsát, nem kevés gondot, költséget és kritikát húzva 
magunkra, s mára örömteli a tény, hogy az igyekezet, 
a kitartás nem volt hibavaló. A Lap túlélt, él, és lassan 
önfenntartóvá válik. Vágytuk és reméltük, nem hiá-
ba! Nemzetközi porondon is egyre jobb a pozíciónk, 
a CPME őszi közgyűlésének budapesti megrendezé-
sével nagy elismerésre tettünk szert, és az Orvosok 
Világszövetségében is idén már teljes jogú tagként 
tartják számon a Magyar Orvosi Kamarát. Akkor hát 
itt és most e pozitív hírek karéjában soraimat zárva 
kívánok minden szépet, s jót az elközelgő ünnepekre. 
(A nyájas olvasó e pillanatban csodálkozva/bosszan-
kodva csapja le a Lapot és nem érti.) Én sem érteném. 

Mert minden ünneprontás nélkül ugyanitt kell 
megemlékeznünk arról, hogy a még mindig csökkenő 
számú és egyre idősödő kollégáink nem csökkenő ne-
hézségek közepette próbálnak helytállni. Helytállni a 
betegeikért, a becsületükért, a hivatásukért, a beléjük 
helyezett bizalomért, amelyet egyes szakmaiatlan 
körök nem átallnak pellengére tűzni ahelyett, hogy 
az ügy fontosságát végre megértve ne végtelen szűk-
keblűséggel tekintsenek az egészségügyre, mint va-
lami örök fájdalmat okozó, kielégíthetetlen költség-
vetési tételre. E költségvetés sajnos jelen pillanatban 

a szakellátás számára nem sok jót 
ígér. Vágyjuk, bár egyre kevésbé 
reméljük, hogy a jövő évi költség-
vetésbe mégiscsak belefér egy 
következő bérfelzárkóztatási lépés, 
amely már megindult a korábbi 
években, ám az idén elmaradt. 
Milyen jó lenne, ha megértené a 
döntéshozó, hogy a megerősítendő 
alapellátás munkája nyomán, a 
kitűzött népegészségügyi célok 
teljesülése során számos új beteg 
megjelenése várható a rendszer-
ben. Abban a rendszerben, amely 
már most sem győzi. Osztályok, 
intézmények sora működik köz-
tudottan, de kimondatlanul törvé-
nyeknek és szabályoknak fittyet 
hányva csak azért, hogy végkép-
pen ne lehetetlenüljön el a beteg-
ellátás. Ki tudja meddig még? 

Van tehát teendőnk bőven. 
Nem dőlhetünk hátra elégedetten 
a bevezetőben vázolt örömeink 
érzetével, hanem abból kell erőt 
merítenünk, hogy még intenzí-
vebben léphessünk fel tagjaink, 
betegeink biztonsága érdekében. 
Jobb kapcsolati pozíciónk nem el-
kényelmesít, hanem intenzívebb 
ténykedésre sarkall olyan környe-
zetben, melyben az érintettek job-
ban értik a „nem rád haragszom, 
hanem érted”-et. Jó kormány-
program, értelmes célok, melyek 
kudarcát bármi áron, de meg kell 
akadályozni. Meg kell akadályozni, 
mert ez a pillanat, mely akár tör-
ténelminek is mondható, nem tér 
vissza többé. Most kell megmu-
tatnunk, a kitűzött célok sokszorta 
értékesebbek, sem hogy megfelelő 
ráfordítások híján veszni hagyhat-
nánk őket. Reménykedjünk, hogy 
vágyaink nem maradnak teljesü-
letlenek! 

E gondolatok jegyében kívánok 
boldog Karácsonyt, és eredmé-
nyes új esztendőt valamennyi 
kollégámnak, olvasóinknak sok 
szeretettel. 

Dr. Éger István



2
Orvosok Lapja
2014 | 12

IMpresszuM

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Éger István
Tagok: prof. dr. Banai János, dr. Szatmári András
Főszerkesztő: dr. Szepesi András
Felelős szerkesztő: Bene Zsolt
Lapmenedzser: Zöldi Péter
Hirdetési vezető: Kiss Judit

Rovatvezetők:
Kamarai ügyek: Niczky Emőke
Egészségügyi gazdaság: dr. Gilly Gyula
Gyógyszereink: prof. dr. Blaskó György
Gyógyszerpiac: Fekete Tibor

Tanácsadó testület:
Vezető: prof. dr. Banai János
Tagok: dr. Magyar Anna, prof. dr. Ludwig Endre,  
dr. Pápai Zsuzsa, dr. Demeter János,  
dr. Korponay-Szabó Ilma, dr. Pfliegler György

Kiadja: Magyar Orvosi Kamara
Felelős kiadó: dr. Éger István elnök
Lapmenedzsment: Weborvos.hu 2009 Kft.
Kiadó és szerkesztőség: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
Telefon: (06-1) 302-0065, Fax: (06-1) 354-0463
E-mail: orvosoklapja@mok.hu, Web: www.mok.hu
Az Orvosok Lapja folyóirat aktuális tartalma a www.mok.hu 

weboldalon és a www.weborvos.hu portálon tekinthető meg.

Nyomdai munkák: Mega Kft.
Felelős vezető: Gáti Tamás ügyvezető igazgató

Lapterv és tördelés: Mátyus Gergely

Az Orvosok Lapja utcai terjesztésre nem kerül. A Magyar  
Orvosi Kamara megbízásából terjeszti a Magyar Posta.
Minden kamarai tag részére ingyenesen jár.

Előfizethető a Magyar Orvosi Kamaránál, 15 000 Ft/év.
Előfizetéssel, kézbesítési problémákkal kapcsolatos  
kérdésekben további információ:
Losonci Ildikó, Telefon: (1) 269-4391/100 m.  
Fax: (1) 269-4392 E-mail: terjesztes@mok.hu

Lakcím és levelezési cím változásának bejelentése: A MOK ille-

tékes területi szervezeteinél írásban (e-mailen v. postai úton)

MOK tagdíjjal kapcsolatos információ: 
Bedenszky Zsuzsanna: (1) 269-4391/128 m., bede@mok.hu

Hirdetésszervezés:  
Hirdetési vezető: Kiss Judit
Telefon: (06-1) 302-0065,  
E-mail: orvosoklapja@mok.hu

ISSN 1785-7198

Szaklapunk évenként tíz alkalommal, 43.700 példányban
jut el olvasóinkhoz.

A szerzők véleménye nem feltétlenül tükrözi 
a MOK hivatalos álláspontját.

InfOrMácIó A MOK-tAgDíj befIzetÉsÉrőL
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a MOK éves tagdíja  
26 700 Ft (2014. január 1-jétől február 15-éig 1700 Ft, február 15-étől 2300 Ft).
A Magyar Orvosi Kamara közös tagdíjszámlája:  
CIB Bank: 11100104-19008501-37000004
A közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető orvos nevét és pecsétszámát!

A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be
– havonta átutalással vagy bérlevonással, havi egyenlő részletekben az 
esedékes hónap 10. napjáig 
– félévente átutalással, két egyenlő részletben a tárgyév március 31. és 
szeptember 30. napjáig
– évente egy összegben átutalással, a tárgyév március 31. napjáig

tArtALOM

A Magyar Orvosi Kamara 2014. évi tevékenysége 4
Előbb a munka, utána az ünnep 8
Nem vagyunk tétlenségre kárhoztatva 9
Tisztelt Államtitkár Úr! Elnök Urak! Kedves Kollégák, Vendégeink! 

Hölgyeim és Uraim! 14

Könyvsarok 52
Orvosmuzsikus-koncert 54
Karácsonyi klasszikusok 56

OrvOsK AMAr A

KuLtÚr A

Etikai ügyeink 2. 16
Szemelgetés az orvos-etikai ügyek általános tanulságaiból 18

jOg És etIK A

A gyógyszerlista 22

Az onkológia egyik élharcosa – Howard Martin Temin-portré 50

Évet értékelt a Magyar Orvosok Sportegyesülete 62

fóruM

OrvOstÖrtÉnet

spOrt – OrvOs

Megtanítják a magyarokat segíteni 24
Győrfi Pál szeptember óta sok ezrekkel oszthatja meg  

„Mentő-ötleteit” 26
A magyarok nyolc százaléka teljesen fogatlan 28
Gasztroenterológiai kaleidoszkóp 29
A háziorvoslásban kényszerítő erővel jönnek a változások 30
A házi gyermekorvosi utánpótlás helyzete és jövője 32
Édesapja azt mondta, orvosokra mindig szükség lesz 36
Gondozást igénylő szívügyek 39

„Minden egészséges szövetért meg kell küzdenünk!” 40 
Köhög, tüsszög, fáj a torka? – Ne kezelje félre betegét! 44
Daganatos betegségek: magas incidencia, magas halálozás 48

sz AKMAI OLDAL

Anno – Decemberben történt 59

AnnO



MOK KeDvezMÉnYeK csAK A KAMArA tAgjAI  
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Hogyan lehet igénybe venni?

n a MOK Komplex Kft. vagy a MOK honlapján megtalálható                               bannerre lépve

n elérhető tájékoztató végén, az újra megjelenő                               bannerre kattintva,
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n a „Promóciós vagy kuponkód” rovatba be kell írni a Kamara jelszavát: MOK24

n a jelszó megadásával kerül érvényesítésre a MOK kedvezmény, például kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 
esetében 19+10%, supersHop tagság esetén további 15%, összesen 44%

n ezután a díjszámításra lépve látható a fizetendő díj,

n igény esetén a rendszerben továbblépve lehet a díjfizetésig eljutni,

n amely szintén online, a megnyíló banki kapun keresztül, bankkártya-azonosítók megadásával végezhető el.

Kérdés esetén kérjük, jelezze a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. elérhetőségein!
Telefon: 361 301 0804    E-mail: mokkomplex@mok.hu

Beépített MOK engedmény!
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Jelszó / Promóciós vagy kuponkód: MOK24
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Nem kell piaci ajánlatokat érdekeik mentén összehasonlító internet brókerek honlapjait böngésznie!
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Tisztelt Kollégák! 

Ezúton igyekszem számot adni MOK 2014. év fo-

lyamán végzett tevékenységéről, különösképpen az 

elnökség ténykedéséről. Testületi munkánk az Alap-

szabály keretei adta rendben, eredményesen zajlott. 

Augusztus 1-jétől – dr. Farkas Gergely személyében – új 

országos hivatalvezető állt munkába, akit helyettes-

ként Gyenes dr. segít. Farkas dr. ügyvédi múltja, korábbi 

megyei hivatalvezetői tapasztalata nagy segítség, az 

Országos Hivatalra háruló jelentősen megnövekedett, 

szerteágazó feladatok ellátásában. 

A Magyar Orvosi Kamara  
2014. évi tevékenysége

Közel 44 ezer fős aktív tagság-

gal nyitottuk az idei esztendőt, 
mely november közepére 45 
065-re nőtt. Az év folyamán 158 
fő került kizárásra, 107 fő lépett 
ki, 96-an pedig tagságuk szüne-
teltetését kérték. Az idei év első 
11 hónapjában összesen 1868-an 
kérték a felvételüket. Ugyan-
ezen időszakban az elnökség 74 
méltányossági kérelmet bírált el, 
túlnyomó többségükben támogat-
va a kérelmezőket, közel másfél 
millió Ft tartozást engedett el, jó-
részt szociális illetve egészségügyi 
okok alapján. Joggal kérdezhetik, 
honnan a közel 2000 belépő tag, 
holott egy esztendőben alig 1000-
e végeznek újként. Nos végre az 
ÁNTSZ komoly ellenőrzésekben 
kezdett a kamarai tagság nélkül, 
törvényt sértve dolgozók felkuta-
tása végett, ugyanis a tisztessé-
gesen dolgozó túlnyomó többség 
érdekeit joggal sértette a tudat, 
hogy egyeseknek mindent szabad. 

A feltáró ellenőrzés-sorozat jelenleg is folyik, hatásá-
ra közel 500 orvos tért vissza a rendszerbe. 

2013. november 30-a emlékezetes nap a MOK törté-
netében, az azóta távozott felügyelőbizottság megalapo-
zatlan, vádaskodó jelentésével az eddigi legkeményebb 
próbatétel elé állította köztestületünket, következmé-
nyei a mai napig sem zárultak le, nyoma kitörölhetet-
lenül ott marad valamennyiünk lelkében. Különösen 
rosszul érintett, hogy nemtelen vádlóink jelentős 
hátszelet kaptak felsőbb körökből, s kiemelt médiai-
gyelmet kapnak egyes sajtóorgánumokban a mai napig. 
Valamennyi szóba jöhető hatóság „megszállta” a kama-
rát, nem beszélve a lassan megszámlálhatatlan etikai 
panaszbejelentésről, amellyel egy-két magáról meg-
feledkezett tagunk folyamatosan árasztja el az amúgy 
sem tétlen bizottságokat. Volt, aki egyenesen polgári 
pert indított a MOK ellen, annak jogi létezését, és ennek 
következtében döntéseinek jogszerűségét kérdőjelezve 
meg, mindenek előtt az OKGY határozatait. E pert első 
fokon már meg is nyertük, sőt a napjainkban esedékes 
törvénymódosítás még ráerősít a nyilvánvaló tényre: te-
rületi szervezeteink és az országos szervek törvény által 
létesített, deiniált jogi személyek, semmiféle további 
bejegyzésére a jogképessége végett nincs szükség. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
elsőként kért jelentés a biztosítottak adatainak keze-

lése ügyében. Az idén márciusig 
folyó levélváltások eredménye-
ként a NAIH elfogadta azt a 
gyakorlatot, melyet egyébként 
már 2013 közepe óta folytatott 
adatkezelés tekintetében a MOK 
és a MOK Komplex Kt., semmi-
féle intézkedés megtételére nem 
látott okot. Ugyanakkor hosszas 
és szakértőink által máig vitatott 
fejtegetéssel igyekezett a korábbi 
gyakorlatot jogsértőnek beállítani. 
Ennek viszont nincs sem jogkövet-
kezménye, sem pedig nem értünk 
egyet vele. Ma is biztonsággal 
jelenthetjük ki, egyetlen tagunkat 
sem érte a legkisebb hátrány sem 
abból, hogy az egyébként nyilvá-
nos közadatnak minősülő nevéről 
és pecsétszámáról az MKB Biztosí-
tó anno tudomást szerzett, viszont 
sok százan vannak azok, akiken 
bajukban jelentősen segített a 
megkötött biztosításunk. Erről 
adatszerűen később.

Következett a Nemzeti Adó 
és Vámhivatal. Vizsgálata során 
viszonylag rövid idő alatt megálla-
pította: szempontjai, a vonatkozó 
törvények szerint a kamara szabá-
lyosan működik, megfelelő mérték-
ben és határidőre kiegyenlíti köz-
terheit, nyilvántartásai helytállóak, 
szakszerűek. Teendőt nem írt elő. 
A második félév során az Állami 
Számvevőszék fókuszába kerül-
tünk. Első körben az Országos Hi-
vatal és néhány területi szervezet 
átfogó ellenőrzését végezték hosszú 
heteken át, némi szünet után 
pedig az ellenőrzést valamennyi 
TESZ-re kiterjeszteni rendelték. 
Ennek lezárulta, az ÁSZ-jelentés 
még bőven várat magára, előre-
láthatólag a jövő első negyedévben 
várható legkorábban. Időközben a 
felügyeletünket ellátó miniszter is 
lezárta hosszan tartó vizsgálatát, 
és megállapította, a tagdíj-megál-
lapítás és -izetés rendje megfelelő, 
törvényes, teendőt nem írt elő. Hát-
ravannak még azok a személyiségi 
jogi perek, amelyeket a volt fel-
ügyelőbizottság tagjai egyenként, 
ám azonos tartalommal indítottak 
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a kamara ellen, bizonyos nem va-
gyoni kárukat felemlegetve. Remél-
jük, a bíróság is visszaigazolja majd, 
hogy semmiféle kár nem ért senkit, 
potenciális haszon annál inkább. 
Vajon ha netán közülük valakit 
mostanában a biztosítás tárgyköré-
be eső esemény sújtana, tartózkod-
nának kártérítési igényükkel, avagy 
aktív kamarai tagként – egyébként 
joggal – igényt tartanának arra a 
kártérítésre, amelyet megalapozó 
biztosítási aktus ellehetetlenítésére 
törekedtek. 

A tagdíj megállapítási her-
cehurca lezárultával az idei év 
végére teljesen rendeződik anyagi 
helyzetünk. Az országos hivatal-
vezető kenyerét nem elvéve álljon 
itt a tisztánlátás kedvéért néhány 
alapvető adat. A 2013-ra szedett – 
a nagy többség által jóhiszeműen 
és készséggel izetett – emelt 
tagdíj különbözetét már abban az 
évben elszámoltuk, hisz minden 
szükséges adat rendelkezésünkre 
állt. A mintegy 20 millióra tehető 
regisztrációs díj visszatérítése – a 
Kúria számunkra kedvezőtlen és 
jogilag furcsa ítélete nyomán – az 
érintettek idei tagdíjába került be-
számításra. Mindezekre tekintet-
tel, bár 2013-ra jelentős, mintegy 
188 milliós veszteséget kellett 
elkönyvelnünk. A veszteségekre 
a korábbi években felhatalmazott 
pénzeszközök biztosítottak fedeze-
tet. Mindazonáltal a MOK gazdál-
kodása láthatóan stabil, köszönhe-
tően a gondos és takarékosságra 
törekvő gazdálkodásnak. 

A korábbi szolgáltatási pa-

letta, változó intenzitással, de 
folyamatosan bővül, erről a tagsá-
got információs forrásaink útján 
tájékoztatjuk, nevezetesen: 
n  Az ingyenesen hozzáférhető az 

Rp.Info diagnosztikai döntés-
támogató és gyógyszerrendelő 
komplex szotver naprakész 
információkkal segíti a gyógyí-
tókat. A rendszer tudása nem-
zetközi összehasonlításban is 
kiemelkedő, ezért döntöttünk a 

bevezetése mellett, biztosítunk ráfordítást e célra. 
Karbantartása, fejlesztése folyamatos.

n  Elkészíttettük azt az ügyeletkészítő programot, 
amely minden munkaügyi szabályt betartva és 
betartatva segít a szabályos munkaidő és ügye-
leti beosztás elkészítésében. Megjegyzendő, hogy 
még mindig sok helyütt törvénysértő és a kollé-
gák számára hátrányos módon számolják el az 
ügyeleteket, az önként végzett túlmunkát. Közel 
két esztendeje igyekszünk e hasznos szolgáltatást 
közkinccsé tenni, ám a kormányzati hozzáállás 
inoman szólva tartózkodó. Ennek ellenére sem 
tettünk le a dologról, s amennyiben használatának 
központi bevezetése tovább késlekedik, közvetlenül 
fogjuk az érintettek között terjeszteni.

n  Alapítványunk jelentősen megemelt – tagdíjerede-
tű – bevétele folytán sokkal könnyebben és nagyobb 
mértékben tud a sajnos egyre nagyobb számban 
rászorulók segítségére lenni. Nyugdíjasotthoni lehe-
tőségünk Pátyon továbbra is rendelkezésre áll.

n  Új – korlátlanul felhasználható és egyszeri beruházás 
után gyakorlatilag költségmentes – hírlevélrendszert 
helyeztünk üzembe. Ennek nyomán hírleveleink 

immár heti-kétheti rendszeres-
séggel jelennek meg, fenntartva 
természetesen a bármikor történő 
kiadás lehetőségét is.

n  Három évre előre stabil és nem 
emelkedő áron biztosított, nagy 
népszerűségnek örvendő cso-
portos élet- és balesetbiztosítási 
szolgáltatásunk mellett a MOK 
Komplex Kt. útján, számos más, 
a MOK tagok részére exkluzív le-
hetőséget nyújtó program indult 
és indul folyamatosan.

A tagszolgáltatások rendsze-

re alapvetéseiben egyébként nem 
változott, a paletta összetétele 
továbbra is a TESZT döntésén 
múlik, minthogy a költségvetését 
is az határozza meg. Az Országos 
Hivatal és az egyes TESZ-ek fel-
használása az utóbbi egy évben az 
alábbiak szerint alakult: 
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Megállapítható, hogy a tagszol-
gáltatási rendszer növekvő elfoga-
dottsága mellett a rendelkezésre 
álló keret felhasználása ismételten 
romlott, a tavalyi időarányos 80-
ról 64%-ra csökkent. Sajnos még 
mindig vannak olyan szerveze-
teink, akik nem használják a ren-
delkezésükre álló keretet tagjaik 
érdekében. Kiemelendő még, hogy 
az Országos Hivatal kerete nem 
valami kivételezés eredménye, ha-
nem ideszámíttatik, és e keretből 
kerül évente kiegyenlítésre a teljes 
tagságra szóló csoportos biztosítás. 

Bár a tavalyi rágalomhadjárat 
rendkívül sokat ártott a gondosan 
kimunkált MOK Komplexes szol-
gáltatási palettának és hónapokra 
megakasztotta az éppen meg-
indult gazdasági fellendülést (a 
netán termelődő haszon egyértel-
műen a tulajdonosnál realizálódna 
és végső soron a kamara vagyonát, 
a tagság érdekében mobilizálható 
pénzeszközeit gyarapítaná!), szá-
mos új termékkel rukkoltak elő, és 
sok kollégánk bajában segítettek a 
csoportos biztosítás révén. 

Az idei tagszolgáltatások közül 
külön kiemelendő az a külön 

pénzbe nem kerülő aktivitás, amellyel igyekez-
tünk könnyíteni a rövidesen aktuális működési 
nyilvántartás-megújítási procedúrán. Megállapo-
dásunk nyomán az EEKH közvetlenül ellenőrizheti 
a kollégák kamarai tagságát, erre nem kell külön, 
egyenként gondot fordítaniuk, továbbá a megfelelő 
pontok megszerzésének kontrollja – az OFTEX-rend-
szer használatával – szintén közvetlenné válik. 
Ugyanakkor nem felejtendő: az aktiválás kizárólag 
az orvos kérésére indul meg, automatikusan nem. 
Itt is felhívjuk a igyelmet, kezdjen hozzá bárki, aki 
készen van a továbbképzésével! Ne várja a végső 
pillanatok torlódását, mert csak nyerhet a koráb-
bi validáláson, amely természetesen nem korábbi, 

Kommunikációs lehetősé-

geink folyamatosan és maximá-
lisan kihasználtak, az információ-
adás felől feltétlenül. Honlap, 
hírlevelek, immár rendszerszerű-
en is, és az Orvosok Lapja. Két és 
fél éve vettük saját kézbe, és sok 
kritikát kaptunk, főként a kelet-
kezett veszteségek miatt, dacára 
annak, hogy a tagság túlnyomó 
többsége körében népszerűsége 
töretlen, sőt növekszik. Az idei 
esztendő viszont már egyértel-
műen azt bizonyítja, érdemes volt 
kitartani, és időt, energiát, pénzt 
fektetni az ügybe. A lap bevételei 
a tervezettet is jelentősen meg-
haladó mértékben növekedtek, az 
utolsó lapszámok már szinte el is 
érték az öninanszírozó mértéket. 
Karácsonyra 64 oldalon jelenünk 
meg.

Azt hiszem, ezek a számok 
valóban magukért beszélnek. 

Bár nem tartozik közvetlenül 
jelen beszámoló tárgykörébe, 
mégsem tehetem meg, hogy 

hanem az eredetinek megfelelő 
dátummal történik. 

Élve a törvény nyújtotta lehe-
tőséggel ismét díjtételajánlást 
tehetünk közzé hosszas elemző 
egyeztetést követően. Ez – bár 
önmagában nem perdöntő jelen-
tőségű – mindenképpen tükrözi 
a MOK elnöksége álláspontját 
a minimális anyagi elvárásokat 
illetően, és hivatkozható bár-
mely tárgyalás alkalmával. Igen 
szerencsés lenne, ha a kollégák 
– adott ár-, illetve bértárgyalá-
saik során – igyelembe véve az 
ajánlást, attól negatív irányba 
nem térnének el. Ezt kötelezően 
kimondani azonban a kartellvád 
veszélyének árnyékában sajnos 
nem lehet, legyen az bármeny-
nyire is alapvető minőségügyi 
betegérdek. 
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néhány szó erejéig ne említsem meg az etikai 

intézményrendszerünk helyzetét. Egyre nagyobb 
számú és egyre bonyolultabb ügyekről szólnak a 
hírek, a visszajelzések. A szakszerűség és a szigoro-
dó szabályok, a kötelező határidők kikényszerítették 
egy újabb – immár negyedik – etikai bizottság létre-
hozását a fővárosban, az OEB-nél pedig szakképzett 
alkalmazottat kellett munkába állítani, hogy győz-
zék a teendőket. Mára az etika éves összköltsége 
meghaladja a 70 millió Ft-ot, s ebből mindösszesen 
10-et kaphatunk állami forrásból. Jelzem, hogy 
az idei támogatáshoz még mind a mai napig nem 
jutottunk hozzá. A bizottságok túlterheltsége egy-
részt növeli a hibázás esélyét, másrészt önmagában 
is elriasztó tényező – ne feledjük, hogy önkéntes 
munkáról van szó gyakorlatilag –, többen inkább 
lemondanak, és alig-alig lehet helyettük vállalkozó 
tagot találni. Az ügyek száma megközelítette idén 
az 500-at, amiből 20% áthúzódó a korábbi évekből. 
Továbbra is jellemző, hogy többségük – kb. kéthar-
maduk – felmentéssel zárul. A fellebbezés folytán II. 
fokra került mintegy 12%-nyi eset közel fele hely-
benhagyásra került. 

Szervezeti kapcsolataink a korábban megszo-
kottan, sőt ha mondható még annál is kiegyensú-
lyozottabban működnek. A Kórházszövetség partner 
a problémák artikulálásában. A Rezidensszövetség-
gel közös aktivitásunk e napokban is tetten érhető 
a gyakorlatban. Folyamatos az együttgondolkodás 
a FAKOOSZ, a HGYE szakértőivel, s a járóbeteg-el-
látást képviselő Medicina 2000 rendezvényein is 
rendszeresen részt veszünk. A MOTESZ tagtársa-
ságai közül egyre több kíván részt venni a most 
készülő videó alapú továbbképzés-sorozatban. 
Ugyanakkor a Mai Magyar Orvosi Műhelyek rendez-
vénysorozatát sajnos az érdektelenség miatt fel 
kellett adnunk. 

Nemzetközi kapcsolataink jelentősen széle-
sedtek ebben az esztendőben. Ez nemcsak annak 
köszönhető, hogy január óta a MOK elnöke egyben 
az Európai Orvosok Állandó Bizottságának (CPME) 
egyik alelnöke is, de annyiban mindenképpen 
közrejátszik, hogy számos nemzetközi kötelezettség 
teljesítése alkalmával egyre több alkalom nyílik a 
hazai helyzet megismertetésére, más országok prob-
lémáival való összevetésére, közös hang megtalá-
lására, közös célok érdekében. Állandó meghívottja 
vagyunk a Német Orvosi Kamara éves közgyű-
lésének, és a közép- és kelet-európai kamarákat 
tömörítő (ZEVA) évenkénti összejövetele alkalmával 
kiemelten számítanak ránk. Az elmúlt napokban a 
CPME őszi éves vezetőségi ülésére és közgyűlésére 
– meghívásunkra, először a szervezet több mint 50 

éves történetében – Budapesten 
került sor, ami igen nagy meg-
tiszteltetés és egyben elismerés 
is a MOK számára. Kiemelkedő 
jelentőségű eseménye az idei 
esztendőnek, hogy az Orvosok 
Világszervezete (World Medical 
Association /WMA) immár teljes 
jogú tagjaként jelenhettünk meg 
tavaszi és őszi közgyűlésükön, ha-
zánk képviseletében. 

Szakmapolitikai helyzetünk, 
aktivitásunk a választásokat kö-
vetően gyökeresen megváltozott. 
Viszonyunk az egészségügyi dön-
téshozókkal rohamosan javult, 
partnernek tekintik a MOK-ot. 
Mindez a májusi miniszterelnöki 
találkozóval kezdődött, ahol a 
kormányfő – jelenlévő miniszte-
reivel karöltve – igényét fejezte ki 
a jövőbeni jobb együttműködés-
re. Az új egészségügyért felelős 
államtitkár első útjai egyike a 
kamarai elnökséghez vezetett, 
kapcsolatunk azóta is folyama-
tos, most végre valóban vannak 
tárgyalások. Az egészségügy 
helyzetének javítása érdekében 
vázolt változtatások végre az 
alapelvek-célok gondolatmenet 
mentén fogalmazódtak meg, amit 
történelmi jelentőségű áttörés-
ként értékelünk. Ugyanakkor 
kétségtelen, hogy a jelenlegi 
ráfordítások abszolút elégtelenek 
a kijelölt célok realizálásához, 
ezt minden lehetséges fórumon 
hangoztatnunk kell, hiszen ezút-
tal ezzel is támogatni tudjuk a 
szakmai vezetést, aki ezt most 
megérti, és végre nem veszi rossz 
néven. Kollégáink túlterheltsége 
nagyban hozzájárul az alig csök-
kenő migrációs trendhez, ami 
circulus vitiosusként üt vissza a 
maradókra, miközben a betegellá-
tás helyzete inoman szólva sem 
javul. Üdvözöljük a kormányzati 
álláspontot, miszerint a lakosság 
egészségi állapota méltatlanul 
alacsony szinten áll hazánk gaz-
dasági helyzetéhez, fejlettségéhez 
képest, s ezért ezen a helyzeten 

sürgősen változtatni kell. Ez is 
ok arra, hogy szorgalmazzuk a 
korábban megkezdett bérfelzár-
kóztatási program haladéktalan 
folytatását. A paraszolvencia 
megszüntetése közérdek, útja 
pedig kizárólag a legalább a haza 
bérviszonyokhoz mért európai 
arányú bérezésen, kiszámítható 
és tisztes megélhetést biztosí-
tó jövőképen keresztül vezethet. 
A ránk háruló megnövekedett 
népegészségügyi feladatok ellá-
tása megfelelően képzettségű és 
létszámú személyzet nélkül eleve 
kudarcra ítélt, eredményes mű-
ködése pedig várhatóan számos 
új beteget produkál a rendszer 
számára, akiket kezelni, gyógyí-
tani kell. 

Végül, de nem utolsó sorban: 
orvosi köztestületünk elsődle-
ges feladatai – mint a szakmai, 
minőségi, felügyeleti feladatok, a 
minél magasabb etikai normák 
kialakítása, majd azok ellen-
őrzése –, csak az orvoskar méltó 
javadalmazása esetén tudhat 
kamaránkban kiteljesedni, csak 
ezúton lehet a klasszikus ka-
marai feladatokra koncentrálni, 
egyébként, ennek híján újra és 
újra természetszerűen az érdek-
védelem kap kiemelt hangsúlyt, 
előtérbe kerülve. 

Tisztelt Küldöttek! 
A Magyar Orvosi Kamara 

elmúlt egy évének rövid össze-
foglalásául el kell mondani, hogy 
tevékenységünk továbbra is iga-
zodik köztestületünk 2004-ben 
lefektetett stratégiai alapvetései-
hez. A jelenleg mutatkozó ked-
vezőbb jelek erőt adnak ahhoz, 
hogy ezen alapokra támaszkodva 
tisztességes kitartással folytassuk 
a munkát betegeink s magunk 
jobbulása érdekében. 

Budapest, 2014. november 20.

OrvOsK AMAr A

Dr. Éger István
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Előbb a munka, utána az ünnep
Alapításának kettős jubileumát 
ünneplő köztestületünk e jeles 
alkalomnak két napon át tartó 
(november 28-29., péntek-szom-
bat) Országos Küldöttközgyűléssel 
adott nyomatékot. A pénteki 
délutánt az OKGY a munkának 
szentelte. A törvényes határozat-
képességet jelentős számban 
meghaladó (közel 60% – második 
összehívásra) küldött egyhangú 
szavazással fogadta el a napi-
rendet: 

Elnöki beszámoló az Elnökség 
munkájáról

Országos Felügyelőbizottság 
elnökének beszámolója

Országos Hivatalvezető be-
számolója

Alapszabály módosítása
Etikai Kódex módosítása
Egyebek
Az elnök röviden összefoglalta 

és kiegészítette a korábban már 
írásban kiküldött beszámolót az 
elnökség egyéves munkájáról (a 

beszámoló teljes szövegét külön kö-

zöljük). A prezentációt követő rövid 
vita nyújtott alkalmat arra, hogy 
küldötti kritikára reflexióként 
Borsod-Abaúj Zemplén megye és 
Fejér megye egy-egy képviselő-

ként jelenlévő tisztségviselője röviden, de részletezve 
bemutassa, milyen aktív tevékenység zajlik terüle-
tükön, ezzel mintegy cáfolva a kamarát tétlenséggel 
vádolókat. A vita lezárását követően az OKGY határo-
zatában 170 támogató szavazatával 12 ellenében és 
10 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

Következett az Országos Felügyelő Bizottság be-
számolója. Dr. Komlóssy Attila elnök röviden vázolta 
milyen nehéz, mondhatni viharos körülmények kö-
zött kezdtek dolgozni a márciusban megváltozott, új 
összetételű bizottsággal. Ismertette vizsgálati mód-
szerüket és a vizsgált területek szerteágazó voltát. 
Külön kiemelte, hogy minden vizsgált személy és 
szervezet maximálisan együttműködő volt, számot-
tevő hibát, hiányosságot vizsgálataik nem tártak fel, 
esetleges észrevételeiket az ellenőrzöttekkel ered-
ményesen egyeztették. A beszámolót követő vitában 
ismét terítékre került a korábban nyugdíjasotthon 
céljára megszerzett budakeszi ingatlan hányatott 
sorsa. A kamara elnöke hozzászólásában reflektált a 
kérdésre, mondván, az egész ügyet számos alkalom-
mal részleteiben ismertette már valamennyi felelős 
testülettel, így az OKGY-val is, és egyben leszögezte: 
a felelős döntéshozók, ahogy eddig, ezután is a jó 
gazda gondosságával igyekeznek kezelni az ügyet, 
dacára annak, hogy sajnos az eredeti terv megvalósí-
tását törvényi és financiális okok egyaránt lehetet-
lenné teszik. Egyúttal felhívta a figyelmet a jelenleg 
is hatályos megállapodásra, melynek értelmében 
a kiemelt kategóriájú és minőségű pátyi Levendu-
la Otthon továbbra is tagjaink rendelkezésére áll. 
Az OKGY az OFB beszámolóját 161 szavazattal, 24 

ellenében, 14 tartózkodás mellett 
fogadta el.

Következett az országos hivatal-
vezető beszámolója a MOK 2013. 
évi összesített pénzügyi kimu-
tatásáról. Az erről szóló részle-
tes dokumentumot a küldöttek 
úgyszintén írásban megkapták. 
(A teljes beszámoló a kamara 
honlapján olvasható.) Dr. Farkas 
Gergely elmondta, hogy a Kúria 
két éve született kedvezőtlen 
ítélete, illetve az OKGY tavalyi 
döntése a tagdíj visszamenőleges 
korrekciójáról együttesen mintegy 
187 millió Forintra tehető veszte-
séget okozott a kamarának. Ennek 
elszámolása, a különböző tételek 
jóváírása az érintettek számá-
ra maradéktalanul megtörtént, 
forrásául a korábbi évek gondos 
gazdálkodása nyomán keletkezett 
tartalék szolgált. Összességében 
a kamara gazdálkodása stabil, 
semmilyen megszorításra, szol-
gáltatások csökkentésére nem volt 
szükség. A beszámoló felett vita 
nem volt, azt 186-an, 7 ellenében, 
1 tartózkodással elfogadták.  

Következett az alapszabály-mó-
dosítás, mely szinte már kötelező 
örökzöldje az utóbbi évek vala-
mennyi küldöttközgyűlésének. 
Ezúttal elsősorban a választási 
szabályok törvényi változásokhoz 
való igazítása miatt kellett sort ke-
ríteni rá. Több mint harminc pon-
ton történt módosítás, számos he-
lyen a beérkező küldötti javaslatok 
figyelembevételével is. Végezetül 
az Országos Küldöttközgyűlés az 
etikai kollégium javaslatára új 
pontként emelte az etikai kódexbe 
bizonyos – elsősorban diagnosz-
tikai – tevékenységek folyamán, 
elsősorban konziliáriusi ténykedés 
kapcsán követendő magatartás 
szabályait. Ezt a küldöttgyűlés 
ellenszavazat nélkül fogadta el. 

Egyebekre nem került sor, a 
munka a Szózat eléneklésével 
zárult. 

MunKA uTán ünnEPI PILLAnATOK
A pénteki munkaülést követően, 19:00 órai kezdettel került sor arra az ünnepi 
hangversenyre, melyet a fővárosi Szent István Gimnázium zenekara a közeli 
Szent Margit Gimnázium dísztermében adott a küldöttek, valamint a megjelent 
vendégek számára. Műsoron Mozart Kis éji zenéje mellett Vivaldi, Torelli és 
Purcell trombitára és vonószenekarra írott karácsonyi ihletésű művei voltak a 
műsor különlegességeként. Az est egyik karmestere, dr. Dévényi Ferenc kollé-
gánk volt. A nagy sikerrel lezajlott teltházas hangverseny után került sor az idő-
közben átrendezett ülésteremben a mintegy 250 fő részére rendezett díszvacso-
rára, ahol a küldöttek fehér asztal mellett is találkozhattak egymással. Dr. Éger 
István elnök pohárköszöntőjében kiemelte, meggyőződése, hogy szükség van 
az ilyen alkalmakra, az ünnepek méltó megtartása is fontos feladat. Felvetette 
annak hagyományteremtő gondolatát, hogy a környező országok bevett gya-
korlatát követve nálunk is minden esztendőben hasonló körülmények között 
és időtartamban kellene megtartani az Országos Küldöttközgyűlést. A kollégák 
egyetértőleg fogadták a javaslatot, és hogy mennyire jól érezték magukat, mi 
sem bizonyította inkább, minthogy éjszakába nyúlóan maradtak együtt. 
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Húsz év nagy idő egy testület életében, a megmaradás 

próbája. Huszonöt év még jelentősebb. Mindkettőt 

ünnepelte november végén a kamara, hiszen 25 éve 

alakult meg az orvosok közös akaratából az egyesület, 

majd öt esztendővel később a hivatásrendi köztestület.

Nem vagyunk  
tétlenségre kárhoztatva

E két fordulópontot nem le-

hetett volna méltóbb módon 
megünnepelni, mint ahogyan 
történt a Flamencóban, a 
főváros egyik legpatinásabb 
– ugyanakkor legbarátságo-

sabb – szállodájában. Semmi 
hivalkodás, helyette visszafo-

gott elegancia, no és persze jó 
forgatókönyv. 

A második nap Kosztolányival 
indult, az életében számos orvos 
által kezelt, súlyos betegségben 
elhunyt költő A doktor bácsi… 
című versével kezdődött, Császár 
Angela színművész előadásában. 
S mivel a küldötteken kívül pro-

minens személyek is megjelentek, 
nem maradhatott el köszönté-
sük: Éger István elnök üdvözölte 
– mások mellett – Zombor Gábor 
egészségügyi államtitkárt, Velkey 
György kórházszövetségi elnököt, 
Bélteczki Jánost, az orvos szak-
szervezet vezetőjét, Bánáti Jánost, 
az ügyvédi és Balogh Zoltánt, a 
szakdolgozói kamara elnökét is. 
A rendezvényen a gyógyszerészi 

kamara részéről Szabó Sándor 
tiszteletbeli elnök jelent meg.

Éger István ünnepi beszédé-
ben (a 14-15. oldalon olvasható) 
kiemelte, az információs aszim-
metria folytán a gyógyítás nem 
nélkülözheti az orvos és betege, 
valamint a társadalom és az orvos 
bizalmi kapcsolatát, a bizalom 

…az információs aszim-

metria folytán a gyógyí-

tás nem nélkülözheti az 

orvos és betege, vala-

mint a társadalom és az 

orvos bizalmi kapcsola-

tát, a bizalom letétemé-

nyese pedig az egységes 

kamara.
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letéteményese pedig az egységes 
kamara. Mint mondta, az 1936-
ban kiadott orvosi rendtartás már 
előírta az önigazgatással rendelke-
ző testület létrehozását. A kamara 
1945-ben megszűnt, 1959-ben 
pedig egy törvényerejű rendelet 
született, amely a ’90-es évekig 
hatályban volt – a lényeg, vagyis a 
szakmai-etikai önigazgatás azon-
ban kimaradt belőle. 

Fordulópontot jelentett az 
1988-as esztendő, amikor az 
egykori Lipót épületében össze-
gyűlt több száz orvos úgy döntött, 
egyesületet hoz létre. A néhai Veér 
András és Kulka Frigyes akkor arra 

figyelmeztetett: a kamarának a 
mindenkori politikától mentesen 
kell működnie. A kamarai törvény 
végül 1994-ben látott napvilágot, 
de – az elnök szavai szerint – az 

eredeti törekvések, elképzelések 
megcsonkítva jelentek meg ben-
ne. Később megszűnt a kötelező 
jelleg is, amelyet a jogalkotók csak 
a legutóbbi időkben rendeltek el 
újból. Ennek ellenére – mondta 
az elnök – mindig is szükség volt 
arra, hogy az orvosok a saját prob-
lémáikat maguk között beszéljék 
meg. „Hisszük, hogy csak az egy-
séges, egy szervezetbe tömörített 
orvoskar lehet a magas szintű 
orvosi etika, a szaktudás, a folya-
matos továbbképzés védelmező-
je” – fogalmazott. Hozzátette: a 
magyar orvosok helyzete egyelőre 
nem teszi lehetővé, hogy a kamara 

ÉrEzhETőbb állAmi SzErEpvállAláS

zombor Gábor a háziorvosi rendszer tervezett szabályozásával kapcsolatos kérdésünkre azt válaszolta: nem 
áll szándékukban az alapellátás rendszerén alapvetően változtatni, azaz nincs szó az alapellátó rendszer „ál-
lamosításáról”. A tervezett szabályozás arra irányul, hogy – nem érintve az önkormányzatok törvényi egész-

ségügyi alapellátási kötelezettségét – az állami felelősség is határozottabban és érezhetőbben megjelenjen 
az alapellátási rendszer működtetésében. Az intézkedéssel az a céljuk – tette hozzá –, hogy a háziorvosi pálya 
vonzóbbá váljon, csökkenjen a betöltetlen praxisok száma, a szakdolgozók jövedelme emelkedjen, valamint 
egységesebbé váljanak az alapellátás működtetésének feltételei. Az pedig a háziorvosok részéről is megfo-

galmazott igény, hogy használhassák egyéb szakvizsgáikat is. Az ágazat vezetése ezt támogatandónak tartja, 
hiszen – mondta – a háziorvosi kompetenciának növelését jelenti, és hozzájárul ahhoz a célhoz, hogy az alap-

ellátás definitív ellátást tudjon nyújtani. Ez tehermentesítené a járóbeteg-szakellátást, és előnyös a betegek 
számára is, mivel a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyszerűsödne, jelentős időmegtakarítással járna, va-

lamint megtapasztalhatóan több információt és valódi gondozást eredményezne. A praxisok közössége pedig 
ma is lehetőség egy kormányrendelet alapján. A jövőben ehhez képest is lehetséges volna előrelépés például 
azzal – mondta zombor Gábor –, hogy a más szakképesítéssel vagy licenccel rendelkező doktor a saját körzetét 
meghaladó lakosság számára is nyújthasson szakirányú ellátást. Ennek egyik feltétele, hogy erre vonatkozó 
működési engedélye is legyen, valamint, hogy az OEp – jelenleg még nem látható – finanszírozási kulccsal tá-

mogassa a lakosságközeli ellátásokat. Ezt a kérdést a készülő koncepció keretében szükséges átgondolni.

helyes irány az alapellátás 

megerősítése, de ha nem kerül több 
pénz a rendszerbe, akkor a legjobb 

szándék ellenére is kudarcba fullad az 

átalakítás.
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Kitüntetések a Zala megyei szervezetben
A zala megyei TESz Elnöksége határozatban 
döntött arról, hogy az évente kiadásra kerülő 
Szent Kozma- és Szent Damján díj átadásával 
egy időben elismerő oklevet ad át azon kamarai 
tagoknak, akik az elmúlt 25 évben kiemelkedő 
érdemeket szereztek a helyi és megyei kamara 
működésében.

2014. november 17-én került átadásra 12 kollé-
gának az elismerő oklevél, egy jelképes ajándék kí-
séretében, a hévízi Szent András Gyógyfürdő Kórház 
fogadótermében.

A kitüntetettek:

Dr. Csermely Lajos
Dr. Gergye Ferenc
Dr. Gárdos László
Dr. Hóbor Miklós
Dr. Literáti Nagy Ferenc
Dr. Papp György
Dr. Molnár Gábor
Dr. Németh László (Keszthely)
Dr. Pintér Éva
Dr. Józan Attila

Dr. Lipták József
Dr. Sebestyén Klára

A kitüntetettek egyhangú 
megelégedettséggel vették át a ki-
tüntetést, és örömmel nyugtázták, 
hogy a kamara nem feledkezett 
meg eddigi önzetlen tevékenysé-
gükről.

Az ez évi Szent Kozma- és Szent 
Damján-díjat dr. Ódry Péter és dr. 
Gyarmati József vehette át.

megfeledkezzen érdekvédelmi 
feladatairól, hiszen egyaránt 
felelősséget érez a kollégák és a 
betegek iránt.

A jelenlegi egészségpolitikai 
elképzelésekről szólva Éger Ist-
ván azt mondta, helyes irány 

az alapellátás megerősítése, de 
ha nem kerül több pénz a rend-
szerbe, akkor a legjobb szándék 
ellenére is kudarcba fullad az 
átalakítás. Az alapellátás meg-

erősítése következményeként 
pedig szintén nem halasztható 
tovább a szakellátásban dolgozók 
bérfelzárkóztatása. Emellett pedig 
– tette hozzá – elejét kellene venni 

„a népegészségügyi termékadóból 

fedezték az orvosok béremelését, 

a rezidensi ösztöndíjprogramot, 

amelynek folytatására jövőre 900 
millió forintot szán a kormányzat, az 

alapellátásra pedig tízmilliárd forinttal 

több jut majd.

OrvOsK AMAr A
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a mester-tanítvány lánc megsza-
kadásának is. „Most nem vagyunk 
tétlenségre kárhoztatva, a MOK-ra 
szükség van, lesz” – zárta beszédét 
az elnök.

Az emberi erőforrások miniszte-
re levélben köszöntötte a MOK-ot. 
Balog Zoltán köszönetet mondott 
a kamarának, hogy 25 éve küzd a 
magyar egészségügy jobbá téte-
léért. A köztestület számíthat a 
kormányra, s bízik benne, hogy ez 
kölcsönös – írta. Az ágazatvezető 
biztosította a kamarát, hogy az 
átalakítások során figyelembe 
veszik majd a MOK véleményét. 
Az előző évekre visszatekintve a 

tárcavezető levelében emlékezte-
tett, sok rendszerszintű problé-
ma megoldásának láttak neki. 
Megemlítette, a népegészségügyi 
termékadóból fedezték az orvosok 

béremelését, a rezidensi ösztöndíj-
programot, amelynek folytatására 
jövőre 900 millió forintot szán a 
kormányzat, az alapellátásra tíz-
milliárd forinttal több jut majd.

A szavak helyét ezután át-
vette a muzsika: üde színfoltként 
lépett a közönség elé Banai Sára 
mezzoszoprán énekes. Fiatal-
sága ellenére érett előadásban 
hallhattuk tőle Rosina áriáját a 
Sevillai borbélyból, majd Zombor 
Gábor egészségügyi államtitkár 
akaratlanul is csatlakozott a har-
móniához, amikor a kamara és 
a kormányzat céljait egymással 
összecsengőnek nevezte, s jelezte, 

MoK oKlevél
Dr. Gyenes Géza
Dr. Gerle János
Dr. podmaniczky Erzsébet
Dr. Gógl árpád
prof. Dr. Kaán miklós
Dr. Weltner János
bedenszky zsuzsanna
Dr. horányi János
Dr. Szász istván T.
Dr. Jegesy Andrea
Dr. Karlinger Kinga
Dr. Tóth mihály 
hrágyel ágnes
Dr. pohárnok lászló
Dr. Andriska istván 
Dr. Cziáky Tamás
Dr. rácz Sándor
Dr. Derényi Gábor
Dr. Andrasofszky zsolt

Dr. herczeg Olga
Dr. Domokos istván
Dr. papp Katalin
Dr. Ferencsik mária
Dr. rózsa György
Eszes  lászlóné 
Dr. Kiss Ferenc
Dr. lazáry György
Dr. Nagy András péter
Dr. Székely Annamária
Dr. losonci istván
Dr. Nemes József
Kilián lászlóné 
Dr. berényi zoltán 
prof. dr. Simonka János Aurél
Dr. halász Judit
Dr.literáti-Nagy Ferenc
prof. Dr. lombay béla
Dr. boga Attila
Dr.Németh Attila

Dr. Szövetes margit
Dr. Kovács lajos
Dr.Czimbalmos istván

AlApítóK 
Dr. balogh Sándor
Dr. halász péter
Dr. horányi János
Dr. Karlinger Kinga
Dr. Korom Gyula
Dr. lukács József
Dr. Nagy  zoltán
Dr. Sitkéry iván
Dr. Teleki Kálmán
Dr. varga mária

sportolóK
Dr. huszágh hedvig
Dr. bágyi Kinga 
Dr. Deák Katalin 

Dr. Jerémiás Attila
Dr. Kasza Géza
Dr. póka lászló

HippoKrAtesz
Dr. Altorjay András
Dr. Kocsis Judit
Dr. losonczy János
Dr. margitay-becht András
Dr. perecz György

MédiA díj
mács ildikó
Magyar Hajnalka

suMMuM BonuM
Dr. Ablonczy lászló
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Balog Zoltán köszönetet mondott 

a kamarának, hogy 25 éve küzd a 

magyar egészségügy jobbá tételéért.  

A köztestület számíthat a kormányra,  

s bízik benne, hogy ez kölcsönös…

OrvOsK AMAr A
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hogy a megvalósítás ütemezésé-
ben is együtt kell dolgozniuk. Az 
államtitkár látogatása egyébként 

nem volt meglepő vagy váratlan, 
hiszen kinevezése utáni első útja 
is a kamarába vezetett. A kamarát 
a kormányzat egyik legfontosabb 
partnerének, az olykor károkat 
szenvedett viszonyt pedig helyre-
állítandónak nevezte. A hivatalba 
iktatása óta tapasztalt együtt-
működés egyébként eddig töretlen 
volt – hangsúlyozta, ami azért is 
fontos szerinte, mert a közös fel-
lépés esélyt teremt ahhoz, hogy a 
pénzügyi döntéshozók is támogas-
sák az elképzeléseket. Köszöntőjét 
Zombor két kívánsággal zárta: a 
kamara szükségességét soha ne 
lehessen majd megkérdőjelezni, 

valamint, hogy javuljon a lakosság 
egészségi állapota.

A kamarai díjak kiosztása fel-
emelő hangulatot teremtett, ame-
lyet megalapozott a Semmelweis 
Vonósnégyes előadása. Amolyan 
záróakkordként lépett a terem-
be Hábetler András operaénekes, 
pontosabban Dulcamara mester, 
a Szerelmi bájital csodadoktora. 
Hatalmas show-jának hatalmas 
taps volt a jutalma, a küldöttek és 
a vendégek igazán jó hangulatban 
távozhattak.

nIczKY eMőKe

Zombor Gábor egészségügyi 

államtitkár köszöntőjét két 
kívánsággal zárta: a kamara 

szükségességét soha ne lehessen 

majd megkérdőjelezni, valamint, 
hogy javuljon a lakosság egészségi 

állapota.

OrvOsK AMAr A
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A XIX. század közepétől az orvoslás, egyre inkább ter-

mészettudományos alapokra épülve, viharos fejlődés-

nek indult. Egyre bonyolultabbá vált, számos szakterü-

let alakult ki, amelyek egyre mélyebb tudást követeltek 

a művelőiktől. Kialakult az a máig húzódó jelenség, 

amelyet információs aszimmetria névvel jelölünk. Ez 

az orvos és betege, az orvoskar és a társadalom között 

húzódik, és számos félreértés forrása. Ezt a szakadékot 

csak úgy lehet áthidalni, ha a beteg bízik az orvosában, 

és a társadalom bízik az orvosaiban. Ennek a bizalom-

nak a letéteményese kell legyen a kamara!

Tisztelt Államtitkár Úr! Elnök Urak! 
Kedves Kollégák, Vendégeink! 
Hölgyeim és Uraim!

A XIX. század végén a fejlett or-
szágokban társadalombiztosítási 
rendszerek alakultak, és az egyre 
drágábbá váló orvoslás egyre szé-
lesebb rétegek számára lett így 
hozzáférhető. Mind több orvosra, 
több kórházra volt szükség. Újabb 
problémaként jelentkezett, hogy a 
növekvő számú orvos között egyre 
gyakrabban támadt nézeteltérés 
szakmai kérdésekben, de meg-
jelent a „kenyérharc”, a gazdasági 
érdekellentét is. Ezeket a speciális 
konfliktusokat sem a hagyomá-
nyos államigazgatás, sem az igaz-
ságszolgáltatás nem tudta kezelni. 

A századforduló óta orvosegye-
sületek próbálkoztak az orvosok 
egymás közötti, valamint a társa-
dalom felé megnyilvánuló problé-
mái kezelésével, kevés sikerrel.

Magyarországon az 1936. évi I. 
törvénycikk úgy próbálta meg a 

kérdés rendezését, hogy a Belügy-
minisztérium kiadta az Orvosi 
Rendtartást, amely elrendelte a 
gyakorló orvosok kötelező kamarai 
tagságát, és a szakmai, etikai vitás 
kérdések rendezését a rendtartás 
előírásai mentén az orvosok kép-
viselőire bízta.

1945-ben a politikai változá-
sok ugyan elsöpörték az Országos 
Orvosi Kamarát, de a problémák itt 
maradtak.

Már 1959-ben (8. sz. törvény 
erejű rendelet) kiadták az új – ter-
mészetesen a korábbitól külön-
böző – Orvosi Rendtartást, amely 
azután többször változott formá-
ban az 1990-es évekig hatályban 
maradt.

Csak éppen a lényeg hiányzott 
belőle: az orvosok aktív részvétele, 
szakmai és etikai önigazgatása.

Különösen súlyos volt a helyzet 

a magányosan dolgozó körzeti or-
vosok esetében, ahol az irányítási 
jogok alacsonyan képzett tanácsi 
vezetők, állami hivatalnokok kezé-
ben voltak.

Az orvosoknak pedig nagy szük-
ségük van arra, hogy a problémái-
kat egymás között beszéljék meg, 
mert sem a politika, sem az állam-
igazgatás nem ért hozzá.

1988. november 14-én az OPNI 
nagytermében, amely már ismét 
kápolnaként is működhetett, több 
száz orvos gyűlt össze, hogy el-
kezdje azt a fáradságos, bonyolult, 
konfliktusoktól sem mentes mun-
kát, amely hatásaiban napjain-
kig húzódik. Csodálatos energiák 
szabadultak fel, olyan öröm és 
lelkesedés vett erőt az orvosokon, 
amilyenre korábban évtizedekig 
nem volt példa. Ezek a hónapok, 
évek, a politikai rendszer meg-
változását hozták el az országnak, 
és az orvosok többsége ennek a 
változásnak is a szimbólumát látta 
a Magyar Orvosi Kamara megala-
pításában. 

Lehetetlen felsorolni mind-
azokat, akik sokat tettek a kamara 
megszületéséért, ám itt kell meg-
emlékeznünk Dr. Veér Andrásról, 
aki az egyesületi kamara szervező 
és első elnöke volt, valamint Kulka 
Frigyes professzor úrról, aki java-
solta, hogy a kamara deklaráltan 
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politikamentes szervezet legyen. 
Előre látta a jövőt: a fiatal több-
párti demokrácia belső küzdel-
meit, amitől távol akarta tartani az 
orvoskart. Latinul még tudó eleink 
patinás szavaival ő nyitotta meg az 
alakuló ülést: Vivat, crescat, flores-
cat Magyar Orvosi Kamara!

Azóta 25 esztendő telt el. Kulka 
professzor aggodalma nem volt 
alaptalan. Már a köztestületi 
kamara életre hívását is kemény 
küzdelem kísérte. A politika ha-
mar ráérzett az egységes, komoly 
jogosítványokkal felruházott 
orvoskar veszélyeire. 1994 őszén a 
Parlament olyan kamarai törvényt 
fogadott el, melynek tervezetéből 
a végszavazás napjáig folyamato-
san fogyott az egyesületi kamara 
lelkes szakértőinek munkája nyo-
mán vizionált, érdemi jogosítvá-
nyok sora. Máig sem feledhetem, 
amikor úgy ’97 táján a FAKOOSZ 
országos nagygyűlésén vendéges-
kedő MOK elnök, Gógl Árpád arról 
panaszkodott, hiába minden szak-
értelem, köztestületi igyekezet, 
együttműködési szándék, a dön-
téshozók nem fogékonyak arra. 
Később, amint a Kamara fokozato-
san, egyre jobban igyekezett élni 
törvényben biztosított érdekvé-
delmi jogosítványaival, a büntetés 
egy percig sem váratott magára. 
Előbb gazdaságilag igyekeztek 
ellehetetleníteni bennünket, majd 
amikor ez sem segített, egy toll-
vonással küldték a süllyesztőbe a 
Magyar Orvosi Kamarát. Szeren-
csére nemcsak hogy sikertelenül, 
de kimondottan kontraproduktív 
módon. A már akkor is igen nehéz 
körülmények között gyógyító or-
voskar sértettségében összezárva 
80%-ban tartotta meg önkéntesen 
is kamarai tagságát. És önmagá-
ban e ténnyel is jelentősen járult 
hozzá a teljesen vállalhatatlan 
neoliberális egészségpolitika sírjá-
nak megásásához. 

Sokszor felteszik a kérdést: mi-
nek az Orvosi Kamara, mit tett, mit 
ért el történelmi léptékkel mérten 
rendkívül rövid élete során? Ilyen-

kor mindig visszakérdezek: vajon mi történt volna, ha 
nincs Orvosi Kamara? Ha mindaz sem történik meg, 
amelyről könnyen feledkezik meg a kollektív emlé-
kezet. Hisz tíz éve már annak, hogy olyan alapelveket 
rögzített az akkori Képviselőtestület, melyek betelje-
sítése és megőrzése a mai napig is büszkén vállalható 
és vállalandó feladat. A Nemzeti Egészségügyi Kerek-
asztal létrehozása és működtetése egyedülálló terepet 
kínált a szakpolitika és a nagypolitika egy asztalhoz 
ültetésére, kamarai segédlettel. És bár e kerekasztal 
sohasem vállhatott tökéletesen kerekké, éppen a poli-
tikusok ellenállása miatt, mégis maradandót alkotott 
az emberközpontú egészségpolitika alapdokumen-
tumának elkészítésével és közzétételével. Egyes – és 
remélhetőleg sokasodó – elemei a kormány egészség-
politikájában fellelhetők. 

Kitartó küzdelmünket siker koronázta akkor is, ami-
kor az Európai Unió újdonsült tagjaként harcoltunk a 
hazai orvoskar munkavállalói jogainak uniós direktíva 
szerinti kezeléséért. 2011-ben e munkánkat is elis-
merve, és az egységes orvosi kamara társadalmi szük-
ségességét belátva született ismét döntés: kötelező 
minden gyógyítónak újfent kamarai tagnak lenni. Bár 
többen ezt a lépést vitatták, nemtetszésüket jelezték, 
ma is hisszük, hogy csak az egységes, egy szervezetbe 
tömörített orvoskar lehet a magas szintű orvosi etika, 
a magas szintű szaktudás, a folyamatos továbbképzés 
védelmezője és letéteményese. Kollégáink helyze-
te ma még messze nem teszi lehetővé azt sem, hogy 
érdekvédelmi feladatainkról megfeledkezhessünk. 
Érdekes és nemzetközileg is egyedülálló helyzetet 
teremtett a jogalkotó akkor, amikor alig néhány éve – 
nem kis mértékben a klinikai szakpszichológusok régi 
vágyára is apellálva – kötelező orvoskamarai tagsá-
gukról rendelkezett jó néhány, a betegellátásban dol-
gozó nem orvos diplomás munkatárssal egyetemben. 
Ők ma már bőven több, mint ezren köztestületünk 
megbecsült tagjai, önálló területi szervezetük létesíté-
se küszöbön áll. 

Felelősséget érzünk nemcsak tagjaink, kollégáink 
iránt, de betegeink, a ránk szorulók, a bennünk bízók 
sorsát illetően is. 

E felelősségtől vezérelve kötelességünk ezúttal is 
felhívni a döntéshozók figyelmét: a valóban kiemelten 
fontos és támogatott célokat tartalmazó egészség-
ügyi kormányprogram megvalósítását a megfelelő 
financiális háttér biztosításának hiánya komolyan 
veszélyezteti. Az alapellátás megerősítése helyes 
irány, melyet már régóta szorgalmazunk. Ugyan-
akkor egy percig sem feledkezhetünk el arról, hogy 
egy jobban működő, népegészségügyi szemlélettel 
ténykedő alapellátás – feladatát beteljesítve – számos 
új beteget produkálhat a rendszerbe, akik diagnosz-
tikai és terápiás szakellátást is igényelhetnek, ezért 
egy percig sem halasztható a járó- és fekvőbeteg-el-

látásban dolgozó szakorvoskar 
bérfelzárkóztatásának folytatása 
sem. A szakorvosjelöltek és az őket 
oktató idősebb szakorvos-gene-
ráció közötti bérfeszültség egyre 
több helyen szül kitapintható 
elégedetlenséget. Anyagi helyze-
tük javítása végett ma már az alig 
csökkenő migráció mellett egyre 
jellemzőbb, hogy a jó szaktudással 
bíró, nagyobb népszerűségnek ör-
vendő szakmájú kollégák főállásba 
vonulnak át a magánellátásba. 
Ez különösen jó piaci potenciál-
lal kecsegtető területeken válik 
egyre gyakoribbá. A betegellátásra 
nézve mindenképpen kedvezőtlen 
folyamat nemcsak a közfinanszí-
rozott kapacitást szűkítve nehezíti 
a hozzáférést, de hiányt okoz a 
szakorvosképzésben is (megszakad 
a mester-tanítvány lánc), és ezzel 
végső soron tovább ronthatja az 
ellátás minőségét, az egész folya-
mat pedig a betegellátás kettésza-
kadását eredményezheti. Össze-
gezve tehát: az alapellátás illetve 
a járó- és fekvőbeteg-szakellátás 
harmonikus egyensúlya alapvető 
közérdek, amelynek a biztonsá-
gos betegellátást kell szolgálnia. A 
hármas egység megbomlása pedig 
egyensúlytalansághoz vezetve 
mind nagyobb zavart okoz a gyó-
gyítás folyamatában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy megemlékező ünnepi be-

széd soha sem lehet teljes, mindig 
a szónok töredékes, csapongó 
gondolatait tükrözi. Ezúttal sincs 
másképp.  Azzal zárom hát e rövid 
beszédet, hogy a jelent látva kama-
ránk nincs tétlenségre kárhoztat-
va. Rajtunk, a választott vezetőkön 
csakúgy, mint az általunk képviselt 
orvoskaron múlik, mekkora aktivi-
tással, milyen intenzitással építjük 
tovább a Magyar Orvosi Kama-
rát, mert építeni kell, az orvosok 
köztestületére szükség van, és a 
belátható jövőben szükség is lesz!
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Számos panaszbeadványban lehet találkozni a 

vizsgálat és a megfelelő dokumentáció elmaradásával, 

olykor pedig a betegek veszélyeztetésével is. Most 

egy-egy ilyen esetet mutatunk be Sepp Csaba, a MOK 

etikai bizottságának tagja jóvoltából. 

Etikai ügyeink 2.

Az ügy egy telefonhívással kezdő-
dött, majd etikai figyelmeztetéssel 
ért véget.  Történt, hogy az esti 
órákban valaki rosszul lett az ott-
honában, ezért a háziorvosi ügye-
lettől kért segítséget. Az ügyeletes 
orvosnak a telefonban részletezte 
panaszait. Régi szívbetegről volt 
szó, aki gyógyszereket is szedett 
a problémájára. Elmondta, hogy 
mindkét vállán nagy súlyt érez, 
melle, válla beszakad, emellett 
fullad, a karja is zsibbad. Kérte az 
orvost, hogy menjen ki hozzá, az 
ügyeletes azonban közölte vele, 
hogy a probléma nem új keletű, 
vegye be a gyógyszereit. S mivel a 
beteg lakása messze van, ne kép-
zelje, hogy oda fog autózni. 

Három nap múlva a beteg friss 
infarktussal kórházba került; 
szívizomelhalást állapítottak meg 
nála. A panasz nyomán az illeté-
kes megyei kormányhivatal nép-
egészségügyi intézete az orvost 
figyelmeztetésben részesítette, 
mondván: az ügyeleti tevékeny-
ség során megszegte betegellátási 
kötelezettségét. Az eljárásban 
részt vevő szakfelügyelő főorvos 
megállapította, hogy az ügyeletes 
orvos telefonon keresztül nem volt 
képes egyértelműen eldönteni, 
hogy a beteg sürgősségi ellátást 
igényel-e, panaszait mozgásszer-
vinek véleményezte. Márpedig, ha 
az orvos nem tudja biztonsággal 
megítélni a sürgősség fokát, akkor 
mindenképpen meg kell vizsgál-

nia a beteget. Mivel az esettel kap-
csolatban semmiféle dokumen-
táció nem készült, ezért a hatóság 
e kötelezettségek maradéktalan 
betartására is felhívta a figyelmet.

Az esetet a MOK adott me-
gyei területi szervezetének etikai 
bizottsága is vizsgálta, ahol a 
panaszlott orvos elmondta, hogy 
az ügyelet alatt számtalanszor 
csak tanácsot kérnek a betegek. 
Ő a betegnek nem tett fel sem a 
panaszaira, sem pedig a korábbi 
betegségeire irányuló kérdése-
ket. A bizottság álláspontja az 
volt, hogy az orvos megszegte az 
ügyelet, illetve a beteg ellátásá-
nak szabályait. Ezt a határozatot 
az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvénynek megfelelően 
alátámasztotta. Eszerint a terü-
leti ellátási kötelezettség során 
az egészségügyi dolgozónak a 
munkaidejében a hozzá forduló 
beteg megfelelő ellátásáról intéz-
kednie kell. Vagyis megvizsgálja, s 
annak függvényében ellátja, vagy 
más ellátóhoz irányítja. A beteg 
vizsgálatának valamennyi pa-
naszra, a kórelőzményre, valamint 
a gyógyulást befolyásoló egyéni 
körülmények feltárására is ki kell 
terjednie. Az ellátást csak a vizsgá-
latot követően lehet megtagadni, 
s csak meghatározott feltételek 
esetén.

Ide tartozik két rendelkezés 
is: a 47/2004 ESZCSM rendelet 
egyik pontja szerint az ügyeletet 

teljesítő orvosnak hívás esetén el-
látásban kell részesítenie az ottho-
nában, vagy tartózkodási helyén 
a fekvő beteget. A 30/2007 Eüm. 
rendelet pedig úgy fogalmaz, hogy 
az orvos kizárólag valós, nyomós 
okon alapuló indokkal tagadhatja 
meg a beteg ellátását. Az ellátási 
kötelezettségre vonatkozó elő-
írások vétkes megszegése egyúttal 
etikai vétségnek is minősül.

A panaszlott doktor ebben az 
esetben megszegte az említett 
jogszabályokat, nem győződött 
meg a beteg valós állapotáról. A 
megállapítás szerint elvárható lett 
volna, hogy egyfelől a beteg ellá-
tási jogára tekintettel, másrészt az 
orvos ellátási kötelezettsége miatt 
a doktor az ügyeletben felkeresse 
a pácienst, megvizsgálja és kezelje 
őt, vagy pedig más intézmény 
révén biztosítsa az ellátását. Ha 
pedig nem egyértelmű a sürgős-
ség, akkor azt vélelmezni kell.

Egy másik esetben – több 
szakmai panaszt követő vizsgálat 
után – az etikai bizottság szintén 
figyelmeztetést adott az orvosnak, 
mert a hatóság a legsúlyosabb 
szankcióval, a működési engedély 
visszavonásával sújtotta. 

Ennek az ügynek a panaszlottja 
egy házi gyermekorvos volt, aki 
rendszeresen tartott tanácsadáso-
kat a védőnői szolgálattal közösen. 

Sepp Csaba
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nIczKY eMőKe

A védőnők panaszt nyújtottak be 
ellene az adott népegészségügyi 
intézet szakfelügyelő védőnő-
jéhez. Levelükben leírták, hogy 
már több éve okoz gondot a házi 
gyermekorvos hullámzó kon-
centrációs képessége, amelynek 
hátterében alkoholprobléma áll. 
A közös tanácsadás ezért nehezen 
megy, gyakran kellett figyelnünk, 
hogy a doktor viselkedésével ne 
veszélyeztesse a gyermekeket. 
Utaltak arra is, hogy a gondot már 
többször jelezték az intézetvezető 
védőnőnek, s azóta is hol jobb, 
hol rosszabb állapotban dolgozik 
a gyermekorvos. Előfordult az is, 
hogy fel kellett kérniük a dok-
tort, inkább ne oltsa be a kicsiket, 
mert nincs olyan állapotban, hogy 
felelősséggel használja a fecsken-
dőt és a tűt, sőt elmosódó beszéde 
nehezíti a szülőkkel való kommu-
nikációt is. A védőnők a beadvány-
ban kijelentették, tovább nem 
tudják lelkiismerettel vállalni az 
orvossal a munkát, és nem vállal-
hatják azt a feladatot sem, hogy 
közöljék a szülőkkel: csak saját 
felelősségükre vigyék be hozzá 
gyermekeiket. A szakfelügyelő 
védőnőjének címzett levelet hét 
védőnő írta alá.

A kormányhivatal a bejelentést 
további kivizsgálásra áttette a 
MOK etikai bizottságához, a gré-
mium pedig megállapította az 
etikai vétség gyanúját.

Az etikai tárgyaláson a pana-
szosok elmondták, hogy levelüket 
azért írták meg, mert meg akarták 
óvni a gyermekeket egy esetleges 
vészhelyzettől.  A tárgyaláson a 
panaszlott képviseletében megje-
lent egy jogász is. Elmondta, hogy 
az orvos a sérelmezett időszakban 
gyógyszeres kezelés alatt állt, az 
orvosságok változtatásai okozhat-
tak bizarr mellékhatásokat nála. A 
tanúként megjelent népegészség-
ügyi intézeti tisztviselő pedig arról 
számolt be, hogy több lakossági 
panaszbejelentés is érkezett az or-
vossal szemben, s ezeket a kerületi 
önkormányzathoz továbbították. 

Az intézetnek pedig nincs szondáztatási illetékessé-
ge.

Miután az etikai bizottság átnézte az iratokat, meg-
hallgatta a tanút, és a panaszosokat és az orvos kép-
viselőjét, megállapította, hogy a házi gyermekorvos 
megsértette a MOK etikai kódexében előírt  maga-
tartási normát, amely kimondja: „az orvos alkohol, 
drog vagy bármilyen más, az egészségi alkalmasságát 
veszélyeztető befolyásoltság ideje alatt nem végezhet 
egészségügyi tevékenységet.”

A grémium számára egyértelművé vált, hogy a pa-
naszlott orvos munkájának végzésére több alkalom-
mal nem volt alkalmas állapotban, s erre, ha maga 
nem is ismerte fel, a mellé beosztott védőnők fel-
hívták a figyelmét. Annak tisztázása viszont, hogy mi 
gátolta a munkavégzésre képes állapotot, meghaladja 
a MOK etikai bizottságának kompetenciáját, lehető-
ségi körét. A működési engedély kiadására és vissza-
vonására feljogosított egészségügyi hatóság számára 
sem biztosítja jogszabály azt, hogy a vállalkozás 

keretében hivatását teljesítő orvos 
alkoholos befolyásoltságát szonda 
alkalmazásával ellenőrizze. Azt te-
hát nem lehetett bizonyítani, hogy 
alkohol, gyógyszer, vagy egészségi 
állapotromlás okozta a kifogásolt 
állapotot, azt viszont igen, hogy ez 
az állapot ténylegesen fennállt.

A figyelmeztetés etikai büntetés 
kiszabásával a bizottság végül is 
rosszallását fejezte ki az orvos ma-
gatartása miatt. Ennél súlyosabb 
büntetés kiszabását azonban nem 
látták indokoltnak, mivel tudomá-
sukra jutott, hogy az orvos műkö-
dési engedélyét az egészségügyi 
hatóság időközben visszavonta.

MAUTNER ZSÓFI

AZ AlApokTÓl A FElSőFokIg
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DVD
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Sajnos az elmúlt évben, a legutolsó, a témában 

megjelent cikkem utáni időszakban sem csappant 

az etikai panaszok száma, és a megindított etikai 

eljárásoké sem. Ezt azért különítem el, mivel nem 

minden benyújtott panaszból lesz etikai eljárás, csak 

azokból, amelyek áttanulmányozása során az Etikai 

Bizottság (a továbbiakban EB) a panaszlott orvos 

kifogásolt magatartásával összefüggésben etikai 

vétség gyanújának felmerülését állapítja meg. 

Szemelgetés az orvos-etikai 
ügyek általános tanulságaiból

A hatályos kamarai törvény sze-
rint (2006. évi XCVII. törvény az 
egészségügyben működő szakmai 
kamarákról – a továbbiakban: 
Ekt.) szerint a szakmai kamara 
etikai vétség gyanúja esetén etikai 
eljárást folytat le. Az Ekt. alkal-
mazásában etikai vétség az Orvosi 
Kamara Etikai Kódexében foglalt 
szabályok vétkes megszegése, il-
letőleg az alapszabályban, vagy/és 
a szakmai kamara más belső sza-
bályzatában foglalt vagy a válasz-
tott tisztségből eredő kötelezett-
ségnek a vétkes megszegése. (Ekt. 
20.§) Etikai ügyben első fokon 
annak a területi szervezetnek az 
etikai bizottsága jár el, amelynél 
az etikai eljárás megindulásakor 
az eljárás alá vont tag szakmai ka-
marai tagsági jogviszonya fennáll. 
(Ekt. 21. §(1) bek.) 

Etikai eljárás kérelemre (pa-
naszos panaszbeadványa) vagy 
hivatalból indul, melyek közül az 
első eset a jellemző. 

Láthatóan a társadalmon belüli 
feszültségek – mint emberi viszo-
nyokban keletkezett feszültségek 

– növekedésével egyenes arány-
ban szaporodik az etikai panaszok 
beadásának száma is. Ezek egy 
részéből etikai ügy nem lesz, mi-
vel az etikai vétség gyanúja nem 
vetődik fel a panaszbeadvány 
tartalma vizsgálatakor, így a pa-
nasz vizsgálat nélkül elutasításra 
kerül, azonban a legtöbb esetben 
a panaszlott orvos magatartásával 
összefüggően – sajnos – felvetődik 
az etikai vétség gyanúja, így a bi-
zottság etikai eljárást indít. Ennek 
keretében a pontos és adekvát 
tényfeltárás okán bizonyítási 
eljárást folytat le. E körben kell ki-
emelnem, hogy a panaszlott orvos 
a Bizottsággal való közreműködő 
magatartásával sokat segíthet – az 
eljárás eredményét, az eljárásban 
hozott döntést illetően – saját 
helyzetén. 

Sok évvel ezelőtt még úgy gon-
doltam, hogy előbbi magatartás (a 
közreműködés) mint elvárás külön 
kiemelése felesleges, hiszen ezt 
külön felhívás nélkül is minden 
orvos tudja (tudnia kell) – adó-
dóan a társadalomban betöltött 

szerepéből, tanultságából, élet-
pályája során összegyűjtött emberi 
know-how-ból.

Nagy tisztelettel lévén az or-
vosi hivatásrend tagjai iránt és 
egyidejűleg a jelenlegi társadalmi 
közegben gyakran az általánosnál 
is fokozottabb védelemre szo-
rulóknak is tartván őket – mára 
már kifejezetten kiemelem, hogy 
az etikai eljárásban a Bizottság-

gal való közreműködés több, mint 
erkölcsi-etikai, illemtani elvárás 
– ez a panaszolt számára megala-

pozhatja akár a pozitív megoldást 
is. Ennek elmaradása viszont 
tetézheti a panaszban írtakat – a 
panaszlott orvos rovására fordítva 
a helyzetet. 

Ez annyit tesz, hogy amint a pa-
naszt a Bizottság megküldi a pa-
naszlott orvos számára – amellyel 
egyidejűleg az ellene kezdemé-
nyezett eljárás megindításáról is 
értesíti –, lehetősége nyílik írásbeli 
reagálásra, érvei és a panaszban 
szereplő tények, körülmények cá-
folására, tényállításai alátámasz-
tására, bizonyítékok becsatolására 
(pl. orvosi dokumentáció másolata, 
írásbeli tanúvallomás a panaszolt 
helyzetben személyesen jelenlévő/
résztvevő személyektől stb.) – te-
hát ún. érdemi védekezésre. 

Kiemelem, hogy a Bizottságnak 
az etikai tárgyalást megelőzően 
az elsődleges lehetősége az ügy-
ben való döntése előkészítésére 
mindaz az írásbeli dokumentáció, 
amelyet a panaszos felek rendel-
kezésre bocsátanak. Az etikai tár-
gyalásra való érdemi felkészülés, a 
panaszolt élethelyzetről, panasz-
lott orvos a panaszban kifogásolt 
magatartásáról (nem végleges!) 
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álláspont kialakítása  a panasz-
beadványon kívül a panaszos felek 
(panaszlott és panaszos) által a 
rendelkezésre bocsátott bizonyíté-
kok, a vonatkozó tények, körülmé-
nyek logikus feltárása és ennek 
írásban való benyújtása. Ez egy 
igen lényeges fázisa az etikai el-
járás lefolytatásának és a döntés-
hozatal előkészítésének is. 

Az elsőfokú eljárás során a pa-
naszos feleknek ezen lehetőségen 
kívül csak az etikai tárgyaláson 
van módja – tehát a panaszlott 
orvosnak is – a saját védelme 
képviseletére, amelynek alapvető 
elemei: a személyes meghallgatá-
sán tett nyilatkozata, az állításai 
bizonyítására tanúk állítása (pl. 
asszisztense), a panaszoson kívül 
az adott élethelyzetben szemé-
lyesen résztvevő más páciensek, 
portás, munkatársak stb. tanú-
vallomásai, okirati bizonyítékok 
becsatolása, pl. orvosi dokumen-
táció másolati példányai – melyek 
alkalmasak az általa képviselt 
álláspont, tényállítások valódisá-
gának alátámasztására. 

Fontos ezen munkálkodnia, erre 
az érdemi védekezésre, a védelme 
előkészítésére gondot fordítania, 
hiszen az ellene indított etikai 
eljárásban ő „megtámadott” sze-
repben van, és ez a pozíció csakis 
defenzív magatartásra kénysze-
ríthet.

Sajnos azonban van olyan pa-
naszlott, aki érzékelhetően nem 
tulajdonít e fázisnak megfelelő je-
lentőséget, nem érzi át kellő súly-
lyal ezt a „megtámadott szerepet”, 
nem fogja fel reálisan az etikai 
eljárásban való esetleges elma-
rasztalásának lehetséges szankci-
óiból rá váró jogkövetkezmények 
hatását. 

Egyszerűen nem, vagy nem 
kellő mértékben reagál a panasz-
ra, így megnehezíti a Bizottság 
tényfeltáró munkáját. Ennek 
pedig direkt kihatása lehet a vele 
szemben hozott döntés tartalmára 
is, hiszen a Bizottság azon tények 
és körülmények tartalma, majd 

mérlegelése nyomán dönt, amelyeket az ellenérdekű 
panaszos és panaszlott elé tárnak, beleértve az összes 
rendelkezésre bocsátott bizonyítékot is.

A Bizottsággal megfelelő közreműködést nélkülö-
ző panaszlotti magatartásnak minden érintett fél – 
mind a panaszos, mind a Bizottság –, de végső soron 
elsődlegesen a panaszlott orvos – lehet a vesztese. 
Hiszen a döntés elsődlegesen rá, az ő személyére, 
önérzetére, önbecsülésére, a személyes közegében, 
munkahelyén a róla alkotott vélemény romlására, 
vagy a már meglévő megbecsülése/az őt övező tisz-
telet igazolására/fokozódására, az orvosi pályájára, 
a pályán való jövőbeli lehetőségeire vonatkozik (el-
marasztalás esetén ezek csökkenésére – pl. meghatá-
rozott ideig nem vállalhat külföldön orvosként mun-
kát). Szóval tulajdonképpen minden téren kihatással 
van a panaszlott orvosra az etikai eljárásban hozott 
döntés.

Így hát ha valakiből panaszlott orvos válik,  sze-
rintem az egyetlen megfelelő magatartása a közre-
működés az etikai bizottsággal, és védekezés jól 
megfontolt stratégiával való felállítása, az állítások 
kellő mértékű bizonyítékkal való alátámasztása, a 
bizonyítékok még az etikai tárgyalást megelőzően 
a Bizottság rendelkezésére bocsátása. Így a Bizott-
ságnak lehetősége nyílik még az etikai tárgyalást 
megelőzően, hogy meggyőződhessen a panaszlotti 
állítások valóságtartalmáról, és döntését ennek igye-
lembevételével hozhassa meg. 

A panaszolt orvos tehát, ha a fentiek szerint együtt-
működik a Bizottsággal, azzal összességében elsődle-

gesen saját magát, saját ügyét szolgálja. 
A megfelelő mértékű közreműködésnek nem csu-

pán az etikai eljárás konkrét, gyakorlati oldaláról van 
kihatása, de erkölcsi oldalról is, hiszen a Bizottság 
tagjai kollégák, akik saját szabadidejükből, anyagi 
ellentételezés nélkül, a „céh” és a „céhtársak” iránti 
kollegiális elkötelezettségből, csupán „civil” erőből 
alkotnak Bizottságot hónapról-hónapra, vagy – az ak-
tuális panaszok számától függően – akár egy hónap 
leforgása alatt több alkalommal is. 

Az egyes tárgyalásokat komoly felkészülés előzi 
meg, a Bizottság tagjai megismerkednek az egyes pa-
naszügyekben a tárgyalásig keletkezett összes okirat-
tal (ezek összessége gyakran igen jelentős terjedelmű, 
akár egy kisebb könyv oldalszámának is megfelelő 
„olvasmány”), a tárgyalási napokon legtöbbször a 
munkahelyükről „odaszáguldva” egész délutánjukat a 
tárgyalóban töltik, azzal foglalkozva, hogy az emberi/
szakmai/”céhbeli” meggyőződésüknek megfelelően 
etikai-erkölcsi „igazságot” szolgáltassanak az egész-
ségügyi ellátásban részt vevő emberek (paciensek és 
orvosok) konliktushelyzeteiben. 

Ebben az elkötelezett, komoly munkában fontos 
cél – a megfelelő erkölcsi-etikai elvek és a hatályos 

Etikai Kódex rendelkezéseinek 
igyelembevételével – a kollégák-

nak (panaszlott orvosok) az alap-

talan „támadások” elleni védelme 
is, mint ahogyan az egyes egyedi 
ügyekben mind a panaszos felek 
számára, de összességében az 
egész társadalom számára megfe-

lelő megoldásra törekvés igénye is. 
A tárgyilagos döntésre törekvés 

mellett majdnem minden esetben 
megkísérli a Bizottság a pana-
szos felek mediációhoz hasonló 
békítését is. Ha a panasz csupán 
a panaszos felek egymás mellet-
ti „elbeszéléséből”, a megfelelő 
kommunikáció hiánya miatti 
félreértésből eredt, ez a békítés 
rendszerint sikerrel is jár. Ilyenkor 
a panaszosnak lehetősége van – a 
helyzetnek a bizottsági tagok/el-
nök segítségével való tisztázása/
tisztázódása után – visszavonnia a 
panaszt, a felekben eloszlanak az 
egymás iránti negatív érzések, és 
az ügy minden érintett számára 
kedvező eredménnyel lezárul. Ez 
nem csupán a panaszos feleknek, 
de a Bizottság tagjainak/elnöké-
nek, és végeredményben az egész 
társadalomnak a javát szolgálja, 
hiszen így egy, a későbbiekben 
esetleg elmérgesedő élethelyzetet 
sikerült megszüntetni. Minden-
hol, de főként a kisebb települé-
seken van ennek nagy hordereje, 
hiszen az orvosba vetett társa-
dalmi bizalom megrendülésének, 
a panaszos a panaszos esetleges 
további próbálkozásainak vet ezzel 
a békítéssel, a közös megoldás 
megtalálásával a Bizottság gátat. 
Ehhez viszont a panaszlott orvos 
az ügyére odaigyelő, emberi és a 
hivatása iránti alázattól nem men-

tes, a panaszost, mint embert és a 
Bizottság tagjait/elnökét is tisztelő, 
ezt kinyilatkoztató magatartása is 
szükséges.

Sajnos nem minden esetben 
tapasztaljuk az előbbi jellemvoná-
sokat, magatartásbeli jellemzőket 
a panaszlott orvos vonatkozásában 
(sem). Megkockáztatom azt a ki-
jelentést, hogy az utóbbi évek-
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ben – panaszlott orvosok részéről 
– több esetben is át kellett élnie a 
PMOK EB-nek emberi erkölcsi-eti-
kai, illemtani normákat jócskán 
igyelmen kívül hagyó kollégák a 
tárgyaláson való „bemutatkozá-
sát” – amely nyomán a Bizottság 
tagjai számára megerősítést nyert 
a panasz alapossága (is). Hiszen, 
mint már többször is írtam róla, az 
etikai panaszok legnagyobb részét 
nem orvosszakmai hiba elkövetése, 
hanem modorbeli, hangnembeli, 
stílusbeli kifogások alapján nyújt-
ják be a páciensek.

Gyakran a két magatartás – a 
panaszban kifogásolt, és az etikai 
eljárás alatt, a panaszlott orvos 
által tanúsított – alapja ugyan-
abból a modorbeli, erkölcsi-etikai 
hiányból, emberi fölényérzetből és 
hasonló emberi jellemvonásokból 
eredő „következmény”. Ez azon-
ban – evidens módon – az etikai 
döntés tartalmára is érzékelhető 
hatással lesz.

Az orvos a pácienssel szembe-

ni modora, stílusa, hangvétele, 
hangneme, a pácienssel folytatott 
kommunikációjában használt sza-

vai, testbeszéde, mimikája, és ezek 
összessége – ezek hiányai, oda nem 
illő elemei – elsődleges gerjesztői 
az etikai panaszok benyújtásának.

Tulajdonképpen egyetlen olyan 
etikai eljárás sincsen, amelyben a 
panaszos a panaszában a panasz-
lott orvos modorára valamely 
mértékben ne térne ki. Kifogás 
tárgya – és egyben etikai eljárás 
lefolytatásnak alapja is – az orvos 
sietsége, közönye, az az érzés, 
hogy a pácienst, vagy hozzátar-
tozóját kritikus élethelyzetükben 
nem hallgatta meg, hogy nem ta-
núsított kellő empátiát, hogy nem 
tulajdonított megfelelő jelentősé-
get a panaszos érzelmi veszteség 
miatti fájdalmának, hogy nem 
fordított kellő mértékű igyelmet, 
nem tanúsított megértést, hogy 
lekezelő vagy elutasító volt, hogy 
emelt hangon, vagy akár kiabálva 
közölt fontos információt a pana-
szossal, hogy nyilvánosan beszélt 

az orvosi titoktartás körébe tartozó 
információkról, hogy a helyzethez 
nem illő szavakat, kifejezéseket 
használt, hogy a társadalmi hie-
rarchiában a panaszosnál maga-
sabban elhelyezkedő személyként 
viselkedett és ezt érzékeltette a 
panaszossal… s még számtalan 
emberi ellenérzést, visszatetszést, 
sértettséget megalapozó/kiváltó 
orvosi magatartási elemet sorol-
nak fel a panaszok. Eltekintve az 
ún. megrögzött intrikusok által 
benyújtott panaszoktól, sajnos 
többször beigazolódik, hogy az 
orvos valóban etikátlanul viselke-
dett, vagy ha magatartásával nem 
kifejezetten sértett etikai normát, 
az az adott egyedi esetben viszont 
alkalmas volt a páciens érzel-
meinek, az emberi méltóságának 
megsértésére. A Bizottság tagjai 
– akiknek Etikai Bizottság beli 
munkájához hosszú évek óta jogi 
segítséget nyújtok –, majd minden 
etikai tárgyalást követően megálla-

pítják, hogy ha a panaszlott orvos 
csak egy kicsit türelmesebb, empa-

tikusabb, akár csak pár szó erejéig 
kedvesebb hangnemű kommuniká-

ciót folytatott volna a panaszossal, 
a tárgyi panasz talán benyújtásra 
sem került volna.

Persze vannak ügyek, amelyek 
mögött a panaszos kártérítési 
igény-érvényesítési szándéka áll 
(mert a mai világ pénzközpontú-
sága erre lehetőséget s egyben 
motivációt is nyújt), van, ahol elő-
fordul, hogy a panaszos lelki-pszi-
chés alkata önmagában motiválja 
a panasz benyújtását, de az ügyek 
túlnyomó részét érzékelhetően 
meg lehetne előzni az orvos-beteg 
kapcsolatban az orvos megértést, 
odaigyelést közvetítő modorával. 
Az ilyen magatartásra törekvés az 
egyedül célravezető olyan szak-
mák esetén, ahol ember foglal-
kozik emberekkel. Ez azonban az 
egészségügyi ellátás folyamán 
– az elesett, beteg emberekkel 
való foglalkozás folyamán – a más 
szakmákban elvártnál fokozottab-
ban helyeződik előtérbe. Az etikai 

ügyek többségéből levont követ-
keztetés, hogy a beteg megértést 
vár el, kedvességet, odaigyelést, 
de legtöbbször csak azt, hogy 
emberszámba vegyék, és hogy bíz-
hasson abban az emberben, akihez 
legféltettebb kincsével, a testével, 
a lelkével és annak bajával fordul. 
Általában ez az igény csapódik le 
következtetésként egy-egy etikai 
eljárás folyamán. Az is kijelent-
hető, hogy ha megfelelő embe-
ri – egymás megbecsülésén és 
tiszteletén alapuló – viszonyba 
kerül egy orvos a páciensével, úgy 
az adott betege akár még szakmai 
szabályszegés esetén sem ad be 
ellene etikai panaszt. Lehet azon-
ban szakmailag nagy tekintélyű 
szakember, ha az emberi viszo-
nyaiban nem felel meg a fen-
tiekben írtaknak, a mai világban 
önmagában az orvosi státusza már 
nem védi meg az etikai vagy akár 
bírósági eljárások megindításától, 
mint ahogyan 20-30 évvel ezelőtt 
még megvédte.  

Tehát megszívlelendő javas-

lat, hogy a jogszabályokban írt 
kötelezettségek, mint a titoktartási 
kötelezettség, a személyre szabott 
orvosi tájékoztatás nyújtása (in-

formed consent), a dokumentációs 
és – szükség szerint a számlaadási 
– fegyelem tartása mellett (hogy 
csak az etikai eljárásokban legjel-
lemzőbben előforduló panaszokat 
soroljam) a megfelelő modorra is 
hangsúlyozottan érdemes oda-

igyelni.
Álláspontom szerint az embe-

ri – mindenféle emberi – kapcso-
lat meghatározó eleme a modor. 
Így szerintem – minden olyan 
szakmában, amely emberekkel 
foglalkozik – érdemes törekedni 
a kedvesség, az emberi megértés 
szóbeli, mimika és/vagy testbe-
széd általi kinyilvánítására. 

Sokszor gondolkodom, ami-
kor egy-egy ilyen cikket megírok, 
hogy a céhenkívüliségem miatt 
vajon hogyan fogadják ezeket a ja-
vaslatokat az orvos olvasóim. Nem 
gondolják-e azt, hogy könnyen 
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írok ilyesmit, hiszen fogalmam 
sincsen, mit jelent szakadatla-
nul betegekkel foglalkozni, csak 
panaszokat hallani, csak fájdalmat 
látni, megélni, hogy ügyelet után 
megfelelő pihenés nélkül ugyan-
úgy kell reagálni minden esetben, 
mint annak, aki éppen akkor ment 
be dolgozni frissen. Értem és át-
érzem, még ha nem orvos vagyok 
is, éppen ezért rögzítem nyoma-
tékkal, hogy igyeljenek/igyeljetek 
erre: úgy gondolom, az Önök/a Ti 
pályátoknak az alapja – a szak-
mai tudás alkalmazása mellett 
– de szerintem azzal egyenrangú 
helyen annak a magatartásnak a 
minősége, amellyel a betegeite-
ket megközelítitek, (vagy éppen 
elrettentitek). Hiszen azok az 
emberek ők, akik az egészségüket, 
az életüket, az egészségbeli ha-
nyatlásuk feletti elkeseredésüket 
bízzák Önökre/Rátok, vagyis a 
legféltettebb részüket. Ez bizalom 

nélkül nem működik. A bizalmat 
az egyes esetekben viszont az a 
modor, az a benyomás alapozza 
meg, amit a beteg az orvosával 
való találkozás folyamán tapasz-
tal. Meggyőződésem, hogy ez a 
gyógyítás, gyógyulás alapja is (per-
sze a szakmai tudás bevetésével 
együtt!), de az alap ez. A bizalom 
a másikban, az ORVOSOMBAN! 
Ezt a „nagy gyógyítók” tudják. 
Nem is az a jellemző, hogy egy 
köztiszteletben álló, a betegek és 
a kollégák által ténylegesen szere-
tett és elismert (itt nem csak, vagy 
nem feltétlenül a „sztárorvosokra” 
gondolok) orvos ellen indul etikai 
eljárás... 

Ebben az intrikus világban 
azonban senki nem védett. Min-
denki bepanaszolható, mindenki 
perelhető, mindenki eljárás alá 
vonható. Ha az orvos elmarasz-
talása nélkül végződik egy adott 
eljárás – mert fény derül a panasz 

alaptalanságára –, akkor is kínos 
napokat/heteket él meg az eljárás 
lezárulásáig. Szerintem az egyet-
len eredményes módszer, ha tuda-
tosan olyan magatartást tanúsít, 
amivel a legcsekélyebb lehetősé-
get sem ad panasz benyújtására. 
Biztosra így sem lehet menni, de 
a védekezés leghatékonyabb for-
mája, ha a kedvességével, emberi, 
empatikus hangnemével „tudato-
san meggyőzi” a páciensét, hogy 
ő nem az az orvos, akit eljárás alá 
kellene bármely ok miatt vonni.

Amit írtam, jó szándékkal és 
az etikai (és egyéb jogi) eljárások-
ban nyert tapasztalatból írtam. 
Remélem, jó szolgálatot teszek 
vele Önöknek/Nektek, mintegy a 
karácsonyfa alá.  

BOLDOG KARÁCSONYT!
Dr. Farkasné  

dr. patakfalvi-vigh Katalin  
pmOK Eb jogtanácsosa

Legyen akárhány éves, a mozgásban semmiképp se kössön 

kompromisszumot! A Proenzi3® ExPur glukozamin, kondroitin, 

és MSM mellett ExPur komplexet is tartalmaz, amely 

kollagén és C-vitamin kombinációja. Ezen összetevôk az 

ízületi porc építõkövei, a C-vitamin pedig nélkülözhetetlen a 

porcképzôdésben. 
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Keresse a Proenzi® akciós Téli csomagját, melyben a Proenzi3® 
ExPur 90 darabos kiszerelése mellé egy 30 darabos Proenzi® 
CalciCube terméket ajándékba adunk!*

*A Proenzi® CalciCube kalciummal, D- és K-vitaminnal dúsított, kakaós ízû 
bonbon, alkalmazása javasolt a csontok egészségéhez kalcium- és D-vitamin 
pótlásra.

Mert mozogni élvezet! www.proenzi.hu

Mozgasson meg bármit,  
kompromisszumok nélkül

jOg És etIK A
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Varga néni volt Kovács doktor, a körzeti orvos egyik 

leghűségesebb páciense. Évek óta, a hónap első 

napjaiban, amikor ő és az ura – így nevezte a férjét 

– megkapták kevéske nyugdíjukat, elcsoszogott 

a vele egyidős görbebotjára támaszkodva a két 

utcányira lévő rendelőbe, és ott elpanaszolta 

minden testi-lelki búját-baját, majd némileg 

megkönnyebbülve, vényekkel a köténye zsebében 

a gyógyszertárba indult.

A gyógyszerlista

Évekig az ura is elkísérte, de idővel, 
miután megműtötték a hátgerin-
cét, már egyedül ment, magával 
cipelve az ura panaszait is.

Majd, amikor Kovács doktor 
már könyv nélkül tudta a sirámo-
kat (amelyek végül is nem voltak 
alaptalanok, mert megkoptak az 
ízületek, rakoncátlankodott a szív, 
egyre légszomjasabb lett a tüdő), 
Varga néni ismét kopogtatott a 
rendelő ajtaján.

– Tessék mán, drága doktor úr, 
valamit felírni derékra, szívre, meg 
alvásra – kérte.

Szedte is a gyógyszereket, mert hitt azok mági-
kus erejében, de egyre gyakrabban vissza-visszatért, 
mondva, hogy elfelejtette felírni még ezt, vagy azt.

– Varga néni – nyugtatta meg kezelőorvosa –, eb-
ben a korban már ezt-azt elfelejt az ember. Tessék 
otthon felírni, mire van szüksége, mit akar közölni, 
tessék a cédulát magával hozni, hogy ne kelljen újra 
meg újra ide jönnie!

Az öregasszony megfogadta a tanácsot: a következő 
alkalommal már egy kockás füzetlappal jelent meg, 
rajta a kérni- és közölnivalókkal.

– A Jóisten áldja meg, a doktor urat – hálálkodott 
–, milyen igaza volt! Felírtam én mindent, amit kérni 
meg mondani akarok, meg még azt is, amit az uram 
mondott.

Sorolta is, amit mondani akart, 
amire szüksége lenne, meg amit 
az ura bízott rá, majd megkapva a 
recepteket, elköszönt.

Úgy félóra múlva, miután ki-
várta, amíg Kovács doktor ellátta az 
összes beteget, némi szabadkozás-
sal belépett.

– Csak nem történt valami baj, 
Varga néni? – kapta fel a fejét az 
orvos.

– Jaj, ne haragudjon, drága doktor 
úr, hogy megint itt vagyok – igye-
kezett kerülni az orvos tekintetét –, 
de megint elfelejtettem valamit.

– Nem haragszom, Varga néni, 
mi lenne az?

– Mondta a doktor úr, hogy írjak 
fel mindent, oszt olvassam a pap-
pírról. De csak otthon jutott eszem-
be, hogy elfelejtettem valamit.

– Talán gyógyszer kellene még?
– Ó, nem kell semmi! Csak a 

múltkor említette a doktor úr, hogy 
mondjam el a panaszaimat is. Hát 
ezt hagytam ki, elfelejtettem pa-
naszkodni, ezért jöttem vissza.

Dr. szÖLLősY tIbOr

Elhunyt Nagy András László
A Magyar Szín-Játékos Szövetség egykori elnöke, 2010 óta alelnöke, színházrendező és újság-
író október 25-én, életének 69. évében hunyt el. Nagy András László a Színművészeti Főiskola 
után 15 évet töltött hivatásos színházi emberként, rendezett a Nemzetiben, Debrecenben, Békés-
csabán, Nyíregyházán. Újságíró lett később, s a magyar amatőr színházak ügyének nagy hatá-
sú támogatója. Több mint húsz éve találta meg helyét a világban: tanított, zsűrizett, szervezett, 
lobbizott a gyermek-, a diák-, de különösen a felnőtt műkedvelő színjátszókért. Egyik fő motorja 
a Kárpát-medencében magyarul játszók határokon átnyúló összefogásának. Jó ideje szerkesztette a 
Játékos folyóiratot. 1973-ban végezte el a színművészeti akadémiát, de már 1971-től vendégrendező volt a debreceni 
Csokonai Színházban. A diploma megszerzése után a Nemzeti Színházhoz került. 1977-1980 között a Békés Megyei 
Jókai Színház, 1981-től 1986-ig pedig a frissen megnyílt nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendezője volt. Ezután 
két évadot a debreceni Csokonai Színháznál töltött. 1988 óta szabadfoglalkozású művész. Számos emlékezetes rende-
zésén (Móricz Zsigmond: Úri muri, Molière: Amphitryon) kívül a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban vitte szín-
re 1985. január 12-én Ratkó József Segítsd a királyt! című drámáját. Hosszú ideig a Magyar Szín-Játékos Szövetség 
elnöke, a Magyar Versmondók Egyesületének felügyelő bizottsági tagja volt. Színházszerető és színházcsináló ezrek 
és tízezrek őrzik emlékét. Mindene volt a színjátszás, a versmondás, és élete utolsó percéig ezért az ügyért dolgozott.

Dr. Sárközy Károly 2014. november 14-én elhunyt.



csAK A KAMArA tAgjAI rÉszÉre!

A MOK, a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kt., valamint a DANUBIUS Zrt. között létrejött stratégiai együttműködési 
megállapodás alapján a Kamara tagjai MOK-kedvezménnyel vehetik igénybe a DANUBIUS szállodalánc magyarországi 

szállodáiban az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat.

A KedvezMénY MértéKe 15%

SZÁLLÁS
Az előre megrendelt – a www.danubiushotels.hu oldalon közzétett, az adott szállodára érvényes ellátást (reggeli vagy félpanzió 
vagy all inclusive) tartalmazó szobaár, illetve a szállást is tartalmazó csomagajánlatok áraiból.

A KEDVEZMÉNY AZ ELŐFOGLALÁSI ÉS GRÁTISZ ÉJSZAKÁVAL KOMBINÁLT KEDVEZMÉNYES  
ÁRAKBÓL IS IGÉNYBE VEHETŐ!

Például:
100 egységbe kerül egy ajánlat, melyből előfoglalási kedvezménnyel 20%-ot kap valamennyi vendég, azaz 80 egységet izet. A 
MOK-tag a már kedvezménnyel csökkentett árból további 15%-os kedvezményt kap, azaz 80 egység helyett 68 egységet kell 
izetnie, így összesen akár 32% kedvezményben részesülhet.

A MOK tagja már foglaláskor köteles jelezni, hogy kedvezményre jogosító MOK tagsági kártyával rendelkezik, és szeretné 
igénybe venni a kedvezményt. Hivatkozási jelszó: MOK

n  A kedvezmény kizárólag közvetlenül a szállodánál történt foglalások illetve a Danubius által működtetett központi foglalási rend-
szerben, a www.danubiushotels.hu oldalon történő online megrendelés, továbbá e-mail-ben, telefaxon, levélben vagy telefo-
non történt foglalás, megrendelés esetén érvényes.

n  A kedvezmények kuponkedvezményekkel, egyedi ajánlatokkal nem összevonhatók!
n  A MOK tagja egy alkalommal legfeljebb 3 szobát jogosult kedvezményesen igénybe venni, a szálloda ezen 

szobákra fenntartott szabad kapacitásának függvényében, a szálloda visszaigazolása alapján.

VENDÉGLÁTÁS
n  A szálloda vendéglátóhelyeinek (étterem, bár, cofee shop, terasz stb.) étel-és itallapjain feltüntetett áraiból, kivéve a 

kedvezményes árú étel- és italfogyasztást, mint pl. 50%-os vasárnapi ebéd vagy előre összeállított kedvezményes menü.
n  A MOK tagja már asztalfoglaláskor, vagy a helyszínen az étel/ital megrendelése előtt köteles jelezni, hogy 

kedvezményre jogosító kártyával rendelkezik és szeretné igénybe venni a kedvezményt. 
n A MOK-kedvezményt alkalmanként max. 10 fő veheti igénybe, a MOK-kártya birtokosa jelenlétében. 

WELLNESS, FITNESS
n  15% engedmény a Premier Fitness bérletek az adott Szálloda/premieritness.hu honlapján közzétett, nem kedvezményes bérlet 

áraiból, kivéve napijegy, tömbjegy és alkalomra szóló bérletárak,
n  valamint a szálloda saját üzemeltetésű gyógy- és wellness-szolgáltatásainak áraiból, kivéve a már eleve kedvezményes árú 

szolgáltatásokat. 
n A kedvezményre való jogosultságot, időpont-egyeztetéskor jelezni kell!

A KEDVEZMÉNY FELTÉTELE AZ ÉRVÉNYES TAGSÁGI KÁRTYA BEMUTATÁSA

Részletes információk, a szállodák, éttermek, itness- és wellnesscentrumok, valamint a kedvezményes 
wellnessszolgáltatások felsorolása és elérhetőségük megtalálható a www.mokkomplex.hu honlapon a 
DANUBIUS menüpontban.
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A statisztikák szerint Magyarországon 1000-ből 

mindössze 17 ember tud újraéleszteni, miközben 

évente egy kisvárosnyi embert veszítünk el 

hirtelen szívhalál következtében. Sokukat meg 

lehetne menteni, ha a környezetükben lévők 

azonnal megkezdenék az újraélesztést, és 

folytatnák, egészen a mentők megérkezéséig. A 

TEVAgy a Hős! program azt a célt tűzte ki, hogy 

az egész országot megtanítják újraéleszteni, egy 

új, mindössze néhány perc alatt elsajátítható 

módszer segítségével. A kezdeményezésről 

annak életre hívóit, Mészáros Zalánt (MZ) és 

Klupács Pétert (KP) kérdeztük. 

Megtanítják a magyarokat 
segíteni

– Mikor és milyen céllal indult 

el a TEVAgy a Hős! kezdeménye-

zés?
KP: A TEVAgy a Hős! kezdemé-
nyezés idén év elején indult el 
hivatalosan. Azért mondom, hogy 
hivatalosan, mert gondolatban 
már jóval előtte megszületett 
az ötlet, csak támogatót kellett 
találunk rá. A programot arra a 
szomorú tényre építettük fel, hogy 
Magyarországon évente 20-25000, 
azaz naponta 70 ember hal meg 
hirtelen szívhalál következtében, 
mely így ma a vezető halálozási 
oknak számít Magyarországon. Ez 
a szám évente egy kisebb városnyi 
ember eltűnését jelenti. Jelentős 
részük megmenthető lenne, ha 
környezetükben lenne valaki, aki 
tudja, mit kell tenni, amíg a mentő 
megérkezik. Sajnos azonban 1000 
magyar közül összesen 17 ember 

tudja, hogy mitévő legyen ilyen vészhelyzetben. Az új 
módszerrel segíthetünk a betegen az első kritikus 4 
percben – ami alatt, ha nem jön segítség – az agykáro-
sodás szinte garantált. Mi nem kisebb célt tűztünk ki, 
mint hogy Magyarországon mindenkit megtanítsunk 
újraéleszteni.
MZ: Fontosnak tartjuk, hogy az új módszer elsajátí-
tásával az emberek egy izgalmas közösség tagjai is 
lehetnek, egy olyan közösségé, akik tudnak és mernek 
emberéletet menteni. Egy olyan közösségé, akik gon-
dolkodás nélkül segítenek a bajbajutottakon, akkor is, 
amikor más nem mer cselekedni. Ez a közösség a hét-
köznapi hősök közössége, egy olyan társaság, melyhez 
büszkeség tartozni. Az oktatás nem csak felnőtteknek 
szól, hiszen a módszerünket már 5 éves kortól el tudják 
sajátítani a gyerekek is. Mindösszesen 15 perc alatt 
megtanulható és nem kell hozzá más, csak egy labda, 
egy 100 BPM-es zene és bátorság, hogy a kritikus pilla-
natban merjünk újraéleszteni.
– Mennyiben tér el ez az újraélesztési módszer a 
korábbiaktól?
MZ: Nem arról van szó, hogy feltaláltunk volna egy 
teljesen új újraélesztési módszert. A lényeg a helyes 

cselekvési sorrend meghatározásá-
ban van, hogy vészhelyzet esetén 
automatikusan tudjuk, hogy 
hogyan kell cselekednünk. Az ál-
talunk tanított módszer 5 lépésből 
áll, melyek sorrendben a követke-
zők: SEGÍTSÉG, REAKCIÓKÉPES? 
KÖZÖS CSŐ, LÉGZÉS?, NYOMÁS, 
104.
KP: Sokéves szakmai tapasztala-
tunkra alapoztunk akkor, amikor 
felépítettük ezt a módszert, amely-
nek lényege, hogy – a közhiedelem-
mel ellentétben – a segítségnyújtó-
nak nem az az elsődleges feladata, 
hogy a mentőket értesítse. A beteg 
túlélési esélyeit ugyanis draszti-
kusan növeli az azonnali szív-
masszázs megkezdése, amelynek 
helyes alkalmazásával a legfon-
tosabb érhető el: időt nyerhetünk. 
Kevesen tudják, hogy a hirtelen 
szívhalált követően mindössze 
négy perc van az agyhalál beáll-
táig, de ha rögtön megkezdjük a 
szívmasszázst, és csak azt követően 
tárcsázzuk a 104-es segélyhívó-
számot, a négy perc újraindul, míg 
fordított esetben, túllépve a négy-
perces időkorlátot, csökken az esély 
a maradandó károsodás nélküli túl-
élésre. A módszerünk nem igényel 
szájból szájba lélegeztetést, mely 
sok ember számára visszatartó erő 
a segítségnyújtásnál, hiszen egy 
idegent szájból-szájba lélegeztetni 
jó pár perc hezitálás után kezdünk 
el, ha egyáltalán elkezdjük, mert 
nem mindenki hord magánál steril 
gézlapot a mindennapokban. Ez 
alatt a hezitálós időszak alatt pedig 
pont el is telt a 4 perc, mely idő 
után már nagy valószínűséggel 
agykárosodással éleszthető csak 
újra a beteg.  
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rADnAI AnnA

MZ: Fontosnak tartjuk annak taní-
tását is, hogy nem szabad félni. So-
kan félnek attól, hogy nagyobb kárt 
okoznak, mint hasznot, hiszen mi 
történik, ha újraélesztéskor törik a 
borda. Nem történik semmi. Majd 
összeforr. A mi újraélesztési mód-
szerünk abban tér el leginkább, 
hogy ezt a technikát nem csak egy 
tanfolyamon tudjuk megtanulni 
és gyakorolni, hanem akár otthon 
egyedül, akár a barátokkal közösen, 
hiszen nem kell hozzá más, csak 
egy 100 BPM-es zene és egy labda, 
amit nyomni lehet. Oktatóvideó és 
megfelelő zene pedig akad bőven a 
honlapunkon. 
– Milyen felületeken és milyen 

kommunikációs eszközök segít-
ségével tanítják meg az újra-

élesztést?
MZ: Több saját felületünk is van, 
ahol bárkinek lehetősége van arra, 
hogy tájékozódjon a módszerről. A 
honlapunkon (www.tevagyahos.hu) 
mindent el lehet olvasni az újra-
élesztésről és egy nagyszerű oktat-
óvideónk is van, melyet szintén 
érdemes megnézni. A Facebookon 
is jelen vagyunk természetesen, itt 
aktuális hírekkel, az oktatásokon 
készült fotókkal és minden egyéb 
érdekességgel is jelen vagyunk. Ké-
szült több vírusvideónk is, melyet 
a téma fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet. Számtalan helyre hívnak 
minket oktatni, ezekre az oktatá-
sokra visszük magunkkal a lab-
dáinkat, melyeket kifejezetten erre 
a célra gyártattunk és van néhány 
nagyszerű print nyomtatványunk 
is, melyek ilyenkor kiosztásra 
kerülnek. Folyamatosan jelen va-
gyunk az online térben is, és igyek-
szünk mindenkit megszólítani a 
kicsiktől egészen a legnagyobbakig. 
Legutóbb például egy Szuperhős 
Rajz és Meseíró Pályázatot hirdet-
tünk a gyerekeknek az Anyakanyar 
anyukáival, Farkasházi Rékával 
és Gubás Gabival közösen. Közel 
100 pályamunka érkezett, aminek 
nemrég volt a díjátadója, ahol a 
kicsiket is megtanítottuk újraélesz-
teni. Fantasztikus élmény volt. 

Szóval igyekszünk mindenhol jelen 
lenni, ahol csak lehet, és ahol csak 
szívesen fogadnak minket.  
– Hogyan fogadta az orvosszak-

ma a programot? Úgy tudom, 
már a Magyar Kardiológusok 
Társaságának kongresszusán is 
bemutatták…

KP: Igen, így van. Egy laikusoknak 
szóló versenyre neveztünk be, amit 
a Betegoktatók és Egészségnevelők 
Országos Közhasznú Egyesülete  és 
a Magyar Kardiológusok Társasága 
szervezett. Az általuk kiírt pályá-
zaton mutattuk be hivatalosan 
is a programunkat a szakmának. 
Olyan neves zsűritagok előtt szere-
peltünk, mint Merkely Béla (MKT 
elnöke), Andrássy Gábor (a BEOKE 
alelnöke), Csanádi Zalán (az MKT 
Tudományos Bizottságának elnö-
ke), Édes István Ferenc (az MKT 
Ifjúsági Bizottságának elnöke), 
Gödölle Zoltán (a BEOKE elnökségi 
tagja), Simon Kornél (osztályvezető 
főorvos) és Tahy Ádám (a BEOKE 
elnöke). Ezt a versenyt megnyer-
tük. Kell ennél jobb visszaigazolás a 
szakmától? Szerencsére a hétköz-
napokban is, amikor orvosokkal 
találkozunk és bemutatjuk nekik 
a programot, nagyon pozitívan 
nyilatkoznak az előadásunkról. 
Nyilván vannak olyanok, akik nem 
értenek egyet a programmal, mert 
szerintük a szájból-szájba lélegez-
tetés elengedhetetlen, de ma már 
számtalan olyan tanulmány és tu-
dományos kísérlet van, amik a csak 
mellkas kompresszióból álló újra-
élesztést tartják hatékonyabbnak a 
laikus újraélesztéssel szemben. Mi 
is ebben hiszünk. 
– Melyek az eddigi eredmények 
a személyes oktatások során és 
a médián keresztül hány em-

berhez jutott el eddig a projekt 
üzenete?
MZ: Még nagyon az elején tartunk 
a programunknak, azonban az már 
elmondható, hogy a média vilá-
ga eddig kegyes hozzánk, hiszen 
200 fölötti megjelenésünk van, 
igaz ezek nagy része írott sajtó és 
rádióműsorok, de mindenki át-

érzi a téma fontosságát. Becslések 
szerint mára több mint 2 000 000 
honfitársunk tudja már a program 
által, hogy mit kell tenni vészhely-
zet esetében. Ez fantasztikus szám. 
Folyamatosan járjuk az országot 
és kisebb-nagyobb csapatoknak 
tartunk oktatást. Elmegyünk 
bárhova, ahova hívnak minket, fá-
radtságot nem ismerve. Oktattunk 
már iskolákban, edzőtermekben, 
kosármeccs szünetében, a Vízi-
labda Nyílt Napon és Expón, ahol 
Kiss Gergő olimpiai bajnok volt a 
segítségünkre és állt a program 
mellé, de emlékezetes volt a deb-
receni Campus Fesztivál is, ahol 
ezrek előtt tartottunk bemutatót 
a nagyszínpadon. Nagyjából 7000 
főre tehető azok száma, akiket ed-
dig személyesen oktattunk le. Fel-
sorolni is lehetetlen, hogy mennyi 
helyen jártunk.
– Lesz-e folytatás 2015-ben?
KP: Természetesen! Már fogal-
mazódnak a jövő évi tervek. A 
személyes oktatást mindenképpen 
szeretnénk folytatni. Nagy célunk 
az iskolákba való bekerülés, ahol az 
elképzeléseink szerint a tornaórák 
része lehetne az újraélesztés ok-
tatása, hiszen ott vannak kéznél a 
labdák, amik ugyanolyan tökélete-
sen nyomhatók, mint a sajátjaink. 
Ez egy nagy feladat lesz, de nem 
hátrálunk meg tőle! Fontosnak 
tartjuk, hogy minden korosztályt 
a számukra izgalmas módon szó-
lítsuk meg, hogy az üzenet célba 
érjen. Erre dolgoztunk ki megfelelő 
stratégiát és bízunk benne, hogy 
működni fog. Tervezünk egy okta-
tói képzést is, hiszen azt már látjuk, 
hogy ketten nem vagyunk elegek 
ehhez, kellenek önkéntesek, akik 
az ország egész területén oktatnak. 
Van még néhány izgalmas tervünk, 
de azokat még nem árulhatom 
el, ám annyit elmondhatok, hogy 
érdemes figyelni ránk 2015-ben is. 
Addig pedig merjünk életet men-
teni! 
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Kevesen mondhatják el manapság magukról az 

egészségügy meghatározó személyiségei közül, hogy 

csaknem másfél évtizede ugyanazon a poszton végzik 

munkájukat. A kevesek egyike Győrfi Pál, akinek bár 

már több mint egy fél tucat főigazgató főnöke volt, 

ő rendületlenül, 2001 óta viszi a szót az Országos 

Mentőszolgálatnál. 

Győrfi Pál szeptember óta sok ezrekkel 

oszthatja meg „Mentő-ötleteit”

időközben az is kiderült, hogy 
a tragédiákat, baleseteket a 
híradókban ismertető ko-

moly arc mögött egy derűs, 
életvidám férfi bújik meg, 
akitől nem állnak távol a ki-
csit komolytalanabb műfajok 
sem. láthattuk már főzni, sőt 
táncolni is, igaz ez utóbbira, 
ha nem is tagadja meg, de nem 
túl büszke. most azonban egy 
olyan felkérést kapott az rTl 
Klubtól, amelyet kifejezetten 
szívesen vállalt, hiszen a vesz-

szőparipáját, a korai felisme-

rés, a megelőzés fontosságát 
oszthatja meg adásról adásra 

a nézőkkel. Győrfi pál ősz óta 
Dombovári vanda mellett a az 
Egészségkalauz című műsor 
vezetője.

– Nagyon sok mindent csinált 

már, de tévés műsort talán még 
nem vezetett…
– Egy vendég-műsorvezetést le-
számítva valóban ez az első, de azért 
nem vagyok teljesen tapasztalatlan. 
Amióta a mentőszolgálatot képvise-
lem, rendszeres házigazdája vagyok 
egészségügyi rendezvényeknek. 
Egyébként épp az idei Diabétesz 

Napon voltunk egy színpadon Van-
dával, amikor meglátott az Egész-
ségkalauz szerkesztője. Tetszettünk 
neki, valószínűleg érzékelte, hogy jól 
kiegészítjük egymást, ezért kérdezte 
meg, elvállalnánk-e így együtt a 
műsor vezetését.  Örömmel mond-
tam igent. 

– Volt már, amire nemet mon-

dott?
– Hogyne. Például megkerestek 
többféle reality show-tól, ezekbe 
nem mentem bele. Nem tagadom, 
számos felkérést kapok nagyon 
sok helyről. Talán már az sem 
titok, hogy nem áll tőlem távol a 
show biznisz, szeretem a vidám-
ságot, szeretek szerepelni. Viszont 
tudom, hogy hétezer embert 
képviselek, ezt sosem felejtem el. 
Persze előfordul, hogy kétségeim 
támadnak, vajon összeegyeztet-
hető-e a szóvivőséggel egy adott 
felkérés, vagy sem, ilyenkor meg-
kérdezem a főnökömet. Ők még 
soha nem tiltottak el semmitől, 
rám bízták a döntést.
– És soha nem döntött rosszul, 
nem érezte, legalább utólag, 
hogy ez már sok volt?
– Hiszek abban, hogy az emberek 
jobban megfogadják a tanácsai-
mat, ha látják, én is ember vagyok, 
nem egy robot, aki egyenruhában 
komor képpel szörnyűségekről 
tudósít. Sokan mondták is, hogy 
látni akarják a másik arcomat. 
Ebbe a másik képbe sok minden 
belefér, félre kell tenni a finy-
nyáskodást, különösen akkor, ha 
csak zárójelesen is, de beszélhe-
tek a mániámról a mentésről, a 
megelőzésről. Ugyanis ezekkel a 
műsorokkal lehet elérni rengeteg 
embert. Például az egyik csator-
na főzőműsorát úgy vállaltam el, 
hogy a vacsora utáni attrakció 
az legyen: megtanítom a vendé-

szAKMAI OLDAL
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geknek, megmutatom sokmillió 
nézőnek az újraélesztés fortélyait. 
Nem akarom azonban megkerülni 
a kérdését, ha nem is maga a tánc-
műsor, a Szombat esti láz, de az 
utána következő interjú dömping 
már nekem is egy kicsit sok volt. 
– Említette, hogy rögeszméje a 
megelőzés. Miért?
– Húsz éve mentőzőm, a szóvivő-
ség előtt mentőtisztként dolgoz-
tam. Annyi betegséget, borzalmat 
láttam, hogy küldetésem lett, a 
magam eszközeivel próbáljam 
megóvni mindettől az embere-
ket. Ezért is okoz örömöt nekem, 
hogy részt vehetek az Egészség-
kalauzban, mert a műsor is ezt a 
célt tűzte ki maga elé. Ráadásul 
miközben közérthető stílusban, 
szakavatott orvosprofesszorok se-
gítségével mutatjuk be a betegsé-
gek megelőzésének lehetőségeit, a 
legmodernebb tudományos meg-
oldásokat, gyógyítási módokat, 

10 százalékban nekem is lehetőségem van témákat 
hozni, „Mentő-ötleteket” adni a nézőknek. 
– Elég szkeptikus világban élünk, hisz abban, 
hogy megfogadják a tanácsait?
– Szeretném, ha 20 év múlva egészségesebbek len-
nének az emberek, ha jobb lenne az egészségügy. És 
igen, hiszek benne, hogy ez sikerülhet. Csak nézzen 
körül! Egyre nagyobb divat a fiatalok körében a sport, 
egyre többen választják az egészségesebb ételeket. 
Szóval van rá esély, hogy a mai fiatalok jóval egész-
ségtudatosabb középkorúak lesznek, mint például az 
én generációm. 
– Eddig egyetlen egy felkérés miatt sem adta 

fel főállását a mentőszolgálatnál. De soha nem 

gondolt rá, hogy mi lenne, ha 
mégsem ezt csinálná?
– Mint mondtam engem nagyon 
sok minden érdekel, például az 
üzleti világ is. Szóval, ha tíz életem 
lenne, az egyikben biztos vala-
milyen marketinges, üzletember 
lennék, egy másikban pedig tévés. 
Nem tagadhatom azonban meg 
azt, ami igazán vonz. A nagy-
mamám mesélte, hogy már négy 
éves koromban a mentősök körül 
sündörögtem, őket tartottam az 
igazi sztároknak, tőlük kértem 
autógrammot. Tehát a maradék 
nyolc életemben ismét csak men-
tős lennék.

Az EgészségKalauz minden va-
sárnap délelőtt 10 óra 5 perckor 
kezdődik az RTL Klub csatornáján. 

Sok szeretettel várjuk a

TUI Magyarország irodáiban!

1065 BUDAPEST, Bajcsy-Zsilinszky út 17.

Tel: 1/354-3636, E-mail: bazilika@tui.hu 

Nyitva tartás: H-P: 9-18

ÁRKÁD GYŐR, 9027 Győr, Budai út 1.
Tel: 96/555-390, E-mail: tuigyor@tui.hu

Nyitva tartás: H-Sz: 9-20, V: 10-18

Kék szám: 40/201-052

www.tui.hu
Engedélyszám: R01623/1998/1999

Irány a tengerpart!

A MOK tagjai részére 2015.01.15-ig történő 
foglalás esetén ajándék parkolóhelyet 
biztosítunk a bécsi repülőtér C parkolójában! 
Az ajánlat bécsi indulású, legalább 1.000 EUR értékű csomagtúra foglalása 
esetén, a hirdetés felmutatásakor érvényes. Készpénzre nem váltható.

!

A szerkesztők várják azoknak az orvo-

soknak és gyógyszerforgalmazóknak a 
jelentkezését, akik vállalnák a szereplést 
a műsorban. Jelentkezésüket a műsor 
gyártójánál a Daylight pr és marketing 
Kft. e-,mail címén: info@daylightmedia.
hu vagy a 06-30-9-225413-as telefonszá-

mán fogadják.

szAKMAI OLDAL
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Megdöbbentő adatokat soroltak a magyar lakosság 

szájüregi állapotáról a fogászati szakma vezetői az 

Országos Fogászati Prevenciós Napon. 

A magyarok nyolc százaléka 
teljesen fogatlan

Az előadásokból például kiderült, 
hogy nálunk arányaiban többen 
halnak meg szájüregi rákban, mint 
Európa bármelyik országában, 
de még Ausztráliát és az USA-t is 
megelőzzük ebben a nem túl dicső 
versenyben. Sőt, egy felmérés 
tanúsága szerint még a felsőfokú 
végzettségűek három százaléka 
sem mos naponta fogat.

Utoljára tíz éve végeztek egy 
átfogó felmérést a magyar lakos-
ság szájállapotáról – derült ki a 
Euromedic Dent által támogatott 
országos prevenciós napon Her-
mann Péter professzor, a Sem-
melweis Egyetem Fogpótlástani 
Klinika igazgatójának előadásából. 
Ez a reprezentatív, több mint 4600 
fő vizsgálatán alapuló kutatás töb-
bek között azokra a kérdésekre ke-
reste a választ, hogy hány hiányzó, 
szuvas foga van az embereknek, 
milyen a nyálkahártya-állapota, 
mennyi a fogpótlások száma. A 
szokások és a szájüregi egészség 
összefüggését is vizsgálták, pél-
dául azt, hogy hogyan függ össze a 
dohányzás, az alkoholfogyasztás a 
fogászati betegségekkel.

A felmérés eredményei szerint 
a vizsgált 18 évesnél idősebb la-
kosságnak csupán 12 százaléka 
mondhatta el magáról, hogy sem-
milyen fogágy-betegségben nem 
szenved. A többség parodontális 
állapota viszont szinte nemtől, 
kortól függetlenül gyengének 

bizonyult. Fogköve szinte mindenkinek van, a férfiak 
34 százalékánál, a nők 29 százalékánál találtak köze-
pes vagy súlyos fogágybetegséget.

A szokások vizsgálatánál igazolódott több előfel-
tevés. Például az, hogy mind a fogmosás mind a fog-
selyem használata összefügg az iskolai végzettséggel. 
Az alapfokú végzettségűeknél 5 százalék vallotta be, 
hogy nem mos fogat, míg a közép- és felsőfokú vég-
zettségűek közül 2, illetve 3 százalék nyilatkozott így. 
A fogselyem rendszeres használata szintén különb-
séget mutatott az iskolai végzettség szerint.

Összességében az alábbiakat állapította meg 
a kutatás:

• Egy magyar felnőtt lakosnak 10 ép, 4 pótolt foga 
van, 10 hiányzik. 
• Szuvas fogak száma: 1,5, tömött fogak száma: 2,7. 
• Egészséges fogágya a vizsgáltak 12 százalékának 
volt. 
• 30 százalék szenvedett közepes vagy súlyos paro-
dontitisben. 
• A megvizsgáltak 11 százalékánál találtak a nyálka-
hártyán valamilyen eltérést. 
• 8 százalék volt teljesen fogatlan, ép fogazattal 0,5% 
rendelkezett. 
• A páciensek egyharmada jár rendszeresen fogorvos-
hoz. 
• A megkérdezettek 12 százaléka öt éve nem járt fog-
orvosnál.

Még súlyosabb képet mutatott a szájüregi daga-
natokról Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem 
Fogorvostudományi Kar dékánja. 46 országot össze-
hasonlítva Magyarország az első a 100 ezer lakosra 
vetített, ilyen típusú rák-halálozásokban. A profesz-
szor asszony is azt hangsúlyozta, hogy a cigaretta 
és az alkohol együttes fogyasztása nem egyszerűen 
összeadódóan, hanem megtöbbszöröződve növeli a 

szájüregi rákok kialakulásának 
veszélyét. A kockázatot egyébként 
az is emeli, hogy az emberek több-
sége nincs tudatában annak, hogy 
a szájüregben is lehet daganat, így 
nem is tesz a megelőzésért.

A prevenció fontosságáról töb-
ben is beszéltek, például a Szegedi 
Tudományegyetem adjunktusa. 
Pinke Ildikó szerint nagyon sokat 
segíthetne, ha már nagyon korán, 
akár magzati korban, a várandós 
édesanyáknál el lehetne már kez-
deni a megelőzést. A megszületett 
gyerekeket is minél előbb tanítani 
kellene például a helyes táplálko-
zásra, a cukrozott üdítők helyetti 
vízivásra. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a szociális helyzet, a 
körülmények, az általános egész-
ségi állapot javítása is segítheti a 
prevenciót. Hozzátette: külföldön 
számos eredményes modell léte-
zik, amelyeket át lehet venni.

Az Országos Fogászati Preven-
ciós Nap résztvevői több ilyen 
– például egy dán és egy izraeli – 
prevenciós modellel is megismer-
kedhettek, valamint kerekasztal 
beszélgetésben vitathatták meg, 
milyen preventív szemléletváltás-
ra lenne szükség a jövő fogászatá-
ban Magyarországon. Felszólalt a 
program házigazdája, a Euromedic 
International Group elnöke, Jo-
seph Priel is, aki idézte a csoport 
által is támogatott, jelenleg is futó 
reklámkampány jelmondatát, 
mely szerint azért fontos a meg-
felelő fog- és szájápolás, mert „A 
mosolyod rólad mesél”.

bernátH beA
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Ezzel a figyelemfelkeltő címmel rendeztek a minap 

tudományos ülést a Szent János Kórházban, az 

ország egyik gasztroenterológiai centrumában. 

Székely György osztályvezető főorvossal 

beszélgettünk. Szóba kerültek a kezelés újdonságai, 

valamint az is, hogy a szakma hosszú ideje kivételes 

sikereket ér el. 

Gasztroenterológiai kaleidoszkóp

Az egyik, akár fegyverténynek 
is nevezhető siker a hepatoló-

giában az, hogy új gyógyszerek 
révén egyre eredményesebben 
tudjuk kezelni a b hepatitisz 
eseteit. Ez a transzfúzióval, vér-
rel, vagy szexuális úton terjedő 
fertőzés rendkívül alattomos 
módon rombolja a beteg szer-

vezetét. Sokszor évtizedekig 
sem jelentkeznek figyelmez-

tető tünetek, ezért a betegnek 
sokszor már előrehaladott 
májzsugora van, mire orvoshoz 
kerül. A betegség ugyanis nem 
fáj, és sárgaság sem mindenki-
nél fordul elő.

– Elég riasztóan hangzik. Mégis 
mi az, amit az új gyógyszerekkel 
el lehet érni?
– Az előrehaladott májzsugort 
sajnos nem lehet meggyógyítani, 
ám sokat tehetünk a megelőzés 
terén, amihez persze szűrésre van 
szükség. Ha kiszűrjük a fertőzött 
pácienst, akkor gondozásba vesz-
szük őt, s a modern készítménnyel 
nagyon sikeresen tudjuk gátolni a 
krónikus B hepatitisz progresszió-
ját. Horváth Gábor főorvos, kiváló 
szakértőnk ismertette a rendezvé-
nyen ezeket a hatóanyagokat.
– Hogyan hat a gyógyszer?
– Tulajdonképpen megállítja a 
szervezetbe jutott vírus szaporo-

dását, ezzel akadályozva a betegség rosszabbodását. 
Tudni kell azonban, hogy ehhez valódi gondozás kell, s 
a lehetőséghez csak a centrumokban lehet hozzáférni. 
Több mint tíz központ működik az országban, az egyik 
éppen itt nálunk, a Jánosban.  A májgondozók rend-
szere példásan kiépített Magyarországon, s a szakma 
kiharcolta, hogy minden beteg megkaphassa a modern 
készítményeket.
– Hány betegük van?
– Évente több ezer pácienst gondozunk. A miénk 
jelentős központnak számít, de tudomásom szerint 
a legtöbb centrumban is hasonló nagyságrendben for-
dulnak meg a betegek.
– Többször panaszolták szakemberek, hogy nehéz 
a betegektől valódi együttműködést kérni, noha 
az a kezelés kulcskérdése lenne.
– A májbetegekkel való tapasztalataim szerint körük-
ben a krónikus hepatitiszesek jelentik a legfegyelme-
zettebb csoportot. Kivételes esetben fordul csak elő, 
hogy valamelyikük nem tartja be a kezelésre vonatko-
zó utasításokat, s nem tudjuk követni, mert elmarad, 
nem jön vissza időben.
– Mit kockáztat ezzel?
– A betegség kiújulását, előrehaladását, ami végzetes 
lehet. Betegeink zöme szerencsére megérti a tájékoz-
tatást, felméri a rizikót, ezért együttműködik a saját 
érdekében.
– Másik két előadás a gyulladásos bélbetegségek-

ről szólt. Itt mi az újdonság?
– A Crohn-betegség, valamint a Colitis ulcerosa keze-
lésében igazi áttörést jelentenek a biológiai terápiás 
eljárások. Ezek az immunológiai gyógyszerek is hozzá-
férhetők a centrumokban, ami egészen új távlatokat 
nyit a terápiában. Speciális kezelés lévén, rendkívül 
szigorúak a protokollok, amelyeket pontosan be kell 
tartani, ha ilyen gyógyszereket alkalmazunk az ellá-

tásban, és a terápia befejezésének 
is megvannak a leírt kritériumai.
– Kik kaphatnak ilyen kezelést?
– Akiknél egyértelmű a diagnózis. 
Az egészségbiztosítási pénztárnál 
külön keret van rá, ezért a kezelé-
seket ütemeznünk kell. Ám ha úgy 
adódik, hogy túllépjük a keretet, 
akkor azt jeleznünk kell, s megkap-
juk az engedélyt. 
– Mit lehet mondani ez említett 
két betegcsoport életkori meg-

oszlásáról?
– A B hepatitisz miatt kezelésbe 
vont betegek többsége középkorú, 
amit a hosszú tünetmentesség ma-
gyaráz. A gyulladásos bélbetegség-
ben szenvedők között azonban sok 
a fiatal páciens, itt autoimmun be-
tegségről van szó. Genetikai hajlam 
áll a hátterében, a betegség belső és 
külső tényezők együttes hatására 
fejlődik ki. Korábban próbáltak fer-
tőző ágenseket is kimutatni kiváltó 
okként, ám ez ma sem egyértelmű. 
Súlyos esetben a sikeres sebészi 
beavatkozások adhatnak meg-
oldást, amelyek száma csökken az 
eredményes biológiai terápia miatt.

nIczKY eMőKe

Dr. Székely György 

szAKMAI OLDAL
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Ezzel indokolja röviden és velősen, miért fogadja 

napi nyolc órában a betegeit rendelőjében, miért 

vállalja a sebellátást, vérvételt, EKG-vizsgálatot, 

infúziós kezelést. A zákányszéki háziorvos 

1400 fős vegyes praxist visz a Szeged melletti 

kis faluban, nem akármilyen szervezettséggel, 

körülmények között. Nyáron vehette át címzetes 

egyetemi docensi kinevezését a Szegedi 

Tudományegyetemen, ahol tanít.

A háziorvoslásban kényszerítő 
erővel jönnek a változások

Az orvosi hivatás választásához a 
mintát a nagyapja szolgáltatta, aki 
egy nógrádi kisközség háziorvosa 
volt. Az ő életfilozófiája, életvitele 
példa volt az unoka számára, aki-
nek a pályaválasztás idején nem 
volt kétsége afelől, hogy orvos lesz 
– vallja dr. Mester Lajos.

1989-ben végzett a szegedi 
egyetem orvoskarán, majd az alma 
materben a farmakológia területén 
kezdett dolgozni. Mivel jó reputáci-
ója volt, prof. dr. Papp Gyula hívta, 
hogy kardiológiai kutatásokat 
végezzenek. Akkoriban vonzotta ez 
a terület, aztán rádöbbent, hogy az 
ő lelkülete nem igazán alkalmas 
a kutatói munkára, sokkal inkább 
érdekli a beteg gyógyítása, segítése 
és a tanítás.

1994-ben alakult meg a szegedi 
egyetemen a családorvosi tan-
szék, vonzotta az új alkotásának 
lehetősége, egy képzési struktúra 
kialakítása, ezért jelentkezett, hogy 
szívesen dolgozna ezen a területen. 
Sokkal több szabadságot látott a 
házi orvoslásban, s ahogy mondja, 
már egyetemi évei alatt is az mo-

toszkált a fejében: vagy háziorvos, 
vagy kardiológus lesz. 

Egy Phare-program keretében 
kétéves háziorvos-oktató MSc kép-
zésre küldték ki az angliai Exeterbe, 
1996-ban. Az első két hónapban 
kollégáival magabiztosan meg-
állapították, hogy sokkal jobb a 
magyar képzés, aztán ahogy telt az 
idő, és egyre többet láttak a kinti 

Háziorvosként 1998-ban kezdett 
dolgozni Zákányszéken, ahol a mai 
viszonyokhoz képest új szisztémát 
alakított ki a kinti tapasztalatokat, 
ötleteket a hazai körülményekbe 
átültetve. Négyszemközt fogadja 
a betegeit, nem csörög a telefonja, 
amíg betegellátást végez. 

„Akiben benne van az elhivatott-
ság, az szereti az orvos-beteg kap-
csolatban a minél jobb minőséget, 
ezért igyekszik eljutni a felszíne-
sebb kapcsolatoktól a mélyebb 
beszélgetésekig, hiszen így sok 
minden előkerül, ami egyébként 
nem” – vallja saját módszeréről. En-
nek köszönhetően jobb, őszintébb 
a kapcsolata betegeivel, több olyan 
fontos információt tud róluk, ami 
a gyógyításban segíti. A betegek is 
jobban elfogadják útmutatásait, 
jobban megbíznak benne, így jobb 
az együttműködésük is vele. Meg-
jegyzi, hogy mindennek ára is van, 
mert átvesz sebeket, gondokat a 
betegektől, s tisztában van vele, 
hogy ezt nem minden orvos tudja 
jól kezelni. Őt az erősíti, hogy tudja, 
miért csinálja, miért fontos számá-
ra a beteggel való mély kapcsolat. 

A háziorvosi rendelőbe érkező 
beteget egy információs pultnál 
fogadják a várakozó helyiség-
ben, s a betegek máris úgy érzik, 
hogy foglalkoznak velük, oldódik 
a feszültségük. A pultnál két ad-
minisztrátor dolgozik: a páciensek 
ügyeit intézik, fogadják a telefon-
hívásokat, beleértve a háziorvos 
mobiltelefonját, ami a rendelési idő 
alatt kinn csörög náluk, s emellett 
figyelik a netes ügyeket, hiszen 
össze vannak kapcsolva a rendelést 
tartó háziorvossal. Dr. Mester Lajos 
megjegyzi: fontos a két adminiszt-

Dr. Mester Lajos

ellátórendszerből, leesett az álluk a döbbenettől. Jött 
az „aha”-érzés, hogy ezt lehet sokkal jobban csinál-
ni, s hogy az angolok fényévekkel előttünk járnak a 
házi orvoslásban s annak oktatásában. Tapasztalatait 
igyekezett hasznosítani: mit lehet átvenni tőlük az ok-
tatásban, gyógyításban.

Sok gondolatot, ötletet hozott, amit a saját el-
képzelései szerint a magyar viszonyokra alakítva 
igyekezett felhasználni. Így lett egy nevéhez kötődő 
Phare-oktató programja: egy orvos-beteg kapcsolat-
ra kidolgozott kommunikációs tréning, amelyet a 
magatartástudományi intézet égisze alatt 8-10 fős 
társasággal végeznek ma is. A medikusok mellett 
a rezidenseknek és a szakorvosoknak is tartanak 
tréningeket.  Oktatói munkáját címzetes egyetemi 
docensi kinevezéssel ismerte el a Szegedi Tudomány-
egyetem. Az országban kevesen vannak, akik gyakor-
ló háziorvosok, és erről a szakterületről ilyen rangos 
elismerésben részesültek.
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rátor, s ezt Kozma Anna kitűnő 
domaszéki háziorvostól tanulta. 
Először mindenki azt gondolná, 
elég egy ember, de nem, mert ez 
„gyilkos” hely: ott csapódik le min-
den, ott kell azonnal reagálni, gyors 
megoldásokkal szolgálni.

Naponta nyolc órát (!) rendel, és 
azt tartja egészségesnek, ha egy 
betegére legalább tíz perc jut. Pél-
dául a kevésbé időigényes recept-
átadás nem igazi konzílium, más 
az időigénye. Naponta átlagosan 
80 beteg fordul meg a rendelőben, 
ennyit regisztrálnak a rendszer-
ben, ebből azonban a szervezésnek 
köszönhetően csak negyven kerül 
az orvos elé. Húsz beteg problémá-
ját ugyanis már a pultnál el tudják 
intézni, s ugyanennyinek jellem-
zően elegendő az ápoló segítsége, 
aki egy másik helyiségben fogadja 
a betegeket, az orvostól függetle-
nül. A munkatársaival informa-
tikai-kommunikációs hálózatot 
alkotnak, s ha látja, hogy például 
egy receptért érkező beteg már 
régen volt benn nála, akkor szól, 
küldjék be hozzá.  Ezzel a sziszté-
mával külföldön találkozott, ahol 
szükség esetén a nagy forgalom 
miatt behívták az ügyeletes or-
vost, nővért is segíteni. 

Az átlagostól eltérő, két helyiség-
ben is ellátást nyújtó kis rendelői 
komplexumát folyamatos fejlesz-
téseknek köszönhetően tudta ki-
alakítani. Tisztában van vele, hogy 
sokan azt hiszik, csakis az a jó, amit 
ők csinálnak, elutasítják a változ-
tatásokat. Ám szerinte, akiben van 
elhivatottság, és szeret minőségi 

tevékenységet végezni, az tovább 
lép, igyekszik fejleszteni.

Nélkülözhetetlennek tartja a 
több lábon állást: pályázatokra 
jelentkezik, rezidensei vannak, 
az egyetemen tanít, foglalkozik 
üzemorvoslással. Nem az anyagiak 
a legfontosabbak számára, még ha 
jellemzően ez is a mérték. Szinte 
hetente hívják 100 fontos órabérért 
Angliába dolgozni, de nem megy. 
Neki az a fontos, hogy jól érezze 
magát a munkájában, jó a kapcso-
lata legyen a betegekkel. „Egy orvos 
mindig orvos, olyan környezetet 
akar kialakítani, amiben tud gyó-
gyítani”, teszi hozzá. 

A rendelőben van tele-EKG 
készülékük (az OALI-tól kapták), 
a vizsgálati eredményt digitális 
formában a kardiológus kollé-
gához küldi, akitől a szakorvosi 
véleményt kapja. Csinálnak 
pszichoteszteket – depresszióra 
szűrve például a betegeit. Végez-
nek infúziós kezeléseket, vérvételt 
biztosítanak helyben, kötözik a 
sebeket, és audiometria-, spiro-
metria-vizsgálatokat csinálnak. 
Szeretne egy ultrahang-készüléket 
is. Volt már ultrahangjuk, amit egy 
cég telepített a rendelőjébe, de a 
finanszírozást nem tudta kigazdál-
kodni – ettől függetlenül nem adta 
fel. A közeljövő tervei között szere-
pel, hogy az oxigénterápiát is a napi 
gyógyítás részévé tegye, ezt szintén 
kinti tapasztalataira alapozva sze-
retné megvalósítani.

Ezekre az ellátásokra még nem 
fizet az OEP, hangsúlyozza, de majd 
fog, mert muszáj lesz, magyaráz-
za rögtön optimizmusát. Úgy véli, 
érdemes erre felkészülni időben, 
hiszen nem lehet kitérni a változá-
sok elől, ezek jönni fognak kénysze-
rítő erővel. 

– Ha egy magyar háziorvos ki-
megy Németországba, öt év után 
jobb háziorvos lesz, mint a magyar,  
mert a kinti rendszer kikényszeríti, 
hogy megcsináljon sok mindent a 
sebellátástól kezdve az UH-vizs-
gálatig. Angliában teljesen más a 
kompetencia, a háziorvosnál veszik 

le a nőgyógyászati kenetet, gondoz-
zák a diabéteszes betegeket. Sokkal 
több mindent megcsinálnak, mert 
meg is tudnak csinálni. A magyar 
orvos ehelyett mit csinál? Admi-
nisztrálni tanul… gyógyszercégek 
által szponzorált előadásokon 
marketing előadásokat hallgat…  
Elmaradunk, elcsúszunk fokoza-
tosan – ad rövid kórképet a hazai 
viszonyokról. Ezen változtatni kell, 
és nem lehet kitérni előle, mert erre 
halad a világ – véleménye szerint.

Úgy véli, a csoportpraxisoké a 
jövő, mert ezeket lehet gazdaságo-
sabban üzemeltetni a közös háttér 
biztosításával – egy könyvelő, egy 
beszerzés, egy veszélyeshulla-
dék-kezelés –, a helyettesítések 
megoldásával. Az élelmeseknek/
túlélőknek ez lesz a megoldás, mert 
rentábilisabb a rendszer mind gaz-
daságilag, mind emberi erőforrás 
szempontjából. Ezt próbálgatják a 
svájci modellprogramban. 

Hogy mit szól a tervezett változá-
sokhoz? Várjuk ki a végét, tanácsolja 
lakonikusan. A tendencia jó irányba 
mutat véleménye szerint, de a meg-
valósítás nagy kérdés, ezen múlik 
minden. A változás igényeiről nem 
lehet nem tudomást venni, mert 
figyelembe kell venni, hogy a meg-
rendelő, a beteg mit akar. 

Úgy látja, a fiatal háziorvosok, há-
ziorvos-jelöltek bizonytalanok, nem 
tudják még, hogy egy év múlva hol 
lesznek, hol fognak élni, ezért nem 
szívesen kötik le magukat, mert fé-
lelmetes számukra az elköteleződés. 
Az orvoslás olyan szakma, ahol a be-
fektetés 20 év múlva érik be, ehhez 
pedig túl bizonytalan a világ, s ezért 
is egyre problematikusabb az orvosi 
pálya választása mindenhol, nem 
csak nálunk. A fiatalok nem kötele-
ződnek el, így nem felelnek egy sok 
nyűggel járó praxisért, mert ez nem 
hiányzik nekik, inkább elmennek 
helyettesíteni, csak orvosként mű-
ködnek, és ez is a csoportpraxisnak 
kedvez. 

A kinevezés át-

vétele a Szegedi 

Tudományegye-

tem rektorától
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Az orvos mint egészségügyi szakma 

hiányszakmává vált, mely az elöregedés, az 

utánpótlás aránytalansága, illetve az elvándorlás 

eredményeképpen jött létre. Erről a nagyon 

veszélyes állapotról dr. Muzsay Gézával, a Házi 

Gyermekorvosok Országos Egyesületének 

alelnökével beszélgettünk.

A házi gyermekorvosi utánpótlás 
helyzete és jövője

– Úgy gondolom, rövid távon 
a rendszer legfőbb veszélye a 
magas korfa mellett az elván-

dorlás. 
– Ez tovább csökkenti a fiatalokat 
oktató „középnemzedék” létszá-
mát, így nemcsak a fiatalokat, 
hanem a több éve szakorvosként 
dolgozókat is érinti. Márpedig ez 
a képzési lehetőségeket, és annak 
színvonalát tovább szűkíti... Az el-
vándorlás másik fajtája a képzett-
ségüknek megfelelő szakmát elha-
gyók csoportja. Bizonyos ágazatok 
– lásd gyermekgyógyászat – ebben 
a kérdésben is nagyban érintettek.  
Továbbra is a fiatalok azok, akik a 
leginkább elvágyódnak. Ékesen bi-
zonyítják ezt az állítást a számok, 
hiszen az útnak indult egészség-
ügyiek több mint 80 százaléka 45 
év alatti! (1.ábra)
– A változatlan, sőt esetleg nö-

vekvő külföldre távozás mellett 
a hazai ellátásban rövid távon 
is krízisközeli helyzet, valódi 
válság keletkezhet. 
– A munkaerőhiány világszerte 
hasonló gondokat jelent. Az egész-
ségügyi ráfordítások összege reál-
értéken és a GDP arányában hazai 
viszonylatban példátlan mérték-

ben csökkent, mára alig 4 százalék 
(!) körüli, amiből az egészségügyet 
nagy nehézségek árán lehet csak 
működtetni.
– Eközben az ágazati irányítás 
és az egészségipar több új terü-

lete orvosi képzettségű szak-

embereket igényel, és a piaci/
ipari szektor főleg a fiatalok-

nak lényegesen jobb kereseti 
lehetőséget, kiszámíthatóbb 
életpályát ígér. 
– Éppen ezért jelentős az elszívó 
hatás, mégpedig ágazaton belül is. 
Tudni kell, hogy jelentősen nőtt 
az elvándorló gyermekorvosok 
száma is.
– Mindeközben az orvosszakma 
presztízse talán még soha sem 
volt olyan mélyponton, mint 
manapság…. 
– Ebben a média is meglehetősen 
komoly szerepet játszik. Az egész-
ségügyet érintő „szenzációk” sok-
szor elemi szakmai tévedéseket 
tartalmaznak. A csaknem mindig 
elmarasztaló hangvételű tudósí-
tások következményeit – lásd a 
védőoltások megtagadása kapcsán 
beindult média-kampány – a gya-
korló orvosok a napi munkájukban 
érzékelik.

– Az unión belüli elvándorlás 
fő motivációja a lényegesen 
magasabb kereset. Ezt egy fel-
mérés szerint továbbá a jobb 
életminőség és a jobb munka-

feltételek indokolják. 
– Az elvándorlás kérdésében 
nem lehetünk optimisták, hiszen 
nemhogy a fejlett uniós, hanem 
a visegrádi országokhoz képest is 
tarthatatlanul alacsony a magyar 
fizetés. Ma országunk gazdasági 
helyzete nem teszi lehetővé az 
egészségügyi ágazat legmagasabb 
szintű igényeknek megfelelő 
támogatását. Ilyen körülmények 
között az elvándorlás csökkenésé-
re, az elvándoroltak visszatérésére 
nem számíthatunk. Az utóbbi 
tendenciák belátható időn belül 
komoly ellátási zavarokhoz ve-
zethetnek. Az elmúlt időszakban 
pozitív, jó szándékú tendenciák 
észlelhetők ugyan, de ez még 
egyelőre nem elegendő az után-
pótlás biztosításához.
 – Azt hiszem, itt politikai 
döntés, társadalmi konszen-

zus szükséges, ami a kialakult 
helyzetre tekintettel prioritást 
ad az egészségügy bérfejlesz-

tésére. Hiába emelnek például 
az alapellátásban, az még nem 
elegendő… Sajnos az egészség-

ügy társadalmi támogatottsá-

ga még nincs meg.  
– Ma az egészségügyi dolgozók 
képzettségükhöz, felelősségük-
höz képest méltatlan fizetést 
kapnak. Tudni kell, hogy egy 
szakvizsgázott orvos az egyetemi 
tanulmányokkal együtt 10-11 
éves képzést követően, szakmai és 
privát egzisztenciáját jó esetben 
29-30 évesen – kezdőként – pró-
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bálja megteremteni. A mai bére-
zéssel viszont ez lehetetlen, ezért 
az egyetemi oktatás befejezését 
követően a külföldre távozást a 
fiatalok magas százaléka tervezi. 
Az alacsony bérezés miatt nap-
jainkban már a több éve szakor-
vosként dolgozó kollégák külföldi 
munkavállalása is emelkedést 
mutat. A tapasztalt egészségügyi 
személyzet pótlása gyakorlatilag 
lehetetlen, hiszen a fiatalok nem 
rendelkeznek azzal a tudással, 
tapasztalattal, mint a közép-, il-
letve az idősebb orvosgenerációk. 
Hiányuk a fiatalok oktatásában is 
pótolhatatlan. Ilyen körülmények 
között nincs a magyar egészség-
ügynek megtartó ereje. A meg-
oldás csak az orvostársadalommal 
is egyeztetett életpályamodell 
bevezetése lehet.
– Mi a helyzet a területen dol-
gozó gyermekorvosokkal?

– Létszámuk ugyan 1520 fő, ami a 
szükségesnél többnek tűnik, de el-
oszlásuk nagyon egyenetlen. E té-
ren a betöltetlen házi gyermekor-
vosi praxisok száma sem mérvadó, 
hiszen nem minden önkormány-
zat kíván házi gyermekorvosi 
praxist működtetni még ott sem, 
ahol ezt a gyermeklétszám egyéb-
ként indokolná. Ezért végzett a 
Házi Gyermekorvosok Országos 
Egyesülete a gyermekorvosi pra-
xisok elhelyezkedését, az ellátók 
korfáját, az ellátandó lakosság 
számát és még több adatot figye-
lembe vevő országos felmérést. A 
kapott adatok az ellátórendszer 
tervezésének időszakában igen jól 
alkalmazhatók.
– Érdekes és nem magyarázha-

tó adat, hogy a pályát elha-

gyók között a gyermekorvosok 
száma az egyik legnagyobb. A 
létszámhiány okai összetettek: 

bér, presztízs, szabadidő, korfa 
stb.
– Európa országainak legtöbbjé-
ben az általános gyermekgyógyász 
képzettség hiányszakma. A mun-
kaerőhiány nem magyar specia-
litás: világszerte szinte minden 
ország hasonló gondokkal küzd. 
A nem megfelelő képzési létszám 
oka a képzőhelyek korlátozott 
kapacitása, a fiatalok a területi 
ellátás helyett inkább a klinikai 
specializációt választják. Legjob-
ban a korfa alapján lehet a terület 
gyermekorvos-szükségletét meg-
becsülni. (2.ábra)
– Kérem, elsőként a korfa ala-

kulását értelmezze!
– 2010-ben 60 évnél idősebb 
559 kolléga dolgozott a rendszer-
ben. Néhány év múlva rájuk már 
nem lehet potenciális ellátóként 
számítani. Az utánpótlás pedig 
nem megfelelő számú, a rendszer 

1. á br A . KüL fÖL DI MunK AváLL AL á s t KezDeMÉnYező OrvOsOK sz A KKÉpesítÉs szerIntI MegOszL á sA 
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a meglévő munkaerőt is kis haté-
konyságú szerkezetben működte-
ti.  Ma legalább 10 éves képzési hi-
ány van (!), továbbá napjainkban is 
kiszámíthatatlan a gyermek-alap-
ellátásba belépők száma.
– Fentebb említette, hogy meg-

lehetősen rossz az orvosok, 
ezen belül a házi gyermekorvo-

sok presztízse. 
– A gyermekgyógyászat, ezen 
belül is a primer területi gyermek-
gyógyászat presztízse sajnos igen 
alacsony. A fiataloknak nem vonzó 
a pálya, mert a rendszer egzisz-
tenciális problémákkal küzd. A 
finanszírozás, a jövedelem kevés, 
nem vonzóak a feladatok, a mun-
kafeltételek, sok az adminisztráció 
– igazolások adása, statisztikák, 
táppénz stb. –, a nem orvosi te-
vékenység: számítógép kezelése, 
gépkocsivezetés stb. A lakosság 
egészségügyi tájékozottságá-
nak alacsony szintje miatt a házi 
gyermekorvos sokszor nem orvosi 
tudást igénylő tevékenységre is  
kényszerül.
– Mindehhez az egészségpoli-
tika az alapvető célt eddig nem 
deklarálta. Nevezetesen, hogy 
szakmai okokból a gyermek-

orvosok feladata a 0–18 évesek 
ellátása! 
– Elengedhetetlenül szükséges ez 
az állásfoglalás, hiszen a terü-
leti gyermekorvosi alapellátás 

országossá tételéhez, az ellátási 
egyenlőtlenségek minél gyorsabb 
felszámolásához ez nyit utat. A 
primer területi gyermekgyógyá-
szat (házi gyermekorvosi rendszer) 
intézményi rendszere évtizedeken 
keresztül háttérbe szorult.  Önálló 
kollégiumi megjelenést csak az 
utóbbi időszakban kapott a rend-
szer, továbbá az országos intézeti 
háttere sem egységes. Nélkülöz-
hetetlen a Házi Gyermekorvosi 
Módszertani Egység/Intézet létre-
hozása. A tervezett házi gyermek-
orvosi ráépített szakvizsga által 
megvalósítható kompetenciabőví-
tés is a szakma presztízsét emelné.
– A 3. ábrán szembetűnő, hogy 
2009-re az 1990-hez képest 
szakvizsgát tevők száma a 
harmadára csökkent. A helyzet 
azóta tovább romlott Magyar-

országon, az egy év alatt cse-

csemő- és gyermekgyógyászat-
ból szakvizsgázók száma mára 
40 alatt van.  
– Az elmúlt évtizedek alatt az 
egyetemek és az egészségpolitika 
nem vette figyelembe a primer te-
rületi gyermek-alapellátási után-
pótlás szükségleteit. A rendszer 
ma csak csecsemő- és gyermek-
gyógyász rezidenst ismer, a házi 
gyermekorvosi rendszer részére 
önálló keretszám nincs. Teljesen 
esetleges, hogy a fiatal szakorvo-
sok közül ki választja hivatásául a 

területi munkát… Csakhogy így a 
tervezés lehetetlen. A fiatal szak-
orvosjelöltek szívesebben vállalják 
a klinikai specializációt, mint a 
területen való munkát.
– De hát nem is ismerik, így 
tisztában sem lehetnek az 
alapellátás szépségeivel…
– Így igaz! Tehát már az egyetemi 
évek alatt, tantermi és gyakorlati 
képzés keretében fel kellene hívni 
erre a figyelmet. A szakorvosje-
lölteknek pedig elengedhetetlen, 
hogy legalább két hónapot az 
alapellátásban töltsenek el. Gon-
dot okoz, hogy a területi munkát 
választó szakorvosjelöltek részére 
a gyermekgyógyászati klinikák 
által akkreditált oktatópraxisok 
nincsenek. A jelenlegiek a vegyes 
praxisok gyermekgyógyászati 
képzését szolgálják, és a házi-
orvostani tanszékek szakmai 
felügyelete alatt működnek. Ez 
is a gyermek-alapellátó rendszer 
hátrányos helyzetét mutatja. Az 
oktatópraxis-hálózat, a házi gyer-
mekorvosi tutorhálózat kiépítése 
kiemelten fontossá vált. A szak-
orvosképzésben a házi gyermekor-
vosi kvótát meg kell határozni, és a 
résztvevőkkel ösztöndíjszerződést 
kell kötni. A házi gyermekorvosi 
kvótába tartozók képzésének 
költségét teljes egészében a képző 
központok rendelkezésére kell bo-
csátani! A Méhes Károly-ösztön-
díj létrehozása örvendetes, de az 
ösztöndíjat a házi gyermekorvosi 
tevékenység fehér foltjain fontos 
érvényesíteni. A nagyvárosok 
kiüresedő praxisait viszont nem 
szükséges betölteni.
– A primer területi gyermekel-

látás Achilles-sarka az után-

pótlás kérdése?
– Ennek megoldásához elenged-
hetetlen a politikai elhatározás! 
Nevezetesen, hogy a 0–18 évesek 
primer területi ellátását orszá-
gosan gyermekgyógyász végez-
ze. Legfontosabb javaslataink a 
következők. Az országos ellátás 
kialakítására az ellátórendszert 
fokozatosan át kell átalakítani, 

2. á br A . A H á zI gYerMeKOrvOsOK KOrfá jA (2010)
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csoportpraxisokat ajánlott elő-
nyösebb finanszírozással életre 
hívni. Nyugdíjba vonulás esetén az 
eladhatatlan vagy megszüntetésre 
ítélt praxisok problémájára meg-
oldást jelentene, ha a megszűnő 
praxis bázisfinanszírozásának 
másfél éves összegét végkielégí-
tésként megkapná a nyugdíjba 
vonuló kolléga. Praxisa pedig 
felosztásra kerülne a környezeté-
ben dolgozó házi gyermekorvosok 
között. A megfelelő utánpótlás 
biztosításához elengedhetetlen a 
gyermekgyógyász rezidensek házi 
gyermekorvosi számának előzetes 
meghatározása. A fiatalítás, után-
pótlás biztosításához a kérdést 
annak összetett volta miatt csak 
együttesen, egységes koncep-
ció kialakításával lehet kezelni. 
Megfelelő praxisalapot szükséges 
teremteni. A bérek rendezése, a 
társadalmi elismertség javítása 
megkerülhetetlen és a működő-
képesség megtartása miatt rövid 
távon halaszthatatlan feladat! Ez 

akkor is szükséges, ha tudjuk, hogy 
a gazdaság korlátozott teljesítőké-
pessége ennek komoly határt szab. 
Az utóbbi ellenére az egészségügyi 
bérek emelését prioritásként kell 
kezelni, amit egyébként a ked-
vezőtlen tendenciák hamarosan 
kikényszerítenek. A munkának és 
a felelősségnek megfelelő mértékű 
anyagi juttatások biztosítása, a ne-
héz területen dolgozók kiemelt bé-
rezése, a „középosztály” megfelelő 
életlehetőségének megteremtése 
sem odázható el. Szakítani kell az 
egységes finanszírozás elvével is. A 
halmozottan hátrányos helyzetű 
területen dolgozók kiemelt bére-
zése teremt lehetőséget egy orszá-
gosan kiegyensúlyozott hálózat 
kialakítására. Letelepedési támo-
gatással és más kedvezményekkel 
lehetne ösztönözni a jelenleg még 
fehér foltok ellátását. Az utóbbi te-
rületeken határozott idejű szerző-
déseket kell kötni, továbbá egyéb 
kedvezményeket szükséges adni 
pl.: gépkocsivásárláshoz, szolgálati 
lakáshoz, rendelőhöz jutáshoz stb. 
A tevékenység reformja, a szakmai 
munka körülményeinek megvál-
toztatása, a felelősségnek meg-
felelő életpályamodell felépítésére 
lehetőséget teremtő finanszírozás 
sem maradhat el. Az önkormány-
zatok – akár kormányzati segít-

séggel – már a medikusokkal, 
szakorvosjelöltekkel kössenek  ösz-
töndíjszerződést. A praxisvásárlás 
feltételeinek könnyítése, kedvez-
ményes hitellehetőség, megfelelő 
finanszírozás, a praxis vételárának 
költségként való elszámolhatósága 
mind az utánpótlás megteremté-
sét segítené.
– Nem tudom, a munkaerőigény 
csökkenthető-e?
– Feltétlenül, ennek eszközei meg-
lehetősen változatosak. Például 
a primer és szekunder prevenció 
támogatása, a telemedicina hasz-
nálata, az informatikai rendszer 
hozzáférhetőségének bővítése, 
annak egységesítése. A nem orvos 
képzettségű dolgozók magasabb 
számban történő alkalmazása. A 
házi gyermekorvosi kompetencia 
növelése, életpályamodell meg-
alkotása mind-mind ezt szolgál-
ná. Az ellátási egyenetlenségek 
megszüntetése az életképtelen 
praxisok felszámolásával, a fehér 
foltokon pedig újabb   praxisok 
létrehozásával oldható meg. Az 
utánpótlás biztosítása, az orvosi 
területen a képzési keretszámok 
mielőbbi emelése is elengedhetet-
len.  A befejezett ellátásra törek-
vés, a kiegészítő szakellátások 
bevonásával a kompetencia nö-
velése (diagnosztikai lehetőségek 
javítása), a minimumfeltételek 
ennek megfelelő kiterjesztése, a 
második szakvizsgák alkalmazása, 
nem orvos egészségügyi ellátók 
megfelelő létszámú foglalkozta-
tása szintén nagyon fontos. Az ad-
minisztráció csökkentése, illetve 
egyéb munkaerő alkalmazásához 
anyagi lehetőség megteremtése, a 
belső minőségbiztosítás kialakítá-
sa, a ráépített házi gyermekorvosi 
szakvizsga bevezetése mind-mind 
a változások garanciái. Ezek valóra 
váltása újra vonzóvá teheti a szak-
mánkat, ami várhatóan megfelelő 
számú rezidens jelentkezésével 
járhat.

KrAsznAI ÉvA
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A megfelelő utánpótlás 
biztosításához elengedhetetlen a 

gyermekgyógyász rezidensek házi 

gyermekorvosi számának előzetes 
meghatározása. 
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Valálik István idegsebész neve nem ismeretlen 

szakmai körökben, nagyon sok parkinsonos 

beteg is hálával gondol rá. Indíttatásáról, 

„előző életéről” azonban nem sokan tudnak. 

Most megosztja olvasóinkkal.

Édesapja azt mondta,  
orvosokra mindig szükség lesz

– Kárpátalj-
áról szárma-

zol. Mennyire 
lehetett őrizni a 
nyelvet és a kul-

túrát az ottani 
közegben?
– A visszavezethe-
tő összes felme-
nőm magyar volt, 
édesapám szülei 
és nagyszülei is 
Beregszászon, 
anyai nagyapám 
Budapesten 
született, nagymamám Szatmár-
németiből származik. A kárpátaljai 

látogattam, és sokszor találkoztam 
nővérekkel, orvosokkal. Különle-
ges embereknek tartottam őket. 
Először az injekciózás tetszett meg. 
Egyik alkalommal, amikor beteg 
voltam, és naponta jött hozzánk 
egy nővér, akitől szurikat kellett 
kapnom, kértem tőle egy fecsken-
dőt és egy tűt. Akkor a fecskendő 
még üvegből és fémből volt, a tű 
meg csak fémből. Emlékszem, fém 
sterilizáló dobozban hozta. Ilyet 
akárki nem tudott szerezni. De 
nekem volt. Először rongybabán 
próbálkoztam, aztán kíváncsi 
voltam, milyen izomba adni, ezért 
édesanyámat megkértem a kony-
hában, hogy beadhassak egy kis 
vizet a disznóhúsba. Hát mond-
hatom, teljesen más érzés volt. 
Szóval e körül forogtak a gondola-
taim, lettek orvos példaképeim, és 
amikor az egyetemre készültem, 
akkor az idegtudományok kezdtek 
érdekelni. Édesapám azt mondta, 
hogy orvosokra mindig és minden-
hol szükség van.
– Szembesült-e nehézséggel a 
tanulmányok során?
– Az egyetemen az első év az ször-
nyen nehéz volt. Ezzel az energiá-
val akár angol nyelvű egyetemre 
is mehettem volna, persze erről 
szó sem lehetett, csak érzékeltetni 
szeretném, hogy a Hadrovics-Gáldi 

legvastagabb szótárával feküdtem 
és ébredtem. A fizika, matematika, 
kémia kevés szöveggel is érthe-
tő, anatómián a latin jól ment, 
de a biológiát és az ehhez hason-
ló tárgyakat szavanként kellett 
szótároznom. És filozófiáról nem 
is beszélve, amin az első  évben cso-
dával határos módon csúsztam át, 
de gyorsan tanultam, és végén már 
jelesre vizsgáztam. A magyarok 
aránya az évfolyamon 6-7 százalék 
volt. Előfordult, hogy mi magyarok 
tudtuk, ki az a tanár, akinél nem 
sok jóra lehet számítani, de nem 
ez volt a jellemző. Abban az időben 
nem voltak ennyire kiélezettek a 
nemzetiségi kérdések, a közpon-
ti hatalom a népek barátságát 
hirdette, és egy-két kivétellel az 
évfolyamtársaimmal sem volt 
ilyen gond.
– Mi vezérelte Magyarországra?
– Éppen novemberben volt 25 éve, 
hogy ide települtem. Két irányban 
volt továbblépési lehetőségem. 
A kijevi Idegsebészeti Intézetben 
vagy a budapesti Országos Ideg-
sebészei Tudományos Intézet-
ben tudtam elképzelni a szakmai 
pályámat. Bár előbbiben gyorsab-
ban tudtam volna tudományos 
fokozatot szerezni, mert már volt 
anyagom is, és sokan támogattak 
a kijeviek közül, mivel magyarként 
ott szinte külföldinek számítottam, 
mégis a magyarságtudatom, a ma-
gyar emberek iránti szeretetem ide 
vezérelt. Nem volt könnyű a váltás 
még így, anyanyelvi tudással sem, 
mert a szakmai nyelvezet telje-
sen más. Számomra nagyon sokat 
jelent a Himnusz, otthon is felállok, 
amikor felhangzik, és a gyermekei-
met is erre tanítom. 

Dr. Valálik István

magyarok sok viszontagságon mentek keresztül, ezt 
a területet hol egyik, hol másik országhoz csatolták, 
a háború után a Szovjetunióhoz. Az emberek hamar 
megtanulták, hogyan tudják őrizni a nyelvet, ápolni a 
hagyományokat. Édesanyám még ezekben a vészjósló 
időkben is, mert szavalni nyilvánosan Sajó Sándor 
verseket, annak ellenére, hogy a karácsonyt vagy a 
húsvétot is csak titokban lehetett ünnepelni. Érdekes, 
hogy  orosz szót gyakorlatilag hét évesen hallottam 
először, amikor a Krímben nyaraltunk. Megjegyzem, 
ukrán szót ott sem hallottam. Kossuth Lajos nevét 
viselő középiskolába jártam, és ott egyszerre kezdtünk 
magyart, angolt és oroszt tanulni. Magyar tanítási 
nyelvű érettségivel akkor még lehetett magyar nyel-
ven felvételizni az Ungvári Egyetemre.
– Milyen hatásra döntött úgy, hogy orvos lesz? 
– Édesanyám sokat betegeskedett, még iskolás ko-
romban többször feküdt kórházban, mindennap 
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nIczKY eMőKe

– Miért lett éppen idegsebész?
– Eredetileg ideggyógyász szeret-
tem volna lenni, az akupunktúra 
is érdekelt, emiatt még kínaiul is 
megtanultam néhány szót. Aztán a 
4. évfolyamon jött az idegsebészet, 
ami Ungváron kötelező tárgy volt. 
Nagyon érdekelt, szabadidőmben 
is bejártam az osztályra, igyekez-
tem műtéteket is nézni. Már akkor 
felmértem, hogy ez rendkívül 
nehéz szakma, nagyon súlyos 
a beteganyag, és jóval hosszab-
bak a műtétek, mint más sebészi 
szakterületeken, ezért nemcsak 
szellemi, hanem fizikai igénybe-
vételt is jelent. Abban az időben a 
képalkotó vizsgálatok még nem 
hozták tálcán a diagnózist, nagyon 
sok lumbálpunkciót, gerincfestést, 
agyi érfestést, levegőfeltöltéses 
agykamravizsgálatot kellett végez-
ni, és összevetni az eredményeket a 
klinikai tünetekkel. Egyetem után 
egy évet gyermekgyógyászként a 
kijelölt kórházban kellett eltölte-
nem, ott ez szabály volt. Szerencsé-
re sikerült elintézni, hogy ne több 
ezer kilométerre helyezzenek el, 
így kerültem a rahói kórházba. Kis 
kerülővel aztán sikerült vissza-
térnem az idegsebészetre, mert 
Beregszászon nem sokkal koráb-
ban osztályt alakított egy kreatív 
idegsebész. Lelkes és nagy tudású 
szakember volt, rendkívüli szer-
vezői készségekkel. Sokat beszél-
gettünk, megszerettette velem az 
idegtudományokat.
– Hol sajátította el a tudást? 
– Alapképzésre a kijevi intézet-
be kerültem, ahol sok jó sebészt 
láttam, emellett akkor kezdték a 
mikrosebészeti technikát alkal-
mazni az idegsebészeti műtétek-
nél. A Delta című TV-műsorban 
láttam egy rövid összeállítást arról, 
hogy a nyaki verőér elzáródása 
miatt kialakult agytrombózis gyó-
gyítására Nagy-Britanniában olyan 
műtétet alkalmaztak, amelynél a 
hajas fejbőrben futó eret az agy-
kérgi verőerekhez varrták, és ezzel 
pótolták a hiányzó vérkeringést. 
Első nap, amikor Kijevben betet-

tem a lábamat a műtőbe, egy ilyen 
műtétnek voltam tanúja, ami ma-
gával ragadott. A kísérleti műtőben 
kisállatokon én is lehetőséget kap-
tam, rengeteget gyakoroltam. Ilyen 
műtétet később én is végeztem, de 
érdekes módon a mikrosebészeti 
technikát először önállóan nem 
az agysebészetben alkalmaztam, 
hanem baleseti sebészek kérték 
a segítségemet. Levágott kézfejet 
varrtunk vissza, ők egyesítették 
a csontokat, én varrtam össze az 
artériákat, vénákat és idegeket. 
Emlékszem, 11 órás műtét volt, 
és sikerült megtartanunk minden 
ujjat.
– Azt mondják, az idegsebészet 
az orvosi szakmák elitje.
– Az idegsebészet olyan terület, 
ami a többi sebészi szakmához 
képest talán gyorsabban fejlődik, 
rengeteg az újdonság, mivel itt 
viszonylag sok a kutatási lehetőség 
is. A napi rutin is gyorsan változik, 
ma szinte minden műtétet más-
képpen csinálunk, mint 10–15 év-
vel ezelőtt. A mi szakmánk nagyon 
sok mérnöki újítást, műszert, tech-
nológiát alkalmaz, a napi tevékeny-
ségünkben csúcstechnológiákkal 
vagyunk körülvéve, és ez nagy 
öröm. Ha valaki új dolgot szeretne 
kutatni, valamit az eddigi egyete-
mes tudáshoz hozzátenni, akkor 
tudnia kell, hogy mások eddig mit 
kutattak, mi volt a módszerük, és 
milyen eredményt értek el.
– Mi vonzotta végül a funkcio-

nális idegsebészethez, amelyet 
nem sokan művelnek?
– Izgalmas, kihívásokkal teli a 
terület, és sok elméleti tudást igé-
nyel. Az 1990-es évek elején ez a 
terület még sötét folt volt Magyar-
országon. Irodalomból már volt 
némi ismeretem, de a gyakorlatban 
a svédországi tanulmányutam 
alkalmával kezdett el érdekelni. 
Ezután a svájci tanulmányutam 
és a  németországi ösztöndíj alatt 
sajátítottam el az alapokat. Kihívás 
volt, 34-35 évesen új műtéti el-
járást kezdtünk bevezetni a Szent 
János Kórházban. Először Parkin-

son-kóros betegeknél a remegést 
csillapítottuk. Nagyon látványos 
műtét, mert az éber állapotú beteg-
gel kommunikálva még a műtőasz-
talon sikerül a kézremegést meg-
szüntetni. 1998-ban az első mély 
agyi stimulációs műtét során már 
kívülről programozható agyi pace-
makerek beültetését kezdtük meg. 
A mozgászavarok mellett a fájda-
lomra, epilepsziánál és pszichiát-
riai betegségeknél is alkalmazunk 
műtéti kezelést. A funkcionális 
idegsebészet több szakma korszerű 
eredményét hasznosítja, össze-
hangolt csapatmunkát igényel. 
Több intézményben is operálok, így 
sokkal rövidebb a betegek számára 
a várólista. Mindenhol nagyon jó 
csapattal dolgozom.
– Öt munkahelye, családja is 
van. Hogyan tudja összeegyez-

tetni ezeket? 
– Ezt inkább a családomtól kellene 
megkérdezni. A napi munkaidőnek 
a kórházban, a rendelőben nincs 
vége. Gyakorlatilag napi szinten 
követni kell szakmai irodalmat, 
képzések, kongresszusok, tudomá-
nyos projektek vannak, nem szólva 
a társadalmi kötelezettségeim-
ről. Nyilván szeretnének belőlem 
többet, de így kaptak „csomagban”. 
Ám én is tisztában vagyok azzal, 
hogy nélkülük, a stabil háttér nél-
kül nem menne. Az együtt töltött 
idő minden perce kincs nekünk, 
amikor este holtfáradtan, „kiégett 
aggyal”, szó szerint hazaesem, de 
rohan felém a két csillogó szem-
pár, és már az ajtóban ledöntenek 
a lábamról, a feleségem pedig 
mosolyogva int a szemével, hogy 
minden oké, akkor érzem, hogy 
értük, velük, miattuk érdemes nap 
mint nap küzdeni. Semmi nem 
képes ennél jobban doppingolni, 
elfelejtem az egész nap fáradtságát, 
feltöltődöm, és ettől vagyok képes 
mindennap újrakezdeni.
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Sok szó esik a kardiológiai prevencióról napjainkban, 

hiszen a szív- és érrendszeri egészségkárosodások 

népbetegségnek számítanak ma Magyarországon. 

Dr. Temesvári Andrást, a Gottsegen György Országos 

Kardiológiai Intézet non-invazív diagnosztikai 

részleg vezetőjét arról kérdeztük, melyek a 

megelőzés korszerű eszközei ezen a területen.

Gondozást igénylő szívügyek

– Milyen jelentősége van fő-

orvos úr meglátása szerint a 
kardiovaszkuláris betegségek 
megelőzésben a primer, illetve 
a szekunder prevenciónak?
– Az elsődleges megelőzésének 
társadalmi szinten lehet jelentő-
sége. Már TDK-s koromban – itt, 
az Országos Kardiológiai Intézet-
ben – az iszkémiás szívbetegség 
epidemiológiájával foglalkoztam, 
akkoriban indultak a nagy epide-
miológiai vizsgálatok. Azóta fi-
gyelem, hogy a dohányzásról való 
leszoktatásra, a magas vérnyomás 
szűrésére vagy az étkezési szoká-
sok megváltoztatására irányuló 
társadalmi szintű beavatkozások 
azokban az országokban bizo-
nyulnak hatásosnak, ahol nagyon 
koncentráltan és rendkívül jól 
szervezetten zajlanak. Finnor-
szágban pl. nagyobb néptömegek 
szintjén is szép eredményeket 
sikerült felmutatniuk a szakem-
bereknek. Egyéni szinten azon-
ban – és különösen a gyógyszeres 
kezelésre gondolok – sokkal kisebb 
a szerepe a primer prevenciónak a 
betegségek elkerülésében, mint a 
másodlagos megelőzésnek.  
– Mire gondol Főorvos Úr?
– Arra a gyakorlatra, hogy ameny-
nyiben valakinél magas kolesz-
terinszintet észlelnek, függetle-
nül minden egyéb egészségére 

vonatkozó adattól, gyógyszeres 
kezelésben részesítik. Azt gondo-
lom, hogy ez felesleges. Termé-
szetesen nem azt mondom ezzel, 
hogy nem kell gyógyszert adni egy 
koszorúér-betegséggel élő, magas 
koleszterinszinttel rendelkező 
páciensnek. Akinél azonban nem 
áll a háttérben ilyen egészségká-
rosodás, annál a magas koleszterin 
nem tekinthető rizikófaktornak.  
Egyéni szinten tehát elsősorban 
a másodlagos prevenció szerepe a 
fontos. 
– Melyek a másodlagos meg-

előzés legfontosabb eszközei 
ebben a betegségcsoportban?
– A dohányzás abbahagyása, 
valamint a magas vérnyomás, 
a magas koleszterinszint és a 

cukorbetegség megfelelő kezelé-
se. Mióta a koleszterincsökkentők 
alacsony áron is hozzáférhetőek, a 
betegek szedik is ezeket a gyógy-
szereket. Saját praxisomban 
határozottan azt tapasztalom, 
hogy míg a tablettákhoz magas 
áron lehetett hozzájutni, elvét-
ve fordult elő, hogy a gyógyszer 
felírását követően lecsökkent 
volna betegeim koleszterinszint-
je, amióta azonban lejjebb ment 
a készítmények ára, a legtöbb 
páciensemnek rendeződik ez az 
értéke. A vérnyomáskezelés saját 
tapasztalatomon belül, bár kisebb 
mértékben, de szintén javult, ami 
főleg az otthoni vérnyomásmérés 
elterjedésének köszönhető. A do-
hányzás területén biztos van még 
mit tenni – nem annyian adják fel 
ezt a szokást, mint ahány ember-
nek egészsége miatt elengedhe-
tetlenül szükséges lenne. 
– Mekkora szerepe van a 
szekunder prevencióban a 
szakmák közötti együttműkö-

désnek, mennyire kell, hogy 
interdiszciplináris legyen a 
páciensek gondozása?
– A beteg számára az a jó, ha vi-
szonylag szűk az orvosok köre, aki-
ket rendszeresen fel kell keresnie, 
különben zűrzavar támad az éle-
tében és a kezelésében egyaránt. 
Ezeknek a pácienseknek azért 
általában van egy fő problémájuk, 
és az a jó, ha a gondozás annak a 
szakorvosnak a kezében van, aki 
azon az adott területen gyógyít. A 
napi gyakorlatban sajnos meg-
történik, hogy ha a páciens több 
ellátóhelyre jár rendszeresen, 
mindenhol átírják a gyógyszere-
lését, sokszor koncepció nélkül. 
Ugyanakkor mivel az adott pá-
ciens több különböző betegségben 
szenvedhet egyszerre, a major be-
tegséget gondozó szakorvos konzí-

Dr. Temesvári 

András
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Hat diabéteszláb-centrum tudná kielégíteni az egyre 

fokozódó betegigényt, hogy a nélkülözhetetlen 

szűrést, a korai kiemelést, de ha már nagy a baj, a 

késői kezelést megfelelően szervezett formában 

tudják elvégezni – dr. Szokoly Miklós, a Péterfy Sándor 

utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 

orvosigazgatója szerint. 

„Minden egészséges szövetért 
meg kell küzdenünk!”

– Vészkiáltással ért fel előadá-

sa egy szakmai konferencián, 
ahol a diabéteszes láb, sőt kéz 
megfelelő gondozását sürgette. 
Miért van erre szükség?
– Azt hiszem, mindennél többet 
mondanak a statisztikai adatok, 
miszerint a cukorbetegek körében 
az amputáció veszélye negyven-
szer nagyobb, a nagyér-szövőd-
mények 2–5-ször gyakoribbak, a 
betegség mikro- és makroangiopá-

tiás szövődményei 6–10 évvel rövidítik meg a várha-
tó életkort körükben. Évente nyolcezer nem-traumás 
lábamputációt végeznek a kórházakban, ezek vezető 
oka a diabétesz, ugyanakkor az amputált lábak fele 
megmenthető lenne megfelelő diabétesz – gondozás-
sal. Az amputáció körülbelül 10 százalékos halálozás-
sal jár, a mortalitás a beavatkozást követő egy éven 
belül 30, három éven belül 50, öt éven belül pedig 70 
százalékos. De hogy valami előremutatót is mondjak: 
az amputációk fele megelőzhető lenne helyes gyógy-
szeres kezeléssel, szakszerű gondozással. 
– Feltételes mód, tehát nem így van. Miért?

– Több okból. Egyrészt itthon ke-
vesen foglalkoznak diabéteszes 
lábbal, és mindig hozzáteszem, 
hogy kellene a kézzel is, szólít-
ben a cukorbetegség szövődmé-
nyeként érintett szem és a vese 
viszonylag megfelelő figyelmet 
kap. Másrészt a finanszírozás 
mostohagyerekként bánik ezzel 
a területtel. Ma ugyanis egészen 
hihetetlen módon a láb amputá-
ciója olcsóbb orvosi beavatkozás, 
mint a megmentése. Az amputá-
ció ugyanis egyszeri beavatkozás, 
jó a HBCs-je, míg a tartós kezelés 
rendkívül sokba kerül, ráadásul 
nehezen kódolható, így még az 
elszámolása sem egyszerű.  Pedig 
nagyon jó eredmények születnek 
a ballonos tágítással és a rekana-
lizációval. Mindemellett fontos 
lenne az orvosok képzése is a dia-
béteszes láb felismeréséhez, mert 
ezen a téren is jelentős hiányossá-
gok mutatkoznak. 

rADnAI AnnA

liumot kérhet a többi szakterület 
képviselőjétől – neurológustól, 
diabetológustól pl. – ha szükségét 
érzi ennek a terápia beállításakor, 
vagy akár később. Az alapkezelés 
azonban legyen egy kézben. Op-
timális lenne, ha ez az egy orvos, 
a háziorvos lenne, de a magyaror-
szági gyakorlatban ez nem valósul 
meg, a háziorvos kollégák inkább 
csak a szakorvosok által ajánlott 
gyógyszerek felírására hajlandóak, 
és az utánkövetést is inkább az 
adott szakterület képviselőjére 
bízzák. Pedig jó lenne egy harmo-
nikusabb munkamegosztás, mert 
a szakrendelők meglehetősen 
túlterheltek.

– Fejlődő területnek tekint-
hető-e a kardiovaszkuláris 
megbetegedések szekunder pre-

venciója?
– Az alapelveket 20–30 évvel 
ezelőtt megfogalmaztuk – akkori-
ban tárták fel a kockázati tényezők 
körét. Fejlődés a gyógyszerek terü-
letén figyelhető meg. A koleszte-
rinszint-csökkentők sokkal hatáso-
sabbak, mint amilyenek pár évvel 
ezelőtt voltak. Ahogyan jöttek az 
újabb és újabb fejlesztések – és 
azok ára is lehetővé tette a széle-
sebb körű hozzáférést –, a betegek 
tömegének javult koleszterin-
szint-értéke.  A vérnyomás tekinte-
tében 10–15 éve közismert a ma is 

korszerű gyógyszerek skálája, ezek 
kombinálásával, több hatóanyag 
egy tablettába vonásával fejlesztik 
ma ezen a terápiás területen a ké-
szítményeket. Az antitrombotikus 
kezelésben alkalmazott tromboci-
taaggregáció-gátló szerek terén az 
utóbbi 10 évben forradalom zajlott, 
egyre több hatóanyag és egyre 
hatásosabb gyógyszer került az ad-
ható szerek körébe.  Összességében 
elmondható, hogy jelentős fejlődé-
sen ment keresztül a koronária-be-
tegség komplex kezelése az elmúlt 
évtizedben.
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–  A finanszírozás, az elszámol-
hatóság javítása és az orvosok 
képzése mellett mi kellene az 
elfogadható, sőt színvonalas 
gondozáshoz?
– A nemzetközi gyakorlatban már 
jól beváltak az úgynevezett diabé-
teszláb-centrumok, ahol diabeto-
lógusok, angiológusok, sebészek, 
érsebészek, plasztikai sebészek, 
intervenciós radiológusok, sebkö-
töző szakemberek, bőrgyógyászok, 
gyógycipőkészítők, diétás nővérek 
és szociális munkások dolgoznak 
együtt. Tehát nálunk is ilyen, cent-
ralizált ellátásra lenne szükség, és 
számításaink szerint hat centrum 
tudná a betegigényeket kielégíte-
ni. Eddig azonban hiába fordul-
tunk a GYEMSZI-hez, a szakállam-
titkársághoz, az OTH-hoz, hosszú 
évek óta nem történik semmi. 
Pedig már a cukorbetegség fel-
fedezésétől kezdve szűrni kellene 
a lábakat, ugyanis a korai kieme-
lés, és kezelés éppoly fontos, mint 
a késői ellátás. Elszomorító, hogy 
praxisomban olyan betegek is ke-

rülnek hozzám, akiknek kiterjedt 
gangrénájuk van, szeptikus álla-
potba jutottak. Fájdalmat ugyan 
nem éreznek, de magas a lázuk. 
A bakteriológiai vizsgálat során a 
későbbiekben pedig kiderül, hogy 
ötféle baktérium tenyészik már a 
sebben. 
–  Mekkora eséllyel alakul ki fe-

kély a betegeknél?
– A neuropátiás betegek átlag 28 
százalékánál alakul ki lábfekély, 
amelynek két típusa van: az iszké-
miás és a neuropátiás. Az iszké-
miás fekély a láb bármely részén 
kialakulhat, fájdalmas és gyakran 
terápiarezisztens. A neuropátiás 
fekély a krónikus nyomásnak ki-
tett helyeken alakul ki, fájdalmat-
lan. Nem szabad összetéveszteni 
az iszkémiás és a neuropátiás 
lábat, ugyanis ha a diagnózis 
felállításánál tévednek, az súlyos 
következményekhez vezet. 
– Melyek ezek a súlyos követ-
kezmények?
– A neuropátiás láb megmenthető, 
az iszkémiás lábat viszont amputál-

ni kell. A téves diagnózis a neuro-
pátiás láb esetében feleslegesen 
magas amputáció elvégzéséhez 
vezethet, az iszkémiás lábnál vi-
szont a késlekedés a beteg életét is 
veszélybe sodorhatja. E két kórkép 
megállapításához szerencsére 
megvannak a megfelelő eszközök, 
amelyek az orvost segítik a pontos 
diagnózis felállításában. Éppen 
ezért nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy mennyire fontos a meg-
felelő gyógyító-gondozói hálózat 
kiépítése. Nekünk orvosoknak az 
utolsó egészséges szövetért is meg 
kell küzdenünk! A cukorbetegség 
túlzás nélkül nevezhető globális 
járványnak, s hazánkban is egyre 
több a diabéteszes a 20 és 70 évesek 
között, becslések szerint egymillió 
embert fenyeget a kórkép megjele-
nése, amelynek előfordulása évente 
6–8 százalékkal nő. Ez a körülmény 
is egyre sürgetőbbé teszi a speciális 
centrumok életre hívását.

dr. Szokoly 

Miklós

sánDOr juDIt



42
Orvosok Lapja
2014 | 12

neKrOLóg

Dr. Pataki László halálára 1935–2014

Esztendőből 79-et adott számára az Élet. Ebből 50-et a városunk kórházának szentelt. Jellegzetes, hófehér haja, s vele 
az orvos, az ember, immár – mindörökre – csak az emlékeinkben él. Sokunk röntgenorvosa, sokunk barátja, Pataki 
László doktor úr, ez év november 4-én elhagyta a móri kórház folyosóit. Lelke új útra lépett, befejezve földi lépteit… 
Budapestről indult egykor, 1935-ben, első gyermekként születve. Már a kőbányai Szent László Gimnáziumban meg-
határozó volt érdeklődése, melyet hivatásává nemesített: 1959-ben általános orvosi diplomát szerzett a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen. 
Amikor pályakezdőként elhelyezkedett Székesfehérváron, az akkori Fejér Megyei Kórház radiológiai osztályán, való-
színűleg maga sem gondolta, hogy egy napon életpályáját az orvos Batthyány-Strattmann Lászlóról elnevezett díjjal 
koronázza. Minderre 2004-ben került sor, de addig is sok mindent tett. Miután letette radiológiai szakvizsgáját, 1965-
ben a Móri Városi Kórház kötelékébe lépett, s itt is dolgozott – nyugalmazott orvosként is – egy életen át… A móri kór-
ház épp a születését élte akkoriban. Sok volt a feladat, melyből jelentősen kivette részét. Szaktudása, elkötelezettsége 
nagyban hozzájárult a radiológiai ellátás fejlődéséhez. Áldozatkészségét és emberközpontúságát mind kollégái, mind 
betegei szemében névjeggyé égette az Idő. A rendszerváltást követően hat évig a kórház igazgatója, s 1990–98 között 
városunk képviselője volt. A korszak gazdasági megszorításai, kórházbezárásai közepette is a köz érdekét tartotta 
szem előtt, s rendületlenül dolgozott az egészségügyi ellátás javításáért. Mindeközben töretlen támasza volt család-
jának is. Most, hogy beköszönt a tél, nekik, s nekünk is búcsúznunk kell tőle. Nem remélhettük, hogy örökké köztünk 
lesz, de élete, munkássága, tisztessége reményt ad: talán az övé lett az örökkévalóság, egy cseppjében! Tisztelt Doktor 
Úr, kedves László, nyugodj békében!

dr. Fábry Péter Pál, móri háziorvos

Dr. Tóth Jenő 1920–2014

Dr. Tóth Jenő Szekszárdon született 1920. november 6-án. Iskoláit Szekszárdon végezte, 1938-ban 
érettségizett, és Pécsett, az Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Karán 1944. június 28-án vehette át 
orvosdoktori diplomáját.
A Tolna megyei Közkórházban kezdett dolgozni, innen hívták be katonai szolgálatra a pécsi 4. számú 
helyőrségi kórházba, ahol sebészorvosként teljesített szolgálatot. A hadikórház Németországba törté-
nő kitelepítése után a bajorországi Eichstättben folytatta működését. Itt került hadifogságba, de a kórház feloszlatása 
után 1946-ban hazaszökött. A komáromi szűrőtáborban leszerelt, és mint segédorvos a Tolna Megyei Kórházban, 
majd a Fővárosi Bajcsy Zsilinszky Kórházban, később már alorvosként az István Kórház Sebészeti Osztályán dolgo-
zott. 1950-ben a sebészet, 1954-ben a gümőkóros megbetegedések, majd 1959-ben harmadik szakvizsgájával a tüdő-
sebészet szakorvosává minősítették. A Mátraházai Állami Tüdőbeteg Gyógyintézet Sebészetén eltöltött hat év után 
mint osztályvezető sebész főorvos pályázott Szombathelyre, a Vas Megyei Tanács Kórháza Tüdősebészeti Osztálya 
élére. Vezetésével a Tüdősebészeti Osztály Vas, Zala, és Veszprém megye egész területének, valamint Győr-Sopron me-
gye Kapuvári járásának mellkassebészeti beavatkozásra szoruló betegeit látta el. Hivatása gyakorlását a csillapítha-
tatlan tudásszomjjal megszerzett alapos szakmai tudás, precizitás, híresen jó manualitás és emberség jellemezte, és 
persze a számtalan meggyógyított beteg.
Nyugdíjba vonulásakor pályája elismeréseképpen a Magyar Mellkassebészeti Társaság ünnepi tudományos ülést ren-
dezett Szombathelyen, amelyen Kulka Frigyes és Keszler Pál professzor urak méltatták áldozatos szakmai tevékeny-
ségét. 1987-ben a Mellkassebészeti Szakosztály tiszteletbeli elnökévé választották, 2002-ben a szombathelyi Mar-
kusovszky Kórház részéről Pető Ernő-emlékplakettel, 2010-ben pedig Magyar Mellkassebész Társaság legmagasabb 
kitüntetésével, a Magyar Mellkassebészetért Emlékérem átadásával ismerték el munkásságát.
Nyugdíjas éveit a családi és baráti kötelékek ápolása mellett az irodalom, a kertészkedés, vadászat, horgászat, termé-
szetjárás töltötte ki, de sokáig lehetett számítani szakmai segítségére is. Tartalmas életét széleskörű általános mű-
veltség, irodalmi és zenei tájékozottság és jó humorérzék jellemezte. Életének 94., házasságának 60. évében hagyta itt 
szeretteit, távozásával pótolhatatlan űrt hagyva maga után.

ifj. dr. Tóth Jenő
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Látszólag egyszerű és veszélytelen kérdéskör az őszi-

téli időszakra jellemző felsőlégúti infekciók megelőzése 

és kezelése – de csak látszólag. Prof. dr. Ludwig 

Endrével készített interjúnk – elnézést a kifejezésért – 

de kötelező olvasmány a témában. 

Köhög, tüsszög, fáj a torka? –  
Ne kezelje félre betegét!

– Mi Ludwig professzor úr 
legfontosabb üzenete kollégái 
számára az őszi-téli időszakra 
jellemző felsőlégúti infekciókat 
illetően?
– Háromszor is gondolják meg, 
hogy felírnak-e antibiotikumot. 
A legtöbb felsőlégúti infekciót, 
illetve bronchitist vírusok okoz-
zák. A torokfájás, a tonsillopha-
ryngitis nagyon gyakori betegség, 
ugyanakkor a felmérések szerint 
felnőttekben az esetek maximum 
10%-át okozza a Streptococcus 
pyogenes, így tíz betegből egy igé-
nyel torokgyulladására antibioti-
kum-terápiát.
– Gyermekeknél más ez az 
arány?
– Különbséget kell tennünk az 
alapján, hogy mennyi idős gyer-
mekről van szó, mert a Strepto-
coccus pyogenes okozta torok-
gyulladás két-három éves kor 
alatt szinte egyáltalán nem fordul 
elő. Az iskoláskor körüli gyerme-
kekben, tinédzserekben ellenben 
már nem olyan ritka – ebben a 
korban éri el a fertőzés előfordu-
lási gyakorisága a csúcsot, ami azt 
jelenti, hogy ekkor a torokfájások 
30-40%-ért felelős a baktérium 
– majd a húsz-huszonötéves popu-
lációban már érvényes az imént 
említett 10:1 arány a vírus, illetve 

a streptococcus okozta tonsillop-
haryngitisek gyakoriságában. 
– Vannak-e olyan klinikai tüne-

tek vagy a beteg kikérdezésével 
nyerhető információk, amelyek 
segítenek eldönteni, hogy bak-

teriális fertőzésről vagy víru-

sinfekcióról van-e szó az adott 
betegnél? 
– A nagyon magas láz, a gyulladt 
nyaki nyirokcsomók, a rendkívül 
elesett állapot, a jellegzetes nyelv, 
valamint a hurutos tünetek és a 
köhögés hiánya bakteriális in-
fekcióra utal, ellenben a köhögés, 
a nátha, az orrfolyás, a rekedt-
ség sokkal inkább vírusinfekció 
mellett szóló tünetek. Könnyebb 

eldönteni ezt a kérdést azonban, 
ha legalább minimális labor-
vizsgálatokat végzünk. A strepto-
coccus okozta tonsillopharyngi-
tisben általában leucocytaszám 
emelkedést találunk és jellemző a 
balratoltság is, ami vírusinfekció 
esetében nem észlelhető. Létezik 
olyan ágy melletti gyorsteszt is, 
amely a Streptococcus pyoge-
nes antigénjét néhány perc alatt 
nagy biztonsággal kimutatja. Ez a 
teszt Magyarországon is elérhető, 
de nem képezi a családorvosok 
finanszírozásának részét. Mi, 
szakemberek évek óta hangoztat-
juk, hogy minden szempontból 
előnyös lenne, ha az OEP megfele-
lően finanszírozná ezt a tesztet, 
mert alkalmazásával könnyen el 
lehetne különíteni egymástól az 
antibiotikum-kezelést igénylő, 
illetve nem igénylő eseteket, és 
mivel legtöbbször nincs szük-
ség az antibiotikumra, rengeteg 
pénzt lehetne megtakarítani. Arról 
nem is beszélve, hogy az anti-
biotikum-rezisztens baktériumok 
terjedése ellen is fontos lépést 
tennénk.
– Fiatal felnőttek körében me-

lyik a legtöbb problémát okozó 
felsőlégúti infekció?
– Kicsit érthetetlenül, de problé-
mát okoz az ellátásban a fiatal fel-
nőttek körében gyakori mononuk-
leózis szindróma. A betegség nagy, 
duzzadt tonsillákkal, hatalmas 
nyirokcsomókkal, a fiatalok nagy 
részénél magas lázzal, nagyon 
erős torokfájdalommal és elesett 
állapottal jár. Nem ritka, hogy az 
érintett lányt vagy fiút azért hoz-
zák be a kórházba, mert nem tud 
inni.  Az Epstein-Barr Vírus okozta 

Prof. dr. Ludwig 

Endre
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mononukleózis (EBV) természe-
tesen nem mindig ennyire súlyos. 
Éppen az ijesztő torokképletek, a 
magas láz és az elesettség miatt 
sajnálatos módon a gégészek és a 
családorvosok egyaránt hajlamo-
sak antibiotikumot adni az érin-
tetteknek.  Az EBV differenciált 
diagnosztikája rendkívül egysze-
rű – csak vérképet kell készíteni. 
EBV-ben jellegzetesen jobbra tolt 
vérképet látunk,  mononukleáris 
sejtet, jellegzetes, nagy mono-
citákat. A bakteriális gyulladás 
ellenben neutrofil szaporulattal és 
balratoltsággal jár. A máj és a lép 
megtapintása is segít eldönteni 
a kérdést, hiszen a mononukleó-
zisban jellegzetesen megnagyob-
bodik ez a két szerv, adott esetben 
magasabb májfunkciós értékeket 
is találunk.  Hangsúlyozni kell, 
hogy EBV-ben az antibiotikum-ke-
zelés nem csak felesleges, hanem 
bizonyos szituációkban veszélyes 
is lehet.
– Miért lehet kifejezetten ve-

szélyes az antibiotikum adása 
mononukleózisban szenvedő 
betegek számára?
Egy érdekes, viszonylag egyedi, 
de évtizedek óta ismert mellék-
hatás miatt. Elsősorban β-laktám 
antibiotikumok – de kifejezetten 
az ampicillin vagy az amoxicillin 
– után, mononukleózis eseté-
ben a kezelés 5., 6., 7. napján ún. 
ampicillin-rash jelenik meg, ami 
azt jelenti, hogy a már jobban lévő 
betegnél bőrpír lép fel, akár az 
egész teste piros és ég, magasra 
szökik a láza, és egészen komoly 
kórkép alakulhat így ki. Olyan is 
van, hogy csak néhány pötty je-
lentkezik. A következmény pedig, 
amellett, hogy betegünket megint 
beteggé tesszük, az, hogy ezekre 
a páciensekre általában rásütik, 
hogy penicillin-allergiások, pedig 
az ampicillin-rash nem-allergiás 
mechanizmusú mellékhatás. 
Ezért érdemes is megkérdeznünk 
penicillin allergiás betegeinket, 
hogy min alapszik kórtörténetük-
ben ez az információ. Ha olyan 

helyzetbe kerül az orvos, hogy a 
mononukleózis tüneteit észlelve 
valamiért nincs lehetősége utána-
nézni, hogy vírus vagy baktérium 
okozza-e a betegséget, és minden-
képpen antibiotikumot akar adni, 
akkor semmiképpen ne β-laktám 
antibiotikumot-, hanem valami-
lyen makrolid származékot, clin-
damycint válasszon. 
A kivizsgálással szembeni ellen-
érvként időnként felmerülhet, 
hogy nincs idő a laborkép fel-
állítására, jobb rögtön elkezdeni 
a kezelést – még ha van is rá 
esély, hogy feleslegesen adjuk az 
antibiotikumot. Régóta ismert, 
hogy abban az esetben, ha netán a 
beteg tonsillopharyngitisét  mégis 
streptococcus okozza, semmi baj 
nem történik, ha nem rögtön, ha-

nem egy-két nap múlva kezdjük 
el kezelni, mert ezek a bakteriális 
infekciók döntő többségükben 
spontán gyógyulnak. Ritkán elő-
fordulnak szövődmények, pl. ret-
ropharingeális  vagy peritonsilláris 
tályog, de az esetek többségében 
a betegek minden további nélkül 
meggyógyulnak. Az antibioti-
kum-kezelés (penicillin-terápia) 
igazi oka az, hogy megelőzzük az 
un. poststreptococcalis szövődmé-
nyeket, mint a reumás lázat. Azóta 
nincs fejlett országokban reumás 
láz, amióta rendelkezésünkre áll a 
penicillin. A megelőző hatás azon-
ban akkor is megvan, ha a páciens 
a betegség negyedik vagy ötödik 
napján kezdi el szedni a penicillint 
– a diagnózist megerősítő vizsgá-
latok után.   Ez tehát nem olyan 
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szituáció, amelyben ne tudnánk 
várni a terápiával addig, míg meg-
érkeznek a laboreredmények.
– Mennyire gyakori a víru-

sos fertőzések bakteriális 
felülfertőződése, lehet-e erre 
következtetni a klinikai tünetek 
alapján?
– A hivatalos álláspont szerint a 
vírusinfekciók lefutási ideje öt-hét 
nap. Ez idő alatt egy egyébként 
egészséges emberben elkezdődik a 
vírusinfekció gyógyulása. Bakteri-
ális, másodlagos infekciókra akkor 
kell gondolni, amikor a javulás után  
újabb betegségi fázis kezdődik – 
megint felszökik a beteg láza, nem 
gyógyul meg, hanem új tünetek 
jelentkeznek. Ekkor gondolhatunk 
arra, hogy  sima virális rhinosinu-
sitisből bakteriális rhinosinusitis 
lesz, amit antibiotikummal kell ke-
zelni. Az otitis media gyakorlatilag 
mindig vírusinfekcióval kezdődik, 
amit követ aztán egy lokális pneu-
mococcusos vagy haemophilusos, 
bakteriális gyulladás… bár mióta 
a gyerekeket is oltják a pneumo-
coccus vakcinával, a gyerekkori 
otitisek száma jelentősen csök-
kent. Akkor kell tehát másodlagos 
infekcióra gondolni, ha átmeneti 
javulás után heveny rosszabbodást 
észlelünk. Ez sem jelenti azt, hogy 
biztosan bakteriális felülfertőző-
déssel állunk szemben, de érdemes 
utána nézni a kérdésnek.
– Tapasztalható-e ilyen típusú 
összefüggés az év egy adott 
szakaszában gyakorivá váló 
influenza, és valamilyen bakte-

rális fertőzés között?
– Az influenza és a pneumococ-
cus   (Streptococcus pneumoniae)  
okozta tüdőgyulladás össze-
függése fontos jelenség. Ma már 
molekuláris szinten bizonyított, 
hogy az influenzavírus rendkívül 
nagy mértékben elősegíti a pneu-
mococcus aktivációját, virulenssé 
válását, és akár tüdőgyulladás, 
akár véraram-infekció kialakulá-
sát. Ez az összefüggés a spanyol-
nátha, vagyis 1918 óta ismert. 
Elsősorban katonákról vannak 

birtokunkban boncolási adatok, 
akik az I. világháború végén rend-
kívül rossz körülmények között, 
összezsúfolva éltek, és könnyen 
kapták el a fertőzéseket. Kiderült, 
hogy a halálokok többségéért nem 
a primer vírusinfekció, hanem az 
azt követő, másodlagos bakteri-
ális pneumonia volt a felelős. Az 
első nagy vírusjárvány magas 
halálozásának meghatározó oka 
volt, hogy a primer fertőzést nagy 
százalékban követte másodlagos 
bakteriális pneumonia, ami ellen 
akkoriban nem állt rendelkezésre 
gyógyszer. Ez az összefüggés ma 
is fennáll, ezért mondja a világon 
minden ajánlás, hogy az idős, il-
letve a veszélyeztetett populációt 
influenza és pneumococcus ellen 
egyaránt be kell oltani. 
– Mennyire fontos ezt az üzene-

tet hangsúlyozni ma Magyar-

országon?
– Ez  nagyon fontos üzenet, mert 
jelenleg nem kielégítő a lakos-
ság igénye  az oltások felvételére.  
Nem csak Magyarországon va-
gyunk elmaradásban, más orszá-
gokban is küzdenek az oltásokkal 
szembeni közöny vagy ellenszenv 
ellen. Jó példát jelentenek pl. a 
skandináv országok vagy Német-
ország, ahol az influenza-átol-
tottság aránya eléri a 60–70%-ot. 
Nálunk ez 30% körüli.
– Az influenzaoltás a teljes la-

kosságnak ajánlott?
– Egy átlagos influenzaszezonban 
a fiatal, egészséges populáció a 
súlyos infekció vagy halálozás 
vonatkozásában eléggé védett. 
Ugyanakkor a 2009-es járványnak 
éppen az volt a meglepő jelleg-
zetessége, hogy nem az idősek 
haltak meg benne, hanem a 
fiatalok. Az influenzavírus okozta 
tüdőkárosodás szintén a fiatalabb 
korosztály képviselőit érintette. 
Ez persze a H1N1 jellegzetessége 
volt, a szezonális influenza inkább 
az alapbetegségben szenvedőkre 
és az idősebb emberekre nézve ve-
szélyes. Ugyanakkor ne gondoljon 
mindenki csak magára, hiszen a 

vakcinációnak nem az az egyedü-
li lehetséges indikációja, hogy az 
egyén ne betegedjen meg, hanem 
az is, hogy ne terjedjen a betegség. 
A közvetett felelősség és az etikai 
megfontolás is fontos szempon-
tok. Nagyon fontos szempont ez 
az egészségügyi dolgozók körében 
– jó lenne, ha ők valamennyien 
beoltatnák magukat, hiszen le-
gyengült és csökkent immunitású 
betegekkel foglalkoznak. Fertőzés 
esetén jó eséllyel nekik semmi 
bajuk nem lesz, a beteg azonban 
könnyen belehalhat. Egy csalá-
don belül sem mindegy, hogy be 
van-e oltva az a fiatalember, akire 
nézve önmagában az influen-
za nem jelent akkora veszélyt, 
mint idős szüleire vagy krónikus 
betegséggel élő hozzátartozójára. 
Egy idős, elesett ember csök-
kent immunitással él, ami azt is 
jelenti, hogy az oltás sem annyira 
hatékony számára, mert nem tud 
olyan ellenanyag-választ kiváltani 
szervezetében, mint egy fiatalban.  
Ezért alakult ki a fészekimmunitás 
fogalma, ami azt jelenti, hogy ha 
van a családban valaki, aki ve-
szélyeztetett (valamilyen elmúlt 
vagy meglévő betegség, vagy kora 
miatt csökkent az immunitása), 
akkor környezetét is érdemes be-
oltani. Logikus és helyénvaló  az 
oltás, ahol különböző generációk  
gyakran találkoznak egymással, 
például ahol valaki idős szüleivel 
él együtt.
– Van egyéb, a fészekimmunitás 
fontosságát alátámasztó példa 
korunkban?
– Angliában és a többi nyugati or-
szágban sok oltás nem kötelező, ami 
nálunk igen. Ennek megfelelően 
jelentős számban fordulnak elő ka-
nyarójárványok, szamárköhögés- és 
egyéb járványok is. Szamárköhögés 
Magyarországon is létezik, idősek-
nél is, csak ritkán diagnosztizálják 
– pedig a tartós köhögés hátterében 
egy idős embernél akár szamár-
köhögés is lehet. Angliában az 
elmúlt 10 évben számos olyan nagy 
sajtóvisszhangot keltő eset fordult 

szAKMAI OLDAL
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elő, amikor az újszülött megkapta 
a szamárköhögést a szüleitől, akik 
nem voltak beoltva. A szülők csak 
köhögtek, de az újszülött belehalt a 
betegségbe. Ezért ma már a világ-
szerte elfogadott ajánlások része, 
hogy a terheseket az utolsó trimesz-
terben be kellene oltani szamár-
köhögés ellen – s a hozzátartozókat 
ugyancsak. Bár minket Magyar-
országon beoltottak, arra is gondolni 
kell, hogy a szamárköhögés elleni 
vakcina hatékonysága nem feltétle-
nül annyira erős, hogy évtizedeken 
keresztül megfelelő védettséget 
biztosítson.
– Vírusfertőzés esetén milyen 
terápiát lehet bevetni a szoba-

hőmérsékleten tartózkodáson 
és a mézes teán kívül?
– Tüneti terápiák állnak ren-
delkezésünkre – gondolok itt a 
szopogatós tablettákra, parace-
tamol-tartalmú gyógyszerekre. 
Köztudott, hogy meleg szobában 
kell maradni és sok folyadékot kell 
inni, mondják, hogy érdemes C-vi-
tamint szedni: akár ez is segíthet 
– nem lehet tudni. Vannak népi 
gyógymódok is, amelyeket nem 
lehet teljesen elvetni, a gyöm-
bérnek és egyéb növényeknek is 
tulajdonítanak antivirális hatást.  
Van, aki a kisüstit részesíti előny-
ben, azt is meg tudom érteni.
– Fontos a lázcsillapítás?
– A szituáció és az adott beteg álla-
potának függvénye, hogy mennyire 
fontos a lázat csillapítani, egyéb-
ként egészséges emberek esetében 
azt szoktuk mondani, hogy 38 fok 
alatt ez nem fontos teendő. Vannak 
azonban olyan szituációk, ame-
lyekben a magas láz veszélyes is 
lehet. Míg egy fiatal felnőttnél a 
lázcsillapítás egyetlen reális célja, 
hogy ne szenvedjen, addig egy 
súlyos szívbeteg esetében, akinek 
keringése könnyen dekompenzáló-
dik, egy tachycardiával járó magas 
láz veszélyes lehet. 
– Mit válasszunk lázcsillapító-

nak?
– Vírusinfekciók esetén az asszpi-
rin nem javasolt lázcsillapításra, 

mert ún. Reye-szindróma okozója 
lehet gyerekeknél.  A paraceta-
mol esetén figyelni kell a dózisra.  
Rengeteg vény nélkül kapható 
készítményben található ez a 
hatóanyag, de a különböző nevű 
gyógyszerekben különböző dó-
zisban – az egyikben akár kétszer 
annyi paracetamol található, mint 
a másikban.  Mindig el kell olvasni, 
hogy mit és abból mennyit tar-
talmaznak ezek a készítmények, 
mert a paracetamol nagy dózisban 
májtoxikus hatású. Napi három 
gramm paracetamolnál többet 
– különösen több napon keresz-
tül – bevenni nem célszerű, bár 
a toxikus adag ennél jóval több. 
9-10 g fölötti, azonban egyéni ér-
zékenység előfordulhat.

– Milyen általánosabb fontos 

üzenete van még professzor 
úrnak?
– Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetnünk a megelőzésre, amihez a 
cseppfertőzések vonatkozásában a 
kézmosás is hozzá tartozik, valamint 
az, hogy tekintettel legyünk tár-
sainkra. Tegyük a kezünket (karun-
kat) a szánk elé, ha köhögünk vagy 
prüszkölünk, és ha tudjuk magunk-
ról, hogy folyik az orrunk, köhögünk, 
prüszkölünk, akkor mondjuk le 
meghívásainkat, sehová se menjünk, 
ahová nem kell – ne menjünk el húsz 
ember közé, akikből tizenkilencet 
meg fogunk fertőzni. 

rADnAI AnnA

szAKMAI OLDAL
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Nincs elegendő sugárterápiás készülék, a képalkotó 

diagnosztikai eszközökből nem csak kevés van, de 

szűkös a finanszírozásuk, a molekuláris patológiai 

diagnosztika kerete tavaszra elfogy – amíg nincs 

elég pénz és szakember, csak szép elképzelés 

lehet a magas rákhalálozás ellen meghirdetett 

népegészségügyi célkitűzés. 

Daganatos betegségek: magas 
incidencia, magas halálozás

A daganatos betegségek kockázatá-
nak csökkentése, korai felismerése 
és kezelése, az átszűrtség jelentős 
növelése – mindezek népegész-
ségügyi célok, amelyek jegyében 
népegészségügyi programok szerve-
ződnek, és stratégiai cél a születés-
kor várható, egészségben eltöltött 
életévekben 2022-re az EU-átlag 
elérése dr. Beneda Attila tájékoz-
tatása szerint. Az egészségügyért 
felelős helyettes államtitkár ismert 
szakemberekkel, betegszervezetek 
képviselőivel tartott előadást az Ast-
ra Zeneca november 21-i zártkörű 
szakmai konferenciáján, amelyet 
„A következő évtized prioritásai a 
daganatos betegségekből eredő 
morbiditás és mortalitás csökken-
tése érdekében” címmel rendeztek 
az ELTE-n. 

Tarol a tüdőrák

Égető szükség van a programokra, a 
figyelem összpontosítására, ugyanis 
hazánkban a születéskor várható 
átlagos élettartam a negyedik leg-
rosszabb az Unióban, a 100 000 főre 
vetített daganatos halálozási arány-
szám pedig mind a férfiak, mind a 
nők körében a világ élvonalában 
van. A tüdőrák miatti halandóság 

hazánkban közel kétszerese az uni-
ós átlagnak, ráadásul a nők körében 
drámai módon növekszik. Szintén 
ijesztő tendenciát mutat a szájüregi 
rák: ugyan nem annyira magas a 
megbetegedések száma, ám egyre 
többen halnak meg szájüregi daga-
nat miatt. A szomorú statisztikákra 
dr. Vokó Zoltán, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Egészség-
politika és Egészség-gazdaságtan 
Tanszékének tanára, a Szakmai 
Kollégium Megelőző Orvostan és 
Népegészségügyi Tagozatának tagja 
hívta fel a figyelmet. 

Hazánkban a nők egynegyede, 
míg a férfiak közel harmada rákban 
hal meg, a fiatalabb korosztályban 
fordított az arány és tragikusak a 
számok: a nőknél 44 százalék, a fér-
fiaknál egyharmad a halálozás. Sú-
lyos népegészségügyi problémáról 
van szó, szögezte le dr. Vokó Zoltán, 
nem véletlen, hogy a népegész-
ségügyi kutatásokban az igazán 
jelentős halandósági terhet a korai 
halálozásban mérik. 

Mind a nők, mind a férfiak da-
ganatos halálozásában az 1990-es 
évek első felében volt a legmaga-
sabb a halandósági teher, majd 
kedvező trend mutatkozott, ám a 
2000-es évek közepétől mindkét 
nemnél megtört ez a folyamat. 
A férfiak esetében a tüdő- és a 
vastagbélrák a két vezető halálok, 
a nők esetében mára szintén a 
tüdőrák vezeti a listát, a kolorek-
tális daganatok második helyre 
kerültek, míg az emlődaganatok 
okozta halandóság visszaszorult a 
harmadik helyre. 

dr. Vokó Zoltán
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A betegek túlélését az OEP adat-
bázisa alapján vizsgálták, s dr. Vokó 
Zoltán megállapította: összességé-
ben nincs miért szégyenkeznünk, 
a betegek túlélése nemzetközi 
összehasonlításban nem kedvezőt-
len. A magas halálozás hátterében 
alapvetően az igen magas inciden-
cia áll, mutatott rá.

Ha a magyar lakosság legalább 70 
százaléka részt venne az egészség-
ügyi ellátórendszer által felkínált 
szűrővizsgálatokon, a szervezett 
szűrés bevezetését követő 5–7 éven 
belül évente mintegy 1500–2000 
ember idő előtti halálozása lenne 
elkerülhető, dr. Sólyom Olimpia, a 
Nemzeti Rákregiszter vezetője sze-
rint.  A rákregiszter negyedévente 
dolgozza fel az összes szakellátó in-
tézményből beérkező tumoros meg-
betegedések adatait, éves jelentést 
adnak az OTH-nak, a szaktárcának, 
a KSH-nak, az OSAP-nak. Folyama-
tosan végzik az adatjavítást, mivel 
a beküldött BNO-kódok 30–35 szá-
zaléka hibás, illetve nincs összhang-
ban a szöveges epikrízissel. 

Elégtelen finanszírozás, ke-

vés eszköz, hiányzó orvosok

Nem elég, hogy magas a rákbeteg-
ségek incidenciája nálunk, és az 
OECD-hez hasonlítva kevesebb a 
rendelkezésre álló képalkotó diag-
nosztikai eszköz – CT-kapacitásunk 
egyharmada, az MR pedig mindössze 
egynegyede! –, ám ezeket is csak 
korlátozva tudják bevetni az ellátók 
a forráshiány miatt. Nem véletlenül 
fogalmazott úgy dr. Mangel László, 
Pécsi Tudományegyetem Onkote-
rápiás Intézetének vezetője, hogy 
„hagyják dolgozni a gépeinket!”. A 
meglévő kapacitások bővítése és 
racionalizálása mellett új eszkö-
zök vásárlására és finanszírozási 
befogadására is égető szükség lenne 
véleménye szerint. Gyakorló orvo-
sok körében végzett kis közvéle-
mény-kutatást. Ezek szerint például 
rutinvizsgálatoknál szélsőséges eset-
ben akár öt hónapot is várni kell egy 
CT- vagy MR-vizsgálatra, emiatt az 
orvosoknak nagyon előre kell gondol-

kodniuk, hogy betegük minél előbb 
sorra kerülhessen. Az orvosoknak 
gyakran szükségük van a kapcsolati 
tőkéjükre, sőt rámenősségükre, jó 
kommunikációs készségükre, hogy a 
szükséges vizsgálatokat elérjék bete-
gük számára. 

Dr. Polgár Csaba, az Országos On-
kológiai Intézet főigazgató-helyet-
tese is elégtelennek minősítette a 
diagnosztikai hátteret, elsősorban a 
szűkös finanszírozás miatt. További 
centralizációt sürgetett, hogy min-
den beteget onkológiai ellátóhelyen 
kezeljenek. A fekvőbeteg-ellátás-
ban ugyanis a tumoros betegek 9 
százalékát, a járóbeteg-ellátásban 
pedig 29 százalékát nem onkológiai 
centrumban kezelték. 

Nem csak a képalkotó diagnosz-
tikában van lemaradásunk, de a 
sugárterápiás készülékek száma is 
alacsony: a betegek csupán felére 
elegendő a hazai kapacitás, emiatt 
sokat kell várni a sugárterápiás 
kezelésre. A WHO ajánlása szerint 
50 besugárzó gépre lenne szükség 
a magyar ellátásban – szakértők 
szerint a magas megbetegedések 
miatt többre is –, ezzel szemben 36, 
nem éppen fiatal gép vesz részt a 
gyógyításban. Az országos fejleszté-
sek sokat javítanak a helyzeten, de 

továbbra is fontos lesz a humánerő-
forrás-kérdés, és a területi egyenlőt-
lenségek felszámolása. Bár jól halad 
az amortizált sugárterápiás gépek 
cseréje, de ez sajnos nem jelenti 
újabb gépek beszerzését dr. Polgár 
Csaba tájékoztatása szerint.

Az onkológiai ellátás is szakem-
berhiánnyal küszködik. Bár jogsza-
bály határozza meg az onkoteamek 
összetételét és feladatait, nem-
egyszer csak formálisan léteznek, 
vagy későn lépnek be a gyógyítási 
folyamatba, például már a műtéti 
beavatkozás után. 

A főigazgató-helyettes javaslatai 
szerint nélkülözhetetlen a finanszí-
rozás javítása, s elengedhetetlen a 
molekuláris patológiai diagnosztika 
fejlesztése, amely a célzott terápia 
feltétele. Ennek ellenére a teljes 
onkológiai kassza mindössze 5,9 
százalékát teszi ki a keret, amely 
jellemzően tavaszra elfogy. A célzott 
terápia pedig a hatékony gyógyí-
tás alapfeltétele, ami végső soron a 
felesleges terápiákra kidobott pénz 
megtakarítása miatt költséghaté-
konynak tekintendő. 

INTÉZMÉNYEK, ESETSZÁMOK, GYóGYSZER, FINANSZíROZÁS
Onkológiai járóbeteg-szakellátás: 94 intézmény – 3539 heti szakorvosi, 80 nem 
szakorvosi óra. Klinikai onkológiai gondozás: 88 intézmény. Fekvőbeteg-szak-
ellátás: 30 intézmény – 53 osztály, 1435 ágy, amelyből 2. progresszivitási szintű 
896 ágy, 3. progresszivitási szintű 539 ágy. Sugárterápia, onkoradiológia: 12 
intézmény (járóbeteg-ellátásban 1572 heti szakorvosi, 518 nem szakorvosi óra; 
fekvőbeteg-ellátásban 2. progresszivitási szinten 235 ágy, 3. progresszivitási 
szinten 176 ágy.

A klinikai onkológia esetszámok 2004-ben: 252 706, 2013-ban 442 330; su-
gárterápia, onkoradiológia esetszámok 2004-ben: 497 609, 2013-ban 868 752.

Az OEP 2013-ban 160 milliárd forintot fizetett ki a daganatos megbetegedé-
sekhez kapcsolódó költségekre. 2013-ban a járóbeteg-ellátásban az onkológiai 
terápiás terület a teljes gyógyszerfelhasználás mintegy 18 százalékát képezte, 
ezzel második helyen állt a szív- és érrendszeri betegségek után. Éves szinten 
az onkológiai gyógyszerek támogatására több mint 65 milliárd forintot fordít 
az OEP. Új terápiás lehetőséget biztosító készítményeket fogadott be az OEP az 
elmúlt években, például a vesedaganatok, a prosztatarák kezelésére, a vér-
képzőrendszeri betegségek kezelésére, a bélrendszeri daganatok, valamint az 
emlőkarcinóma kezelésére.
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„Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk!” 

(Vauvenargues)

Az onkológia egyik élharcosa – 
Howard Martin Temin-portré

Évmilliók során számos retro-

vírussal fertőződött az emlős-/
emberi szervezet. A vírusok 
egy olyan csoportja ez, melyek 
speciikus tulajdonságokkal 
bírnak, hisz genomjukat DNS 
intermedieren keresztül több-

szörözik. A humán genom több 
mint fele retrovírus eredetű. 
Normál körülmények között 
nem szaporodnak, a szervezet 
kontrollálja őket, sejtjeinkben 
„túlélnek”. mielőtt azonban 
ezekre a vírusokra rábukkan-

tak volna a tudósok, sokáig 
tartotta magát az a „centrális 
dogma”, miszerint a genetikai 
információ átadásának iránya 

csakis DNS-től az rNS felé le-

hetséges. Az amerikai geneti-
kus, virológus, howard martin 
Temin azonban felfedezése, 
hogy vannak olyan vírusok, 
melyek az átírást fordítva is 
elvégzik – s ezzel hatalmas 
áttörést hozott az orvostudo-

mányban.

A philadelphiai születésű 
Howard Martin Temin a retro-
vírusoknak egy olyan csoportját 
fedezte fel, melyek egy speciá-
lis enzim, a reverz transzkriptáz 
segítségével az RNS molekula 
formájában tárolt genetikai kód-
ját először DNS molekulává írja 
át, majd e  mintáról kezdődik 
el az új vírus RNS-ek készítése. 
Az úgynevezett „visszafelé író” 

enzimre a Rous-szarkóma-ví-
rus behatóbb vizsgálata során 
bukkant rá Temin, aki már 
középiskolás tanulmányai alatt 
megszerette a biológiát. Olyany-
nyira, hogy még a nyári szünet-
ben is a kutatómunkának élt. 
Minden idejét a Bar Harbor-i 
Jackson Laboratóriumban és a 
philadelphiai Rákkutató Inté-
zetben töltötte. Míg öccse, Peter 
közgazdász, bátyja Michael pedig 
– apjukhoz hasonlóan – ügyvéd 
lett, őt a természettudományok 
„titkai” érdekelték. Biológusként 
végez 1955-ben a pennsylvaniai 
Swarthmore College-ben. A 18 
éves, ambíciózus iatalembernek 
ekkor jelenik meg első tudomá-
nyos publikációja is, amit aztán 
az évtizedek során több másik 
is követ. Temin később olyan 

tudományos folyóiratok szerkesz-
tőjeként dolgozik, mint a Journal 
of Cellular Physiology, a Journal 
of Virology vagy a Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 
Temin tanulmányait a California 
Institute of Technologyn folytat-
ta. Két professzora (Max Delbrück, 
Matthew Meselson) nagy hatás-
sal van az ijú tehetségre, akit az 
iskolai évkönyv „a molekuláris 
biológia nagy talentumaként” 
emleget. Temin igyelmét hama-
rosan az állati virológia izgalmas 
kérdései kötik le, amikor is Re-
nato Dulbecco laboratóriumában 
kutatva a csirkéket fertőző, onko-
gén Rous-szarkóma-vírust (RSV) 
vizsgálja. Azt a vírust – amely az 
egér-emlőtumorvírushoz (MMTV) 
hasonlóan – daganat kialaku-
lásáért felelős, mert beépülve a 
genomba a sejtosztódást szabá-
lyozó gének működését akadá-
lyozza. Temin doktori értekezését 
is erről írja 1959-ben. (A reverz 
transzkiptáz olyan világjárványo-
kat okozó vírusokban is jelen van, 
mint a Hepatitis B, vagy a HIV!)

Howard Temin az 1960-as évek-
től kezdve – immár a Wiscon-
sin-Madison Egyetem onkológiai 
tanszékének adjunktusaként, majd 
a virális onkológia és sejtbiológia 
professzoraként – a daganatkuta-
tás élvonalbeli harcosa lesz. Temin 
elsők között reprodukálta in vitro 
a daganatkeltő vírust. Megem-
lítendő, hogy David Baltimore 
is ezzel a problémakörrel foglal-
kozott. A két tudós – egymástól 
függetlenül – bebizonyította, hogy 
a főként ribonukleinsavból álló és 
állati rákot okozó vírusok képesek 
arra, hogy genetikai információju-

Howard Martin 

Temin
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kat átadják a DNS-nek. Ez a DNS 
pedig – megváltoztatva a vírussal 
fertőzött sejt öröklődési mintá-
zatát – a sejtet ráksejtté alakítja. 
Temin két tudóstársával (D. Balti-
more, Renato Dulbecco) 1975-ban 
vette át a Nobel-díjat a reverz 
transzkripció felfedezéséért, amely 
– többek között – hozzájárult az 
AIDS elleni sikeres küzdelemhez, 
és forradalmasította a rákkutatást.

Howard Temint páratlan 
intellektus, kivételes kitartás 
jellemezte. Rendkívüli módon 
tudott összpontosítani az adott 
problémára, minden más zavaró 

tényezőt kizárt. Csak a kutató-
munkájára igyelt. Erre talán jó 
példa az is, hogy úttörő felfede-
zései, provírus-hipotézise – mely 
szerint a retrovírusok az egész-
séges sejtek kromoszómáiban is 
megtalálhatók, ám ott leginkább 
inaktív „potenciális provírusokból” 
keletkeznek és fennmaradásuk-
ról a ciklusos DNS-RNS-DNS 
információátadás gondoskodik 
– egy fűtéscsövekkel behálózott, 
alagsori laboratórium falai közt 
született meg. Később, amikor – az 
akkor már Lasker-díjjal (1974) is 
kitüntetett tudós – a korszerűen 
felszerelt új laboratóriumában ku-
tatott, Nobel-díját iratszekrényé-
nek alsó iókjában tartotta, mert a 
díjak helyett mindennél fonto-
sabbnak tartotta a pontos, alapos 
kutatómunkát.

Temin egész életében harcolt a 
környezeti rákkeltő tényezők ellen. 
A dohányzást különösen károsnak 
tartotta. Kollégáira, tanítványaira, 
sőt a Nobel-díj átvételekor még a 

vendégseregre is rászólt a „füstöl-
gés” miatt. Amikor tüdőrákját di-
agnosztizálták, kertjében 800 szál 
nárciszt ültetett el. Temin nagy 
természetimádó volt, felesége a 
neves genetikus Rayla Greenberg 
és két lánya, Sarah Beth és Mi-
riam (és kutatómunkája) mellett 
szerette a pihentető sétákat, a ke-
rékpározást. A Wisconsin-Madison 
Egyetemre is így járt be. Később 
ezt a tóparti pihenőhelyet, ahol 
körbefut ez a sétáló- és kerékpá-
rút, a több tudományos társaság 
(Amerikai Tudományos Akadémia, 
a brit Royal Society, Amerikai Mű-
vészeti és Tudományos Akadémi-
ának) tagjának is megválasztott 
neves virológusról nevezték el. Bár 
Temin sosem dohányzott, mégis 
tüdőrákban (adenokarcinómában) 
hunyt el, 59 évesen a wyomingi 
Madisonban, 1994. február 9-én. 

Temin elsők 

között reprodu-

kálta in vitro a 

daganatkeltő 

vírust.

Temin egész életében harcolt a 

környezeti rákkeltő tényezők ellen. 
A dohányzást különösen károsnak 

tartotta. Kollégáira, tanítványaira, 

sőt a Nobel-díj átvételekor még a 
vendégseregre is rászólt a „füstölgés” 

miatt.
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Könyvsarok

legát Tibor – 
Zsigmond Gá-

bor: Közlekedik 
a székesfőváros 
(Libri Kiadó) 
Közlekedéstörté-

neti kincsesbánya 
nem csak Budapest 
szerelmeseinek

Hat évvel ezelőtt 
óriási sikert aratott a Közlekedik a 
főváros című könyv, ami Buda-
pest tömegközlekedésének elmúlt 
hatvan évét mutatta be. Most itt 
a folytatás, pontosabban az előz-
mény! 

Hogyan közlekedett a fővárosi 
utas a metrók és csuklós buszok 
korszaka előtt? Erre ad választ a 
Közlekedik a székesfőváros című 
kötet, amely a budapesti közle-
kedési hálózat kialakulásának 
szövevényes történetébe repíti 
olvasóját. Legát Tibor és Zsigmond 
Gábor könyve a korábbi kötet-
hez hasonló módon és formában 
mutatja be a budapesti közleke-
dés 1914–1949 közötti időszakát. 
Nem tipikus közlekedéstörténet, 
nem járműtörténet, nem is tár-
sadalomtörténet, de mindenből 
akad belőle bőséggel, ráadásul fo-
tók, karikatúrák, plakátok, jegyek, 
bérletek, karszalagok, képeslapok, 
részvények, bélyegek, újságcikkek, 
a cég belső rendeletei, igazgató-
sági üléseinek iratai, levéltárakba 
került utasítások színesítik. A képi 
világ és az eredeti levéltári anyag, 
valamint a még alig kutatott cé-
ges irathagyaték képezi a könyv 
gerincét és teszi igazi kincsesbá-
nyává, forrásgyűjteménnyé Buda-
pest szerelmesei számára. 

Dienes Angéla: Csábításra szü-

lettünk (Libri Kiadó)
A párválasztás titkairól a gének 
illatától az internetes párkeresésig

A párválasztás ösztönös, gyak-
ran a tudattalan vezérli, így olykor 
a megmagyarázhatatlan vonzal-
mon kívül nem is találunk indokot 
arra, miért kötöttünk ki valaki 
mellett. De akkor miért nem mű-
ködik minden kapcsolat, és miért 
választunk néha (vagy gyakran) 
mégis olyan embert, akivel aztán 
mégsem jövünk ki? Mi teszi ilyen 
bonyolulttá párválasztási folya-

matainkat? És miért ke-
resi mindenki a választ 
ezekre a kérdésekre? 
Mert mindenki tudni 
szeretné, miért kell az 
egyik, és miért nem a 
másik. 

A Csábításra szü-
lettünk azonban 
a legkevésbé sem 
praktikagyűjtemény 
vagy éppen recept a 
tökéletes randihoz. 

Dienes Angéla tudományos igény-
nyel, mégis szórakoztatóan és köz-
érthetően ad választ a párválasz-
tással kapcsolatos kérdéseinkre 
a csábítás biológiai alapjaitól a Z 
generáció udvarlási szokásaiig. 

Dienes Angéla coach, kommu-
nikációs szakember, újságíró-szer-
kesztő. Pszichológiai kutatásai-
nak jövőbeli célja a párválasztás 
ösztöndinamikai alapokon nyugvó 
feltérképezése.

mautner zsófi: Fő-

zőiskola – Felső-

fok (Libri Kiadó)
Különleges, ünnepi 
receptekkel válik tel-
jessé a Főzőiskola- 
sorozat

Zserbó- vagy 
bejglireceptje 
mindenkinek van. 
Olyan azonban, 
amely kivételesen 

jó, precíz és mindig beválik – ke-
veseknek. A Főzőiskola − Felsőfok 
elsősorban ünnepi, különleges 
alkalmakra szánt, hagyományos 
és modern fogások gyűjteménye. 
Mautner Zsófi ezúttal is a tőle 
megszokott közvetlen stílusban 
osztja meg bombabiztos, sok-
szor tesztelt, pontos receptjeit. 
Halászlé és francia hagymaleves, 
pulykasült és garnéla, flódni és 
crème brulée, birsalmasajt és 
narancslekvár – jól megférnek 
egymással egy mai háziasszony 
konyhai repertoárjában.

A harmadik kötettel végre tel-
jessé vált a Főzőiskola-sorozat, 
amelyre alapozva akár háztartást 
is lehet alapítani, hiszen Maut-
ner Zsófi szakácskönyvsorozata 
minden élethelyzetre ajánl bevált 
recepteket.

hulej Emese: Egy Teleki gróf 
Afrikában (Helikon Kiadó)
„A történet, ami most kö-

vetkezik, egy 
férfi életének 
rejtett szo-

bája”
A regé-

nyes életrajz 
főszereplője 
széki gróf 
Teleki Géza 
(1943–2014), 
a világhírű 
antropológus. 
Teleki Pál miniszterelnök unokája, 
idősebb Teleki Géza miniszter 
és zabolai Mikes Johanna fia Ko-
lozsváron született, az Egyesült 
Államokban nőtt fel; Washington-
ban tanult, később a Pennsylva-
nia Állami Egyetem tanára lett. 
1968-tól Jane Goodall munkatár-
sa volt Afrikában, nevéhez fűződik 
a Sierra Leone-i nemzeti park 
létrehozása. Tudományos könyvei 
angolul és franciául jelentek meg. 
2011-ben költözött Magyaror-
szágra.

A lebilincselő könyv azon-
ban nemcsak Teleki Géza afrikai 
éveinek történetét tartalmazza: 
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szerzője színes tablóképet fest az 
erdélyi történelmi Teleki csa-
ládról, ahogy a hatvanas évek 
Amerikájának mindennapjairól is, 
miközben a történet fókuszának 
háttere az ismeretlen kontinens, 
az igézet földje, a Föld legszebb 
arca…

lynley Smith: A missziótól a 
mártírságig (Helikon Kiadó)

A budapesti skót misszió mártír-

jának élete
„… két Gestapo-tiszt ér-

kezett a misszió bejáratá-
hoz, egyet kopogtak, aztán 
egyszerűen bevonultak. 
Levittem az útitáskát, de 
hirtelen eszembe jutott, 
hogy a Bibliámat ottfelej-
tettem, hát visszaszaladtam 
érte a lépcsőn. A tisztek 
már a szobámat kutatták át. 
Egyikük kitépte a kezemből 
a Bibliát, és ledobta a földre, 
mondván, hogy ahová most 
megyek, ott nem lesz rá szüksé-
gem.”

Jane Haining (1897–1944) a 
budapesti skót misszió mártírja, 
aki Magyarország német meg-
szállása után nőket és gyerekeket 
bújtatott. Később velük együtt 
deportálták Auschwitzba, ahol 
meggyilkolták. Naplóját és életé-
nek titkait rokona, az új-zélandi 
újságírónő, Lynley Smith kutatta 
ki, és adta közre nemrég az Egye-
sült Államokban.

Jane Haining születésének 100. 
évfordulóján a Világ Igaza címmel 
adóztak emlékének, 2010 óta pe-
dig a Fővárosi Közgyűlés döntése 
értelmében a pesti rakpart egyik 
szakasza a nevét viseli.

A magyar olvasók most talál-
kozhatnak először a megrendítő 
történettel ebben a Magyar Ho-
lokauszt Emlékévben megjelenő 
kötetben.

Jamie Oliver: 15 perces kaják 
(Park Könyvkiadó)
Ízletes és tápláló ételek szuper-

gyorsan, a hét minden napjára 

Anne Frank meséi és rövid tör-
ténetei most először jelennek meg 
magyarul. A kötet végén olvasha-
tó tanulmányok által pedig Anne 
Frank életéről, családjának tör-
ténetéről és írásainak történelmi 
hátteréről tudhatunk meg többet.

Guus Kuijer: minden dolgok 
könyve (Kolibri Kiadó)
Megrendítő történet – vigyázat, 
Magasfeszültség!

A Magasfeszültség!-sorozat újabb 
darabja egy olyan fiúról szól, aki lát-
ja, amit a felnőttek nem látnak, és 
a saját bőrén érzi, milyen, ha valaki 
elveszti önmagát és a szabad gon-
dolkodásra való képességet. 

Thomasék szomszédja egy vén 
boszorkány, akitől mindenki tart. 
Trópusi halak úsznak a csator-
nában. Békák hada dörömböl a 
bejárati ajtón. Legalábbis Tho-
mas így látja. Rajta kívül azon-
ban senki másnak nem tűnnek 
fel ezek a dolgok. A fiú mindent 
lejegyez a naplójába, a Minden 
dolgok könyvébe. Ez nyugtatja 
meg, amikor az apja elveri, vagy 
amikor az angyalok sírni kezdenek 
az édesanyja miatt. Az írás erőt ad 
Thomasnak, és segít, hogy olyan 
emberré váljon, amilyen mindig is 
lenni szeretett volna… 

Boldog.
Guus Kuijer holland gyermek- 

és ifjúsági író. Népszerűségének 
titka, hogy éppolyan komolyság-
gal és nyíltsággal fordul fiatalabb 
olvasóihoz, mintha felnőtteknek 
írna: nem kerüli el a kényes témá-
kat, aktuális társadalmi kérdé-
seket, hanem 
ezeken keresz-
tül elfogadásra 
tanít. Kuijer 
2012-ben 
elnyerte az 
Astrid Lindg-
ren-emlékdíjat, 
a világ legjelen-
tősebb gyer-
mek- és ifjúsági 
irodalmi díját.

„A könyvben leírt ételek ízlete-
sek, érdekesek és házias jellegűek, 
akár egy kollégiumban készíti 
el valaki egy sereg diáknak, akár 
otthon főzik meg a szülők a gyere-
keknek.

Számomra azonban az a legjobb 
az egészben, hogy ezek a csodá-
latos ízek, ez a hihetetlen gyorsa-
ság és a tápláló, hétköznapi ételek 
itt mind együtt vannak, egyetlen 
csomagban.

A recepteket mindenféle szintű 
főzési tudománnyal felruházott 
emberek tesztelték, kamaszoktól 
nyugdíjasokon keresztül elfoglalt 
családanyákig és családapákig, és 
a reakciójukban ugyanaz az izga-
tottság és lelkesedés tükröződött, 
amit a csapatommal együtt én is 
átéltem. Mindegyikük segített a 
recepteket mai formájukba önte-
ni. Ha nekik sikerült, akkor neked 
is sikerülni fog!” Jamie

Anne Frank: mesék és törté-

netek a hátsó traktusból (Park 
Könyvkiadó)
Anne Frank meséi és tör-

ténetei először magyarul
Hollandia német 

megszállásának idején 
Anne Frank két évig 
bujkált egy raktár hátsó 
traktusában. Itt vezette 
naplóját, amely 1947-
es kiadása óta a Biblia 
után a világ második 
legolvasottabb könyve. 
Az azonban kevésbé 
ismert, hogy Anne a 

hátsó traktusban elbeszéléseket 
és meséket is írt, sőt, Cady élete 
címen még egy regénybe is bele-
kezdett. Ezeket a rejtekhelyről 
szóló történeteket, visszaemlé-
kezéseket és kitalált meséket a 
legnagyobb gondossággal másolta 
át piszkozatból egy pénztárkönyv-
be, még tartalomjegyzéket is 
készített hozzá. Tudatosan készült 
naplójának és elbeszéléskötet-
ének megjelentetésére, amelyre 
azonban az ő életében már nem 
kerülhetett sor…
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rADnAI AnnA

Az egészségügyben dolgozókról kizárólag a 

gyógyítás jut általában az emberek eszébe, 

azonban az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, 

tudományos kutatók, ápolók, asszisztensek és egyéb 

szakdolgozók közül viszonylag sokan vannak, akik – 

kevés szabadidejükben, általában kedvtelésből, saját 

vagy szűkebb környezetük szórakoztatására – képző- 

vagy előadóművészeti tevékenységet is folytatnak: 

valamilyen hangszeren játszanak, énekelnek, esetleg 

saját együttesük van, (társas)táncolnak, avagy 

netalán festenek, szobrászkodnak stb.  

Orvosmuzsikus-koncert

Az Asklepios-Med mint egész-
ségügyi, kutató-fejlesztő és egyéb 
szolgáltató intézmény-közösség 
alapítója és vezetője vagyok. A 
szegedi székhelyű, de nagy számú 
nemzetközi partnerrel együtt-
működő tudományos konzorcium 
szakmai munkáin túl – jómagam 
orvosként, kutatóként és egy-
ben naiv festőként, valamint a 
művészetek elhivatottjaként, a 
fentieket felismerve – célul tűztük 
ki, hogy a művészetben is aktív 
kollégák részére kulturális múlttal 
rendelkező helységekben orvos-
muzsikus-koncerteket, illetve 
orvosképzőművész-kiállításokat 
szervezzünk. Mindezzel kizáró-
lag nonprofit módon, a magyar 
orvosok másik, művészi arcának 
széles körű bemutatását segíte-
nénk. Rendezvénysorozatunk a 
kezdet kezdetétől rendkívül sike-
res, és folytatni kívánjuk a maga 
nemében egyedülálló, és immá-
ron méltán rangosnak nevezett 
nemzetközi kezdeményezésünket. 
Mindezek alapján örömmel jelen-
tem be, hogy koncertsorozatunk 
következő állomásának a kiváló 
természeti, kulturális és idegen-

forgalmi adottságairól is ismert 
Szentendre ad otthont 2015. 
április 11-én, a városháza dísz-
termében. 

Kedves Kolléga! Sok szeretettel 
meghívom rendezvényünkre, ahol: 

 1. Bármilyen előadói tevékeny-
ség bemutatható (zongorán játsz-
hat, énekelhet, táncolhat, egy vagy 
több-tagú együttessel léphet fel 
stb.): semmiféle „szelekció”, avagy 
„cenzúra” nincs.  

 2. A koncert abszolút nonprofit 
módon kerül megrendezésre: tel-
jesen térítésmentes a részvétel, 
azaz mind a fellépés, mind pedig a 

közönség soraiban történő megje-
lenés mindenki számára ingyenes.  

 3. A maga nemében egyedül-
álló rendezvényünkre a világ min-
den tájáról várunk művész-kollé-
gákat, így lehetőség nyílik hazai és 
külföldi orvosokkal, egészségügyi 
dolgozókkal szakmai, valamint 
kulturális kapcsolatfelvételére is.  

 4. További információ és komp-
lett jelentkezési anyag elektroni-
kusan a palotas@asklepios-med.
eu e-mail címen kérhető (jelentke-
zési határidő: 2015. január 31.).  

 Nagy tisztelettel megkérem 
továbbá, hogy kollégái, ismerősei 
körében legyen kedves terjeszteni 
a zenei esemény lehetőségének 
hírét, hogy minél többen vehes-
sünk részt ezen a maga nemében 
egyedülálló nemzetközi rendez-
vénysorozaton, mind fellépőként, 
mind pedig vendégként!  

Együttműködésüket, valamint a 
koncerten való részvételüket előre 
is megköszönve kívánok Önnek és 
szeretteinek kellemes ünnepeket 
és sikeres, boldog újévet.  

 Tisztelettel:   
dr. Palotás András (MD, PhD) 

alapító és vezető  Asklepios-Med 
(www.asklepios-med.eu)  tel: +(36)
(30)255-6225  e-mail: palotas@
asklepios-med.eu
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HA LegKÉsőbb 2014. DeceMber 29-Én, HÉtfőn átutALjA nYugDíjbIztOsításA Díját, AnnAK 20%-át 

Az áLLAM Az Ön áLtAL MegfIzetett szjA-bóL Már 2015-ben átutALjA A bIztOsítónáL vezetett 

nYugDíjszáMLájárA!

példaként:  

•  Ha az Ön által ebben az évben befizetett összeg 650 ezer forint, akkor a biztosítónál lévő 

nyugdíjszámlájára 2015-ben az állam 130 ezer forintot helyez el

•  Ha a befizetett összeg 300 ezer forint, akkor 60 ezer forint kerül állami „ajándékként” az ön 

nyugdíjszámlájára

 

nyugdíjprogramjaink: 

•  unIOn  

rendszeres megtakarítás esetén, az  biztosító a nyugdíjprogramjában résztvevők 

számláján lévő összeghez a futamidő 10. évében az addig befizetett díjak közül a legalacsonyabb 

éves díj 100%-ának megfelelő összeget, majd a 15. és a 20. évben az addig befizetett összes díj 

közül a legalacsonyabb éves díj 50-50%-ának megfelelő összeget bónuszként hozzáteszi!

•  MKbb 

Az MKb Életbiztosító zrt. garantált szolgáltatási összegű programja esetében Ön definiálja, hogy 

mekkora díjat kíván fizetni, a biztosító pedig előre megadja a garantált összeget, amely nyugdíjba 

vonuláskor az Ön rendelkezésére áll.

•  Mindkét nyugdíjprogram igénybe vehető akár 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt is! 

HA szeretnÉ A 2014. Évre járó áLLAMI 20%-Ot IgÉnYbe vennI,  

A KÖvetKezőKet KeLL tennIe:

A www.mokkomplex.hu honlap nyitóoldal jobboldalán található 

„Privát nyugdíjprogram" feliratra kattintva megnyíló aloldalon 

található elektronikus űrlapot kitöltve a „Küldés" gombra kattintva 

kérje szakértőnk közreműködését.

A MOK Komplex pénzügyi tanácsadó Kft. munkatársa az Ön által megadott elérhetőségeken a 

legrövidebb időn belül felveszi önnel a kapcsolatot!

Kérdéseit kérjük, jelezze a MOK Komplex pénzügyi tanácsadó Kft. elérhetőségein:
telefon: (06 1) 301 0804 vagy (06 1) 269 4391/145      e-mail: mokkomplex@mok.hu     web: www.mokkomplex.hu

A MOK Komplex pénzügyi tanácsadó Kft. a Kamara tagjainak kiszolgálására létrehozott vállalat
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Karácsonyi klasszikusok

roger muraro és a budapesti 
Fesztiválzenekar
messiaen: Turangalîla-szim-

fónia 

MÜPA – december 12-13-14. 
Roger Muraro 1959-ben Lyonban 
született. Szaxofonozni tanult, 
majd autodidakta módon zongo-
rázni kezdett. 19 évesen felvették 
a Párizsi Konzervatóriumba. Mu-
raro zongoraművészi pályájához 
nagy nemzetközi versenygyőzel-
mek fűződnek, egyebek mellett 
megnyerte a moszkvai Csajkovsz-
kij- és a pármai Liszt-versenyt is. 
A Turangalîla tíz tételből álló mű, 
amelynek egyik „főszereplője” az 
ondes martenot, egy 1929-ben 
feltalált különleges elektronikus 
hangszer, amely rendkívüli hang-
terjedelmével a legnagyobb zene-
karon is átütő, éles, mégis emberi 
hangszínével veszi ki a részét a 
zenei történésekből.

Weber: A bűvös vadász 
Erkel Színház – bemutató: decem-

ber 14.
Mitől bűvös a bűvös vadász? Attól, 
hogy bűvös golyóval lő. Hétből hat 
talál, a hetedik az ördögé: arra irá-
nyítja, akire akarja. Max a főerdész 
kedvenc vadásza, lányának vőlegé-
nye, a főerdészi cím örököse. Fél a 
régi szokás követelte próbalövéstől. 
Ha elvéti, se lány, se állás. Max a 
próba közeledtével egyszer sem 
talál. Sebezhetővé válik. Elfogadja 
vadásztársa, Kaspar segítségét: 
megszerzi a bűvös golyókat. Csak 
egy ellencsoda menti meg attól, 
hogy elveszítse mindazt, ami miatt 
a lelkét kész volt elveszíteni. A hí-
res operáját Zsótér Sándor rendezé-
sében mutatja be az Erkel Színház. 
A darabot Halász Péter főzeneigaz-
gató dirigálja, a két szereposztás 
főbb szerepeit pedig Gábor Géza 
és Rácz István, Szabóki Tünde és 

Fodor Beatrix, Wierdl Eszter és Rácz 
Rita, valamint Kovácsházi István és 
Nyári Zoltán éneklik.

Alena baeva, Jurij bashmet és 
a liszt Ferenc Kamarazenekar
Zeneakadémia – december 15.
Alena Baeva a legifjabb hegedű-
művész-nemzedék egyik leg-
tehetségesebb tagja. Nincs még 
harminc éves, de máris rangos 
versenygyőzelmek sorát tudhat-
ja a magáénak. Kazahsztánban 
született, majd Moszkvában ta-
nult, világhírű mesterek mellett. 
Májusban a Concerto Budapest 
vendége volt, most a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral érkezik a Zene-
akadémiára. Egy valódi legenda, a 
brácsaművészként és karmester-
ként egyaránt aktív Jurij Bashmet, 
a Moszkvai Konzervatórium pro-
fesszora lesz a partnere a zene-
történet legszebb hegedű-brácsa 
kettősversenye, a Mozart Esz-dúr 
(K. 364) sinfonia concertantéjának 
előadásában. Ezen kívül Mozart és 
Brahms műveit hallhatja a közön-
ség Baeva tolmácsolásában.

illényi Katica és a Győri Fil-
harmonikus zenekar adventi 
hangversenye
Pécs Kodály Központ – december 
15.
A Liszt-díjas hegedűművésznő 
országos ünnepi turnéján a győri, 
soproni, tatabányai és budapesti 
koncert mellett Pécsen is fellép. 
Illényi Katica ízléssel ötvözi a 
klasszikus zenei irodalom alkotá-
sait a jazz és a könnyedebb mű-
fajok világslágereivel. A művésznő 
sokszínűségét mutatja, hogy a 
hegedülés mellett énekelni, sőt 
szteppelni is láthatjuk őt a színpa-
don, és megszólal egy csodálatos 
ünnepi dallam is a világ legkülön-
legesebb hangszerén, a theremi-
nen – melyen érintés nélkül, a 
levegőben tett karmozdulatokkal 
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lehet zenélni –, és az előadás után 
a közönség is kipróbálhatja. Illényi 
Katicát a Győri Filharmonikus Ze-
nekar kíséri, a repertoáron Bartók, 
Kodály, Liszt, Weiner Leó, Csaj-
kovszkij, Gershwin mellett John 
Williams és Edith Piaf slágerei is 
szerepelnek.

Stravinsky: A kéjenc útja
Operaház – bemutató: december 18.
Tom Rakewell nem egy túlságo-
san bonyolult figura. Kedvese van, 
munkája nincs, boldog nem-
törődömségben vegetál. Aztán 
felbukkan egy alak, aki vagyonhoz 
juttatja és követni kezdi Tomot, 
akár az árnyék. Tom tudtán kívül 
eladta lelkét az Ördögnek. Végtére 
is megundorodik élvhajhász éle-
tétől, megőrül, és bolondokházába 
kerül. Egyvalaki tart ki mindvégig 
mellette: elhagyott kedvese. Afféle 
fordított fejlődéstörténet ez, tan-
mese az ártatlanság elvesztéséről. 
Sztravinszkij 1947-ben, egy chi-
cagói kiállításon, William Hogarth 
nyolc festményből álló „képre-
gényét” látva talált rá a témára. 
Zenéjén érezni a mozarti hatást. 
Gyengéd áriák, mozgalmas kórus-
jelenetek, lírai versek, szellemes 
párbeszédek mesélnek el egy for-
dulatos és szívszorító történetet az 
emberi természet gyarlóságáról.

purcell Kórus és Orfeo zene-

kar – J. S. bach: Karácsonyi 
oratórium

MÜPA – december 20. 
„Bach miatt lettem zenész”, vallja 
a Művészetek Palotája hagyomá-
nyos hangversenyeinek idei diri-
gense, Vashegyi György, aki lassan 
huszonöt esztendeje töretlen len-
dülettel képviseli a korhű hang-
szeres előadásmódot Magyaror-
szágon. A Purcell Kórust 1990-ben 
alakította, az Orfeo Zenekart egy 
évvel később. Kétszázötven év 
zenéjét felölelő repertoárjukban 
hangsúlyosan szerepel Bach élet-
műve; a Karácsonyi oratóriumot is 
számos alkalommal megszólaltat-
ták már. Bach nagyszabású kom-

pozíciója éppen kétszáznyolcvan éve íródott, részei 
végigkísérnek bennünket Jézus születésétől a pászto-
rok imádásán át a napkeleti bölcsek látogatásáig. 

The King’s Consort – händel: messiás
Zeneakadémia – december 21.
Händel huszonnégy nap alatt készült el a Messiás 
259 oldalas partitúrájával. A darabban persze talán 
ez a legkevésbé különleges, hiszen Händel többnyire 
ilyen munkatempóban dolgozott. Sokkal izgalma-
sabb, hogy a Dublinban jótékonysági hangversenyen 
bemutatott mű miként vált már alkotója életében 
kultikus darabbá, s jutott el a 19. századi, olykor több 
ezer énekest és muzsikust megmozgató monstre 
előadásokig. A Zeneakadémián ezúttal az eredeti 
körülményeket felelevenítő, historikus előadásban 
lesz hallható a mű, az angol régizenészek legendás 
képviselője, Robert King és együttese előadásában. A 
King által még cambridge-i diákkorában, 1980-ban 
alapított King’s Consort Anglia egyik legjelentősebb 
régizenei formációja, amely kilencven lemezzel, több 
mint egymillió eladott példánnyal, rengeteg turnéval 
és számos zenetörténeti felfedezéssel büszkélkedhet. 

Nemzeti Filharmonikus zenekar, budapest 
bábszínház – Csajkovszkij: A diótörő
MÜPA december 23., december 27.
Az 1960-as évek végétől óriási népszerűségnek ör-
vend A diótörő, és mára a Nemzeti Filharmonikusok 
évadának is elengedhetetlen része lett a karácso-
nyi előadás. Ahogyan az is hagyomány már, hogy a 
mű nem balett formájában kerül színre: a közönség 
2014-ben is a Budapest Bábszínház produkciójában 
élvezheti.

Az Amadinda Ütőegyüttes és 
presser Gábor szilveszteri kon-

certje

Zeneakadémia – december 31.
Presser Gábor és az idén harminc-
éves Amadinda Ütőegyüttes 
közös szilveszteri koncertje már 
hagyomány. Az először 2001-ben 
megrendezett óévbúcsúztató 
hangversenyt a Zeneakadémia fel-
újítása miatt 2006 után befogadta 
a Müpa, így a folyamatosságnak 
nem kellett  megszakadnia. Most 
azonban ismét „régi otthonában” 
lehetünk részesei ennek a külön-
leges ünnepnek, amely nem isme-
ri a műfajok közötti határokat. A 
tradicionális ütőhangszeres zené-
től Bachon és Johann Strausson át 
a Presser-dalokig hallhat műveket 
a közönség. A koncert vendége Ka-
rácsony János (gitár, ének) lesz.

Osztrák-Magyar Haydn Zene-

kar – haydn: A teremtés
MÜPA 2015. január 1.
Joseph Haydn londoni látogatása 
hatására írta meg két nagysza-
bású, kései remekművét, Az évsza-
kok és A teremtés című oratóriu-
mokat. Utóbbi mű magyarországi 
bemutatójának emlékét őrzi a 
budai Alkotás utca neve: az orató-
rium a bécsi ősbemutató után két 
évvel, 1800. március 8-án Budán 
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hangzott el először. 2015-ben a 
Haydn-stílust anyanyelvi szinten 
ismerő Fischer Ádám és együttese, 
az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar 
tér vissza a pódiumra, hogy nem-
zetközi hírű szólisták és a Purcell 
Kórus közreműködésével meg-
szólaltassa az oratóriumot, amely 
a világ teremtésének állomásait 
jeleníti meg. Közreműködők: An-
nette Dasch szoprán, Eric Stok-
lossa tenor, Daniel Schmutzhard 
bariton, Sebestyén Miklós basszus.

lajkó Félix újévi szólókoncertje
Zeneakadémia – január 3.
Lajkó Félix stílusa besorolhatat-
lan, mindegy, hogy mihez nyúl, 
kikkel lép színpadra, a végered-
mény mindig kristálytiszta, vala-
milyen mély forrásból táplálkozó, 
ösztönös, zsigeri zene. A hegedűs 
saját zenei világa nemhogy kate-
gorizálhatatlan, egyenesen önálló 
műfajt teremt, amit különleges 
érzékkel vegyít gyakorlatilag bár-
milyen, hozzá hasonlóan igényes 
zenével. Többek között ezeket írták 
róla kritikusai.  Az újévi Zeneaka-
démiai hangverseny  a zenész 40. 
születésnapja apropóján megren-
dezett Lajkó Félix-maraton hosz-
szú, határon innen és túl megtar-
tott koncertjeinek megkoronázása. 
A művész fontosnak tartja az élet 
méltó befejezését, ezért az est tel-
jes bevételét felajánlotta a Magyar 
Hospice Alapítványnak.

liszt Ferenc Kamarazenekar,
várjon Dénes, Simon izabella, 
veronika Eberle 
MÜPA – január 7. 
Ma már a világ legnagyobb múltú 
kamarazenekarai közé tartozik a 
több mint ötven éve, 1963-ban 
alakult Liszt Ferenc Kamarazene-
kar. Ez idő alatt a Rolla János ve-
zette együttes mindent elért, amit 
el lehet érni: a világ legnagyobb 
hangszeres szólistáival lépett fel, 
több mint kétszáz lemezt készí-
tett, a világ szinte valamennyi 
jelentős zenei központjában meg-
fordult. Ezen a januári hangver-
senyen a Svájcban élő zeneszerző, 
karmester és oboaművész, Heinz 
Holliger áll az élükre, aki több 
nagy sikerű produkciót is jegyez 
a zongorista házaspárral, Simon 
Izabellával és Várjon Dénessel. 
Ezúttal egy fiatal német hegedű-
művészt is meghívtak: Veronika 
Eberlét. Műsoron: Haydn, Veress 
Sándor, Mendelssohn darabok.

piotr Anderszewski zongora-

estje

MÜPA január 9. 
Piotr Anderszewskit korosztálya 
legjelentősebb zongoraművészei-
nek egyikeként tartják számon. 
1991-ben londoni debütálása 
indította el a világhírnév felé. 
„Mélyen megindító élmény, […] a 
közönség megbabonázva hallgat-
ta” – írta róla a The Independent 
kritikusa. „A legmagasabb szintű 
zongorajáték” (The Guardian). 
Zenekari koncertjeivel elnyerte a 
Royal Philharmonic Society díját, 
amelyet a legjobb hangszeres 
előadónak ítélnek oda. 2002-ben 
Szymanowski-díjjal tüntették ki 
a zeneszerző műveinek előadásá-
ért. „A fiatalabb pianisták közül 
egyre inkább csatlakozni látszik 
a legnagyobbakhoz.” (BBC Music 
Magazine). A budapesti koncerten 
Beethoven, Schumann, Szyma-
nowski és Bartók egy-egy művét 
adja elő.

Szegedi Szimfonikus Zenekar  

– Újévi koncert
Szeged, Nemzeti Színház – janu-

ár 13.
A Szegedi Szimfonikus Zenekar a 
Dél-Alföld legjelentősebb zenemű-
vészeti együttese. Több-kevesebb 
megszakítással, különböző szerve-
zeti keretekben és elnevezésekkel, 
a városi zenekar története a XVIII. 
századra nyúlik vissza. A forrá-
sokból kitűnik, hogy az 1700-as 
évek végén már operaelőadásokat 
tartottak, melyekben ugyan a 
színpadon vándorló német társu-
latok játszottak, de helyi zenekar 
működött közre. Igazi minőségi 
ugrást a Szegedi Filharmonikus 
Egyesület zenekarának 1919-es 
megalakulása jelentett, ekkor jött 
létre a mai értelemben vett szimfo-
nikus zenekar, amelynek karmes-
teri pódiumán olyan nagyságok is 
megfordultak, mint például az ope-
ráját dirigáló Pietro Mascagni. A 
2015-ös újévi koncertet Vashegyi 
György vezényli, műsoron Haydn- 
és Mozart-szimfóniák lesznek.

Szergej leiferkusz és a Felvilá-

gosodás Korának Zenekara

MÜPA január 16. 
2010-ben ünnepelte pályafutása 
negyvenedik évfordulóját a nem-
zetközi zenei élet egyik legkere-
settebb orosz baritonja, Szergej 
Leiferkusz. Szinte egész pályáját a 
legendás szentpétervári dalszín-
ház, a Mariinszkij vonzásában töl-
tötte, elhivatottsága és teherbírá-
sa miatt kollégáitól kiérdemelte a 
„Vas Leiferkusz” becenevet. Pályája 
emlékezetes szerepét, a Borisz Go-
dunovot idézi fel ezen a koncerten, 
két érdekes zenekari műtől kere-
tezve: Muszorgszkij hátborzongató 
boszorkányszombat-zenéje a 
ritkán hallható eredeti változat-
ban szólal meg, az est második 
részében pedig egy méltatlanul 
mellőzött Csajkovszkij-szimfóniát 
hallhatunk.
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20-án hunyt el Ambroise 

paré, francia sebész, aki a 
modern sebészet atyjaként 
vonult be az orvostudomány 
történetébe. Paré apja falusi 
borbélyműhelyében kapta 
meg első sebészi leckéit. Ak-
koriban a borbélyműhelyek-
ben a hajvágás és borotválás 
mellett különféle sérüléseket, vágott és szúrt sebeket 
is gyógyítottak. Ambroise Paré a borbélyműhelyben 
vett „sebészeti gyakorlat” után a párizsi Hotel Dieu 
kórház felcsereként dolgozott, hamarosan azonban a 
harctéren találta magát. A mindössze 26 éves Paré – az 
1536-ban a Torinót ostromló francia csapatok harc-
téri orvosaként – egy véletlennek köszönhette, hogy 
felfedezte, miként is kímélheti meg a lőfegyver okozta 
seb embertelen kínjaitól szenvedő katonákat. S hogy 
mi volt ez a véletlen: elfogyott az az olaj, amellyel a 
katonák sebeit az addig szokásos és pokoli fájdalmakat 
okozó módszerrel kezelték, azaz felforrósított olajjal 
„fertőtlenítették”. Paré olaj híján egy gyomorkeserűből, 
tojássárgájából, terpentinből és rózsaolajból álló keve-
réket készített. Az ezen kenőccsel kezelt katonáknak 
másnapra lement a lázuk, és fájdalmaik is csökkentek. 
Paré azonban nem csupán egyszerű közkatonákat 
gyógyított, páciensei között uralkodók (II. Henrik, II. 
Ferenc, III. Henrik, IX. Károly) is voltak. 

A francia sebész legjelentősebb felfedezése azonban 
az volt, amikor 1552-ben Calais ostrománál az elkerül-
hetetlen végtagcsonkolás helyén nem égetéssel csil-
lapította a vérzést, hanem a feledés homályából újra 
visszahozta az erek lekötését. A vérzés csillapítására az 
artériák lekötését választotta, amputálásnál elkötötte 
az ütőeret. Az I. Ferenc itáliai hadjárata alkalmával 
szerzett tapasztalatait egy, a hadisebészetet forradal-
masító kötetben foglalta össze, amely 1545-ben jelent 
meg. Bár nem volt művelt ember – még latinul sem 
tudott –, a király kifejezett kérésére 1554-ben már a 
párizsi orvosi fakultás sebészi kollégiumának vezetője 
lesz. Paré műveit (Tíz könyv a sebészetről, Párizs, 1564; 
A pestis, a himlő és kanyaró kézikönyve, Párizs, 1568; 
Öt könyv a sebészetről, Párizs, 1572), amelyeknek már  
életében nagy sikerük volt – franciául írta, tanítványa 
(Jacques Quillemeau) később ezeket az írásokat latinra 
fordította. Paré írásai a későbbiekben több kiadásban 
német, holland és angol nyelven is megjelentek.

Paré mindezek mellett foglalkozott szülészeti 
technikákkal, toxikológiával, érdeklődött a fejlődési 

rendellenességek iránt, meghatá-
rozta a protézisek alapfunkcióira 
vonatkozó téziseket, záras felső és 
alsó végtagprotéziseket készített. 
Akkoriban a művégtagot „csattogó 
lábnak” hívták, mivel a benne lévő 
faütköző, minden lépésnél csattogó 
zajt keltett. A mozgást segítő pro-
tézisek mellett Paré a foghúzáshoz 
egy pelikán nevű speciális műszert 
is alkotott, műszemet készített, il-
letve a koponyalékelés technikáját 
is tökéletesítette.

115 éve – 1899. december 30-
án, 85 éves korában, Londonban 
hunyt el Sir James paget, aki mű-
vészet- és természetkedvelő anyja 
hatására lépett természettudomá-
nyos pályára. Így a sokgyermekes 
családban született James – báty-
jaival ellentétben – nem a hajótu-
lajdonos, kereskedő 
apja nyomdokaiba 
lépett, inkább Nor-
folk növényeit és 
állatait tanulmá-
nyozta. James Paget 
a londoni Szent 
Bertalan Kórházban 
folytatja tanul-
mányait, ahol egy 
tébécében elhunyt 
beteg izmaiban, 1835 februárjában 
bukkan rá az élősködő fonalféregre. 
Megfigyeléseit megbeszéli pro-
fesszorával (Sir Richard Owen) is, 
aki ezen parazita fonalféregnek a 
következő tudományos nevet adja: 
Trichinella spiralis. 

Paget 1836-os sebészeti vizsgái 
után anatómiát és élettant oktat, 
illetve vizsgára készíti fel a diákjait. 
1847-ben már az anatómia és a 
sebészet professzora, rengeteg 
publikációja jelent meg, 1878-tól 
számos európai országban tart 
előadásokat. Így nemcsak saját 
londoni diákjai – akik módfelett  
kedvelték professzorukat –, de más 

egyetemek hallgatói is élvezhették 
színes, egyedi előadásait. A nagy-
szerű szónokként ismert James 
Paget magánorvosként is praktizál. 
A Cavendish Square közelében 
lévő rendelőjében 1851-től fogadja 
pácienseit, majd életútjának egyik 
fontos állomásához érkezik, amikor 
is 1858-ban Viktória királynő sebé-
szévé lép elő. 

Paget – aki 41 éven keresztül 
szolgálta Anglia uralkodónőjét 
–  orvosi teendői mellett írásra is 
szakított időt. A Lectures on Tu-
mours (1851), Lectures in Surgical 
Pathology (1863), Clinical Lectures 
and Essays (1875) című kötetek 
megírása mellett folyóiratokban 
(Medical Times and Gazette, Medi-
cal Quarterly Review) is publikált, 
valamint a londoni Szent Bertalan 
Kórház múzeumának kurátori 
posztját is vállalta. Szabadidejében 
számos boncolást végez, anatómiai 
és sebészeti szakkönyveket forgat.

Paget 51 évig volt házas, házas-
ságából hat gyermeke született. 

Az angol sebész, 
aki 1851-ben lett a 
Royal Society tagja, 
1875-ben pedig a 
Royal College of Sur-
geons elnöke, olyan 
nagyságokkal tartott 
baráti kapcsolatot, 
mint Pasteur, vagy 
Virchow. A Pa-
get-kórt – amely 

az oszteoporózis utáni második 
leggyakoribb metabolikus csont-
betegség, és amely a betegnél fáj-
dalmat, töréseket és torzulást okoz 
és leggyakrabban a koponyában, a 
karokban, a gerincben, a medence-
csontban, a lábak hosszú csöves 
csontjaiban fordul elő – James Paget 
1876-ban írta le. A Paget-kór mel-
lett az angol sebész nevét – többek 
között – a Paget-sejtek, a culvarium 
és axilla Paget-betegsége, a csontok 
Paget-betegsége, a mamilla ekcé-
maszerű carcinomája is őrzi.

czOMpó juDIt
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Hyundai kedvezmények a Magyar Orvosi Kamara tagjai részére

2014 III. negyedév

i20 go! brasil* i30/i30 Wagon Új elantra i40 i40 (travel 
és business)

Új ix35 (kivéve: Life, 
Life plus)

Új ix35 2.0 4WD M/t (kivéve: 2.0 crDi Lp) Új ix35 2.0 4WD A/t

16,0% 15,5% 15,5% 14% 18% 10% 12% 14%

Kitételek:
- a feltételek változtatásának jogát a Hyundai Holding Hungary Kft fenntartja magának
- kedvezmények a MOK igazolvány felmutatásával vehetők igénybe
- kedvezményeink az aktuális bruttó Listaárból számolva érvényesek
- *limitált szériás i20 go! brasil modellek kizárólag raktárról, akár 16% kedveménnyel is elérhető
- az itt megadott kedvezmények más akciós, limitált vagy csomagos modellel nem vonhatók össze.

Az Almási Balogh Pál Kórház újonnan épült, 
most induló 30 ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs 
Osztályára keres: 1 fő osztályvezető főorvost – 2015. 
március 1-i kezdéssel; valamint azonnali munka-
kezdéssel, kiemelt bérezéssel: 1 fő belgyógyászt a 
Belgyógyászati Osztályra, 1 fő szülész-nőgyógyász 
szakorvost a Szülészeti Osztályra, 1 fő traumatológus 
szakorvost a Sebészeti Osztályra, 1 fő reumatológus 
szakorvost a Reumatológiai Osztályra. Szolgála-
ti lakás megbeszélés tárgyát képezi. Érdeklődni: dr. 
Eszenyi Géza főigazgatónál a 48/574-425 telefonon 
vagy e-mail: ig@hosp.ozd.hu

Angol 4xgyorsabban, beszédcentrikus Cal-
lan-módszer, anyanyelvi tanárok, Skype-on is,  
www.ilc.hu, 202-3337

VI. kerület, Podmaniczky utcában (volt MÁV 
szakrendelőben) exkluzív, 22 nm-es rendelők kiadók 
heti néhány órától akár mindennapos bérletig. Bő-
vebb információ: http://www.vasuteu.hu/vasuteu/
vasuteu.news.page?nodeid=1502

A Monori Szakorvosi Rendelőintézet mun-
katársat keres az alábbi szakorvosi munkakörök 
betöltésére: sebész, traumatológus, ortopédus, kar-
diológus, bőrgyógyász, nőgyógyász, fül-orr-gégész, 
szemész. A részletekről az alábbi elérhetőségeken ér-
deklődhetnek: dr. Csernus Zoltán főigazgató, e-mail: 
monoreu@monornet.hu, Tel.: 0629/412-659

Budapesti házi gyermekorvosi praxisba helyettes 
gyermekorvost keresünk. Jelentkezés: gyerekdok-
tor@gmail.com

Vállalkozásoknak és 
háziorvosi rendelőknek vállaljuk 
foglalkozás-egészségügyi ellátás 
biztosítását és munkavédelmi 
szempontú, továbbá biológiai 
és éles, illetve hegyes eszközök 
használatából származó kockázat-
értékelés elkészítését. Mindkét 
szolgáltatás egyidejű megrende-
lése esetén kedvezményt biztosí-
tunk. Érd: 06/30-9-579-773

Facharzt Angiologie ge-
sucht im Schweizer Regionals-
pital (www.spital-lachen.ch) zur 
Verstaerkung des interdisziplinae-
ren Gefaesszentrums. Attraktive 
Anstellungsbedingungen und 
Entlöhnung. Gute Deutschkennt-
nisse notwendig. Ihre Bewerbung 
schicken Sie an personaldienst@
spital-lachen.ch.

Mosonmagyaróváron fel-
nőtt háziorvos praxis (1100 fő) 
eladó. Tel.: 06 20 972 8980

Budapest II. kerületében 
(Hűvösvölgyi út), alapszinten fel-
szerelt magánorvosi rendelőben 
rendelési idő kiadó. Érdeklődés 
telefonon: +36 20 440 5100

Budapest II. kerületében ult-
rahanggal felszerelt (kardio-, hasi, 
vascularis, nőgyógyászati fejek-
kel), exkluzív magánorvosi rendelő 
kiadó. Tel.: 06-30-297-84-82

A ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház és Rendelőintézet ke-
res Pszichiátriai Osztályára 2 
fő, Kardiológiai Osztályára 1 fő 
szakorvost vagy közvetlen szak-
vizsga előtt álló szakorvosjelöltet 
osztályos fekvőbeteg ellátás orvosi 
feladatainak elvégzése, ügyeleti 
feladatok ellátására. Részletek: 
http://toldykorhaz.hu/?page_
id=69 címszó alatt olvashatók. 

Strasbourg-Chartres-Blois környékére keresünk 
üzemorvosokat Munkaidő: 35 óra/hét Fizetés:  

4000 euro NETTó/hónap Szép Ferenc: 06 309 70 74 74 
esprit@t-online.hu
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KEDVEZMÉNYES BELÉPŐ A FŐVÁROSI NAGYCIR-
KUSZBA!
A Fővárosi Nagycirkusz szeretettel várja a Kamara 
tagjait és vendégeit a „Zéró gravitáció” c. műsorán! 
Egyedi kedvezményünk a Kamara tagjainak: 25% ill. 
40%. Jegyigénylés a www.mok.hu oldalon található 
űrlap segítségével. További információ a kedvez-
ményről ill. a műsorról: 0620/2957001 (H-P 9-17) 
ill. www.fnc.hu

FIAT
Fiat Group Automobiles CEE Kft. aktuális listaárból 
13% kedvezmény minden új személygépkocsi 
vásárlása esetén. 1138 Budapest Madarász Viktor 
utca 47. A-B épület IV. Emelet. Telefon: +36-1-458-
3100 Internet: www.fiat.hu; www.alfaromeo.hu; 
www.lancia.hu; www.jeep.hu

SAMSUNG KEDVEZMÉNY
A KeveCom Kft. (Samsung Mo. hivatalos disztribútor 
és szerviz) 10% kedvezményt ajánl a MOK-tagoknak 
a Samsung lakossági légkondicionáló berendezések 
árából. Energiahatékonyságuknak köszönhetően a 
berendezésekkel nemcsak hűteni lehet! Hőszivattyú-
ként fűtésre illetve légtisztításra is kiváló megoldást 
nyújtanak. Igény esetén ingyenes felmérésre is van 
lehetőség, illetve telepítést végző vizsgázott szak-
céget is tudunk ajánlani országszerte. Részletes in-
formáció: www.keveklima.hu/mok.html weboldalon. 
Várjuk érdeklődésüket a 06-20-4065-110 telefon-
számon vagy a klima@kevecom.hu e-mail címen.

OPTIMUM LÁTÁSJAVÍTÓ LÉZERKÖZPONT
Lézeres látásjavítás MOK-tagoknak 30% kedvez-
ménnyel! Nálunk az orvosi garancia nem extra szol-
gáltatás, hanem a kezelések természetes velejárója! 
Kérje ingyenes tájékoztatónkat a rövidlátás, távol-
látás és astigmia megszüntetéséről a (06-1) 275-
5590-es telefonszámon vagy látogasson el a www.
optimuminfo.hu weboldalra. Optimum Látásjavító 
Lézerközpont. Az éleslátás helye: 1124 Budapest, 
Fodor u. 77. Telefon: (06-1) 275-5590; e-mail: in-
fo@optimuminfo.hu; web: www.optimuminfo.hu.

HONDA ÉLES KFT.
Új gépkocsi vásárlása esetén kérje egyedi akciós 
ajánlatunkat. Szervizmunkáknál az alkatrészekből 
10%,  a munkadíjból 15% engedmény, kivéve a biz-
tosítási káresemények (1106 Budapest, Jászberényi 
út 38.,  telefon: (06-1) 262-1340, (06-1) 260-6853; 
e-mail: ertekesites@hondaeles.hu).

HONDA AUTÓCENTRUM SZABÓ
Cégünk új gépkocsi vásárlásakor egyedi kedvezmé-
nyeket és plusz 1 év Autócentrum Szabó garanciát 
kínál a MOK-tagok részére. Szervizünk igénybevétele 
esetén akár 20% munkadíj- és akár 20% alkatrész 
kedvezményt tudunk nyújtani Ügyfeleink részére. 
Szükség esetén pedig díjmentes szerviz csereautó-
val biztosítjuk kényelmét a szervizelés időtartama 
alatt. Várjuk szalonunkban. Címünk: 8000 Székes-
fehérvár, Kadocsa utca 59. Telefon: 06 22 500 986. 
Webcím: www.autocentrumszabo.hu - Nálunk az au-
tó is a családhoz tartozik.

HONDA ALBA KFT.
Honda Alba Kft. a MOK-tagoknak új gépkocsi vásár-
lásakor egyedi kedvezményt, a gyári kiegészítők 
árából 10% engedményt biztosít. Várjuk megtiszte-
lő érdeklődésüket: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa 
utca 59.
Telefon: (06-22) 500-986, fax: (06-22) 500-987,  
e-mail: zsoldosb@honda.consalba.hu. 

HOTEL FAGUS SOPRON
A Hotel Fagus Sopron a MOK-kártyatulajdonosok-
nak a következő kedvezményeket nyújtja: 30%-os 
kedvezmény a mindenkori szobaárból, 20% kedvez-
mény a csomagárakból. Információ és kapcsolattar-
tás: sales@fagushotelsopron.hu, telefonszám: +36 
99 515 000.

T-MOBILE EXKLUZÍV AJÁNLATA A MOK-TAGOKNAK
A Magyar Telekom a MOK kamarai tagjainak nyúj-
tott szolgáltatási kedvezményeket 2012 júniusá-
tól kiterjesztette a T-Home szolgáltatásokra is. A 
részletek megismerhetőek a mok.hu-n, és a Magyar 
Telekom és partnerei üzleteiben.

LINGUAMED 2001 KFT. – SZAKFORDÍTÁS MOK-TA-
GOKNAK.
A LinguaMED egészségügyi fordítóiroda 10% ked-
vezménnyel vállalja a külföldi munkavállaláshoz 
szükséges és egyéb dokumentumok szakfordítási 
feladatainak elvégzését. Bővebb tájékoztatás és 
megrendelés: LinguaMED 2001 Kft. 1053 Buda-
pest, Kossuth Lajos u. 7-9. Telefonszám: 06-1-797-
7970, fax: 06-1-785-0518, mobil: 06-20-395-
3625, e-mail: info@linguamed.hu, honlap: www.
linguamed.hu.

VÍRUSIRTÓ-KEDVEZMÉNY MOK TAGOKNAK
A MOK és a G Data vírusirtó magyarországi kép-
viselete együttműködési megállapodást kötött, 
melynek értelmében tagjaink összesen 50% 
kedvezménnyel vásárolhatnak G Data vírusirtó 
szoftvereket. A termékről bővebb információ a 
http://virusirto.hu oldalon érhető el, tagjaink a 
kedvezmény igénybevételéhez szükséges kódot a 
virusirto@mok.hu e-mail címen igényelhetik a név 
és pecsétszám, illetve a MOK nyilvántartási szám 
megadásával (a nem orvos tagjaink esetében). A 
G Data vírusirtó áraiból nyújtott kedvezmény mér-
téke a listaárakhoz képest 50%. A forgalmazó által 
egyébként biztosított, 35%-os orvosi kedvezményt 
figyelembe véve 15%.

OPEL AKCIÓ A MAGYAR ORVOSI KAMARA  
TAGJAI RÉSZÉRE
Adam (minden modell): 11%; Corsa (Selection, 
Benzin) Selection Comfort csomag LPG esetén + 
Elektromos komfort csomag/Selection Comfort 
csomag: 17,5%; Corsa (Enjoy, Active, Cosmo, Sport, 
vagy Color Edition vagy All White/All Black Edition) 
légkondicíonáló (Enjoy és Color Edition): 17,5%; 
Meriva (Selection, kivéve 1.4 100 LE) légkon-
dicíonáló, elektronikus levegő újrakeringetése + 
fedélzeti számítógép/Display vezető oldali info 
center + Selection Sound csomag: 17%; Meriva 

(Selection 1.4 100LE, Enjoy, Active, Cosmo) elekt-
ronikus klímaberendezés, két zónás, vezető és 
utasoldali, levegőkeringetés vagy légkondicíonáló, 
elektronikus levegő újrakeringetése + Selection 
Sound csomag: 13,5%; Mokka (minden modell): 
13,5%; Astra (minden modellre, kivéve: Selection 
1.4 78/100LE és Selection 1.6 115LE): 16,5%; 
Astra (Selection (1.4 87/100LE és 1.6 115LE)): 
19,5%; GTC Astra (minden modell):  13,5%; Zafira 
(Enjoy):  16,5%; Zafira Tourer (minden Modell): 
16,5%; Insignia (minden modell): 21,5%; Antara 
(minden modell): 17,0%; Corsa Van (minden mo-
dell) légkondícinonáló: 13,5%; Corsa Van (Buisness 
Edition): 16,5%; Combo (Cargo): 17,5%; Combo 

(Cargo) légkondicíonáló, rádió CD lejátszóval (UC8 
- Hangszóró), ködlámpák: 18,5%; Combo (Tour): 
13,5%; Vivaro (minden modell): 21,5%; Vivaro 
(minden modell) elektromos működtetésű fűtött 
tükör mindkét oldalon + légkondicionáló elöl (a 

kesztyűtartó hűtése nélkül)+ 3 gombos (funkciós) 
kulcs, szelektív ajtózár: 23,5%; Vivaro (Business 
Edition): 25,0%; Vivaro (Van L2 Modellre): 24,5%; 
Vivaro (Van L2 Modellre) elektromos működteté-
sű fűtött tükör mindkét oldalon + légkondicionáló 
elöl (a kesztyűtartó hűtése nélkül) + 3 gombos 
(funkciós) kulcs, szelektiv ajtózár: 26,5% ; Vivaro 
(Van L2 Buisness Edition): 28,0%; Movano (Van L1 
FWD, L3 RWD): 12,5%; Movano (Van L1 FWD, L3 
RWD Manuális légkondicionáló) (+XR5 pollenszű-
rő): 14,5%; Movano (Van egyéb modellek; Combi 
L2H2; Busz): 14,0%; Movano (Van egyéb modellek; 
Combi L2H2; Busz) Manuális légkondicionáló (+XR5 
pollenszűrő) + Első és hátsó manuális légkondicio-
náló + Első és hátsó légkondicíonáló + Kiegészítő 
fűtés: 16,0%; Movano (Platform Cab; Combi L1H1): 
16,5%; Movano (Platform Cab; Combi L1H2) Manu-
ális légkondicionáló (+XR5 pollenszűrő) + Első és 
hátsó manuális légkondicionáló: 18,5%; Movano 
(CrewCab; ChassisCab): 21,5% ; Movano (Crew-
Cab; ChassisCab) Manuális légkondicionáló (+XR5 
pollenszűrő): 23,5%

ORION MOLECZ FÉNY KFT. 
Az Orion Molecz Fény Kft. a Magyar Orvosi Kamara 
és annak valamennyi tagja részére 15%-ig terje-
dő vásárlási kedvezményt biztosít. A kedvezmény 
igénybevételéhez az Orvosi Kamara tagság igazolá-
sa szükséges. Cím: 1113 Budapest, Karolina út 17.

VODAFONE EGYÉNI AJÁNLATA A MOK-TAGOKNAK. 
Részleteket a www.mok.hu oldalon talál.

AZ IBUSZ vállalja, hogy a Magyar Orvosi Kamara 
tagsági igazolvánnyal igazolt munkatársai, valamint 
velük azonos foglalásban szereplő hozzátartozóik 
(házas- vagy élettárs, gyermek, szülő) részére 5–10% 
kedvezményt biztosít. Részletek a www.mok.hu ol-
dalon.

SOS UPS AMBULANCIA KFT. 
1134 Budapest, Angyalföldi út 23. (ügyfélparkoló 
az udvarban) (H-P: 8–17) Tel.: (1) 350-5170 Fax: 
(1) 349-6721 E-mail: ugyfelszolgalat@sosups.hu 
MOK tagsági igazolványra 5% kedvezménnyel: szer-
vizeltetheti szünetmentes áramforrásait, vásárolhat 
akkumulátorokat, felújított szünetmentes táp-
egységeket garanciával, utángyártott eszközöket. 
A kedvezmény egyéb akcióval-engedménnyel nem 
vonható össze. http://www.sosups.hu/ WEB áruház-
ban a MOK-tagok 5% kedvezményben részesülnek 
akkumulátorok, felújított szünetmentes tápegy-
ségek (garanciával), illetve utángyártott eszközök 
vásárlási tételeiből (a szállítási költség kivételével). 
Regisztrációnál a megjegyzésben kérjük feltüntetni: 
„MOK” és a tagkártya számát. A kedvezmény egyéb 
akcióval-engedménnyel nem vonható össze.

AMDESIGN BELSŐÉPÍTÉSZET
Belsőépítészeti tervezés és tanácsadás számító-
gépes látványtervezéssel, MOK-tagoknak 15% 
kedvezményt biztosítunk. Elérhetőségek: dr. Batá-
né Molnár Gabriella : 06-20/9830-923; molgabi@
yahoo.co.uk; www.amdesign-net.hu; facebook: 
AMdesIgn Lakberendezés

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS KEDVEZMÉNYESEN! 
Az Airport Parking CENTER biztonságos parkolást, 
ingyenes transzfert és 10% kedvezményt bizto-
sít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről utazó 
MOK-tagok számára. A kedvezmény igénybevételé-
hez foglaláskor írják be a kupon megfelelő mezőjé-
be a „MOK” azonosítót. 2220 Vecsés, Üllői út 859. 
www.airportparkingcenter.hu
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A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az 

évértékelőn részt vett dr. Éger István a Magyar 

Orvosi Kamara elnöke is. A 2014-es év jelentős a 

Sportegyesületünk életében, mivel megalakulásunk 

10. évfordulóját is ünnepeljük. Dr. Jerémiás Attila, a 

sportegyesület elnöke összefoglalta az elmúlt 10 év 

fontosabb eseményeit.

Évet értékelt a Magyar Orvosok 
Sportegyesülete

2004 tavaszán 12 fővel alakult 
meg a Magyar Orvosok sportegye-
sülete a Magyar Orvosi Kamara 
támogatásával. Célunk az volt, 
hogy biztos keretet biztosítson a 
sportolni vágyó, illetve sportoló 
orvosoknak, támogatást nyújt-
son az országos és a nemzetközi 
versenyeken történő részvételhez. 
Az egyesületi forma lehetőséget 
biztosít különféle pályázatokon 
való részvételre, a SZJA 1%-nak 
fogadására szintén lehetőségünk 
lesz. Az alapszabályunk elfogadá-
sa után a Fővárosi Bíróság 2004 
szeptemberében jegyezte be a 
sportegyesületünket. Taglétszá-
munk 2014-ben elérte a 100 főt. 
Az Orvosi Kamara 200 000 HUF 
induló tőkével segítette a mun-
kánkat. Induláskor az egyesületi 
tagdíjat is meg kellett állapítani, 
ez akkor évi 2400 Ft volt. Ez az 
összeg az elmúlt 10 évben nem 
változott. Sajnálatos módon 
vannak, akik ezt az összeget is 
soknak tartják. Tevékenységün-
ket az alapszabályban lefektetett 
célok mentén végezzük. Az Orvosi 
Kamarával meglévő kapcsola-
tunk kiemelkedően jó, anyagi 
és erkölcsi támogatásuk nélkül 

munkánkat nem tudnánk ered-
ményesen folytatni. Támogatásuk 
lehetőséget teremtett arra, hogy 
az Orvos Világjátékokon, az Orvos 
Tenisz Világbajnokságon érmes 
helyezést elért tagjainkat szerény 
összeggel támogassuk. Minden 
évben az éves beszámoló kereté-
ben a kiemelkedő eredményt elért 
sporttársainkat oklevéllel jutal-

mazzuk. Gyakorlattá vált, hogy 
az Orvos Világjátékok előtt közös 
sportolásra hívjuk a nemzetközi 
versenyeken indulni szándékozó 
kollégákat. A sportolás után lehe-
tőség nyílik kötetlen beszélgetés-
re, az új indulók bemutatkozására. 
Erre az eseményre többségében 
Kiskunhalason került sor. Egy 
alkalommal dr. Döme Péter segítő 
támogatásával Balatonfűzfőn ta-
lálkoztunk. Az érdeklődők szerény 
száma miatt a következő talál-
kozásokat ismét Kiskunhalason 
szerveztük. Minden találkozó 
alkalmával felvetjük annak a lehe-
tőségét, hogy ha valaki jobb helyet 
tud és vállalja a szervezést, úgy 
új helyszínnel próbálkozhatunk. 
Rendszeresen támogatjuk az Or-
vos Teniszezők Országos bajnok-
ságát. Ez alkalommal is szeretném 
megköszönni dr. Dani Vilmos és 
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dr. Klekner Álmos kitűnő szervező 
munkáját. Az orvos triatlonisták 
országos és nemzetközi versenyeit 
is támogatjuk, amennyiben segít-
ségünket fontosnak érzik.

Sikerként értékeljük, hogy sok 
egyeztetés után sportegyesüle-
tünkön belül sikerült létrehozni 
az orvos teniszszakosztályt. A 
teniszezők részére ezáltal új le-
hetőség nyílik pályázatokon való 
részvételre, megkönnyíti munká-
jukat a szponzorok felkutatásában 
is. Ezideig a teniszszakosztály tagjai 
közül a vártnál kevesebben csatla-
koztak az egyesületünkhöz, így a 
következő év feladata lesz, hogy Dr. 
Klekner Álmos elnök úrral közö-
sen megtaláljuk azt az utat, mely a 
taglétszámunk további bővüléséhez 
vezethet. Úgy véljük, hogy érdekér-
vényesítő tevékenységünk nagyobb 
taglétszámmal sikeresebb lehet. 
Sportegyesületünk országos bemu-
tatását segítette, hogy sikerült a HÍR 
TV-ben beszámolni munkánkról, 
és az addigi elért eredményeinkről. 
Ehhez nagy segítséget nyújtott Dr. 
Huszágh Hedvig elnökségi tagunk. 
Dr. Éger István elnök úr lehetőséget 
biztosított arra, hogy az Orvosok 
Lapjában az országos és a nemzet-
közi versenyekről, és az ott elért 
sikereinkről beszámolhassunk. Úgy 
vélem, hogy a megfelelő publicitás 
ellenére még mindig vannak, akik 
rácsodálkoznak az elért eredmé-
nyeinkre. Taglétszámunk bővítése 
során az orvostudományi egyete-
mek testnevelési tanszékeivel is 
felvettük a kapcsolatot, de áttörést 
sajnos nem tudtunk elérni. Örömre 
adhat okot, hogy minden évben van 

új jelentkező, aki ki akarja próbálni 
magát nemzetközi versenyen is.

Anyagi helyzetünk stabil, gaz-
dálkodásunk kiegyensúlyozott, 
köszönhetően az Orvosi Kamara 
támogatásának. Az éves tagdíjból 
befolyt összeg az általunk meg-
jelölt feladatok teljesítéséhez nem 
elegendő. Egyesületünk könyve-
lőjének segítségével rendszeresen 
pályázunk a működési feltételek 

biztosítására. Azt el kell mon-
danom, hogy a pályázat sikeres 
elnyerése nem könnyű feladat. A 
SZJA 1%-nak fogadásához nagy 
reményeket fűztünk, de csalód-
nunk kellett, amit az is mutat, 
hogy a 2014-es évben csupán 
78 000 Ft érkezett a számlánk-
ra. A szponzorok felkutatásában 
szintén nem jártunk nagy sikerrel. 
Az Egészségügyi Minisztérium-

A legered-

ményesebb 

sportolóinkról 

az Országos 

Küldöttközgyű-

lésen is meg-

emlékeztek
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Dr. jerÉMIás AttILA

tól egy alkalommal kaptunk 
1 000 000 Ft-ot, dr. Kovács Viktor 
sporttársunk személyes ismeretsé-
ge kellett a fenti összeg elnyerésé-
hez. A gyógyszergyárakkal és for-
galmazókkal is próbálkoztunk, Ők 
azzal hárították el kérésünket, hogy 
a sportot nem, csak a kulturális 
tevékenységet támogatják. Ez év-
ben Dr. Molnár Valéria segítségével 
kapcsolatot teremtettünk Forever 
Living Products cég vezetésével, 
akik anyagi támogatást, terméket 
nem tudtak biztosítani számunkra, 
de helyette versenypólókat igen, 
melyek az egységes megjelenésün-
ket biztosította az Orvos Világjáté-
kokon. Köszönet érte!

Mielőtt a 2014-es év fontosabb 
eredményeit ismertetném, szeret-
nék röviden és a teljesség nélkül 
visszatekinteni a korábbi évek 
sikereire.

– 1998 nyarán Klagenfurtban 
került megrendezésre az Orvos 
Világjátékok. Ezen a versengésen a 
magyar orvos labdarúgó váloga-
tott 40 csapat közül első helyezést 
ért el. A többi versenyszámban 6 
orvos indult és 6 arany, 7 ezüst és 
2 bronzérmet nyert.

– 2005 július elején a spanyol-
országi Alicante rendezte a Világ-
játékokat, ahol már 23 egyéni 

induló és az orvos-kosárlabdacsa-
pat képviselte hazánkat. 28 arany, 
7 ezüst és 8 bronzérmet nyertek 
sportolóink.

– 2007-ben a marokkói Agadir 
adott otthont az Orvos Világjáté-
koknak, a magyar résztvevők szá-
ma már lényegesen kevesebb volt. 
A 6 kollégánk 11 arany, 7 ezüst és 
4 bronzérmet nyert.

– 2010-ben a horvátországi 
Poreč adott otthont a Világjáté-
koknak. Itt már sokkal több orvos 
képviselte hazánkat. A 40 orvos 29 
arany, 9 ezüst és 12 bronzérmet 
nyert.

– 2014-ben ismét Ausztria 
kapta a rendezés jogát. Welsben 
hazánkat 31 orvos képviselte sike-
resen. A 49 arany, 17 ezüst és 16 
bronzérem önmagáért beszél. Ér-
mes versenyzőink sportáganként 
a táblázatban olvashatók.

Két sportolónkat külön sze-
retném kiemelni. Zsoldosné dr. 
Jerémiás Ildikót, aki a 77 évével 

csapatunk „legtapasztaltabb” tagja 
volt, férfiaknál dr. Korpássy And-
rás 74 évesen ért el kiemelkedő 
eredményt. Mindkettejük telje-
sítménye példa lehet a fiatalabb 
kollégáknak.

Sportegyesületünk életében 
jelentős esemény volt 2014. no-
vember 29-e, amikor a Magyar Or-
vosi Kamara megalakulásának 20. 
évfordulóján hat sportoló kollégánk 
kitüntetést vehetett át dr. Éger 
István elnök úrtól. Dr. Huszágh 
Hedvig a sportegyesület létreho-
zásában nyújtott segítségéért, dr. 
Deák Katalin atlétikában sokszoros 
világ- és Európa-bajnok és jelenleg 
is világcsúcstartó teljesítményéért 
lett díjazott. Dr. Bágyi Kinga te-
niszben ért el kimagasló eredmé-
nyeket. Dr. Kasza Géza úszásban 
többszörös orvos világbajnok és 
nevéhez fűződik az első magyar 
aranyérem az orvosok világjátékán. 
Dr. Póka László a sportegyesület 
elnökhelyettese több sportágban 
is aranyérmet nyert az orvosok 
világjátékán. Dr. Jerémiás Attila, a 
sportegyesület elnöke atlétikában 
többszörös világbajnok.

2015-ben az írországi Limerick 
rendezi meg az Orvos Világjátéko-
kat. 1995-ben már rendeztek itt 
versenyt nagy sikerrel. Reméljük, 
hogy a következő versenynek is jó 
házigazdája lesz Limerick. Örven-
detes volt, hogy a welsi verseny 
végén többen is jelezték részvételi 
szándékukat. Az Orvos Világjátékok 
szervezői felé éltünk olyan javas-
lattal, hogy a 75 éven felülieknek 
hozzanak létre új korcsoportot, ami 
az idősebb orvosok részvételét biz-
tosíthatná a jövőben. A következő 
év feladata lesz változatlanul egye-
sületünk taglétszámának bővítése, 
a Világversenyekre történő fel-
készülés támogatása, szponzorok 
felkutatása, valamint a külföldön 
dolgozó kollégák megnyerése, hogy 
velük együtt érjünk el minél na-
gyobb sikereket.

Úszás: csikány csilla 4 arany

Marosi Melinda 4 arany

Kecskés István 3 arany, 2 ezüst, 1 bronz

Mintál tibor 3 arany, 

Korpássy András 2 arany, 4 ezüst,

Kanyó ádám 4 bronz

gyenes András 1 ezüst

Iványi Kovács Ildikó 1 bronz

Atlétika: stefanovics ágnes 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz

tóth Ildikó 3 arany, 

zsoldosné jerémiás 
Ildikó

2 arany

bíróné Molnár valéria 2 arany

Kácser Krisztina 2 arany

telepovszki ágnes 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz

jerémiás Attila 2 arany

Újhelyi jános 1 arany

Kosztelni Iván 1 bronz

Lövészet: Miecsinszki ernő 3 arany, 1 ezüst

Döme péter 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz

gartai Imre 1 arany

Miklós gábor 2 ezüst, 2 bronz

Asztalitenisz: Kovács Mária 2 arany, 2 bronz

Draganné Kun erika 1 arany, 1 bronz

Kúti sándor 1 arany, 1 ezüst

sági László 1 arany, 1 ezüst

tollaslabda: tombor Attila 3 arany

vívás: póka László 1 arany, 1 ezüst

szilassy bence 1 arany

tenisz: Móricz András 1 ezüst, 1 bronz

erőemelés: jerémiás Attila 1 arany



Rövidített alkalmazási előírások

Telmisartan/HCT-Teva 40 mg/12,5 mg tabletta; Telmisartan/HCT-Teva 80 mg/12,5 mg tabletta; 
Telmisartan/HCT-Teva 80 mg/25 mg tabletta
Minőségi és mennyiségi összetétel: 40 mg telmizartán és 12,5 mg hidroklorotiazid; 80 mg telmizartán és 12,5 mg hidrokloro-

tiazid; illetve 80 mg telmizartán és 25 mg hidroklorotiazid tablettánként.Terápiás javallatok: Essentialis hypertonia kezelése. 

A Telmisartan/HCT-Teva különböző hatáserősségű készítményei i x dózisú kombinált készítmények azon felnőttek számára 

javallott, akiknek a vérnyomása egyedül telmizartánnal nem állítható be megfelelően. Adagolás és alkalmazás: Az ál-

landó összetételű kombináció alkalmazása előtt ajánlott az összetevők dózisát külön-külön, egyénre szabottan beállítani. 

Valamennyi készítményt naponta egyszer adagoljuk. Vesekárosodásban szenvedő betegek: A veseműködés időszakos 

ellenőrzése ajánlott. Májkárosodásban szenvedő betegek:  Enyhe vagy közepesen súlyos májkárosodásban szenvedő betegeknél 

a dózis nem haladhatja meg a napi egy Telmisartan/HCT-Teva 40 mg/12,5 mg tablettát. Súlyos májkárosodásban a Telmisar-

tan/HCT-Teva alkalmazása ellenjavallt. A tiazidokat károsodott májműködésű betegeknél körültekintően kell alkalmazni. 

Gyermekek: Nem állnak rendelkezésre adatok. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával 

szembeni túlérzékenység. Más szulfonamidszármazékokkal szembeni túlérzékenység (tekintve, hogy a  hidroklorotiazid szul-

fonamidszármazék). A terhesség második és harmadik trimesztere. Cholestasis és az epeutak obstructiv rendellenességei. Súlyos 

májkárosodás. Súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc). Refrakter hypokalaemia, hypercalcaemia.  A telmizartán 

és az aliszkirén egyidejű alkalmazása ellenjavallt diabetes mellitusban szenvedő vagy károsodott veseműködésű betegeknél 

(GFR < 60 ml/perc/1,73 m2). Termékenység, terhesség és szoptatás: Terhesség: Az angiotenzin II-receptor-antagonisták al-

kalmazása nem javasolt a terhesség első trimeszterében. Az angiotenzin II-receptor-antagonisták alkalmazása ellenjavallt 

a terhesség második és harmadik trimeszterében. Szoptatás: Telmisartan/HCT-Teva nem javasolt. Nemkívánatos hatások, 

mellékhatások: 1 %-nál gyakrabban az alábbi mellékhatás fordul elő: Szédülés. Megjegyzés: + (egy keresztes)Osztályozás: II. 

csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Teva Gyógyszer-

gyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. A forgalomba hozatali engedély számai: Telmisartan/HCT-Teva 40 mg/12,5 mg tabletta: 

OGYI-T-22635/01 28×; Telmisartan/HCT-Teva 80 mg/12,5 mg tabletta: OGYI-T-22635/02 28×; Telmisartan/HCT-Teva 80 mg/25 

mg tabletta: OGYI-T-22635/03 28×. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2014. május 17. Bővebb információért olvassa el a 

gyógyszer alkalmazási előírását!

Telmisartan-ratiopharm 40 mg , 80 mg tabletta
Hatóanyag: 40 mg és 80 mg telmizartán tablettánként. Gyógyszerforma: Fehér vagy törtfehér színű, hosszúkás, egyik olda-

lán törővonallal ellátott tabletta. A tabletta egyenlő adagokra osztható. Terápiás javallatok: Esszenciális hipertónia kezelése 

felnőtteknél. A kardiovaszkuláris morbiditás csökkentése: manifeszt atherothromboticus kardiovaszkuláris betegségben vagy 

II. típusú diabetes mellitus esetén dokumentált célszerv károsodással. Adagolás: Esszenciális hipertónia: Az általában hatásos 

adag naponta egyszer 40 mg. A betegek egy részénél azonban már napi 20 mg is megfelelő lehet. Maximális napi egyszeri 

80 mg-ra emelhető. Kardiovaszkuláris prevenció:A javasolt dózis naponta egyszer 80 mg. Ellenjavallatok:  A készítmény 

hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. A terhesség második és harmadik trimesztere. Az 

epeutak obstruktív rendellenességei. Súlyos májkárosodás. Legfontosabb gyógyszerkölcsönhatások: Káliumspóroló vízhajtók 

vagy káliumpótló készítmények, lítium, nem szteroid gyulladásgátló gyógyszerek, tiazid- vagy kacsdiuretikumok. Terhesség és 

szoptatás: alkalmazása nem javasolt a terhesség első trimeszterében,alkalmazása ellenjavallt a terhesség második és harmadik 

trimeszterében. Szoptatás ideje alatt telmizartán szedése nem javasolt.  Mellékhatások: 1%-nál gyakoribb mellékhatása nincs. 

Megjegyzés: + (egy keresztes). Osztályozás: II. csoport.  Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött  gyógyszer (V). A forgalomba 

hozatali engedély jogosultja: Ratiopharm GmbH. A forgalomba hozatali engedély számai: Telmisartan-ratiopharm 40 mg 

tabletta 30×: OGYI-T-21451/03; Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletta 30×: OGYI-T-21451/10. Szöveg ellenőrzésének dátuma: 

2014. 02.14. Bővebb információért  olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. R70 Irodaház 

Telefon: (1) 288 6400; Fax: (1) 288-6410;  További információk: www.teva.hu
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Telmisartan/HCT-Teva 40 mg/12,5 mg tabletta (28×) 1531 55 842 689 igen

Telmisartan/HCT-Teva 80 mg/12,5 mg tabletta (28×) 1678 55 923 755 igen

Telmisartan/HCT-Teva 80 mg/25 mg tabletta (28×) 1678 55 923 755 igen

Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletta (30×) 2038 55 1121 917 igen

Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletta (30×) 2653 55 1459 1194 igen

Lezárás dátuma: 2014.11. 26.
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* közfinanszírozás alapjául szolgáló ár. A fenti árak 2014. június 1-tôl érvényesek.

1.  European Society of Cardiology

2.  European Atherosclerosis Society

3.  A reziduális rizikó az optimális LDL-koleszterinszint csökkentés után megmaradt kockázatot jelenti.4

4.  Márk László dr. A statin-fibrát kombináció 2013-ban, Metabolizmus 2013; 11(2)

Az ESC 1 és az EAS 2 által közösen kidolgozott 
diszlipidémia irányelvekben a 

reziduális rizikó csökkentésére3 a sztatin 
kezelés mellett magas trigliceridszint és alacsony 

HDL- koleszterinszint esetén a fenofibrát javasolt. 4

Rövidített alkalmazási elôírás FenoSwiss 160 mg kemény kapszula 30x 
Minôségi és mennyiségi összetétel: 160 mg fenofibrát kemény kapszulánként. Terápiás javallatok: A FenoSwiss 160 mg kemény kapszula adjuváns 
kezelésként javasolt diéta vagy egyéb nem gyógyszeres kezelés (pl. testmozgás, súlycsökkentés) kiegészítéseként: Súlyos hypertrigliceridaemia 
kezelésére alacsony HDL-koleszterin szint tel vagy anélkül. Kevert hyperlipidaemia kezelésére, amikor a szta tin kezelés ellenjavallt vagy nem tole-
rálható. Kevert hyperlipidaemia kezelésére magas kardiovaszkuláris kockázatú betegeknél sztatinterápia mellett, ha a trigliceridszint és a HDL-ko-
leszterinszint nincs megfelelôen szabályozva. Adagolás: Felnôttek: A javasolt dózis egy 160 mg fenofibrátot tartalmazó kapszula naponta egyszer. 
Károso dott vesemûködés: Károsodott vesemûködés esetén a dózis csökkentése szükséges. Ezeknél a betegeknél alacsonyabb hatóanyag-tartalmú 
készítmény (67 mg fenofibrátot tartalmazó kapszula) alkalmazása javasolt. Gyerekek: A 160 mg-os dózis alkalmazása gyermekek ese tében el-
lenjavallt. Károsodott májmûködés: Májbetegségben szenvedô betegeket nem vizsgáltak. Ha kb. 3 hónapos fenofibrát kezelés után a szérum lipid 
koncentrációja nem csökken kielégítô mértékben, akkor mérlegelni kell kiegészítô kezelés alkalmazását, vagy más gyógyszeres kezelésre történô 
áttérést. Idôs betegek: A szokásos felnôtt dózis alkalmazása javasolt. Ellenjavallatok: Májelégtelenség (a biliáris cirrhosist is beleértve). Veseelég-
telenség (kreatinin clearance < 20 ml/perc). Gyermekkor. A készítmény hatóanyagával, a fenofibráttal vagy bármely segédanyagával szembeni 
túlérzékeny ség. Ismert fényallergia vagy fototoxikus reakció jelentkezése fibrát kezelés alatt vagy ketoprofén adása mellett. Epehólyag betegség. 
Krónikus vagy akut pancreatitis, kivéve a súlyos hipertrigliceridémia következtében kialakuló akut pancreatitist. Terhesség és szoptatás. Nemkí-
vánatos hatások, mellékhatások: Vérképzôszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek: Ritka: csökkent hemoglobinszint és fehérvérsejtszám. 
Idegrendszeri betegségek és tünetek: Ritka: szexuális aszténia. Légzôrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek: Nagyon ritka: 
interstitialis pneumopathia. Emésztôrendszeri betegségek és tünetek: Gyakori: mérsékelt súlyos ságú emésztôrendszeri-, gyomor vagy bélpana-
szok (hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés, flatulencia). Nem gyakori: fenofib rát kezelés során pancreatitis elôfordulásáról számoltak be. 
Máj- és epebetegségek illetve tünetek: Gyakori: a plazma transzamináz értékek mérsékelt emelkedése. Nem gyakori: epekövesség. Nagyon ritka: 
hepatitis elôfordulása. Hepatitis tüneteinek (sárgaság, viszketés) jelentkezése esetén ellenôrizni kell a májfunkciós értékeket, és szükség esetén le 
kell állítani a kezelést. A bôr és a bôralatti szövet betegségei és tünetei: Nem gyakori: bôrkiütés, viszketés, csalánkiütés vagy fényérzékenységi re-
akciók. Ritka: alopecia. Nagyon ritka: egyedi esetekben (a szövôdménymentes kezelés után több hónappal is) a bôr fényérzékenysége jelentkezhet 
eritémával, vesi cula vagy nodulus képzôdéssel a napfénynek vagy UV-fénynek (pl. szolárium) kitett bôrön. A csont-izomrendszer és a kötôszövet 
betegségei és tünetei: Ritka: diffúz izomfájdalom, myositis, görcsök vagy izomgyengeség. Nagyon ritka: rhabdomyolysis. Laboratóriu mi vizsgá-
latok eredményei: Nem gyakori: a szérum kreatinin és ureanitrogén-szint emelkedése. Szívbetegségek és a szívvel kapcso latos tünetek: Nem 
gyakori: thromboembólia (tüdôembólia, mélyvénás trombózis). A fenofibrát fokozhatja a koleszterin kiválasztódását az epébe, ami cholelithiasist 
okozhat. Epekövesség gyanúja esetén epehólyag vizsgálatokat kell végezni. Epekövek kialakulása esetén a kezelést le kell állítani. Kizárólag 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pharma Swiss Ceská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 
17000 Praha 7, Cseh Köztársaság. Bôvebb információért kérjük olvassa el a OGYI/20373/2011, OGYI/5219/2012. számú részletes alkalmazási 
elôírásokat! Alkalmazási elôírás dátuma: 2012. március 4. 

Rövidített alkalmazási elôírás Fenobrat 250 mg retard kapszula 30x 
Minôségi és mennyiségi összetétel: 250 mg fenofibrát (mikronizált) retard kapszulánként. Segéd anyagként szacharózt tartalmaz. Terápiás javal-
latok A Fenobrat 250mg retard kapszula  adjuváns kezelésként javasolt diéta vagy egyéb nem gyógyszeres kezelés (pl. testmozgás, súlycsökkentés) 
kiegészítéseként: Súlyos  hypertrigliceridaemia kezelésére alacsony HDL-koleszterin szinttel vagy anélkül. Kevert hyperlipidaemia kezelésére, 
amikor a sztatin kezelés ellenjavallt vagy nem tolerálható. Kevert hyperlipidaemia kezelésére magas kardiovaszkuláris kockázatú betegeknél 
sztatin terápia mellett, ha a trigliceridszint és a HDL-koleszterinszint nincs megfelelôen szabá lyozva. Adagolás és az alkalmazás: Az alkalmazás 
módja és ideje: Felnôtteknek: naponta egyszer egy retard kapszula a fôétkezéshez. Gyermekeknek: a Fenobrat 250 mg retard kapszula gyermek-
korban nem alkalmazható. Idôs betegeknek: Idôs betegek esetében, amennyi ben nincs beszûkült vesemûködésük, a normál felnôtt adag javasolt. 
Az adagolás módja: Összerágás nélkül 1/2–1 pohár folyadékkal kell a kapszulát bevenni. A kezelés idôtartama: A Fenofibrát 250 mg retard 
kapszula a hyperlipidaemia tartós kezelésére alkalmas. Beszûkült vesefunkció esetében: Vesekárosodásban a napi adagot a vesefunkció beszûkü-
lésével arányosan kell csökkenteni. Ellenjavallatok: A Fenobrat 250mg retard kapszula nem alkalmazható: A készítmény bár mely  összetevôjével 
szembeni túlérzékenység esetén. Májbetegség, kivéve a zsírmáj, ami gyakori kísérô tünete a hypertriglyceridaemiának. Epehólyag megbetegedése 
cholelithiasissal vagy anélkül. Vesefunkció zavarok. Terhesség, szoptatás. Gyermek kor. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Emésztôrendszeri 
betegségek és tünetek: Gyakori: mérsékelten súlyos emésztési, gyomor- és bélrendszeri panaszok (hasi fájdalom, émelygés, hányás, hasmenés és 
puffadás). Nagyon ritka: pancreatitis elôfordulásáról számoltak be a fenofibrát kezelés során. Máj- és epebetegségek, illetve tünetek: Gyakori: 
a szérum transzamináz szintek mérsékelt emelkedése. Nem gyakori: epekôképzôdés. Nagyon ritka: Hepatitis elôfordulása. Ha hepatitisre utaló 
jelek (pl. sárgaság, bôrviszketés) jelentkeznek, annak igazolására laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni, és amennyiben szükséges, a fenofibrát 
kezelést fel kell függeszteni. A bôr és a bôr alatti szövetek betegségei és tünetei: Nem gyakori: kiütés, pruritus, urticaria vagy fényérzékeny ségi 
reakciók. Ritka: hajhullás. Nagyon ritka: a bôr erythemával járó fényérzékenysége, vesicula- vagy nodusképzôdéssel a bôr napnak vagy mester-
séges UV fénynek (pl. szolárium) kitett területein (esetenként még többhónapos komplikációmentes kezelés után is). A csont-izomrendszer és a 
kötôszövet betegségei és tünetei: Ritka: diffúz myalgia, myositis, izomgörcsök és izomgyengeség. Nagyon ritka: rhabdomyolysis. Vérképzôszervi 
és nyirokrendszeri  betegségek és tünetek: Ritka: hemoglobinszint és leukocitaszám csökkenése. Idegrendszeri betegségek és tünetek: Ritka: 
szexuális asthenia, fejfájás, szédülés. Légzôrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek: Nagyon ritka: interstitialis pneumopathia. 
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: Nem gyakori: szérumkreatinin- és -karbamidszint emelkedése. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszer (V). A forgalomba hozatali engedély jogosultja: PharmaSwiss Ceská republika s.r.o. Jankovcova  1569/2c, 17000 Praha 7, Cseh Köztár-
saság. Bôvebb információért kérjük olvassa el a OGYI/35068/2012 számú részletes alkalmazási elôírást! Az alkalmazási elôírás szövegellenôr-
zésének dátuma: 2012. október 14. Forgalmazó/További információ: Valeant Pharma Magyarország Kft. 1025 Budapest, Csatárka út 82-84. A 
dokumentum lezárásának idôpontja: 2014. május 23.
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Fenoswiss 160 mg 
kemény kapszula 1612 Ft 1290 Ft 322 Ft Igen

Fenobrat 250 mg retard 
kemény kapszula 2050 Ft 1515 Ft 535 Ft Igen


