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 akár sikeresnek is mondhatnánk az 
utolsó OkGY óta eltelt időszakot az 
elért eredmények alapján. az elmúlt 
húsz év legjelentősebb bérfejlesz-
tését sikerült elérnünk úgy, hogy 
nemcsak a tárgyalóképességünket 
őriztük meg, de jelen pillanatban is – 
reményt keltően – küzdünk a 2017-
es hazai általános bérintézkedések 
pozitív hatásának átvezetéséért az 
egészségügyi bértáblában. Nem 
engedhető meg a kiküzdött bérszint 
devalválódása, az ismétlődő pozí-
cióvesztés az amúgy sem fényes 
helyünket illetően az ágazati bérrang-
sorban. Ha minden jól megy, ennek 
még idén lesz némi megszámlálható 
következménye a zsebekben. sikerült 
kiharcolnunk az alapellátás számára, 
hogy a 2014-ben megígért évi eme-
lések ’18-ig minden esztendőben 
meg is valósuljanak, és hosszú idő 
után a fogorvosokat is sikerült kiemel-
tetnünk a tartós elfeledettségből. 

mindeközben tovább építettük a 
köztestületet, gyarapítva egyes terüle-
ti szervezetek vagyonát saját ingat-
lanhoz juttatás révén csakúgy, mint 
a tagi szolgáltatások lehetőségeit is. 
Látni kell azonban azt is, hogy ezzel 
elérkeztünk a teljesíthető és lehetsé-
ges határokig, a költségvetés jelen 
mértéke további fejlesztést nem tesz 
lehetővé. a jelen kamarai vezetés fe-
lelőssége megmutatni, mit lehetne és 
kellene tenni a jövő érdekében, avagy 
tétlenségbe süllyedve kivárni 2019-
t, s vállat vonva lépni le a színről, 
nem törődve az utódokra nehezedő 
gondokkal. Nyilvánvaló – és mun-
kánk eddig is mindig azt tükrözte –, 

hogy hiteles képet mutatva a jelenről, 
mindent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy a választott küldöt-
tek a lehető legjobb, előremutató és 
fejlődést biztosító döntéseket hozzák. 
a tájékoztatás felelőssége a vezeté-

sé, a döntésé pedig a közgyűlésé. az 
eredmény haszonélvezője, avagy kár-
vallottja pedig a teljes tagság lehet. 

a tagság sajnos továbbra sem 
túlzottan öntevékeny, saját érdekeit 
sem mindig látja. Ennek eklatáns 
példája annak az aláírásgyűjtésnek 
a sikertelensége, amelyet tavasszal 
a TEsZT rendelt el az mkIk évente 
sarcként kivetett regisztrációs díjának 
eltörlése érdekében. számításaink 
szerint ennek a kivetése legalább 15, 
de könnyen lehet, hogy akár 20 ezer 

kollégát is érint. Ehhez képest alig 
több, mint 5000 aláírás jött össze. 
Hiányzott a gyűjtés során a gyűjtők 
kellő aktivitása, csakúgy, mint a kol-
légák érdeklődése. Holott köztudott, 
hogy már régen minden törvényes 

lehetőséget kimerítettünk ebben az 
ügyben, viszont ennyire kevés szig-
nóval nem lehetünk eredményesek 
egy demonstratívnak szánt nyilvános 
lépés során.

a számvetéshez tehát nemcsak 
a vezetők beszámolója, de valahol 
a tagság önvizsgálata is nélkülöz-
hetetlen, ha tevékeny és sikeres 
kamarát akarunk építeni. márpedig 
azt akarunk!

Dr. Éger istván

számvetés elé
December első szombatján összeül az Országos küldöttközgyűlés (OkGY), annak rendje és 
módja szerint, mint minden esztendőben, hogy meghallgassa és megítélje kamaránk tevé-
kenységét az elmúlt esztendő során. a decemberi lapban – szokás szerint – közzétételre 
kerül majd a beszámoló az elnökség munkájáról. mielőtt bárki azt gondolná, hogy a perió-
dus félidejében semmi különösebb történet nem várható, érdemes már elöljáróban néhány 
fontos momentumra rávilágítani. 
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szaklapunk évente tíz alkalommal, 46.500 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 2015. január 1-jétől 27 600 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 részletek-

ben, 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.

Felhívás

kérjük minden tagunkat, hogy ellenőrizze, frissítse a tagnyilván-
tartásban rögzített e-mail címét, felhasználónevét, jelszavát; ha 
belépési adatait elfelejtette, igényeljen újakat. Ha véletlenül nem 
rendelkezik e-mail címmel, ezt a hiányosságot sürgősen pótolja! 
Fontos, hogy az idő- és költséghatékony kamarai kommunikáció 
érdekében – a jogszabályban előírt esetek kivételével – 2018. 
január 1-jétől megszűnik a papíralapú levelezés.

Köszönettel: Országos Hivatal
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– Főtitkár úr, miért indították 
útjára közel egy éve a mOk 
akadémiát?
– Egy aforizma szerint a tájé-
kozottság egyik nagy előnye, 
hogy szükség esetén értetlent is 
tud játszani az ember. Fordít-
va némileg nehezebb, és egy 
értelmiségi számára – főleg, 
ha orvosról van szó – ma már 
nem elegendő a biztos szakmai 
tudás – jó, ha képben van hiva-
tása jogi, igazgatási, gazdasági 
környezetével is. Olyasmivel, 
amit nem, vagy csak érintőle-
gesen tanítanak az egyetemen, 
de ami nélkülözhetetlen egyrészt 
a mindennapok gördülékeny 
ügyviteléhez, másfelől a karrier 
továbbépítéséhez is, akár a 
munkahelyén, akár a köztes-
tületben. Ezzel a céllal indult 
útjára 2017 januárjában a mOk 
akadémia, és a sikeren felbuzdulva 
ezért folytatjuk jövőre is a rendez-
vénysorozatot.

– jól sikerült a mOk akadémia első 
évada?
– pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
Természetesen építő kritikát is fogal-
maztak meg kollégáink, a javaslatokat 
jövőre beépítjük, a feltárt hibákat pedig 
kijavítjuk. sokan mondták azt, hogy 
pontosan arról szólnak az előadások, 
amire szükségük van a kollégáknak, 
és kifejezetten orvosbarát szemlélettel 
vezették be őket a jog világába. Én 
is úgy érzem: olyan tudást adunk, 
amelyet máshol nem lehet ennyire 
összeszedetten megkapni.

– mikor indul a jövő évi mOk akadémia?
– január 13-dikán, szombaton tartjuk 
az első előadásnapot. az első félév 
június 23-dikán fejeződik be, nyári 

szünet június és július, a második 
félév szeptember 1-jén kezdődik és 
december 8-dikán,  egy tesztvizs-
gával fejeződik be a képzés. az elő-
adásokat szombatonként  9–15 óra 
között tartjuk, a szükséges szünetek-
kel. minden délben szendvicsebédet 
biztosítunk a hallgatóságnak. a je-
lentkezési felhívással egyidőben az 
egész évi program oktatási időpontjait 
közzétesszük.

– Hogyan válogatták össze az elő-
adókat?
– Előadóink döntő többsége egye-
temen dolgozó jogász, ügyvéd, köz-
igazgatási szakember, minősített vagy 
minősítés előtt álló oktató. Célunk, 
hogy a hallgatóság, azok a kollégák, 
akik mOk-tisztséget szándékoznak 
vállalni, illetve bármely dolgozó és 
érdeklődő kollégáink közül, akiket ér-
dekel jogi környezetünk, megfelelően 

széles körű jogi felkészítést kap-
jon. Olyan tananyag átadására 
törekszünk, amelyet az egyetemi 
képzésből hiányolunk, és meg-
szerzése később jelentős anyagi 
és időbeli ráfordítást igényel. 
az anyagi ráfordítást átvállalja 
a kamara, az időráfordítás egy 
eredményes befektetés.

– miről fognak szólni az előadá-
sok?
– Gyakorlatilag teljes mértékben 
lefedjük azt a jogi környezetet, 
amiben a magyar egészség-
ügy mozog. a 15 szombaton 
elindulunk a kamaráról szóló 
tájékoztatástól, és az intézmény-
rendszeri, finanszírozási, polgári 
jogi, betegjogi és egészségügyi 
cégekkel kapcsolatos szerve-
zési és pénzügyi alapismerete-
ken, büntetőjogi ismereteken, 

munkajogi kérdéseken át a teljes 
vertikumot feldolgozzuk. az előadá-
sok prezentációs anyagát természe-
tesen pDF-formátumban eljuttatjuk 
a hallgatósághoz, hogy a tananyag 
elsajátításában ne csak a személyes 
jegyzetekre lehessen támaszkodni.

– Hogyan lehet jelentkezni a mOk 
akadémiára?
– már november közepétől elérhető 
a kamara weboldalán a felhívás, és 
a személyes adatok, elérhetőség és 
munkahely megadásával egészen 
december közepéig várjuk a kollégák 
jelentkezését a mokakademia@mok.
hu e-mail címen. Ne feledjük: ma 
már nem elegendő a biztos szakmai 
tudás – jó, ha képben vagyunk hiva-
tásunk jogi, igazgatási és gazdasági 
környezetével is.

Zöldi Péter

mOk akadémia 2018
a megkezdett munka folytatódik: 2018. január 13-dikán, szombaton indul a mOk akadé-
mia második évada. a részletekről dr. Nagy Ferenc főtitkárt, a mOk akadémia főszervezőjét 
kérdeztük.

Dr. NaGY FErENC
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a többnapos összejövetel menetrend 
szerint a három nagy bizottság, az 
etikai, a pénzügyi-tervezési, valamint a 
társadalmi-egészségügyi ügyekkel fog-
lalkozó üléseivel kezdődött. számos, 
a közgyűlés elé kerülő dokumentum 
előkészítése zajlott itt, melyek közül 
kiemelendő az eredetileg 1948-ban 
a szövetség második közgyűlésén 
elfogadott Genfi Deklaráció aktuális 

revíziója. Ez a munka most is több 
éven át, számos szakértő és tagország 
bevonásával tartott. mindez megérte a 
fáradságot, mivel a végső bizottsági si-
mításokat követően azt a közgyűlés vita 
nélkül egyhangú határozatában elfo-
gadta (lásd a keretes írást). mielőtt bárki 
kézlegyintéssel intézné el a dolgot, 
hogy ez csak egy orvosi fogadalom, 
melyhez hasonló számos országban, 

így nálunk is használatos, méghozzá 
orvosi eskü formájában, rá kell mutatni 
arra, hogy mekkora jelentőségű egy 
olyan általánosan elfogadott dokumen-
tum, amelyre a világ több mint száz 
országából érkezhetett egybehangzó 
rábólintás. 

E rövid beszámoló terjedelmét mesz-
sze meghaladja azon állásfoglalások 
hosszú sora, amelyek bizottsági előké-

Ülésezett az Orvosok 
világszövetségének közgyűlése
az idei esztendőben az Orvosok világszövetsége (Wma) évi rendes közgyűlését az amerikai 
Orvosszövetség (ama) meghívására Chicagóban (Usa) tartotta. 

Wma Declaration of Geneva
Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948
and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005
and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006
and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017

the Physician’s Pledge
as a mEmBEr OF THE mEDICaL prOFEssION:
I sOLEmNLY pLEDGE to dedicate my life to the service of humanity;
THE HEaLTH aND WELL-BEING OF mY paTIENT will be my first consideration;
I WILL rEspECT the autonomy and dignity of my patient;
I WILL maINTaIN the utmost respect for human life;
I WILL NOT pErmIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political 
affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my 
patient;
I WILL rEspECT the secrets that are confided in me, even after the patient has died;
I WILL praCTIsE my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice;
I WILL FOsTEr the honour and noble traditions of the medical profession;
I WILL GIvE to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due;
I WILL sHarE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare;
I WILL aTTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard;
I WILL NOT UsE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;
I makE THEsE prOmIsEs solemnly, freely and upon my honour.

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/



2017/11.  OrvOsOk Lapja  5     

OrvOskamara

szítés után elnyerték a közgyűlési hatá-
rozat rangját, mindez azonban nyomon 
követhető a Wma honlapján. (a honlap 
a mOk honlapról könnyen linkelhető.) 
a közgyűlésen ünnepélyes keretek 
között adta át a leköszönő elnök, Dr. 
ketan Desai (India), a posztot jelképe-
ző láncot a tavaly már megválasztott 
jositake jokokura (japán) profesz-
szornak, aki a következő egy esztendő 
során képviseli a szövetséget világ-
szerte. a közgyűlés ezt követően titkos 
szavazással az 2018–2019-es évre 
Dr. Leonid Eidelman (Izrael) kollégát 
választotta meg elnökéül, aki elfoglalta 
helyét az elnökségben, mint president 
elect. pozícióját a Finn Orvosszövetség 
korábbi főtitkárával szembeni verseny 
során nyerte el. a többnapos ülést a 
vendéglátó szövetség által rendezett 
díszvacsora zárta. 

a Wma soron következő, tavaszi 
ülése rigában, míg őszi közgyűlése 
2018-ban reykjavikban kerül meg-
rendezésre. 

Dr. Éger istván

Genfi Nyilatkozat – Orvosi Fogadalom
az orvosi szakma tagjaként:
1. Fogadom, hogy életemet az emberiség szolgálatára szentelem.
2. Betegeim egészsége és jóléte lesz számomra az elsődleges szempont.
3. Tiszteletben tartom betegeim méltóságát és függetlenségét.
4. Legnagyobb tiszteletben tartom az emberi életet.
5. Nem engedem, hogy életkori, betegségi vagy fogyatékossági, 

vallási, származási, nemi, nemzetiségi, pártpolitikai, faji, szexuális 
beállítottsági, társadalmi, vagy más egyéb szempontok eltántoríthas-
sanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétől.

6. még a beteg halála után is tiszteletben tartom a rám bízott titkokat.
7. Lelkiismerettel és méltósággal gyakorlom hivatásomat a megfelelő 

orvosi gyakorlat szerint.
8. Fenntartom az orvosi hivatás tiszteletét és nemes hagyományait.
9. megadom oktatóimnak, kollégáimnak, és diákjaimnak a nekik járó 

tiszteletet és hálát.
10. megosztom orvosi tudásomat a betegek javára és az egészségtu-

domány fejlesztésére.
11. vigyázok saját magam egészségére, jólétére, és képességeimre, 

hogy a legmagasabb szinten tudjam biztosítani a betegellátást.
12. Orvosi tudásomat engem fenyegető veszély esetén sem használom 

az állampolgári és az emberiség törvényeivel szemben.
13. Ezeket az ígéreteket ünnepélyesen, szabadon teszem, és becsüle-

temre fogadom.
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a kiküldött napirend egyhangú el-
fogadását követően dr. Éger István 
elnök adott tájékoztatást az elmúlt 
időszak legfontosabb, kamaránkat 
érintő eseményeiről. Beszámolt 
arról, hogy a több mint két éve 
megkezdődött ún. sztrájktárgyalás-
sorozat rendületlenül folytatódik. 
a tavaly szeptemberben megkötött 
bérmegállapodás (melynek nyomán 
éppen november végén emelkedik 
a szakorvosok alapbére újabb brut-
tó 100 000 forinttal, és a nem szak-
orvos kollégákat is 50 000 forintos 
bruttó béremelés illeti) betűje szerint 
joggal formálunk igényt a 2017-es, 
illetve a küszöbön álló 2018-as 
általános hazai bérintézkedések kö-
vetkezményeinek az egészségügyi 
bértáblákba történő átvezetésére. 
a tavaszi és nyári tárgyalási fordulók 
alkalmával az államtitkárság a szak-
mai szervezetek igényét jogosnak 
ítélő álláspontja dacára alig tűnt 
esély annak teljesülésére, mivel az 
NGm azt nem támogatta. azonban 
az erről szóló vita mindeddig még 
nem zárult le, és újabban mintha 
némi esély mutatkozna. 

az elnök beszámolt a Fogorvosi 
Tagozat vezetőivel karöltve folytatott 
tárgyalásairól is, melyek eredmé-
nyeképpen reálisnak tűnik, hogy 
az alapellátó fogorvos kar újabb 
forráshoz jusson. (Ezt egyébként a 
miniszterelnökséget vezető minisz-
ter is megígérte.) Dr. Éger István 
elmondta, hogy a kamara nem 
ért egyet a sportorvoslásról szóló, 
közelmúltban megjelent kormány-
rendelettel, és annak mielőbbi 
visszavonására, illetve alapvető 
megváltoztatására törekszik, külö-

nös tekintettel arra, hogy mindeddig 
törvényben biztosított véleményezé-
si jogát nem gyakorolhatta. 

a nyár elején publikált Deklaráció 
az ország mértékadó vezetői, ve-
zető testületei irányából szerény ér-
deklődést váltott ki, a több mint 30 
címzett közül mindössze 11 méltat-
ta többé-kevésbé általánosságok-
ban kimerülő válaszra. a Deklaráció 
tudományos hátteréül szolgáló 
könyv e napokban nyomdában van, 
és rövidesen megjelenik a mOk 
gondozásában. Elhangzott továbbá, 
hogy bár az EEsZT bevezetésének 
előkészítése és kommunikációja 
későn kezdődött – éppenséggel 
a mOk vezetésének szorgalma-
zására –, és számos probléma 
mutatkozik a részletekben, mégis 
pozitív hozzáállást érdemes tanú-
sítani, mivel korszakos változtatás 
tanúi vagyunk. Ha a rendszer éles 
üzemben mutatkozó hiányosságait 
a felhasználók visszajelzik, úgy ha-
marabb állhat be a vágyott állapot, 
amely végül is egyaránt válik ellátó 
és ellátott hasznára. 

az elnöki beszámolót követően dr. 
Farkas Gergely országos hivatalve-
zető előterjesztette az infrastruktu-
rális pályázati alap II. félévre beérke-
zett igényeit. a gondos tervezésnek 
köszönhetően ezek teljesítése 
nem ütközött akadályba, ezért az 
előkészítő bizottság javaslatát a 
TEsZT egyhangú határozatával a 
megvalósulás útjára engedte. Ezút-
tal a Budapesti Területi szervezet, 
valamint BaZ megye és pest megye 
benyújtott igényei teljesülnek, az 
Országos Hivatalnál pedig – önrész 
vállalásával – teljes körű infokom-

munikációs-hálózat csere realizá-
lódhat (távközlés+internet, a hozzá 
szükséges eszközökkel együtt), ami 
a berendezések húszéves életkora 
miatt égetően szükséges. 

a következő napirendi pontban a 
kamara költségvetésének helyze-
téről esett szó, különös tekintettel 
egyes területi szervezetek által 
benyújtott pótlólagos igényekre. 
az országos hivatalvezető minden 
részletre kiterjedő, a főkönyvelő 
által alapos érvekkel alátámasztott 
tájékoztatója rávilágított arra, hogy 
további, akár rendkívüli, de különö-
sen a következőkben rendszeres 
folyósítást igénylő tételeket a költ-
ségvetés csak a kamarai tartalékok 
folyamatos csökkenése mellett 
tudna biztosítani, azonban a biz-
tonságos működéshez szükséges 
pénztartalékok felélése nemhogy 
nem lehet cél, de nem is engedhe-
tő meg. 

a tájékoztató nyomán kibontako-
zott részletes vitában a hozzászólók 
egyetértettek ezen állásponttal, 
valamint azzal is, hogy meg kell 
akadályozni a köztestület gyakor-
lattal bíró munkavállalói karának 
esetleges lemorzsolódását az 
elégtelen bérezés miatt, ezért ala-
pos mérlegelést és felelős döntést 
igényel a kamara rendelkezésre álló 
forrásainak szükségszerű bővítése. 
Ez egyébként a tagszolgáltatási 
keret a kor igényeihez mérten egyre 
szűkösebb volta miatt is indokolt. 
végezetül a TEsZT a magyar Orvosi 
kamara Országos küldöttközgyűlé-
sét – a törvény betűjének is eleget 
téve – összehívta 2017. december 
2-dikára. 

korszakos változtatás 
tanúi vagyunk
a magyar Orvosi kamara Területi szervezeteinek Tanácsa idén október 25-dikén tartotta 
soron következő rendes ülését a mOk székházban. 
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az ünnepség levezetését a Gerle 
jánossal évek óta együttdolgozó 
dr. Hermann péter, az sE oktatási 
rektorhelyettese vállalta magára. 
a mOk Fogorvosi Tagozatának 
elnöke köszöntőjének elején meg-
jegyezte: „ebben a teremben ennyi 
akadémikus talán még sosem volt”. 
Felidézte az ünnepelt életútjának leg-
fontosabb állomásait: hogyan került a 
summa cum laude minősítéssel vég-
zett ifjú fogorvos szentágothai jános 
szárnyai alá az anatómiai Intézetbe, 
majd a klinikumot választva átkerült 
a Fogpótlástani klinikára, amelynek 
máig a munkatársa. majd arról is 
szó esett, hogyan vált Gerle jános 
a FOCI alapító vezetőjévé, majd  az 
újjászerveződő mOk-é, azon belül is 
a Fogorvosok Tagozatáé, és hogyan 
lett a kamara fogorvos alelnöke, 
amely tisztet jelenleg is betölti. 

az intézetvezető munkája elismeré-
seként több kitüntetést is kapott, töb-
bek között 2000-ben a Hippocrates 
Emlékérmet a mOk-tól, 2011-ben a 
pro Universitate Díjat, és idén a sem-
melweis Egyetem kiváló Dolgozója 
kitüntetést, amelyet az ünnepségen 
maga a rektor adott át Gerle jános-
nak. szél Ágoston előadásában töb-
bek között azt emelte ki, hogy a cent-
rum vezetőjének köszönhető az a 
példamutató egység, amely az egye-
tem más karaival összehasonlíthatat-
lanul jelen van a Fogorvostudományi 
karon. a születésnap a rektort egy 
albert schweitzer idézet elmondására 

ihlette: „a fiatalság mércéje nem az 
életkor, hanem a szellem és a lélek 
állapota: az akaraterő és képzelőerő, 
az érzelmek intenzitása, a jókedv és a 
kalandvágy győzelme a lustaságon”.

„Nagyra becsüljük Gerle jánost, 
mert mindig rendesen befizette a 
tagdíjat!” – említette köszöntőjében 
az ünnepelt érdemei közül elsőként 
a kamara elnöke, és ezzel nagy 
derültséget okozott a teremben. 
Természetesen Éger István komolyan 
is méltatta a mOk alelnökének eddigi 
tevékenységét. Elmondta: mindig 
a legnagyobb odaadással látta el 
kamarai feladatai, „alelnökként többet 
tesz, mint ami fogorvosként elvárha-
tó”. szót ejtett arról a humanizmusról, 

amely az ünnepeltet jellemzi, amely 
„valamennyiünket barátjává tette”. 
a mOk elnöke ajándékként egy 
fotómontázzsal lepte meg a centrum-
vezetőt, amely a kamarában végzett 
munkájának képes dokumentumait 
összegzi.

a köszöntők sorában felszólalt még 
Gerber Gábor, a Fogorvostudományi 
kar dékánja, aki szerint az ün-
nepelt bebizonyította, hogy lehet 
stresszmentesen is vezetni egy intéz-
ményt. „mindig megtalálja a megfele-
lő hangnemet, a harmónia, amely a 
karon tapasztalható nagy mértékben 
neki köszönhető” – ismételte meg a 
dékán is. 

a dékántól egy hatalmas 
csokitortát, a kollégáktól pedig egy, 
pontosabban több száz könyvet 
kapott ajándékba Gerle jános. Ez 
utóbbi meglepetés különlegessége 
az volt, hogy a kötetbe az ünnepelt 
magyar Fogorvosban eddig megje-
lent vezércikkeit gyűjtötték össze és 
nyomtatták ki több száz példányban. 

a rendezvényen természetesen 
felszólalt maga az ünnepelt is, aki 
nagyon hálás volt a köszöntésekért 
és az ajándékokért is. különösen a 
meglepetéskiadványt köszönte, mivel 
mint mondta, maga is gondolt már rá, 
hogy majd egyszer összegyűjti egy 
könyvbe és kiadja a cikkeit. De majd 
csak 90 éves kora után, ugyanis 
addig dolgozni szeretne.

Bernáth Bea

Több százan köszöntötték 
a 70 éves Gerle jánost
Több mint kétszázan, rezidensek, fogorvosok, professzorok, kollégák, barátok és hozzátartozók 
gyűltek össze pénteken a semmelweis Egyetem Fogorvostudományi karának szentkirály utcai 
Oktatási Centrumában, hogy felköszöntsék igazgatójukat, dr. Gerle jánost, aki most töltötte be a 
70. életévét. Nemcsak a létszámon, hanem a kötetlen hangulaton is érezhető volt, hogy a FOCI-
sok körében mennyire népszerű az ünnepelt, és hogy szívből kívánták neki a legjobbakat.
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a semmelweis Egyetem, a Fogor-
vosi kar, az általa vezetett Intézet, a 
szakma és a barátok már felköszön-
tötték őt. Beszéltek pályájáról, ered-
ményeiről, értékelték sokféle szakmai, 
közösségi tevékenységét. kivételes 
és szerencsés ember egy nyílegyenes 
szakmai, egyetemi pályán. És mégis, 
ennél is többet vállalt és vállal a mai 
napig, a magyar orvosok közösségé-
ért. pihenhetne a szakmai babérjain, 
örülhetne a családjának, barátainak. 
De valami mozgatja, készteti arra, 
hogy tegyen közös ügyeinkért. mint 
kor- és pályatársa tanúsíthatom, 
nélküle nem lenne magyar Orvosi 
kamara. Ott volt a kezdeti gondola-
tok megformálásánál, az egyesületi 

kamara megalapításánál. szervezte 
és egy ideig vezette is a Fogorvosi 
Tagozatot. részt vesz az Országos 
Elnökség munkájában, jó ideje mint 
a mOk alelnöke. Igazi csapatjátékos, 
tud is, szeret is közösségben dol-
gozni. kiáll ügyeinkért, képes azokat 
szívósan, türelmesen képviselni. pedig 
aki ismeri a kamara küzdelmeit, az 
tudja, ez nem mindig egyszerű feladat. 
kormányok, koncepciók, vezetők 
változnak körülöttünk, de a feladatunk, 
a magyar emberek egészségügyi 
ellátása változatlan. Nem könnyű 
kicsikarni a szükséges feltételeket, a 
nélkülözhetetlen forrásokat. És ehhez 
akarat, bölcsesség, elkötelezettség, 
szívósság szükséges. És közben 

megőrizni a lélek derűjét, egyensúlyát. 
volt szerencsém megismerni pácien-
seként is, a fogorvosi szék „alulnéze-
téből”. soha ilyen nyugalommal nem 
ültem korábban az erős fényben, a 
fúró halk sivítása és a műszerek finom 
pengése között. Ekkor éreztem csak 
igazán a kitűnő orvos biztonságot 
nyújtó karizmatikus erejét, tudásra és 
tapasztalatra épülő munkáját.

kedves jános! maradj még sokáig 
aktív, hogy kamarai közösségünk és 
a betegeid is örülhessenek annak a 
sok jónak, amit önzetlenül adsz min-
denkinek, akinek rád van szüksége.

Isten éltessen sokáig!

Dr. szepesi András főszerkesztő

Dr. Gerle jános 70
az Orvosok Lapja szerkesztősége, munkatársai és olvasói nevében köszöntjük, és kívánunk 
neki egészséget és még hosszú aktív életet!
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A tények
a nyár folyamán a mOk Országos Hiva-
taltól az Orvosok Lapja szerkesztősége 
megkapta dr. andrew rowland profesz-
szor 2017. július 7-dikén madridban, 
a spanyol Orvosi kamara Iv. Európai 
Napján megtartott előadásának szöve-
gét. mivel a téma (a Brexit lehetséges 
hatásai az európai orvosi szakmára és 
betegeire) rendkívül aktuális, a szokásos 
szerkesztőségi ellenőrzések után megje-
lentettük lapunk szeptemberi számában. 
Több héttel később dr. kunetz Zsombor 
jelezte, hogy a blogjában foglalkozni fog 
a cikkel, mert meghamisítottuk az ada-
tokat. Türelmet kértem, mert az eredeti 
dokumentumok nem álltak közvetlenül 
rendelkezésre (hétvége volt), és ígértem, 
hogy kivizsgálom a tényeket. Ez meg 
is történt: a dokumentumokból kiderült, 
hogy a lefordított szöveg eredetijét a 
British medical association (Bma, az 
angol Orvosi kamara) hivatalától kapta a 
mOk, a szöveg fordítása és a számok, 
adatok is pontosak. a vizsgálat során 
kiderült, hogy a professzor (a Bma 
küldöttségének vezetője) a kongresszu-
son a házigazdák és a „latin” országok 
statisztikáit ismertette, ez jelent meg a 
személyes honlapján (ez  kZs-nak is 
feltűnhetett volna). a Bma hivatala a 
partnerországoknak a rájuk vonatkozó 
statisztikáival illusztrálva küldte el a pro-
fesszor szövegét. Ez egy sima félreértés 
lehetett volna, amit néhány nap alatt tisz-
tázni lehet. a dolognak sürgőssége nem 
volt, több mint két hónappal voltunk az 
esemény után. Ha valakinek ez a szán-
déka. Ha valaki tisztességes szándékkal 
közelít. De nem ez történt.

A konfliktus
megjelent a blog: „Hírt és beszédet is 
hamisít az Orvosi kamara Lapja” cím-
mel. Ez a cikk megjelent az „1001 orvos 
hálapénz nélkül” zárt Facebook csoport 
felületén is, és élénk, helyenként gyaláz-

kodó vitát váltott ki. mivel tagja vagyok 
a csoportnak (a céljaikkal egyetértek) 
megpróbáltam ott tisztázni a helyzetet. 
Legnagyobb meglepetésemre a tisztázó 
bejegyzéseimet sorozatosan törölték, a 
portál egyik ifjú adminisztrátora kioktatott 
a netikettről (NB. 10 éve szerkesztek 
internetes egészségügyi lapot is – 
Weborvos), miközben dr. kZs hazug 
és minősíthetetlen cikke továbbra is (ma 
is) fent van. (Egyedül az eredeti angol 
levelet engedték feltenni, ami persze a 
legfőbb bizonyíték, de a vádaskodásra, 
a csúsztatásra, az inkorrekt minősítések-
re már nem ad választ).

válaszaim
a blog címében leírt állítás egyszerű-
en nem igaz. megjegyzéseim a további 
állításokhoz:
– mibe kerül a lap a mOk-tagoknak? Itt 

is igyekszik megtéveszteni az olvasóit. 
Csak a könyvelési kiadási oldalt mu-
tatja be, meg se említi a lap bevételeit. 
pedig bárki láthatja, számos fizetett 
hirdetés jelenik meg. Nem kezdek 
közgazdasági fejtegetésbe. Egy 
kamarai tagnak egy év alatt kevesebb 
mint 1000 Ft-tal kell támogatni a lapot. 
Lapszámonként kevesebb mint 100 
forinttal. azon dolgozunk, hogy ez a 
nullszaldóhoz közelítsen.

– kZs szerint meg kellene szüntetni a 
nyomtatott lapot, mert az internetes 
kiadás a korszerű. Ezt a kérdést 
rendszeresen vizsgáljuk. De ha valaki 
ránéz a magyar orvosok korfájára, 
akkor láthatja, 25 évestől 80 évesig, 
sőt tovább terjed. sokezer idősebb 
kolléga egyelőre ragaszkodik a meg-
szokott lapjához. Egyébként a lap a 
www.mok.hu és a www.weborvos.
hu felületeken elérhető, sok külföldi 
kollégánk így olvassa, és nem ritkán 
reflektál egyes anyagokra.

– a blog vége felé azt prejudikálja, hogy 
nem fogom tisztességesen elvégez-

ni az ügy kivizsgálását. Hát tessék: 
mindenki elolvashatja.

– azzal zárja az írását, hogy ha ez a 
csalás előfordulhatott a lapunkban, 
akkor ez korábban hányszor történ-
hetett. Erre csak azt válaszolom, ha 
az idézett blogjában ennyit lehetett 
hazudni, akkor ez a korábbi blogjaiban 
hányszor fordulhatott elő?

A véleményem
aki a jó erkölcs nevében kér számon 
dolgokat, az legyen körültekintő. vigyáz-
zon a saját jó hírére, mert nincs nagyobb 
erkölcsi bukás, mint egy jó erkölcsöt 
prédikáló megmondóemberé. Ebben 
a konkrét ügyben dr. kunetz Zsombor 
megbukott. Ennek a tanulságát az olva-
sói is megszívlelhetik. 

Utószó
a magyar Orvosi kamarát érintő, inszi-
nuáló megjegyzésekre itt nem tértem ki. 
aki arra kíváncsi, mit gondol a mOk ve-
zetése a magyar társadalom, és benne 
az orvosok helyzetéről, olvassa el (vagy 
olvassa újra) a május 12-én kiadott Dek-
larációt. megtalálható a mOk honlapján 
és a 2017/7–8. lapszámunkban. Lehet, 
hogy a választási kampány hevében, az 
egymással versengő pártok megenged-
hetik maguknak a karaktergyilkosságo-
kat, a nem bizonyított vádakat, a gyűlöl-
ködő jelszavakat. Ez egy másik világ. De 
a lakosság egészségügyi szükségletei 
és az orvoslás szabályai, etikai paran-
csai messze ezeken felül vannak, és 
sokkal hosszabb távra szólnak, mint egy 
politikai ciklus. a Deklaráció számba ve-
szi a legsúlyosabb problémáinkat. Ezek 
megoldása érdekében csak kitartóan, 
megalapozottan lehet küzdeni, bár-
milyen csábítóak is a harcos, radikális 
jelszavak. És ezt az orvosok többsége is 
így gondolja.

Dr. szepesi András főszerkesztő

aki hazudik, az…
Hír és beszéd hamisítással vádolta dr. kunetz Zsombor az 
Orvosi kamara lapját. Lapunk olvasóit az alábbiakban tájé-
koztatjuk a valóságról.
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a Budapesti Orvostanhallgatók 
Egyesülete 2006-os alapítása óta a 
semmelweis Egyetem legnagyobb 
nonprofit, közhasznú diákszer-
vezetévé nőtte ki magát, jelenleg 
több, mint 600 tagot képviselve. 
az egyesület azért pályázta meg a 
konferencia szervezésének jogát, 
hogy erősítse a nemzetközi jelenlé-
tet, és hogy a magyar hallgatók is 
nagyobb számban kapjanak lehető-
séget egy nemzetközi eseményen 
való részvételre, ezzel is hozzájárul-
va tudásuk bővítéséhez, látókörül 
szélesítéséhez. 

az Emsa a legfontosabb európai 
orvostanhallgatókat tömörítő szerve-
zet, amely 29 országban több, mint 
száz orvosi egyetem taggal képviseli 
a kontinens orvostanhallgatóinak 
érdekeit immár 26 éve. az egyesület 
az európai egészségügyi szektor 
összes fontos tanácskozásán jelen 
van, valamint egyedüli diákszer-
vezetként vesz részt az Európai 
Bizottság egyes munkacsoportjai-
ban, például az eHealth stakeholder 
Group elnevezésű programban. 
az Emsa állandó gyakornoki hellyel 
rendelkezik Brüsszelben az Euró-
pai Orvosok Állandó Bizottságánál 
(CpmE), illetve a WHO-nál. 

az eseménynek a semmelweis 
Egyetem Elméleti Orvostudományi 
központja adott otthont szeptember 
2-dika és 6-dika között. a szombati 
megnyitón jelen volt a semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi 
karának dékánja, prof. dr. Hunyady 
László, dr. Hankó Balázs miniszteri 
biztos és dr. Éger István a magyar 
Orvosi kamara elnöke, akik köszön-
tötték a jelenlévő hallgatókat majd 
az európai szervezet elnöke meg-
nyitotta a konferenciát. az esemény 

fő szakmai témája az antimikrobiális 
rezisztencia volt, melyről többek 
között előadott az Egészségügyi 
világszervezet (WHO) antimikrobiális 
rezisztencia munkacsoportjának 
igazgatója, dr. marc sprenger, illetve 
dr. kocsis Béla, a semmelweis 
Egyetem mikrobiológiai Intézetétől. 
Emellett a rendezvény szakmai szín-

vonalát tovább emelte dr. jacques 
de Haller, a CpmE elnökének 
előadása.

Ezen kívül több, az európai 
régiót érintő téma került fókusz-
pontba, mint például a vakcináció, 
a fenntartható fejlődési célok, az 
orvosi egyetemek tanrendjének 
hasonlóságai és eltérései a régió 
egyetemein. a résztvevők a szak-
mai program mellett olyan tréninge-
ken és csoportos foglalkozásokon 
is részt vehettek, mint például a 
konfliktus- és stresszmenedzsment, 
vagy éppen az önéletrajz vagy 
tudományos cikk írástechnikájának 
ismerete.

a szakmai program egyes része-
itől eltekintve az egész eseményt a 
BOE szervezte, a főszervezők, akik 
valamennyien az Általános Orvostu-
dományi kar hallgatói (süli Orsolya, 
Gunzinám Zsanett, Hajnes józsef, 
kerkovits Nóra, Elbert Lilla viola) 
közel egy éven keresztül dolgoztak a 
rendezvény előkészítésén, a helyszí-

nen huszonhat semmelweis-hallgató 
segítette az ötnapos konferencia 
gördülékeny megvalósítását. ma-
gyarországon először rendeztek ilyen 
nagy létszámú nemzetközi orvostan-
hallgatóknak szóló konferenciát. 

az Európai Orvostanhallgatók 
Egyesületének tájékoztatója szerint 
a konferencia az egyesület legfonto-
sabb eseményeként méltó lezárása 
volt az évnek. a résztvevők az itt ta-
nult új tudást hazaviszik, azt alkalmaz-
va pedig kontinensünket egy egész-
ségesebb jövő felé mozdíthatják.

magyar Orvostanhallgatók 
szövetsége

Orvostanhallgatói konferencia
Európa húsz országából mintegy kétszázharminc orvostanhallgató – köztük a semmelweis 
Egyetem harmicöt diákja – vett részt az Európai Orvostanhallgatók Egyesülete (European 
medical students’ association – Emsa) őszi találkozóján, a Budapesti Orvostanhallgatók 
Egyesülete (BOE) szervezésében. 
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Búcsú dr. Berényi Zoltántól 
(1950–2017)
„ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam.”

Egy kolléga elvesztése különö-
sen mély lelki sebeket ejt rajtunk, 
mindnyájunkat meggyötör. még 
nehezebb azonban a lelki teher 
elviselése,  ha nem csak egy kol-
léga, hanem egy hozzánk sokkal 
közelebb álló barát elvesztésével 
szembesülünk. Zoltánt méltán 
nevezhettük sokan barátunknak, 
hiszen atyai gondoskodással 
párosuló szeretete kézzel fogható 
volt azok körében, akik közelebbről 
ismerhették Őt. a pátoszos szavak 
nem túlzók, hiszen élénken élnek 
bennem gyermekkori ráckevei 
élményeim, az ottani közösségben 
eltöltött baráti-atyai beszélgeté-
seink, és Édesapám korai halálát 
követően az a gondviselő szere-
tet, mellyel családunk felé fordult. 
a Teremtő által kimért idő azonban 
lejárt számára, s megrendülve, de 
hitünk reménységével vigasztalódva 
hajtottuk meg fejünket emléke előtt, 
2017 szeptemberében a monori 
temetőben, és kísértük Őt utolsó 
földi útján. 

Hosszan tartó, de méltósággal 
viselt betegségét követően életének 
67-dik évében, 2017. szeptember 
2-dikán dr. Berényi Zoltán távo-

zott az élők sorából, szívünkben, 
lelkünkben azonban tovább él 
emléke. 

Zoltán monori pedagógus család-
ból származott. Egyetemi tanulmá-
nyait szegeden, a szent-Györgyi 
albert Orvostudományi Egyetemen 
végezte, diákévei alapvetően hatá-
rozták meg szakmai szemléletét és 
emberszeretetét. 1978-ban szerzett 
orvosi diplomát, majd a Dunaúj-
városi kórház baleseti sebészetén 
kezdte meg gyógyító munkáját. 

1980 márciusában költözött 
családjával péteribe, ahol 37 éven 
keresztül haláláig háziorvosként 
gyógyította, gondozta a környék 
lakosait. Orvosi hivatása mellett 
sokszínű közéleti szerepet is vállalt, 
1998 óta a magyar Orvosi kamara 
oszlopos tagja volt, több éven ke-
resztül a pest megyei szervezetben 

választókerületi elnökként tevékeny-
kedett, ahol a jóistennek köszön-
hetően több éven keresztül együtt 
szolgálhattunk, így személye a 
gyermekkori élményeken túl, meg-
határozó emlékévé vált életem ezen 
szakaszának is. péteri községben 
1994-től 2010-ig önkormányzati 
képviselőként és a szociális Bizott-
ság elnökeként is munkálkodott. 

Több mint négy évtizedes, 41 
évnyi házasság után gyászolja 
szerető felesége, dr. komáromy 
rita szemész főorvos, valamint fiai 
dr. Berényi antal kutatóorvos és dr. 

Berényi Zoltán háziorvostan szakor-
vos jelölt. 

Búcsúzunk tőled a feltámadás hi-
tébe vetett reménységünkkel, Isten 
nyugosztaljon!

„Isten nem holtaknak, hanem 
élőknek Istene, mert mindenek 
élnek Őnéki.”

Dr. Békássy Szabolcs

Az utolsó levél – in memoriam 
dr. Karsai Kornélia (dr. Kuthy 
imréné) főorvosnő
Drága Nelli!
Napok, hetek óta gondolkodom. 
Emlékképek villannak fel, mondatok 
fogalmazódnak meg, de nehéz leül-
ni és papírra vetni a gondolataimat, 
mert még mindig nem hiszem el. 
2017. szeptember 17-dikén, ahogy 
kiszel atya a temetéseden mond-
ta, elmentél abba a másik világba, 
hogy nekünk, akik még itt vagyunk, 
előkészíts mindent.

Emlékszem, mikor megláttuk azt 
a szörnyű eredményt. mert, ahogy 
nagyon sokszor, most is mi szem-
besültünk vele először. szóltunk, 
hogy ismételjük meg, mert biztos 
rosszul sikerült a mintavétel. ritkán 
van ilyen, nagyon ritkán. remény-
kedtünk. Nézted a saját vérké-
pedet. Elképzelni se tudom, mit 
érezhettél, mi minden száguldott át 
a gondolataidon.

aztán bíztunk az orvostudomány-
ban és abban, hogy mindannyian 
tudtuk, szeretnéd látni felnőni az 
unokáidat. mind a tízet. mindig 
irigyeltelek, tudod, hisz oly sokat 
beszéltünk róla, hogy itt vagytok 
együtt, földrajzilag is, nem csak 
lélekben. Nagy erő az a szeretet, 
ami összetart Titeket. És óriási űr, 
ami keletkezett haláloddal.

Űrt hagytál családodban és itt a 
laborban is. Nem telt el nap, hogy 
ne kérdezte volna meg valaki. Hogy 
van Nelli? Tudsz valamit róla?

a korosztályodban sokan tud-
ják, gyermekorvosnak készültél. 
a dilemma, ami gyermeket vállaló 
nőkben oly sokszor megfogalmazó-
dik, család és karrier, vajon miként 
lehet ezt jól csinálni, a laborszakma 
felé irányított. Itt nem kellett ügyelni, 
neked pedig két kicsi gyermeked 
volt. szerintem nem bántad meg 

EmLÉkmŰ aZ ELHUNYT EGÉsZsÉGÜGYI 
DOLGOZókNak – „vIvErE aLIIs, NON sIBI.” 
(BaLassa jÁNOs 1814–1868)
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döntésed. Először klinikai laboratóri-
umi diagnosztikából szakvizsgáztál. 
majd belevetetted magad a mik-
robiológia rejtelmeibe is. a ceglédi 
Toldy Ferenc kórházban létrehoztad 
a mikrobiológiai laboratóriumot, és 
elindítottad a bakteriológiai vizsgála-
tok széles skáláját. ma már tudjuk, 
milyen fontos lépés volt ez. Tudni 
azt, hogy milyen kórokozóval állunk 
szemben, és milyen antibiotikummal 
harcolhatunk ellene nélkülözhetetlen. 
az országban először Te vezetted be 
az újszülöttek szűrését fülváladékból. 
Nagyon komoly, sokszor életet ve-
szélyeztető fertőzéseket lehet ez által 
megelőzni. Erre a programra, mindig 
is szívügyedként tekintettél. amint 
lehetett, mikrobiológiai vizsgálatokból 
is megszerezted a szakvizsgát. mun-
kádat nem csak precízen, pontosan 
és alázattal végezted, hanem szen-
vedéllyel is. Emlékszem, volt olyan, 
hogy fehér köpenyed zsebében 
hoztad a petri csészét, hogy meg-
mutasd nekem, milyen különleges 
baktériumot találtál. a bakteriológiai 
részleg irányítását a kezdetektől 

2015-ig végezted. 2006–2009-ig a 
központi Laboratórium osztályvezető 
főorvosa voltál. kezeid között szá-
mos asszisztens, szakasszisztens, 
vegyész, biológus és orvos nevelke-
dett. Örültél, ha valakinek beszélhet-
tél a szakma szépségeiről, ha átad-
hattad évtizedek alatt felhalmozódott 
tudásodat. Bosszankodtál, mikor 
úgy érezted nem becsülnek igazán, 
hisz mi a háttérben dolgozunk szor-
gos hangyaként. reflektorfény ritkán 
vetül ránk. persze, ez sose tartott 

sokáig, hisz a lényeg az időben és 
pontosan prezentált eredmény, ami 
segíti a pontos diagnózis felállítását, 
és a leghatékonyabb terápia alkal-
mazását.

magasra tetted a lécet, de ígé-
rem, amíg tehetem, a színvonalból 
és igényességből nem engedek. 
az alapok erősek, mert erősre épí-
tetted. a kórház és Cegléd város 
történelemkönyvébe beírtad neved. 
mindannyian büszkék vagyunk rád! 
Hidd el, nemcsak mi, akik közvetle-
nül melletted dolgoztunk, hanem a 
kórház vezetősége és a kollégák is 
tudják mekkora, értéket képviseltél.

Drága Nelli! az ész már tudja, 
de a szív még nem fogja fel, hogy 
fizikai értelemben már nem vagy itt. 
azonban hiszem és tudom, hogy a 
lélek Örök! remélem, kiszel atya 
igazat mondott, és találkozunk még. 
akkor azonban tudom, minket terí-
tett asztal vár.

Nyugodj Békében! a közpon-
ti Laboratórium és Bakteriológia 
nevében: 

Dr. Süle Edina

További négy évig folytatódhat 
a Nemzeti agykutatási program 
(Nap), amelyet 2014 februárjában 
indítottak útjára. Erre a döntésho-
zókat az eddigi, figyelemre méltó 
kutatási eredmények ösztönözték. 
minderről a nagy nyilvánosság a 
szeptemberben a pécsi Tudomány-
egyetemen tartott konferencián 
értesülhetett. 

a folytatáshoz az eddigi 12 milliárd 
forintos forrás mellé további 6,5 mil-
liárdos állami támogatásban része-
sül a program. az idén októberben 
harmadik évét betöltő Nap elindítá-
sának eredeti célját többek között az 
Egészségügyi világszervezet (WHO) 
által közzétett riasztó adatok is ösztö-
nözték. Ezek szerint a fejlett országok 
társadalmában élő betegek egyhar-

mada valamilyen agyi elváltozástól 
szenved. Ezeknek a betegeknek a 
gyógykezelése óriási terheket ró az 
országok egészségügyi rendszereire. 

Nő a mentális és neurológiai 
betegek száma
az előrejelzések szerint a 21. szá-
zadban ráadásul jelentős növekedés 
lesz e betegek létszámában, vagyis 

az agykutatás-projekt 
folytatása
Tíz évvel ezelőtt az esélytelenek nyugalmával pályázta meg a 13. kerületi egészségügyi szol-
gálat vezetői állását, ma pedig az egyik legmodernebb, legjobban felszerelt intézményrend-
szert vezeti. 
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alaposan fel kell készülni az ellátá-
sukra. 2010-ben harminc európai 
országban a különféle mentális és 
neurológiai betegségben szenvedők 
gyógykezelése 798 milliárd eurót 
emésztett fel. Ez az összeg jóval 
meghaladja az összes szív- és ér-
rendszeri, rákos és diabéteszes be-
tegek kezelésének költségeit. Ezeket 
a kiadásokat csak úgy lehet mérsé-
kelni, ha az egyes országok agyku-
tató teamjei intenzív kutatómunkába 
kezdenek, kifejezettek ezekre a 
betegségekre koncentrálnak és 
új terápiás módszereket, valamint 
modern, hatékony gyógyszereket és 
beavatkozásokat hoznak létre. 

a magyar program indulása-
kor (amelyet eredetileg négy évre 
terveztek) az ország vezető agy-
kutató szakembereit, a magyar 
Tudományos akadémia szakértőit 
és kormányzati referenseket bíztak 
meg a Nap megszervezésével és 
levezénylésével. a program vezető-
je Freund Tamás akadémikus lett, 
az mTa kísérleti Orvostudományi 
kutatóintézet igazgatója. a kuta-
tómunkában a hazai orvostudo-
mányi egyetemek és tudományos 
intézetek idegtudománnyal és 
agykutatással foglalkozó szak-
ember csoportjai is részt vettek. 
az alapprogramot több alprogramra 
osztották, és azok kutatási munká-
ját elosztották a résztvevők között. 
Fő kutatási területként a depresszi-
ót, a krónikus migrénes fejfájást, az 
alzheimer- és parkinson-kórt, illetve 
az áttéteket produkáló agyi daga-
natos betegségeket jelölték meg. 
„a kutatási Technológiai és Innová-
ciós alapból finanszírozott Nemzeti 
agykutatási program a felfedező ku-
tatások, a megelőzés, az innováció, 
az orvosi ellátás hatékonyabbá vá-
lása, a gyógyszerfejlesztés, valamint 
a hazai tudományos eredmények 
ösztönzése érdekében indul. 

A NAP alprogramokból áll
a projekt két alprogramból áll. a 6,4 
milliárd forintból gazdálkodó „a” 
alprogram célja a kutatóhelyek meg-
erősítése, új kutatási témák, tech-
nológiák bevezetése. Ennek alapját 
tíz intézmény konzorciális együttmű-
ködése képezi, ebben részt vesz a 

semmelweis Egyetem, a Debreceni 
Egyetem, a szegedi Tudományegye-
tem, a pécsi Tudományegyetem, 
valamint a pázmány péter katolikus 
Egyetem, az Országos klinikai Ideg-
tudományi Intézet, a richter Gedeon 
Nyrt., továbbá az mTa Támogatott 
kutatócsoportok Irodája. az 5,6 
milliárdos „B” alprogram elsődleges 
célja az „agyelszívás” visszafordítása, 
külföldön dolgozó kutatók alkalmazá-
sa. a rendelkezésre álló forrásokból 
15-30 újonnan alakuló kutatócsoport 
működtethető három-négy évig” – 
tájékoztatott a program indulásakor a 
Nap közössége. 

a 2017. szeptemberi pécsi konfe-
rencián a program vezetője, Freund 
Tamás röviden beszámolt az eddigi 
kutatási eredményekről. Ezeknek 
köszönhető, hogy olyan gyógy-
szerjelölt vegyületeket fedeztek 
fel, amelyek alkalmasak lehetnek a 
jövőben az alzheimer- és parkinsor-
kór gyógyítására és a genetikai 
eredetű Huntington-kór terápiás 
alkalmazására. a továbblépéshez 
folytatják a már eddig is sikeresnek 
tűnő bionikai kutatásokat. 

a konferencián részt vett j. m. 
Barroso, az unió Tudományos és 
Technológiai Tanácsadó Testületé-
nek a tagja, aki elmondta: ez az első 
alkalom, hogy a magyar tudósok is 
ilyen nagy számban és ilyen aktívan 
kapcsolódnak egy közös európai 
kutatási programhoz, a Human Brain 
projekthez,  és szoros kapcsolatban 
állnak a többi állam tudós csoportjai-
val már a kezdetek óta. a hazai prog-
ram több tematikus pillérre támasz-
kodik. Eze elnökei és társelnökei a 
következők. 1. Felfedező kutatások: 
1. Nusser Zoltán és Tamás Gábor 
(kOkI). 2. gyógyszerfejlesztés: Dóczi 
Tamás, Bitter István és vécsei László. 
3. Bionikai és infobionikai kutatások: 
Ulbert István és Erőss Loránt. 4. Tár-
sadalmi kihívások: Oberfrank Ferenc 
és Csiba László. a kutatómunka 
menetét, rendszeres értékelését és 
a források átlátható felhasználását 
az elnök, valamint a pillér elnök és 
társelnökök felügyelik. a testületnek 
jogában áll módosítani a támogatási 
szerződéseket, esetenként forrást 
átcsoportosítani, illetve a támogatást 
meg is vonni.

az „a” alprogram stratégiai céljai 
között szerepel a már működő 
idegtudományi kutató teamek 
megerősítése, az ipari kapcsolato-
kat fejlesztése, új technológiák és 
eszközök kidolgozása, a kutató-
munka feltételeinek a javítása, a 
fiatal, tehetséges kutatók önálló-
sodásának a támogatása. a „B” 
alprogram elsősorban az „agyel-
szívást” szeretné megakadályozni 
és visszahívni a külföldön dolgozó 
magyar agykutatókat. Hosszabb 
távon szándék van hosszabb-rövi-
debb időre külföldi kutatók magyar-
országi tudományos munkába való 
bevonására is. 

Cél a továbbfejlesztés
a Nap további célja, hogy meg-
erősítse és aktivizálja a különböző 
hazai kutatócsoport közötti folyama-
tos együttműködést, eredményeik 
megosztását és együttes továbbfej-
lesztését. Továbbá állandósítsa az 
Európai Unió kutatási stratégiájának 
követését és a külföldi kutatóműhe-
lyekkel való együttműködést. 

a program eddigi eredménye-
it Lovász László, az mTa elnöke 
értékelte. „az idegtudománnyal 
foglalkozó, egymást követő magyar 
tudósgenerációk sikerének titka 
egyetlen szóban rejlik: tradíció. 
a magyar agykutatók az elmúlt 
egy évszázadban sikeresen adták 
tovább a fiatalabbaknak a kuta-
tás iránti lelkesedést, az egyedi 
látásmódot biztosító kreativitást 
és a témához szükséges alázatot. 
a Nap jól mutatja, hogy egy ilyen 
hatalmas tudományos vállalkozást 
a kutatók önmagukban nem tudnak 
sikerre vinni. a valódi, széles körű, 
a társadalom számára is érzékel-
hető eredményekhez szükség van 
az akadémiai és egyetemi vezetők, 
valamint a gazdasági és a politikai 
döntéshozók rendszeres párbeszé-
dére is. az ő kitartó, következetes 
és tettekkel hitelesített együttmű-
ködésük válthatja be a programhoz 
fűzött reményeket” – állapította meg 
az akadémia elnöke a Tudomány 
és parlament című tudományos 
konferencián.

lóránth ida
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az innovatív sebészi technikák 
bevezetése elég magas szinten lévő 
betegellátási folyamatot feltételez, 
amelyben a „sebész-innovátor” 
egyéni felelőssége kiemelten nagy. 
az innovációkat nem csak a szakmai 
igény, de az ipar is gerjeszti újabb és 
újabb eszközök piacra dobásával. 
Ugyanakkor az új innovatív eljárá-
sok bevezetésük során a standard 
eljárásoknál fokozottabb kockázatú-
ak, hiszen a minősítő vizsgálatok a 
sebészi innovációkat követik, nem 
úgy, mint más esetekben, ahol az új 
eljárás standarddá válásához meg-
előzik ezeket – fogalmazott prof. dr. 
Harsányi László a medicinafórum 
által, a mOTEsZ-szel partnerségben 
rendezett konferencián november 
7-én. a semmelweis Egyetem I. sz. 
sebészeti klinikájának igazgatója 
jelezte, hogy részben gondolatéb-
resztésnek szánja előadását, amely 
a sebészetben az innovatív eljárások 
bevezetésének nehézségeiről szól.

jelezte, hogy tágabb értelemben 
beszélve a sebészetről, az összes 
invazív technológiát ide lehet sorolni. 
Olyan területről beszélünk, amely a 
legrohamosabban fejlődik. minden 
invazív eljárásban technológiai forra-
dalom zajlik, ami valamilyen szabá-
lyozást, de legalábbis koncepciót 
igényelne, hogy megmutassa, ezeket 
az eljárásokat milyen módon vezesse 
be a szakma. 

Hosszú folyamat után lehet ugyanis 
ellátási standardként leírni, illetve be-
építeni az eredetileg ötletként jelent-
kező megoldásokat, amiből rengeteg 

van. minden új invazív eljárásnak 
meg kell felelnie a Belmont-i elvek-
nek: a személy tisztelete (respect for 
person), hasznosság (beneficence), 
igazságosság (justice). Tavaly jelent 
meg a Bioetikai kódex, amely nem 
csak az orvosoknak, de az egész 
társadalomnak szól, és amely a 
jogilag nem mindig kodifikálható etikai 
szempontokat foglalja rendszerbe, 
emelte ki a kódex preambulumából. 
a sebészi, invazív eljárások innováci-
ós rendszerében szinte csak jogilag 
szabályozatlan szempontok vannak, 
mutatott rá.

az egészségügy veszélyes üzem, 
és fokozottan veszélyesnek minő-
síthető az innováció, hiszen mindig 
van benne károkozással összefüggő 
kockázat, szögezte le Harsányi pro-

fesszor. a megoldás kísérlete – ami 
nem mindig standard – önmagában 
veszélyes lehet a betegre, hiszen 
nemcsak a betegség, hanem a gyó-
gyítás veszélyei is terhelik a pácienst. 
analógiaként érzékeltette, hogy a pi-
lóták az egészségügyi személyzethez 
hasonlóan komplex környezetben, a 
technológiával szoros kölcsönhatás-
ban dolgoznak kitéve a fáradtságnak, 
stressznek, emberéleteket veszélyez-
tetve. Egy új műtéti eljárás bevezeté-
se olyan, mint az első próbarepülés, 
vagyis lényegében egyetlen beteg 
viseli az első beavatkozás összes 
kockázatát. az innovációs folyamat-
ban mindenképpen valami jobbat, de 
legalábbis a réginél nem rosszabbat 
kell(ene) bevezetni. mindezt biztonsá-
gosan, holott egy soha nem próbált 

Dilemmák a sebészeti 
innovációk bevezetésekor
az új innovatív sebészi eljárások, beleértve az invazív technológiákat is, bevezetésük során 
a standard eljárásoknál fokozottabb kockázatúak, hiszen a minősítő vizsgálatok a sebészi 
innovációkat követik, és csak hosszú folyamat után lehet ellátási standardként leírni a koráb-
ban ötletként jelentkező megoldásokat.

prOF. Dr. HarsÁNYI LÁsZLó FOTó: pErGEr aLExaNDra
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eljárásról van szó – mutatott rá az 
önellentmondásra.

az egészségügyi ellátás gyakorla-
tában az evidence based medicine 
(EBm) elve a követendő, de vajon 
mindig teljesíthető-e ez az elvárás 
például a sebészetben, vetette fel 
Harsányi professzor. Hiszen a nem 
sebészi innovációban, például a 
klinikai gyógyszerkutatásokban na-
gyon pontos a szabályozás, mindig 
betegtömegen történik, reverzibilis a 
folyamat, szűk spektrumú a körülírt 
szakmai cél és minimalizált a szubjek-
tív elem, mivel nem függ a vizsgálatot 
végző személy egyéni adottságaitól. 
Ezzel szemben a sebészi innová-
ciót nem lehet az orvosi kutatási 
szabályok szerint bevezetni, hiszen 
egy adott beteg szenvedi el az első 
beavatkozás kockázatát egy nagyon 
lazán szabályozott rendszerben, s 
a folyamat irreverzibilis változást hoz 

létre. a változás jellemzően széles 
spektrumú (például nem egy moleku-
la módosítása), amiben kisebb válto-
zásnak tekinthető például a sebészeti 
fonal cserélése, míg  „forradalminak”  
minősíthető a sebészeti robotok 
alkalmazása. Itt döntő a szubjektív 
elem, vagyis a sebész képessége, 
kompetenciája. a sebészi modell az 
FDa-modellel szemben rögtön a fázis 
Iv-gyel indul, azaz a post-marketing 
vizsgálattal, míg a randomizált kont-
rollvizsgálat szinte kivitelezhetetlen, 
és örök learning curve jellemzi ezt a 
területet. Leszögezte, itt nem érvé-
nyesülhet az EBm, hanem inkább 
practise based medicine elvvel lehet 
érvelni egy-egy új eljárás mellett, 
hiszen nem lehet például álműtéteket 
végezni bizonyításként.

arra is rámutatott, hogy míg 
generikumok esetében bizonyítható 
az egyenértékűség, a sebészeti esz-

közöknél szó sem lehet egyenérté-
kűségről, csak arról, hogy ugyanazt a 
célt szolgáló sebésztechnikai eszköz 
esetleg hasonló technológiai egyen-
értékűséget ígér. Ám ha esetleg 
rosszabb alapanyagokból kínálják s 
ugyan olcsóbban, el kell gondolkod-
nia a finanszírozónak, hogy a gyen-
gébb minőségű eszközöket vásárol-
ja-e meg, s hogy milyen minőséget 
finanszíroz. 

kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy kellenének új, nagy adatbázisok 
az új eljárások utánkövetése érde-
kében, ám ez nehezen kivitelezhető, 
hiszen nagy beteganyagról van szó. 
Nem lehet az új beavatkozásokat 
gyorsan követni a szakma túlterhelt-
sége miatt sem, véleménye szerint 
inkább a meta analízisek segíthetik az 
eredmények elemzését. 

sándor Judit

a krónikus sebkezelésben számos 
probléma mutatkozik, de nemcsak ez 
adja a kérdés felvetésének jelentősé-
gét, hanem az is, hogy a lakosságot 
magas, 3-5 százalékban érintik a 
krónikus sebek. ráadásul a szaksze-
rűtlen ellátás miatt sok a szövődmény, 
a betegek többsége pedig elége-
detlen az ellátásával – fogalmazott 
prof. dr. Daróczy judit bőrgyógyász 
a medicinafórum mOTEsZ partner-
ségében rendezett november 7-dikei 
konferenciáján. adatok bizonyítják, 
hogy ezen a területen bőven akad ten-
nivaló, hiszen például a nem megfelelő 
sebkezelés számlájára írható, hogy 

évente mintegy kilencezerre tehető a 
nem trauma miatt végrehajtott ampu-
tációk száma, amivel Európában az 
élenjárunk. a szövődmények – bőr- és 
lágyrészfertőzések – a betegek életét 
is veszélyeztetik, és magas a halálozási 
ráta, sorolta tovább a riasztó adatokat 
a professzor asszony. a szakszerűtlen 
ellátás ugyanakkor rendkívül  költséges 
a nem megfelelően használt sebke-
zelők, a felesleges, drága  műtétek, 
az intenzív ápolás, az antibiotikumok 
használata miatt, és ide tartoznak a 
rehabilitációs kiadások, amelyekre a 
súlyos csonkítások miatt van szükség. 
Ennek nagyságrendjét csak becsülni 

lehet, de minden bizonnyal több milliárd 
forintról lehet szó. 

Hazánkban nincs megoldva a kró-
nikus sebellátás, mert nincs elegendő 
orvos és szakápoló, aki a szakszerű 
sebkezelést megtanulta volna, és 
el tudná végezni a napi gyakorlat-
ban. Leszögezte, egy bőrgyógyász 
nem sebkezelő, és csak az válik 
a terület szakemberévé, aki ezt a 
szubspecifitást, vagyis a kutatásokra 
épülő elméleti és gyakorlati szaktudást 
megszerezte. arról is beszélt, hogy 
az ellátásnak multidiszciplinárisnak 
kellene lennie, azaz a bőrgyógyász, 
infektológus, angiológus, sebész, 

Hiányoznak az ellátásból 
a sebkezelő szakemberek
szükség lenne arra, hogy az egészségügyi szakpolitikai elemző rendszerek érdemben foglal-
kozzanak a krónikus sebek költséghatékony ellátásnak problémájával, és megmutassák, mi-
csoda óriási pénzeket, munkaerőt von el az ellátásból a nem megfelelő krónikus sebkezelés.
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érsebész, belgyógyász, diabetológus 
együttműködésére és egymás közti 
kommunikációjára lenne szükség.  

Nemcsak hozzáértő szakemberekből 
van hiány, de nincsenek megfelelő 
kezelőhelyek sem (kórházak, szak-
rendelők), az alapellátásban, otthon-
ápolásban sincs vagy nagyon kevés 
a sebkezelésben jártas ápoló, holott 
ez utóbbi szinten jelentkezik a legtöbb 
beteg. Nincsenek meghatározott 
betegutak, a kivizsgálás jellemzően 
elhúzódik, a szakmák összefogása 
sokszor sikertelen. Bár elkeserítő, de 
nem meglep ez, hiszen nincs konszen-
zus a szakmák között, nincs ismert 
kezelési irányelv, sőt: ellentmondásos 
ellátási döntések is születnek. Emiatt 
összességében elmondható, hogy a 
krónikus sebellátásban sem a beteg-
biztonság, sem a költséghatékonyság 
nem érvényesül. 

a krónikus sebek 75 százalékban 
a krónikus vénás elégtelenség mi-
att alakulnak ki, ezek kezelésére az 
egészségügyi ellátásra fordított teljes 

költség több mint egy százalékát költik. 
Ez is mutatja, hogy a nem megfele-
lő ellátás milyen nagy kiadással jár. 
az egyéb okok miatt kialakult sebek 
– artériás szűkület, cukorbetegség, 
neuropathiás, nyomási fekély, stb. – 
kezelésére becsült adatok szerint az 
egészségügyi ellátásra fordított teljes 
költség több mint 5 százalékát fordítják. 
Ez már óriási szám, amiben benne van 

a nem megfelelő kezelés, ráadásul 
nem is minden itt kerül elszámolásra, 
mert számos területen folyik az érintett 
betegek ellátása. 

külföldi példákat hozva elmondta, 
hogy az Usa-ban (1998) a sebkezelés 
költsége évente 20 milliárd dollár, amely 
évente 10 százalékkal nő, Németor-
szágban a krónikus sebes betegek 
száma 2,5-4 millióra tehető, a költsé-
gek: 8 milliárd euróra rúgnak évente. 

a krónikus sebek ellátása súlyos 
szocioökonomiai problémát is jelent 
mind az egészségügyi ellátórendszer, 
mind az egyén számára. a beteg saját 
kiadásai (gyógyszerek, sebkezelő 
anyagok, segédeszközök, stb.) akár jö-
vedelme tíz százalékát is felemészthe-
tik, ami riasztó és szívszorongató adat 
a professzor asszony szerint. az ellátás 
bizonytalansága, a kezelőhelyek hiánya 
miatt, akik megtehetik, menekülnek a 
magánellátásba, de nem biztos, hogy 
mindenhol jó helyre találnak, mert a 
magánellátóknál sincsenek sebke-
zeléshez értő ápolók, hiába fogadják 

készségesebben, nagyobb empátiával 
a betegeket. 

szükséges lenne, hogy az egész-
ségügyi szakpolitikai elemző rend-
szerek érdemben foglalkozzanak 
a krónikus sebek költséghatékony 
ellátásnak problémájával, s meg-
mutassák, micsoda óriási pénzeket, 
munkaerőt von el az ellátásból a nem 
megfelelő krónikus sebkezelés, hívta 

fel a figyelmet előadásában prof. dr. 
Daróczy judit.

Nyugat-Európában szerezett 
tapasztalataira hivatkozva elmondta, 
azért jobb ott a sebkezelés minősége 
és a betegek ellátása, mert hangsúlyt 
fektetnek a költséghatékony kezelésre. 
sebkezelő centrumokban látják el a 
betegeket, hiszen így koncentrálható 
a speciális szaktudás, ellenőrizhető az 
ellátás, s megvannak az útmutatások. 
Ennek köszönhetően költséghatéko-
nyabb az ellátás és jobbak a betegség-
mutatóik. 

a krónikus sebek kezelésének 
világszerte ismert súlyos problémái, és 
a törekvés a kezelés költséghatékony-
ságára, megmozgatta a kutatókat, fel-
gyorsította azokat a molekuláris szintű 
és immunológiai kutatásokat, amelyek-
nek eredményei segítenek megérteni a 
sebgyógyulást, ami ugyanis rendkívül 
bonyolult biológiai folyamat. az ipar 
ezekre az eredményekre alapozva 
folyamatosan innovatív termékeket, 
sebkezelő anyagokat fejleszt ki, ame-
lyek forradalmasították a sebkezelést. 
Ezek itthon is hozzáférhetőek, ám 
akkor használhatók eredményesen, 
ha szakszerűen alkalmazzák őket, 
különben inkább újabb problémát és 
pazarlást eredményeznek. a szakszerű 
sebkezelés elméleti tudást és gyakorlati 
jártasságot igényel, ám ilyen oktatás 
jelenleg nincs: bár nagyon sok képzés 
zajlik, ahol az ismereteket leadják, ám a 
gyakorlati oktatás szinte nulla.  Éppen 
ezért a megfelelő oktatási formának az  
elmélet mellett a gyakorlatra kell épül-
nie, s az oktatás alapjának a bizonyíté-
kokon alapuló irányelvnek kell lennie.

a szakápolók részéről régen felvetett 
kívánságnak is eleget tesz a szerve-
ződő sebkezelő szakápolói Okj-s 
képzés, amely a tervek szerint 200 óra 
elméleti, 300 óra gyakorlati oktatásból 
állna.  a képzés tematikáját kidolgozó 
munkacsoport már megalakult, derült 
ki az előadásból, s az új képzést a 
szakmai tudományos társaságok 
is támogatják: magyar sebkezelő 
Társaság (mskT), magyar sebész 
Társaság (msT), magyar Diabetes 
Társaság (mDT), magyar podiátriai és 
Lábsebészeti Társaság (mpLT), magyar 
angiológiai és Érsebészeti Társaság. 

sándor Judit

prOF. Dr. DaróCZY jUDIT FOTó: pErGEr aLExaNDra



18  OrvOsOk Lapja  2017/11.

Szakmai oldal

„Bárhová megyek, mindenhol azt 
mondják: de jó neked. kicsit olyanok 
vagyunk, mint egy sziget. az önkor-
mányzat segítségével igyekszünk 
úgy működtetni a szolgálat intézmé-
nyeit, hogy a kerületi lakók érezzék, 
értük vagyunk. Én így érzem jól 
magam, nekem ez a boldogság, 
ez az alkotás öröme, ami itt meg-
adatik nekem” – vallja dr. Hertzka 
péter, aki tíz éve vezeti a xIII. kerületi 
Egészségügyi szolgálat közhasznú 
Nonprofit kft.-t főigazgató-főorvos-
ként. augusztus 20-dikán magas 
állami kitüntetést kapott. Beszélge-
tésünk apropóját részben az elisme-
rés, részben az intézményben folyó, 
kuriózumnak számító fejlesztés adta, 
de először is arról faggattuk, hogyan 
került a szolgálathoz. 
– Itt születtem a 13. kerületben, az 
orvosi diploma megszerzése után 
az első munkahelyem az Országos 
munka- és Üzemegészségügyi 
Intézet volt, amelynek fekvőbe-
teg osztályát az István kórházban 
helyezték el. Fél év múlva átkerül-
tem a sportkórházba, folyamatosan 
képeztem magam: sportorvostanból, 
belgyógyászatból, üzemorvostanból 
szakvizsgáztam. a magyar öttusa-
válogatott sportorvosa voltam, és egy 
ideig a női kézilabdacsapaté. mun-
kám során tapasztaltam, milyen lát-
ványos eredménnyel gyógyította egy 
pozsonyi csontkovács a mozgásszer-
vi panaszokkal küszködő válogatott 
sportolókat. magam is megtanultam 
a technikát, mondhatni, orvosi csont-
kovács vagyok. Nekem ez a hobbim, 
imádom csinálni. akik pejoratívan te-
kintenek a manuálterápiára, csak ad-
dig teszik, amíg nem el nem éri őket 
valamilyen mozgásszervi probléma, 
és rá nem kényszerülnek arra, hogy 
manuálterápiás szakembert keresse-

nek fel, aki megszünteti panaszaikat. 
De visszatérve: a sportkórházból 
újra az üzemegészségügyi intézetbe 
kerültem, klinikaigazgató lettem, ám 

amikor az intézet  OEp-finanszírozása 
megszűnt, más lehetőséget kellett 
kerestem. Így történt, hogy tíz évvel 
ezelőtt az esélytelenek nyugalmával 
megpályáztam a 13. kerületi pozí-
ciót… és  elnyertem a főigazgatói 
tisztséget. Tehát hazaértem, így 
fogom fel. maximálisan megpróbálok 
az önkormányzattal a hátam mögött 
valamit létrehozni. 

– mozgalmasan telnek az évek, 
a kívülálló is láthatja, bárhová lép, 
mindenhol emberi körülmények 
fogadják, ami nem minden kerületre, 
településre jellemző… 

– az önkormányzat tízéves ciklusok-
ban újítja az egészségügyi intézmé-
nyeit, így az ittlétem alatt is minden 
intézmény folyamatosan megújult, 
korszerűsödött, beleértve az összes 
háziorvosi telephelyet, a gyermek-
orvosi rendelőket, az ügyeletet. 
Bárhová be lehet menni, minden 
európai színvonalú. De így vagyunk 
a laikusok számára kevésbé érté-
kelhető műszerezettséggel is: nem 
tudok olyat kérni az önkormányzat-
tól, amit ne kapnánk meg. Olyan 
szinten viszi előre az ellátást a biztos 
támogatás, hogy valóban kuriózum-
nak számít. a digitalizált komplett ra-
diológiától – benne a mammográffal 
– az egynapos sebészetig, minde-
nünk van. megkérdeztem az egyik 
ortopédszakorvosunkat: tudok-e 
még nektek olyan műszert venni, 
amire a műtétekhez szükségetek 
van? az volt a válasz, hogy nem. 
a gasztroenterológiában olyan 
eszközparkkal rendelkezünk, ami 
számos kórháznak nincs… Tehát 
meg tudunk mindent csinálni, ami 
ambulánsan elvégezhető, és mind-
ezt a betegeink maximális nívóban 
kapják meg. Hozzáteszem: a felnőtt 
háziorvosi praxisok itt eladhatóak, 
a rendelők klimatizáltak, kulturáltan 
néznek ki. Nem véletlen, hogy ná-
lunk nem növekszik, hanem csökken 
a háziorvosok korfája.

– a kórházak mást is megirigyel-
hetnének, méghozzá a képalkotó 
diagnosztikai eszközparkjukat. Egyál-
talán: miért vásárol CT-t és mr-t egy 
önálló szakrendelő?
– az a fajta CT- és mr-beruházás, 
és az az igény, amit a kerület polgár-
mestere és képviselő-testülete meg-
fogalmazott, az a valódi profilaxis 
véleményem szerint. a kormányzat 

Hiszek abban, hogy a jó jót hoz
Tíz évvel ezelőtt az esélytelenek nyugalmával pályázta meg a 13. kerületi egészségügyi szol-
gálat vezetői állását, ma pedig az egyik legmodernebb, legjobban felszerelt intézményrend-
szert vezeti. 

Dr. HErTZka pÉTEr
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részéről sokat hangoztatott beteg-
ellátási igényt, szakmai minőséget 
elégít ki, lehetővé teszi, hogy időben 
lehessen szűrni, diagnosztizálni, és 
ezzel együtt időben megkezdeni a 
betegek gyógyítását, illetve meg-
előzni a betegségek kialakulását. 
Ez maga a csúcs. az önkormányzat 
segítségével beszerzett gépek-
kel célzottan onkológiai előszűrés 
végezhető. szeretnénk csatlakozni 
a korányi tüdőrákszűrési program-
jához, amely szerint a kijelölt popu-
lációt alacsony dózisú CT-vel szűrik. 
a CT 128 szeletes, tehát nagy telje-
sítményű berendezés, képes kardio 
CT-vizsgálatok elvégzésére is. Ebből 
adódóan lesz egy kardiológiai irány 
is, amely infarktust megelőző prog-
ram kardiológiai indikáció alapján. 
Így szabtuk meg a kerületi elvárást, a 
keretszámot, hogy mindez beleférjen 
a teljes kapacitásba. a másfél teslás 
mr berendezésünk  képes lesz a 
nekünk meglévő, nagyon korszerű 
mammográf által előzetesen leszűrt, 
vagy valamiért arra nem kerülhető 
betegnél a vizsgálatot elvégezni, ami 
az emlőrákszűrésben fontos. a teljes 
szűrési és vizsgálati vertikumot meg 
tudjuk csinálni az újonnan munkába 
állt képalkotó eszközökkel együtt. 

– Nem mindennapos, hogy egy 
önkormányzat ilyen jelentős fejlesz-
tésekre ad forrást. Ezek szerint sike-
rült befogadtatni a kapacitást vagy 
legalábbis nagy részét az Egészség-
biztosítási alapkelezővel.
– valóban kuriózumnak számít az 
önkormányzati támogatás, ám az 
OEp/NEak nem fogadja be, egyet-
len fillért nem kapunk az államtól, 
pedig a szakmai kollégium ra-
diológiai tagozata is támogatja a 
két csúcskategóriás berendezés 
munkába állását. 

– Ez meglepő, hiszen közismert, 
hogy CT-ből, mr-ből nem igazán 
jó a hazai ellátottság, amit ugyan 
némileg ellensúlyoz a magas kihasz-
náltság, és hát a definitív ellátásokat 
is szeretnék minél alsóbb szintre 
vinni. Hogyan oldják meg a működ-
tetést, hogy egyáltalán a céljaiknak 
megfelelően használni tudják a két 
berendezést?

– Olyan megoldást találtam ki, hogy 
tehermentesítsük az önkormányza-
tot, miszerint egy konzorcium, amely 
a közbeszerzési eljáráson nyert, üze-
melteti a berendezéseket úgy, hogy 
nem kérünk bérleti díjat, csak az 
üzemeltetéshez szükséges energiát 
fizeti. Cserébe ezért évente közel 
tízezer vizsgálatot végez el nekünk 
ingyenesen, ha van rá igény. a fenn-
maradó időben fizetős betegkörrel 
feltölti a saját kapacitását, és abból 

fogja kitermelni a maga hasznát, 
illetve a kvótára eső költségeit. 

– ki és kit utalhat be?
– az intézet, illetve a 13. kerületi kór-
házak szakorvosai utalhatnak ide 13. 
kerületben állandó bejelentett lakcím-
mel rendelkezdő, több mint egy éve itt 
élő lakost járóbetegként. adott eset-
ben más szolgáltató is kérhet vizsgála-
tot egy 13. kerületi lakosnak, ha ezzel 
sikerül előbb diagnosztikai vizsgálat-
hoz juttatni a beteget. magánrende-
lőből nem érkezhet beutalás. Emellett 
elvárás, hogy elvben két héten belül 
történjen meg a képalkotó diagnoszti-
kai vizsgálat, nem csak daganatgyanú 
esetén, hanem minden más beteg-
ségnél is. Ez egy pluszlehetőség a 
gyorsabb diagnózis érdekében. 

– Egy percig sem kétségbe vonva a 
fejlesztés kiemelkedő jelentőségét, 
bennem felvetődik: miért nem költe-
nek UH-diagnosztikára vagy arra is, 
mert legalább egy hónapot, ha nem 
többet kell várni a 13. kerületieknek is.
– Ha hoz nekem ide radiológust, 
akkor máris rövidül a lista. Eszköz-
ben ugyanis nincs hiány nálunk, 
a legmodernebb diagnosztika is 
rendelkezésre áll, ám szakorvost 
lasszóval sem találni, mert nincs 

radiológus. számos esetben távle-
letezéssel oldjuk meg a radiológiai 
diagnosztikát, ami relatíve drága, 
van hogy drágább, mintha egy saját 
szakorvosunk lenne. ráadásul én 
jobban szeretem, ha a szakorvos 
meg tudja nézni a röntgenasztalon, 
hogy mi a probléma, miről kérjük 
a leletet. a távleletezés hiánypótló 
megoldás, készül egy felvétel úgy, 
hogy a beteget nem látja az orvos. 
Nekem senki ne mondja, hogy ez a 
legjobb megoldás. Hiába vesszük 
a legmodernebb eszközöket, hiába 
vannak az újabb és újabb tanfolya-
mok, nincs aki csinálja. Napi műkö-
désünkben ez komoly gond. 

– Hogyan próbálják a szakorvoso-
kat megnyerni? Hiszen az egymás-

 FOTó: HOLCZEr GÁBOr
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tól történő csábítás napi gyakorlat-
tá vált.
– Nem korrekt, de az az igazság, 
hogy lopjuk egymástól az orvosokat, 
és ez valami borzaszó. mindenki 
megpróbál a felszínen maradni, 
a személyes kapcsolatrendszer, 
a pénz és a munkakörülmények, 
műszerek döntenek. megtörtént 
eset. Egyik sebészkollégánk saj-
nos meghalt, és keresni kellett a 
helyére valakit. És tudja, mit csi-
náltam? Felmentem az internetre, 
és elkezdtem keresgélni. Találtam 
egy hölgyet, felhívtam, azt hitte, 
telefonbetyárkodom… ma a kolléga-
nőnk, nagyon jól érzi magát nálunk. 
Ez így zajlott, én hívtam a fél orszá-
got. Ez nem egy normális megoldás. 

– Hihetetlen! És tényleg nem normá-
lis megoldás. a munkakörülmények, 
a műszerezettség az elmondottak 
tükrében biztosan erősíti ebben a 
versenyben a szolgálatot. mégis, 
mekkora támogatást kapnak évente 
az önkormányzattól?
– Nehéz pontos adatot mondani, 
mert kapunk például dolgozói bérre 
is és kiegészítésekre, a cafetériát 
tavaly száz százalékkal megemeltük 
az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően. Több milliárdot tett 
bele a kerület az évek során a 
fejlesztéseket nézve, ez biztos, de 
vannak olyan kiadások, amelyek 
nem a mi költségvetésünkben jelen-
nek meg.

– Ha az egészségügyi szolgálat ilyen 
erős a fejlesztésekben, akkor nagy 
eséllyel nem fog a központi források-
ból kapni, nem beszélve arról, hogy 
itt nincs „politikai hátszél”.
– amire csak lehet, mindenre pá-
lyázunk, az EBp-ben most rakunk 
össze anyagot, hogy mit szeret-
nénk.  kérdezem, persze leginkább 
költői a kérdés: ha a CT- és az 
mr-üzemeltetésére nem kapunk egy 
fillért sem, akkor az EBp miként fogja 
a mi dolgainkat megoldani? arra vár-
ni, hogy egyszer talán valaki valamit 
mond. próbálkozunk, persze, de 
az önkormányzat a biztos pont.  És 
van egy elvem: ha megállunk, akkor 
visszafejlődünk, tehát ha kicsit is, de 
menjünk előre. 

– akkor már van következő lépés, 
mi az?
– Egy lézersebészetet szeretnénk 
beüzemelni, ami általában csak 
magánalapon működik. Itt a 13. 
kerületben a sebészet keretében, 
de  önálló rendelés lenne. már idén 
elkezdtük a fejlesztést, most próbá-
lunk beszerezni olyan műszereket, 
amivel el tudunk látni számos bőrel-
változást és más típusú problémát. 
megszereztük azt az oktató szakem-
bert, aki nem csak tanít, oktat, de 
részt is vesz a gyógyításban. Ez a 
rendelés megint egy újdonság, egy 
plusz ellátás lesz. 

– mostanában állandó téma az 
egynapos sebészet. Ezen területen 
terveznek fejlesztést?
– Nagyon szeretnénk bővíteni, 
méghozzá két szakmában: az egyik 
a traumatológia, a másik a kézsebé-
szet. ami a nagy kórházak trauma-
tológiai osztályán apró munkának 
számít, például a fém kivétele, azt a 
mi baleseti sebészeink készséggel, 
örömmel megcsinálnák, és ehhez 
minden feltétel megvan. ráadásul 
nem kérek hozzá pluszfinanszírozást, 
csak azt, hogy engedélyezzék a te-
vékenységet. a válasz: szó se lehet 
róla… adjunk be kérvényt a Többlet-
kapacitás-befogadási Bizottsághoz, 
miközben nem kértünk egy fillért 
sem. Ennek nincs értelme. a másik 
a kézsebészet: kis műtétek, de ezt 
sem engedik. Olyan műtőszemély-
zettel rendelkezünk, hogy egész 
nap lehetne a műtőnket üzemeltetni. 
Nem tudjuk a szabályozás miatt. 
meg van szabva ugyanis a minimum 
műtétszám, az ehhez kapcsolódó 
finanszírozás, és nekünk úgy kell 
számolnunk, hogy egy nagy súlyszá-
mú műtétre kell produkálnunk több 
kis súlyszámú műtétet. Én pedig úgy 
gondolom, hogy azt kellene operálni, 
amire a betegnek szüksége van, 
nem azt, amire jó finanszírozást ad-
nak. Negyven százalékkal olcsóbban 
meg tudjuk csinálni a kis műtéteket, 
mintha kórházban látnák el a bete-
get, hotellel, infrastruktúrával. miért 
kell ezt blokkolni? kinek jó ez?

– Ezek szerint csak lózung a járó-
beteg-ellátás súlyának növelése, a 

minél alacsonyabb szinten nyújtandó 
deffinitív ellátás hangoztatása?
– Több probléma van. az egynapos 
sebészetnek kellene a mintának len-
nie, hogy íme, ezt tudja a járóellátás, 
és hogy az állam súlyos milliárdokat 
spórolhat meg úgy, hogy a beteg is 
jobban jár. Ez nyilván érdekeket sért, 
hiszen számos műtétet valójában 
felesleges kórházi osztályon végezni. 
Lassan mindenhol van egynapos 
sebészet, ám jó lenne, ha cent-
rumok lennének, ahol egész nap 
dolgoznának a műtőkben, ez sokkal 
olcsóbb lenne az államnak, szerin-
tem. miért kell az ÁNTsZ-én kívül 
egyéb engedély? Ha én az Es-en 
belül szeretnék egyéb beavatko-
zásokat is végezni, miért kell külön 
engedélyeket szerezni, miközben 
megfelelünk mindennek? mindenki 
jobban jár, mert ezek a kis  műtétek 
nem kellenek a nagy traumaosztá-
lyokra. mindenhol fel kellene fejlesz-
teni a járóbeteg-ellátókat, egyrészt, 
hogy minél több területen tudjanak 
deffinitív ellátást nyújtani, másrészt, 
hogy úgy készítsék elő a betegeket, 
hogy szükség esetén a pácien-
seknek csak minimális időt kelljen 
a kórházban eltölteniük. kisebb a 
fertőzésveszély, kevesebbe kerül az 
államnak, és pszichésen sokkal jobb 
a betegnek. Engedni kellene, hogy a 
járóellátók viruljanak, önálló entitás-
ként tudjanak működni az alapellátás 
és a kórház közé ékelve. De most 
mindig visszafogják őket, amikor 
lépni szeretnének.  

– Honnan jönnek a fejlesztési ötle-
tek?
– van egy jó kollektívánk, vannak 
a kongresszusok, és az elveket 
magam szabom meg. Lennének 
ideáim, például régi-régi vágyam egy 
fájdalomambulancia, a másik szívem 
vágya, állatbarátként is, hogy a 
kerületben, a gyermekorvosi rende-
lőben lehessen terápiás kutya, óriási 
dolog lenne… egyelőre nem találtam 
céget, amely terápiás kutyákkal fog-
lalkozik és szívesen partner lenne. 

– Egy ilyen gyermekorvosi rendelőről 
lehetett nemrégiben olvasni, az or-
vos a saját jószágát vitte be terápiás 
kutyaként. 
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– szeretném megcsinálni, nem 
tettem le róla. Folyamatosan gon-
dolkodom. most például a füredi 
járóbeteg-kongresszuson hallottam új 
gasztroenterológiai lehetőségekről a 
jános kórházból, így már beszéltem 
a mi főorvosunkkal, náluk miként 
lehetne. Folyamatosan tartom a 
kapcsolatokat a cégekkel, ők hogyan 
látják, merre érdemes lépni. Olyan 
nagy a bürokrácia, és amikor szá-
zadszor lepattan az ember, már nem 
akarja százegyedszer végigcsinálni a 
cirkuszt. most veszünk egy ODm-et, 
ugyanis a kerületen belül kiemelten 
szeretnénk kezelni a beroppanó csi-
golyák időbeni megelőzését. vagy itt 
van az infúziós terápia: kulturáltan van 
megcsinálva, de nem kapjuk meg 
azt a finanszírozást, ami ezért járna. 
Értelmetlen jogszabályok nehezítik 
az életünket, gondolok például a 
gyógytornászokra, akik nem jöhetnek 
házi ápolásba, mert egy fiatalnak elő-
ször kötelező kórházi gyakorlatot kell 
szereznie, nem elég, hogy mentora 
legyen. sportkórházi orvosként annak 
idején mindent gyógytornával kezel-
tünk, az volt a bázisterápia, és arra 
jött a gyógyszer. most minden beren-

dezésünk megvan a gyógytornához, 
például a kimozgató rendszerek, a 
fizikoterápiához a kriótól kezdve a 
nagy lézerekig, ami rendkívül gyorsítja 
a gyógyulást. 

– augusztus 20-dika alkalmából, 
idézem, magas színvonalú szakmai 
munkájáért magyar Ezüst Érdem-
kereszt polgári tagozat kitüntetést 
kapott.
– Nagyon pozitívan érintett, nagy 
örömöt jelentett, hiszen elismerték 
a munkámat, az életutamat, sokat 
tettem az élsportért. Igaz, hogy a 
kitüntetést én kaptam, de ha nin-
csenek a remek kollégáim, akkor díj 
sincs. a kitüntetést nagy mértékben 
köszönhetem az itt dolgozó kollégá-
imnak, hiszen nélkülük csinálhattam 
volna bármit, nem sokra jutottam 
volna, így igazából ezt mindannyian 
kaptuk. 

– Hogyan sikerült ilyen légkört kiala-
kítania?
– még mielőtt első nap betetettem 
volna a lábamat ide, tehát a kezdetek 
kezdetén eldöntöttem, hogy miattam 
senkinek soha nem lehet gyomorgör-

cse. arra törekszem folyamatosan, 
hogy kiszolgáljam és segítsem az itt 
dolgozókat, mert szerintem ez a nor-
mális. az irodám ajtaja mindig nyitva 
áll, hozzám nem kell bejelentkezni, ha 
időm van, itt vagyok, bárki jöhet, bár-
kivel beszélek, engem még otthon is 
fel lehet hívni. megvan az eredménye 
is, normálisan működő intézmény ala-
kult ki, ahol jó a légkör. Hiszek abban, 
hogy amit én nyújtok a kollégáimnak, 
az megy tovább a betegeknek. akkor 
tudok bármit vezetőként teljesíteni, 
ha a mögöttem lévő kollégák szívvel-
lélekkel végzik munkájukat. az intéz-
mény ma is a humánumról, szívről, 
lélekről szól. Biztosan van számos 
olyan helyzet, amikor nem így sikerül, 
de szeretném, hogy a mögötte lévő 
tartalom így legyen. Hiszek abban, 
hogy a jó jót hoz, és amit mögénk rak 
az önkormányzat, az a totális bizal-
mon alapul. Ezt is bizonyítja, hogy az 
egészségügyi szolgálat anyagai egy-
hangú igennel mennek át a képviselő 
testületi döntések során. Ez a felém 
és a szolgálat iránt megnyilvánuló 
bizalom jele is.

sándor Judit

adatok  
a szolgálatról

az ellátási terület lakosságszáma: 
120.000 fő
Orvos beteg találkozás  
(esetszám) 2016: 457.040

szakrendelések: 
– allergológia
– aneszteziológia
– audiológia
– Általános belgyógyászat
– Belgyógyászat-diabetológia
– Bőrgyógyászat
– Dietetika
– Elmegyógyászat
– Fizikoterápia
– Fogaszabályozás
– Fül-orr-gége
– Gasztroenterológia
– Gyógytorna
– Ideggyógyászat

– kardiológia
– Laboratórium
– ODm-menopausa
– masszázs
– Nőgyógyászat
– Ortopédia
– proktológia
– pszichológia
– reumatológia
– röntgen
– sebészet
– szájsebészet
– szemészet
– Traumatológia
– Ultrahang
– Urológia
– Egynapos sebészet

szakorvosi órák: 1.650 óra/hét
Nem szakorvosi órák: 480 óra/hét
szakorvosok száma: 78
szakdolgozók száma: 172
műszaki-gazdasági dolgozók  
száma: 41

Telephelyek:
szegedi út 17. szakrendelő
visegrádi utca 47/c szakrendelő
révész utca 10-12. háziorvosi 
rendelő, gyermek háziorvosi 
rendelő, felnőtt és gyermek ügyelet
pap károly utca 10. háziorvosi 
rendelő
Esküvő köz 1-3. háziorvosi rendelő
karikás Frigyes utca 1/b. háziorvosi 
rendelő
Tátra u. 11. háziorvosi rendelő
Bessenyei utca 27. háziorvosi 
rendelő
Göncöl utca 28-30. háziorvosi 
rendelő
Béke utca 7. gyermekháziorvosi 
rendelő
Ipoly u. 3. gyermekháziorvosi 
rendelő
Nővér u. 19. gyermekháziorvosi 
rendelő
Éves költségvetés (2016): 
1.974.708 e Ft
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a rezisztens gombatörzsek tér-
hódításáról hivatalos jelentést és 
egyúttal figyelmeztető felhívást első 
ízben az Usa Disease Controlja 
fogalmazott meg és tett közzé, egy 
évvel ezelőtt. Ebből kiderül, hogy 
jelenleg a világ egészségügyi rend-
szereinek többsége nem számol a 
gombás fertőzések életveszélyes 
következményeivel, mert alábe-
csülik ennek jelentőségét, holott 
jelentős mértékű a népegészség-
ügyi kockázatuk. 

az orvosok és egészségügyi 
szakemberek többsége azt feltéte-
lezi, hogy a különösen veszélyes, 
kezeléseknek ellenálló gombatörzsek 
csupán elszigetelt, egzotikus kóroko-
zók, amelyek aligha terjedhetnek el 
világszerte.

hatástalanok a tradicionális 
gyógyszerek
körülbelül nyolc évvel ezelőtt 
történt, hogy egy nemzetközi 
orvoscsoport japánban talált egy 
Candida auris törzset, amely látszó-
lag csupán ártalmatlan fülgyulladást 
okozott, amiről azt hitték, könnyű-
szerrel kezelhető lesz. 

Nem így történt. a gombával 
fertőzött betegek a kezdeti fül-
panaszok után a sebfertőzés 
(különösen a frissen műtötteknél) 
és a vérmérgezés tüneteit produ-
kálták. Tovább kutatva az orvosok 
nemcsak japánban találták meg 
ezt a veszélyes gombatörzset, de 
Dél-koreában, és még hét környe-
ző országban is felfedeztek ilyen 

fertőzéssel kínlódó betegeket. rá-
adásul egyes indiai és dél-koreai 
kórházakban járványszerűen terjedt 
a fertőzés. arra is fény derült, hogy 
a szóban forgó Candida törzs, 
a bevált gyakorlat szerint ellene 
leggyakrabban és jó hatásfokkal al-
kalmazott háromféle gombaellenes 
terápia mindegyikének ellenállt, 
ezért különleges eljárásokat kellett 
alkalmazniuk, vagyis a betegek 
gyógyítása nagy kihívás elé állította 
az orvosokat. 

a rezisztens gombatörzsek 
fertőzése különösen nagy veszélyt 
jelenthet a valamilyen ok miatt 
gyenge immunrendszerű bete-
geknél, így a koraszülötteknél, az 
immunszupresszáltaknál, vagy a 
frissen műtött időskorúaknál. Né-
metországban például a becslések 
szerint körülbelül 13 ezer beteg 
lehet, akik érintettek a rezisztens 
invazív gombafertőzés által. a több-
ségük rákos, vagy transzplantált 
beteg, illetve immunhiányos aIDs-
es. van közöttük tüdő-, agy- és 
vérképzőszervi daganatos is. 

a nyolc évvel ezelőtti, rezisz-
tens gombatörzs felfedezése óta 
kiderült, hogy több Candida törzs 
is érintett lehet. a jelenlegi állás-
pont szerint a Candida glabrata 
törzsek nyolc százaléka ellenáll 
a tradicionális kezeléseknek. Tíz 
évvel ezelőtt még a fele sem volt a 
mainak az echinocandinnak ellen-
álló fertőzés.

a gombák gyakran a második vo-
nalbeli hatóanyagra, a fluconazolra 

sem reagáltak. az aspergillus gom-
bák rezisztens változatai az összes 
ilyen fertőzésnek jelenleg körülbelül 
a hat százalékát teszik ki. Ezek 
egyáltalán nem reagálnak az azol 
antimikotikumokra. 

a németországi robert koch 
Egyetemen 2015-óta regiszt-
rálják és vizsgálják a rezisztens 
gombatörzsek megjelenését és 
terjedését. 2015-ben az egyetem 
epidemiológusai által vizsgált Can-
dida albicens törzsek 1,5 százalé-
kánál az amfotericin B és csaknem 
4 százalékánál a fluconazol is 
hatástalan volt. 

jénában Invazív gombafertőzé-
sekkel foglalkozó nemzeti refe-
rencia központ működik és több 
jelentős orvosi egyetemen és in-
tézményben is intenzíven vizsgálják 
ezeket az invazív gombatörzseket. 
Dr. Oliver Cornely, a kölni Egye-
temi kórház klinikai Tanulmányok 
központjának vezetője egy elő-
adásában elmondta: nemrégiben 
egy kétéves gyermeket kezeltek 
a klinikájukon, akinél a Candida 
fertőzés vérmérgezést okozott. 
Betegségének terápiás lehetőségei 
rendkívül leszűkültek, mert a tradi-
cionális gyógyszerek hatástalanok 
voltak. a klinika orvosai egyénre 
szabott hatóanyag-kombinációval 
próbálkoztak, sikerrel.

azóta már a gyógyszergyárak 
laboratóriumaiban fejlesztik tovább 
az új kombinációt. 

lóránth ida

Támadnak az invazív 
gombatörzsek
a betegellátók és a páciensek által egyaránt rettegett antibiotikumrezisztens baktérium-
törzsek mellett pár évvel ezelőtt megjelentek a gyógyszereknek ellenálló gombatörzsek is. 
Ennek következtében némely, régebben jól kezelhető, gombák által okozott fertőzés, szélső-
séges esetben akár halálos végű is lehet. 
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az északi féltekén, az évenként 
visszatérő influenzajárványok szem-
pontjából mondhatni hosszú évek óta 
etalonnak számít a Föld déli részén, 
közelebbről ausztráliában az ottani, 
miénket megelőző tél járványa. a WHO 
bevált gyakorlata szerint az aktuálisan 
leggyakrabban járványt okozó vírustör-
zseket regisztrálják, majd a világszer-
vezet instrukciói szerint készítik el az 
északi félteke országaiban az arra az 
évre beadandó oltóanyagot. az idei 
ausztrál influenzajárvány különö-
sen intenzív volt, sokakat meg-
fertőzött és a korábbinál több 
halálesetet regisztráltak. 
a hírek szerint a fertőző 
vírustörzsek mutálódtak, 
ezért fokozott figyelmet 
kell fordítani az idei 
oltóanyagok gyártására 
és magára a várhatóan 
bekövetkező járványra 
is. az összesítő statisz-
tikák szerint az idei télen 
ausztráliában legalább 
170 ezer influenzaszerű 
esetet regisztráltak, ami 
összességében két és félszer 
több, mint 2016-ban volt. a több 
megbetegedés értelemszerűen 
több halálesettel is végződött. 

Nagyobb betegtömeget jósolnak
a szokásosnál nagyobb számú 
megbetegedés okát peter Collignon 
epidemiológus professzor – az ausztrál 
kormány tanácsadója, akinek az is a 
feladata, hogy a WHO epidemiológiai 
részlegével folyamatos kapcsolatban 
álljon – több tényezőben látja. sze-
rinte az egyik ok, hogy évről-évre az 
influenzafertőzött betegek között szép 
számmal találnak olyanokat is, akiket 
nem az aktuális oltóanyag által tartal-
mazott vírustörzsek fertőztek meg. Idén 

például a H3N2 vírustörzs ellen gyár-
tottak oltóanyagot, és azt tapasztalták, 
hogy a beoltott pácienseknek csupán 
a 65 százalékánál nyújtott védelmet a 
megelőző oltás, a többiek a védekezés 
ellenére megbetegedtek. a professzor 
az utóbbi évek általános tapasztalata-
ként említi, hogy míg az egyéb fertőző, 
járványos betegségek elleni védőoltá-

sok 95 százalékos hatásfokkal védik a 
beoltott személyt, addig ez az influenza 
esetében nem több 40-50 százalék-
nál. az idei H3N2 vakcinát a 2016-os, 
Nagy-Britanniában észlelt influenzasze-
zon laboratóriumi eredményei alapján 
gyártották le és alkalmazták ausztráliá-
ban, ám ott meglehetősen hatástalan-
nak bizonyult. a professzor szerint „a 
jövőben alapvetően jobb, hatékonyabb 
védőoltásokra lesz szükségünk, ám ezt 
meglehetősen bonyolult folyamatnak 
látom, mert szinte lehetetlen egy fél év 

leforgása alatt a vírustörzsek időközbeni 
mutációit figyelemmel kísérni és regiszt-
rálni. Ehhez mindenképpen intenzívebb 
mikrobiológiai kutatásokra és minde-
nekelőtt több pénzre lesz szükségünk”. 

a szakértő szerint azt sem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hogy a sta-
tisztikában feltüntetett, influenza miatt 
bekövetkezett halálesetek egy részénél 
nem az alapbetegség okozta a tragikus 
végkifejletet, hanem az azt követő 
bakteriális felülfertőződés. Úgy véli, 

a halálos kimenetelű esetek furcsa 
módon nem a legmagasabb koc-

kázatúnak tartott csoportoknál 
(szív- és tüdőbetegek, immun-

hiányosak, öt év alatti kisgye-
rekek, 65 évnél idősebbek 
stb.) fordulnak elő, hanem 
azoknál a betegeknél, 
akik korábban influenza-
fertőzésen estek át, majd 
rögtön utána valamilyen 
baktérium támadta meg a 
szervezetüket. Náluk lénye-

gesen nagyobb kockázatot 
regisztráltak, mint a veszélyez-

tetettnek tartott csoportoknál. 
azoknál a gyerekeknél például, 

akik közvetlenül az influenzás meg-
betegedés után haltak meg, az esetek 
többségében staphilococcus aureus 
fertőzöttséget találtak.

veszélyes a felülfertőződés
a másodlagos fertőzések szerencsére 
csupán az influenzásoknak 1-3 száza-
lékát érintik. a professzor szerint a vi-
szonylag kisszámú érintettség ellenére 
intenzíven kutatni kell a felülfertőződés 
mechanizmusát, meg kell határozni 
a leggyakoribb kórokozó törzseket, 
amelyek az influenzás fertőzést köve-
tően a leggyakrabban támadnak és 
pontosabb, hatékonyabb laborítóriumi 
módszereket kell kidolgozni az időben 

közeledik az influenzajárvány
a nemzetközi előrejelzések szerint az idei télen a tavalyinál nagyobb tömeget megbetegítő 
influenzajárványra számíthatunk. Éppen ezért ajánlott mindenkinek, hogy időben beoltassa 
magát a fertőzés megelőzése céljából.  
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való felfedezésük, illetve az ellenük 
használható leghatékonyabb antibioti-
kum meghatározásának a céljából. 

Tekintettel arra, hogy a déli és az 
északi félteke aktuális influenzaszezonja 
közötti pár hétben némely vírustörzs 
mutálódhat, a vírus kutatásával foglal-
kozó tudóscsoportok arra törekednek, 
hogy az eddiginél jobb előrejelző rend-
szert dolgozzanak ki. Ennek érdekében 
tüzetesen vizsgálják és regisztrálják a 
vírusok terjedési útvonalát és az adott 
szezonban megmutatkozó hatásait. 
az pedig külön kiemelt kutatási terület, 
hogy mely vírustörzsek miként változtak 
meg az előző évi járványokhoz képest. 
a korábbi adatokat tesztként felhasz-
nálva modellezik a folyamatokat és 

ezek alapján készítenek előrejelzéseket 
a Chicagói Egyetemen. 

az adatok gyűjtését 2002-ben kezd-
ték és 2016-ig folyamatosan végezték. 
Ezek alapján készítették el a 2017-es 
influenzaszezonra vonatkozó előrejel-
zéseiket. Ez az új modell hatékonyan 
kiegészítheti az eddig alkalmazott 
prognózis eszköztárát és lehetőséget 
adhat a korai figyelmeztetésre, illetve 
a hatékonyabb oltóanyagok előállítá-
sára. a modellezésben aktívan is részt 
vállaló mercedes pascual professzor, 
a chicagói egyetem kutatója elmond-
ta: „Elképzelhetőnek tartom, hogy az 
általunk használt modell segítségével 
pontosabban meg tudjuk előre hatá-
rozni a járvány kitörésének az idejét, és 

a súlyosságát. a vírus epidemiológiai 
adatokkal kapcsolatos információinak 
kombinálása a szezon kezdete előtt, je-
lentős előrelépést eredményez majd a 
pandémia előrejelzésében. Elképzelhe-
tő, hogy a modellünk segítségével korai 
predikciót készítünk a szezon általános 
súlyosságáról, majd amint elkezdődik 
a járvány, más, pontosító módszere-
ket használunk.” az új modellnél ő és 
kutatócsoportja elemezte a H3N2 vírus 
korábbi genetikai szekvenciáit. Ezután 
összehasonlították azokat a jelenlegi 
vírus korai mintáival, amelyeket még az 
évszak kezdete előtt gyűjtöttek össze. 
Ez lehetővé tette, hogy létrehozzák a 
jelenlegi vírus evolúciós indexét, illetve 
azt is megvizsgálhatták, hogy az milyen 
mértékben változott az eltelt idő alatt. 
E fontos információnak új modellükhöz 
való hozzáadása által korai becslést 
adhatnak a következő influenzaszezon 
általános súlyosságáról. a modellt a 
H3N2 vírussal kapcsolatos történeti 
adatokkal állították elő, bár az más 
influenza törzseknél is alkalmazható. 

pascual professzor az idei év influ-
enzajárványára a következő előrejelzést 
adta. „Elemzésünk azt mutatta, hogy 
a vírus jelentősen megváltozott: az 
Egyesült Államokban egy átlagon felüli, 
de mérsékelt hatású, nem túlságosan 
súlyos kimenetelű járványra számítunk, 
ám mindenképpen súlyosabbra, mint 
amilyen a tavalyi volt.” 

lóránth ida

az mTI október végi információi szerint megérkezett az influenza elleni 
ingyenes védőoltás a háziorvosokhoz, összesen 1,3 millió adag térí-
tésmentesen adható be az arra jogosultaknak. Bár a tavalyi influenza 
szezonban  az ingyenes oltóanyagnak csupán a felére tartottak igényt az 
arra jogosultak, a járványügyi hatóság arra figyelmeztet, idén erőteljesebb 
lehet a járvány, mint tavaly volt, ezért ajánlott beoltatni magát mindenkinek. 
az influenzafigyelő szolgálat október első hetében elkezdte már a műkö-
dését. a szakállamtitkárság tájékoztatása szerint a 2017/2018-as influ-
enzaszezonban 1351 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozó 
lakos megbetegedési adatai alapján figyelik az influenzaszerű megbete-
gedések előfordulását területenként és korcsoportonként. a figyelőszol-
gálatban részt vevő orvosok rendszeresen küldenek légúti mintát virológiai 
vizsgálatra az influenzás panaszokkal hozzájuk forduló betegektől, így a 
beérkezett minták eredménye alapján hétről hétre nyomon követhető az 
influenzavírusok megjelenése és terjedése. 
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ritkán tapasztalható viharos vitát 
váltott ki még az onkológiai szakmá-
ban is, ráadásul nyílt színre törve az 
a jogszabály, miszerint november 
1-jétől egyes innovatív, tételes el-
számolású gyógyszerek beszerzését 
árversennyel döntik el. Nem töreked-
hetünk igazságot tenni, leginkább 
is tényeket, nyilatkozatokat igyek-
szünk számba venni az alábbiakban. 
a NEak vaklicit alapján választotta 
ki, hogy melyik az a nyolc indikáció, 
amelyben a legolcsóbb szert kell 
elsőként alkalmaznia az orvosnak az 
érintett (csakis) új betegek gyógy-
szerezésében. 

Nyolc terápiás csoport
az alábbi a nyolc terápiás csoportot 
határozták meg: 
– melanoma BraF + betegek keze-

lésére szolgáló készítmények,
– melanoma BraF – betegek keze-

lésére szolgáló készítmények,
– Fabry-kór kezelésére szolgáló 

készítmények,
– rheumatoid arthritis kezelésére 

szolgáló subcutan TNF-alfa gátló 
készítmények,

– prosztatadaganat kezelésére szol-
gáló készítmények,

i– dőskori maculadegeneratio keze-
lésére szolgáló készítmények,

– ras vad típusú vastagbéldaganat 
kezelésére szolgáló készítmények,

– EGrF + tüdődaganat kezelésére 
szolgáló készítmények.

tiltakozás
mint látható, nagyrészük az onko-
lógiai betegek terápiáját érint, nem 
véletlen, hogy az onkológiai betege-

ket tömörítő betegszervezetek tilta-
koztak legelőször, majd az innovatív 
gyártókat képviselő aIpm is többször 
kifogásolta a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási alapkezelő (NEak) új közbe-
szerzési eljárását. szintén nem értett 
egyet az eljárással a magyar klinikai 
Onkológusok Társasága (mkOT), 
mondván, orvosszakmai érvekkel 
nem védhető az onkológiai terápiák 
tervezett egységesítése, az onkoló-
giákon ma még elérhető daganat-
ellenes gyógyszerek alkalmazásá-
nak korlátozása. mindezt a mkOT 
honlapján is megjelent sajtónyilatko-
zatban fejtette ki dr. pajkos Gábor, a 
társaság elnöke. mint fogalmazott, a 
személyre szabott orvoslás lényege, 
hogy a daganatos beteg számá-
ra választunk gyógyszert, és nem 
központilag kijelölt gyógyszerhez 
rendeljük hozzá a rákbetegeket. sta-
tisztikailag hiába hasonló eredmé-
nyességű két vagy három onkológiai 
gyógyszer, ezek nem egymással 
felcserélhető terápiák, amelyeknél 
mindegy lenne, hogy melyiket adjuk 
a betegeinknek. a különböző ható-
anyagok a ráksejteket más pontokon 
támadják, más jelátviteli útvonalakon 
hatnak, más az adagolási módjuk, 
eltérhet a mellékhatásuk is. az első 
választásként adott terápia sikere 
határozza meg leginkább a da-
ganatellenes gyógyszeres terápia 
eredményességét, a beteg sorsát, 
fogalmazott dr. pajkos Gábor, aki 
úgy vélte, a vaklicit jól működhet a 
lejárt szabadalmi védettségű gyógy-
szerek esetében, melyek biohasonló 
vagy utángyártott generikumként 
hasonló szerkezetű, hatású és 

mellékhatású gyógyszerek. azonban 
az innovatív onkológiai gyógysze-
rek daganatbiológiai támadáspontú 
célzott kezelések vagy immunterápi-
ás szerek, amelyeknek még azonos 
támadáspont esetén is eltérő a 
szerkezetük, hatásmechanizmusuk, 
tehát egymással nem felcserélhetők. 
Ha két, azonos betegségtípusban 
és stádiumban lévő rákbeteg csak 
azért kapja ugyanazt a gyógyszert, 
mert az a legolcsóbb, a megtaka-
rítás csak látszólagos, mivel ez az 
adott betegnél az eredményes-
ség rovására mehet. a leginkább 
költséghatékony terápia a hatásos 
terápia. az innovatív gyógyszerek 
felhasználását nem terápiaszűkítés-
sel lehet hatékonyabbá tenni, hanem 
például a részletes molekuláris pa-
tológiai vizsgálatok gyors és széles 
körű elérhetővé tételével, mert a tu-
morok genetikai jellemzőinek lehető 
legkorábbi ismerete az egyik kulcsa 
a minél pontosabb terápiaválasztás-
nak, az egymás után alkalmazható 
terápiák megtervezésének, szögezte 
le dr. pajkos Gábor.

támogatás
reflektált a magyar Onkológusok 
Társaságának (mOT) elnöke, dr. 
mangel László, aki szerint lehet 
jogosultsága a daganatellenes 
gyógyszerek versenyeztetési eljá-
rásának, és ez támogatható akkor, 
ha azonos indikációban alkalmazott, 
nagyon hasonló hatásmechaniz-
musú, és azonos hatékonyságú 
termékekről van szó az mTI híradása 
szerint. a pécsi Tudományegyetem 
Onkoterápiás Intézetének igaz-

vaklicit az egyes innovatív 
terapiákban
a magyar Onkológus Társaság elnöke szerint a kompromisszumnak jóval nagyobb lehet a 
pozitív hatása, mint az esetleges félnivaló, ugyanakkor a magyar klinikai Onkológusok Társa-
sága szerint orvosszakmailag nem védhető a terápia korlátozása.
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gatója úgy véli, ha ezzel a közbe-
szerzési eljárással azt lehet elérni, 
hogy hosszú távon újabb és újabb 
daganatellenes gyógyszereket 
fogadhat be az egészségbiztosító, 
akkor ennek a pozitív hozadéka 
meghaladja az esetleges szak-
mai dilemmákat. az onkológiában 
folyamatosan jelennek meg innovatív 
készítmények, amelyek jellegüknél 
fogva nagy értékű gyógyszerek, és 
bizonyos betegségekben nagyon jó 
hatásfokkal használhatók fel. abban, 
hogy az egészségbiztosító újabb 
és újabb készítményeket tudjon 
befogadni a támogatásba, és így 
elérhetővé tegyék azokat a betegek 
számára, segíthet ez az egészség-
közgazdasági szemlélet – tette 
hozzá dr. mangel László. a mOT 
elnöke szerint ennek a döntésnek a 
pozitív hatása jóval magasabb lehet, 
mint az esetleges félnivaló. amikor 
az mTI másodszor is megszólaltatta 
dr. mangel Lászlót, többek között azt 
mondta, hogy azokat a medicinákat, 
amelyekről most szó van, általában a 
betegség előrehaladott állapotában 
használják, így a teljes gyógyulásban 
kisebb szerepük van. 

Két-háromezer beteget érint 
a polémia
szélesebb összefüggéseket vizsgál-
va a Napi.hu portál október 31-dikei 
cikke (címe: mellébeszélés folyik a 
magyar rákbetegek kezelése kap-
csán?) rámutatott, hogy a becsülhe-
tően évi kétezer-háromezer beteget 
érintő polémia közepette az általános 
ellátásba befogadott kemoterápiás 
kezelésekben részesülő évi 35 ezer 
beteg túlélési esélyeinek javítása 
szóba sem kerül. a lap adatokat 
közölt arról is, hogy magyarországon 
évente 75-80 ezer új daganatos 
beteget diagnosztizálnak, és évente 
32-33 ezren (2016-ban 33 ezer) 
halnak meg rosszindulatú daganatos 
betegségben. a halálozási adatok-
ban drámaiak az eltérések régión-
ként. 2016-ban a 167 ezer HBCs-
alapú kemoterápiás finanszírozási 
esettel ellátott 30-35 ezer daganatos 
beteg kezelése mintegy 34 milliárd 
forintjába került a NEak-nak. Tételes 
elszámolású daganatellenes kezelést 
mintegy 2-3 ezer beteg kap éven-

te, erre tavaly 22 milliárdot fordított 
a NEak, és az országban csupán 
néhány helyszínre koncentrálódnak 
ezek a kezelések, írta a portál.

Csoportképzés
a tételes elszámolású gyógyszerek 
közé jellemzően a magas kezelési 
költségű gyógyszerek tartoznak, ahol 
fontos, hogy a gyógyszer felhasz-
nálása, a kezelések eredménye a 
lehető legszorosabb módon nyomon 
követhető legyen. Ez, illetve az egye-
di méltányossággal nyújtott szerek 
követése adott lehetőséget a gyógy-
szerek hatásosságának elemzésére 
a NEak-nak, állították az egészség-
biztosító szakemberei egy sajtóbe-
szélgetésen. Ennek során például 
1500 vastagbél, 800 tüdődaganatos 
és 200 melanómás beteg anyagát 
vizsgálták át. Elsősorban azt nézték, 
hogy a betegek kezelése mennyi 
ideig tartott az egyes készítmé-
nyekkel, mikor kezdődött meg a 
betegség rosszabbodása az egyes 
készítmények alkalmazása esetén, 
illetve vizsgálták a betegek halálozá-
sának időpontját is. 

a csoportképzés-
ről dr. Bidló judit, 
a NEak szakmai 
főtanácsadója itt 
elmondta, hogy a 
kevés összehason-
lító klinikai vizsgálat 
miatt úgynevezett 
metaanalíziseket 
szoktak készíteni 
ilyen esetekben. 
mint elhangzott, a 
már említett nyolc 
indikációban a 
gyártók nem tudták 
bebizonyítani, hogy 
melyikük terméke 
jobb a másikénál, 
emiatt hirdettek 
árversenyt. 

Nem eredményez 
megtakarítást az 
egyes innovatív 
terápiák árverse-
nye, de nem is ez 
volt a cél, hangsú-
lyozta többször is 
kiss Zsolt, a NEak 
főigazgatója a 

sajtóbeszélgetésen. mint elhangzott, 
a kassza kiáramlását kellett fékezni, 
ugyanis – nem szokatlan módon – 
idén is túllépi a gyógyszertámogatás 
az éves előirányzatot. a pótlásról a 
kormánnyal tárgyalnak, pontosabban 
a nemzetgazdasági tárcával, ennek 
eredményeként derül majd ki, hogy 
mennyivel emelik a gyógyszerkassza 
keretét. 

a nagy értékű gyógyszertámoga-
tás során, mely fedezetül szolgál a 
tételes elszámolású gyógyszerek fi-
nanszírozására, az orphan készítmé-
nyek finanszírozására, a hemofilíás 
betegek kezelésének finanszírozásá-
ra és a hepatitis gyógyszerek finan-
szírozására, 2017-ben összesen 70 
milliárd forint áll rendelkezésre. Ez az 
összeg a közbeszerezett gyógysze-
rek finanszírozását teszi lehetővé.

Egyeztetések
az árverseny előkészítése során 
egyeztetést folytatott a NEak az 
Onkológiai és sugárterápiás Tago-
zattal, a reumatologiai Tagozattal, a 
Tüdőgyógyászati Tagozattal, valamint 
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a szemészeti Tagozattal. valamennyi 
egyeztetésen rögzítették a kiala-
kult szakmai álláspontot, amelyet 
minden egyes gyógyszerforgalmazó 
cég megismert, és ennek tükrében 
tehetett ajánlatot a közbeszerzési 
eljárás során. a szakmai Tagozatok 
képviselői – a NEak állítása sze-
rint – kompromisszumra hajlandóan 
jelezték: az a legfontosabb számuk-
ra, hogy minden beteg megkapja a 
megfelelő kezelést, ezzel együtt le-
gyen lehetősége az új gyógyszerek, 
hatóanyagok befogadására is, és ne 
csak egyedi méltányosság alapján 
kaphassák ezeket a betegek. Ha ezt 
csak úgy érhetik el, hogy az adott 
terápiás csoportból csak egy meg-
határozott terméket alkalmazhatnak 
első körben új betegük gyógyítására, 
akkor ezt elfogadják. azért is bólin-
tottak rá, mert orvosszakmai szem-
pontok alapján nem lehet különb-
séget tenni az egy csoportba sorolt 
készítmények között. Ilyen típusú 
korlátozással egyébként már eddig 
is találkoztak a tételes elszámolású 
gyógyszerek között. 

Kiskapu
az új betegek kezelésére vonatko-
zóan a szabályozásban maradt azért 
lehetősége (az Orvosok Lapja olva-
satában kiskapuként értelmezhető 
– a szerk.) az orvosnak a szabad 
terápiaválasztásra. Ha ugyanis a 
kezelőorvos egyértelműen meg tudja 
határozni, hogy a betegnél miért 
éppen attól a gyógyszertől várható 
a legjobb eredmény – vagyis meg 
tudja az orvos indokolni, miért nem 
az első körben választandó terápia 
mellett döntött, akkor választhat 
másik terápiát. Ha viszont az orvos a 
kezelés megkezdése előtt nem tudja 
meghatározni, hogy melyik gyógy-
szertől várja a jobb eredményt, akkor 
a kezelést a kedvezőbb árú készít-
ménnyel kell megkezdenie.

gazdasági érdeksérelem
a NEak racionalizálási törekvése 
gazdasági érdeksérelemmel jár. 
Előfordulhat, hogy a gyártót a szaba-
dalom lejárta előtt érinti negatívan az 
alapkezelő lépése (ilyen a nemzet-
közi gyakorlatban is előfordul), de 
pont azért van erre szükség, hogy 

ugyanezen az innovatív gyártók új 
terápiáját be tudják fogadni, fo-
galmazott dr. Bidló judit szakmai 
főtanácsadó a sajtóbeszélgetésen. 
Nem törekedhet a NEak öncélú 
megtakarításra, de arra igen, hogy 
racionálisan használják fel a forráso-
kat, s az extrém növekedést mérsé-
kelni tudják, tette hozzá.

a másik ajánlattételi felhívásban 
összesen 35 típusú gyógyszert 
szereztek be annak érdekében, 
hogy továbbra is biztosítani tudják a 
betegek már megkezdett kezelését a 
bevált terápiával. mondhatni, a nagy-
esküt letették a NEak szakemberei, 
hogy a már kezelt betegek terápiáját 
nem érinti az új rendelkezés. sőt, 
mint hangsúlyozták, kiemelten fontos 
szempont: ha a beteg jól reagál egy 
kezelésre, akkor folyamatosan bizto-
sítani kell számára a bevált terápiát. 

Nyomás a kasszán
a gyógyszerkasszára hatalmas 
nyomás nehezedik, hiszen a gyógy-
szerfejlesztések eredményeképp 
különösen az onkológia és az onko-
hematológia területén több tucat 
készítmény jelent meg az elmúlt 
években. az Európai Unióban az Eu-
rópai Törzskönyvező Hatóság (Ema) 
adatai alapján öt év alatt 492 új 
gyógyszert törzskönyvezetek, amely-
ből 361 originális, 27 biosimilar, 104 
generikus készítmény. Ezek 80 szá-
zaléka megjelenik a hazai betegellá-
tásban többek között úgy, hogy az új 
gyógyszerekre egyedi méltányossági 
kérelmeket adnak be a kezelőor-
vosok a NEak-nak.  Ez is mutatja, 
hogy felkészültek, jól tájékozottak 
az orvosok, ismerték el az egész-
ségbiztosító szakemberei.  Tavaly 
mintegy 10 ezer egyedi méltányos-
sági kérelmet bíráltak el a NEak-nál, 
idén ez a szám várhatóan 12 ezerre 
emelkedik. a gyógyszerfejlesztések 
során egy-egy terápiás csoportban 
több hasonló készítmény is meg-
jelenhet, hiszen vannak esetek, 
amikor mindez párhuzamosan zajlik 
a gyártóknál. 

Hogy az alapkezelő nem a bete-
gek rovására igyekszik visszafogni 
a kiadásokat, arra bizonyítékként 
hozták fel, hogy például évente több 
mint tízezer beteg jut hozzá olyan 

gyógyszerekhez, amelyek magyaror-
szágon nem érhetők el támogatás-
sal, vagyis nem befogadott készít-
mények, sok esetben még nem is 
estek át a gyógyszerészeti hatóság 
regisztrációs folyamatán. Ezekhez 
egyedi méltányossággal jutnak a 
betegek. van olyan ritka beteg-
ségben szenvedő beteg, akinek a 
gyógyszereit évente 105 millió, sőt, 
200 millió forintért biztosítja a NEak, 
persze nem ezek az egyedi támo-
gatási nagyságrendek jellemzőek. 
mintegy négyszáz, daganatos beteg 
terápiájára átlagosan betegenként és 
évente tízmillió forintot költ a NEak, 
ezek a legdrágább terápiák. a da-
ganatos betegek ellátására éves 
szinten hozzávetőleg 180 milliárd 
forintot költenek az Egészségbiztosí-
tási alapból különböző címsorokon 
(gyógyszertámogatás, fekvőbeteg-, 
járóbeteg-ellátás, diagnosztika). 

Az elsődlegesen ár alapján 
választandó szerekről az OgyÉi 
elemzése
Lapzártánk idején jelent meg az 
OGYÉI válasza a többször tiltakozó, 
majd a gyógyszerügyi hatósághoz 
forduló Gyógyulj velünk Egyesület 
kérdéseire az egyesület honlap-
ján (www.gyve.hu). az egyesület 
állásfoglalást kért arról, mennyiben 
tekinthetők valóban egyenértékű-
nek azok a terápiák, amelyek közül 
elsődlegesen az ár alapján jelölnék ki 
a használható gyógyszert. a gyógy-
szerhatóságtól rendkívül részletes 
és szakmai választ kaptak ezzel 
kapcsolatos kérdéseikre, írták köz-
leményükben, itt az összegzéseket 
tesszük közzé.

1. a tüdődaganatok kezelésében 
a gefitinib, afatinib és erlotinib 
hatóanyagok egyenértékűnek 
tekinthetők-e?
az erlotinib és gefitinib hatásme-
chanizmusa hasonló, reverzibilis és 
szelektív EGFr-gátlást eredményez, 
az afatinibé némiképp eltér: irrever-
zibilis és kevésbé szelektív. Fej-fej 
melletti hatékonysági és bizton-
ságossági összehasonlítások a 
NsCLC (nem kissejtes tüdődaganat) 
bizonyos szövettani típusaiban állnak 
rendelkezésre. Hatékonyságukban 
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több szerző leírt mérsékelt különb-
ségeket. a hatáscsökkenést okozó 
rezisztencia mindegyiknél felléphet, 
azonban a három hatóanyag e 
téren sem tekinthető azonosnak a 
közlemények alapján. Biztonságos-
sági és farmakokinetikai profiljuk 
eltérő, az áttekintett vizsgálatok és 
esetbeszámolók alapján jelentős 
egyéni különbségek lehetnek, illetve 
a kezelés megválasztásakor ezen 
eltérő hatások figyelmet érdemelnek 
(NsCLC szövettani típusa, EGFr 
mutációtípusa, társbetegségek, 
alapgyógyszerelés, stb).

2. a BraF negatív melanoma 
kezelésében a pembrolizumab 
és a nivolumab hatóanyagok 
egyenértékűnek tekinthetők-e?
a nivolimab és a pembrolizumab 
hatásmechanizmusa hasonló, ada-
golásuk gyakorisága eltérő. Ez azért 
fontos, mert az adagolás infúzióban 
történik. közvetlen összehasonlító 
vizsgálatok hiányában hatékonysá-
guk és biztonságosságuk egyenér-
tékűségét BraF-negatív melanoma 
kezelésében nem lehet kimondani. 
metaanalízisek és review közlemény 
nem sugall jelentős különbséget 
a két hatóanyag klinikai hatásait 
tekintve, azonban hangsúlyozzuk, a 
különböző vizsgálatokból származó 
eredményeket óvatossággal lehet 
csak összehasonlítani, a következte-
tés értéke korlátozott. 

3. a BraF-pozitív melanoma 
kezelésében a dabrafenib és 
a vemurafenib hatóanyagok 
egyenértékűnek tekinthetők-e?
a dabrafenib és a vemurafenib 
hatásmechanizmusa hason-
ló, ám különbségeket leírtak, 
mely a biztonságossági profil 
különbözőségében nyilvánulhat 
meg (új daganat kialakulása). 
az egyik monoterápiában, a másik 
monoterápiában vagy trametinibbel 
kombinációban adható. a fej-fej mel-
letti összehasonlító adatok alapján 
a dabrafenib+trametinib kombináció 
kedvezőbb hatékonysági és bizton-
ságossági eredménnyel jár, mint a 
vemurafenib önmagában. mindkét 
hatóanyag esetében sokrétű, egy-
mástól némiképp eltérő kölcsönha-

tásokat figyeltek meg a CYp enzim-
rendszerrel és a p-glikoproteinnel, 
ezen felül a dabrafenib esetében az 
OaTp transzportfehérjékkel is, ezt 
a beteg gyógyszerelésétől függően 
figyelembe kell venni. 

4. a vastagbélrák kezelésében 
a cetuximab és a panitumumab 
hatóanyagok egyenértékűnek 
tekinthetők-e?
a cetuximab és a panitumumab 
farmakológiai hatása azonos, az 
áttekintett tanulmányok alapján 
hatékonyságuk összevethető 
(noninferior), azonban az antitest 
különbözősége (kiméra vs. humán) 
miatt biztonságossági profiljuk 
eltérő. Ugyancsak eltérő alkalma-
zásának körülményei: gyakorisága 
(ez azért fontos, mert az adagolás 
infúzióban történik), időtartama és 
premedikáció (előzetes gyógyszer-
dadás) szükségessége. 

5. a prosztatarák kezelésében az 
abirateron-acetát és az enzalutamid 
hatóanyag egyenértékűnek 
tekinthetők-e?
az abirateron-acetát és az 
enzalutamid hatásmechanizmusa 
eltérő, metaanalízis eredményei 
arra utalnak, hogy hatékonyságuk 
összemérhető, azonban eltérések 
lehetnek (másodlagos végpontok). 
Biztonságossági profiljuk, interakci-
óik, az alkalmazás körülményei elté-
rőek, ezeket a beteg társbetegségei, 
gyógyszerelése, általános állapota 
alapján figyelembe kell venni. 

6.  az autoimmun gyulladásos 
kórkép kezelésében a certolizumab 
pegol, az etanercept, az 
adalimumab, a golimumab 
hatóanyagok egyenértékűnek 
tekinthetők-e?
a certolizumab, adalimumab, 
golimumab és etanercept hatás-
mechanizmusa némiképp eltérő, 
adagolásuk eltérő, azonban eze-
ket a termékeket s.c. adagolják, 
mindegyikből elérhető előretöltött 
fecskendő és a nagyobb ada-
golási flexibilitást biztosító pen 
is. Biztonságossági profiljuk ha-
sonló. a golimumab kivételével 
a többi három szer alkalmazható 

monoterápiaként is ra-ban. a köz-
vetett összehasonlításokból eredő 
adatok azt sugallják, hogy haté-
konyáguk a három közös indikáci-
óban (rheumatoid arthritis, arthritis 
psoriatica, axiális spondyloarthritis) 
összevethető. megjegyezzük azon-
ban, hogy közvetlen (fej-fej mel-
letti) összehasonlító (noninferiority/
equivalence) vizsgálat hiányában 
csak korlátozott következtetést lehet 
levonni. 

7. az időskori neovaszk. (nedves) 
macula degeneráció (amD) 
kezelésében a ranibizumab 
és az aflibercept hatóanyag 
egyenértékűnek tekinthetők-e?
a ranibizumab és az aflibercept 
hatásmechanizmusa némiképp 
eltérő, azonban az adatok azt 
sugallják, hogy hatékonyáguk 
összevethető, biztonságossági 
profiljuk igen hasonló. az aflibercept 
megjelenése a szisztémás kerin-
gésben elhanyagolhatóan csekély 
mértékű, azonban ranibizumab 
esetében a maculadegeneráció 
etiológiájától függően a szisztémás 
ranibizumabex pozíció különböző. 

8. a Fabry-kór kezelésében az 
agalsidase beta és az agalsidase 
alfa hatóanyagok egyenértékűnek 
tekinthetők-e?
Összefoglalva megállapítható, 
hogy a kétfajta enzimpótló kezelés 
indikációja megegyezik. a gyermek-
kori alkalmazhatóságban, illetve a 
gyermekekkel kapcsolatban ren-
delkezésre álló adatokban van kis 
különbség. az agalsidase alfát hu-
mán sejtvonalban termeltetik, míg az 
agalsidase bétát CHO rendszerben. 
az infúzióval összefüggő reakciók 
lényegesen gyakrabban jelentkez-
nek az agalsidase beta esetében. 
a két hatóanyag immunogenitása is 
eltérő, a CHO-rendszerben termel-
tetett, rekombináns agalsidase beta 
immunogentása jóval nagyobb, a 
betegek jelentősrészében tartósan 
megmaradnak a keletkezett antites-
tek. a klinikai hatásossággal kap-
csolatos összehasonlító vizsgálatok 
eredményei nem egyértelműek. 

sándor Judit
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a háborút kiváltó „casus belli” a 
szarajevói merénylet volt, amelyet 
követően megkezdődtek a hadüze-
netek, számos ország kapcsolódott 
be az évekig tartó öldöklésbe, mely-
nek halál, veszteség, évekig tartó 
fogság, forradalom, országcsonkítás 
lett a vége. a kezdeti csatákat 
követően a frontvonalak megmere-
vedtek, állóháború alakult ki. vilmos 
császár mondása semmivé foszlott, 
mely szerint amire a levelek lehull-
nak fiaink itthon lesznek… a csa-
ták, ellentámadások, új országok 
belépése miatt a sebesültek száma 
fokozatosan emelkedett, soha nem 
látott gondokat okozva az egészség-
ügyieknek. a nagy pusztítás miatt 
e háborút a Nagy Háború jelzővel 
említi az irodalom.

már az 1848-as szabadságharc-
ban bebizonyosodott, hogy ahogy 

az ellátó személyzet, úgy az ellátó 
helyek, kórházak száma, valamint 
a felszerelés sem volt elégsé-
ges. kiderültek az egészségügyi 

képzés hiányosságai. 1869-től a 
toborzások során már az orvosok 
is jelen voltak. később az orvosi 
állomány tényleges, tartalékos, 
és polgári orvosokból állt. Egy év 
képzés után az orvosok tartalékos 
segédorvossá válhattak. Népfelkelő 
és nyugdíjas orvosok növelték az 
állományt. a hadseregen belül az 
önálló orvosképzés 1884-tól indult 
meg tanfolyamok révén. a képzést 
1901-től a budapesti iskola vette át, 
a tantárgyak a következők voltak: 
sebészet, hadi sebészet, katonai 
közegészségtan, szemészet, egész-
ségügyi szervezés, terepgyakorlatok, 
lovaglás, járványtan. a gyakorlatokat 
1912-ben stromfeld aurél vezérkari 
tiszt vezette, a tisztikar vezetője a 
vezértörzsorvos volt. a legnagyobb 
kihívást a járványos betegségek és 
azok gyógyítása jelentette. a krími 
háborúban a franciák kolerás vesz-
tesége a sebesültekhez viszonyítva 
háromszoros volt…

az állandó egészségügyi intézetek 
keretébe a helyőrségi kórházak, a 
csapatkórházak, honvédkórházak, és 

Orvoslás a nagy háborúban
az első világháború hatalmas pusztulást, világégést, máig ható borzalmas veszteségeket 
okozott. mint már annyiszor, 1914-től újra megvalósult Bethlen Gábor idézete: „felkél a ha-
dak Istene, és elpusztítja mindazokat a Föld színéről, akik ellene vétettek.” 

a HEGYEk És a mUra FOLYó mELLETT saNkT mICHEL TELEpÜLÉsNÉL 1915-BEN 
FELÉpÍTETT CsÁsZÁrI És kIrÁLYI 7. TarTaLÉkkórHÁZ, a TEmpLOm mELLETT mÉG a 
TEmETŐ Is kIvEHETŐ

HarCTÉrI sEGÉLYHELY kÉpE, aHOL a FÖLDsÁNCOk vÉDELmÉBEN DOLGOZNak, ITaTNak, 
kÖTÖZNEk, sZÁLLÍTaNak sZaNITÉCEINk
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gyengélkedőházak tartoztak. az Oszt-
rák-magyar monarchia 27 helyőrségi 
kórházat működtetett, ebből egy a 
haditengerészeté volt polában. a ten-
geri ütközetekben megsérült személyi 
állomány mentéséről a hajóorvos és 
az ápolók gondoskodtak. Egyszerű 
sebészeti beavatkozásokat a hajó 
belsejében kialakított rendelőben 
végeztek el, majd a hajókról a sérülte-
ket a kórházhajóra szállították, amely 
a polai kórházba, vagy a kikötőben 
lévő kórházhajóra szállította őket. 
Budapesten 1914-ben a Gyáli úti 1. 
helyőrségi kórház hat osztállyal és 
341 férőhellyel rendelkezett. 

az Osztrák-magyar monarchiá-
ból a háború végéig 8 millió katona 
vonult be, közülük elesett 1 016 200 
fő, fogságba esett 4 150 000 fő, 
tartósan sebesült 1 943 000 fő. ami 
az orvosoknak és az egészségügyi-
eknek a legnagyobb terhet jelentette, 
hogy a háború végéig 4 150 000 
orvosi beavatkozás történt. Ez még 
öt évre vetítve is sok, nem beszélve 
arról, hogy a nagy áttörések során 
pillanatokon belül súlyos sebesültek 
százai igényeltek azonnali sürgősségi, 
vagy legalábbis korai sebészeti ellá-
tást. a segélyhelyeken, kórházakban 
előnyben voltak a manuális szakmák 
(sebészet-orthopédia) gyakorlói a 

belgyógyászokból átképzettekkel 
szemben. 

a tömeges sérültek ellátása a 
résztvevő személyzet számára 
számos gonddal járt, nagyszámú 
műtéti rekord is született. a háború 
utáni naplók az ellátás nehézsége-
iről számolnak be, amíg a későbbi 
publikációk inkább megfelelő ellátás-
ról beszélnek. a szemtanúk már rég 
leléptek a történelem színpadjáról…

ameddig az állóháború nem ala-
kult ki, az egészségügyiek követték 

a csapatmozgásokat, segélyhelye-
ket alakítottak ki. az ellátó sze-
mélyzet közvetlenül a frontvonalak 
mögött helyezkedett el, az orvos 
mellett a tábori lelkészek is a tűz-
vonalban tartózkodtak. segítséget 
adtak a súlyos sérülteknek, támo-
gatták a halálba menőket, feladva 
nekik az utolsó kenetet. Feladatuk 
volt a család, hozzátartozók értesí-
tése is, hogy rokonuk mely hely-
színen halt hősi halált. E precizitás 
csak a kezdetben működött töké-
letesen, a mai leszármazottak közül 
sokan csak sejtik, hol nyughatnak 
felmenőik.  

a harcok során minden sérült 
katonát a segélyhelyre szállítottak, 
amennyiben oda saját lábán  vagy 
bajtársi segéllyel eljutni képtelen volt. 
Innen a sérültek a tartalékkórházak-
ba, ellátóhelyekre, nyugvóhelyekre 
kerültek. azokat a sebesülteket, 
akikre sorozatos műtéti beavatko-
zások vártak, a hátországba szállí-
tották kórházvonatokon. az összes 
ellátóhelyen nővérek segítették az 
ápolást (így a szent vincés nővérek), 
de hazafias kötelesség volt, hogy a 
családok lányai ápolónői kiképzést 
követően ápolási feladatokat lássa-
nak el a monarchia területén.

Doberdo-Isonzo környékén a ma-
gas hegyek között véres közelhar-
cok dúltak. a magyar katonáknak, 
akiket természetesen a legnehezebb 
hegyi(!) frontokra irányítottak, nehéz 
volt az átállás a terepviszonyokra. 

a NaGY TErHELÉsT jELENTŐ mUNkÁjUkaT prECÍZEN vÉGZŐ NŐvÉrEk kÉpE a 
kórHÁZparaNCsNOkkaL, NÉmELYEk EGYENrUHÁjÁN aZ OsZTrÁk-maGYar 
vÖrÖskErEsZT DÍsZÉrEm EZÜsT vaGY BrONZ FOkOZaTTaL, mELYEkET NEm marOkkaL 
OsZTOGaTTak, mINT aZT mÁsOk TETTÉk BÉkEIDŐBEN

sZaNITÉCEk CsOpOrTkÉpE IsmErETLEN HELYsZÍNEN
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sokan még a szomszéd városokat 
sem látták, nemhogy a Dolomitok 
környékét. Idehaza alföldi életet 
élték, hétvégén szentmisére jártak, 
ahol sokszor hangzott el: ne ölj! 
Ezek után a hegyekben a közelharc-
ra képezték ki őket, kezdetben az 
ellenség megölésére, később ez a 
parancs „taktikai változáson” ment 
át, mely szerint, „csak” súlyos sebe-
sülést kell okozni, ezzel harcképte-
lenné tenni az ellenfelet. Ez humá-
nus gondolat, hiszen minden súlyos 
sérült ellátása, szállítása legalább két 
szanitécet foglalt le… Ezek a tények 
nagy gondolkodókat is megihlettek. 
„minél többet tudsz meg az em-
berekről, annál jobban utálod majd 
őket.” (kurt vonnegut)

Nem eléggé feldolgozott a há-
borúban dolgozó egészségügyiek 
hétköznapjainak története. Újabban 

naplók jelennek meg, melyekben 
érdekességekre bukkanunk. sajnos 
családunkból négy testvér vonult be 
az öldöklésbe: két orvos, egy tábori 
lelkész, és egy szent vincés ápoló-
nő, akik csodával határosan mind a 
négyen hazatértek. mást meséltek 
családjuknak, mint a háborút „ren-
delésre” megírt „szakértők”. Lakó-
helyemen egy négyzetkilométeres 
területen négy orvos élt, akik család-
juknak elmesélték a velük történteket. 
a tények szempontjából nem jó, hogy 
többen a sírba vitték mondanivalóju-
kat.

Lassan lejár a Nagy Háború cen-
tenáriumi éveinek időszaka, szán-
dékom szerinte e cikkel is próbálom 
csökkenteni azt az adósságot, ami az 
egészségügyiek munkásságának fel-
dolgozásával kapcsolatosan távolról 
sem teljes.

irodalom
1. Dr. kapronczay károly: a magyar 

katona-egészségügy az I. világhá-
borúban és az azt követő évek-
ben. Háború és orvoslás, magyar 
orvostörténeti Társaság Budapest, 
2015.

2. katona Ilona: szóbeli közlés.
3. Dr. katona józsef: szóbeli közlés.
4. Dr. katona józsef: katonai orvos-

lás, medicina, Budapest, 2008. 
5. kissGábor főhadnagy: a m. 

kir. Honvédség orvosi tisztikara 
1868–1914. ad acta, a Hadtörté-
neti Levéltár Évkönyve 1999, petit 
real könyvkiadó Budapest, 2000.

6. Dr. kmetykó jános – szóbeli 
közlés.

7. Dr. kmetykó károly – szóbeli 
közlés.

Dr. Katona József

Könyv
hetven  rejtély 
az orvostudomány világából 
Bár laikusoknak szól, mégis ér-
dekes összefoglaló ez az album, 
amely az ókori egyiptomi, indiai és 
kínai orvoslási módszerektől kezdve 
egészen a napjainkban használatos 
legújabb gyógyító technikákig mu-
tatja be az orvostudomány fejlődé-
sének kulcsmozzanatait. megtudjuk 

például, miért volt jelentősége a sej-
tek és a vérkeringés felfedezésének 
több évszázaddal ezelőtt, és megis-
merkedhetünk a legmodernebb 
orvostudományi fejlesztésekkel is a 
nanogyógyászattól kezdve egészen 
a kulcslyuksebészetig. a 304 ol-
dalas album elismert orvostörténeti 
szaktekintélyekből álló nemzetközi 
csapat munkájának eredménye, 
köztük egy Nobel-díjas tudósé is. 

Budapesti séták a tudomány 
körül
sokan megemlítik, hogy Budapest 
milyen sok tudósnak volt szülővárosa, 
iskolájának színhelye vagy munkahe-
lye, de azt sokkal kevesebben tudják, 
hogy kik voltak ezek a tudósok, miért 
is lettek híresek, hol éltek, hol dolgoz-
tak, hol van szobruk. Ez a Hargittai 
István és Hargittai magdolna által írt, 
nagyon sok fényképpel illusztrált könyv 

Álljunk meg, ha csak 
néhány pillanatra is
„Ha csak teheted, élj mindig úgy, hogy az emberi szellem kristályba fagyott remekműveinek 
egyikét mindennap megszemléld, ha csak néhány pillanatra is. Ne múljon el egyetlen na-
pod, hogy nem olvastál... minden nap hallgass néhány ütem zenét… oly’ könnyű megtalálni 
azt a félórát, mely a remekművekhez szükséges.” Ezt a márai sándortól vett idézetet válasz-
totta hitvallásául a Harmónia Orvosklub, amely novemberben is igyekszik lehetőséget adni 
ennek a „néhány pillanatnak” az eltöltéséhez. Csatlakozva hozzájuk álljon itt egy válogatás, 
amelyben talán mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
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elvezet emléktáblákhoz, szobrokhoz, 
egyetemi tanszékek épületeihez. 
Feltárja és az olvasóhoz közel hozza 
egy város tudományának sikerekkel 
és tragédiákkal teli történetét.

színház
Kérem, én még nem 
játszottam – szép Ernő 
válogatott szerelmei
Budapest, Rózsavölgyi Szalon,  
nov. 23., dec. 13.
a második világháború vége felé 
járunk. az egykor sikeres, közkedvelt 
író gyakran betér egy színházba, hogy 
újabb előadások ötletével győzze meg 
a direktort, adjon neki munkát, és 
persze előleget. De azok az idők már 
elmúltak, amikor az írónak színpadi 
sikere lehetett. miután az igazgatói iro-
dából rendre elkergetik, az író az üres 
színpadra menekül, ahol egy korhadt, 
régi székre ülve elmereng. Gyönyörű 
képek és történetek jelennek meg a 
szeme előtt: az igazgató úr fiatal felesé-
géről; a nem szép, de nem is tehetsé-
ges színésznőről; a teniszrajongó férjes 

asszonyról; az öngyilkost megmentő 
ligeti kisasszonyról, és megannyi más 
elbűvölő nőről. szép Ernő ragyogó 
költő és író, a magyar irodalom egyik 
legcsodálatosabb zsenije. az ő szerel-
mes történetein keresztül megismerjük 
hatalmas szívét és az emberiségbe 

vetett elképesztő hitét. szép Ernőt Trill 
Zsolt, szerelmeit Bíró Eszter játsza.

luxemburg grófja 
Budapest, Operettszínház, dec. 19.
a Luxemburg grófja az operett-
irodalom egyik legmulatságosabb 

A Medicover Közép-Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi – svéd hátterű – magán-egészségügyi szolgáltatója, 
ellátásszervezője és biztosítója. 

Folyamatosan bővülő, sikeres csapatunkba szakorvosokat keresünk teljes és részmunkaidőben járóbeteg 
szakellátásra és magánkórházi fekvőbeteg ellátási és műtétes szakmákra, fejlett diagnosztika centrumba (UH, CT, MR) 

Aneszteziológus, belgyógyász, bőrgyógyász, endokrinológus,  
fül-orr-gégész, gasztroenterológus, kardiológus, neurológus, nőgyógyász, ortopédus, radiológus, reumatológus, 

sebész, szemész, urológus

Amit elvárunk: 
Szakrendelés nyújtásához szükséges szakvizsga • Meggyőző szakmai tapasztalat • Ügyfélorientált attitűd, hatékony kommunikáció 

Amit kínálunk: 
Felelősségteljes, önálló munka • Korrekt, versenyképes jövedelem

Kérjük fényképes önéletrajzát az orvosi szakág megjelölésével küldje a medical.job@medicover.hu email címre! 
További információ: www.medicover.hu
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története, amelyben a gazdag, 
szenilis vénember, sir Basil szerel-
mével üldözi az ünnepelt énekesnőt, 
Didier angèle-t, akit persze sokkal 
jobban érdekelnek az éhenkórász, 
fiatal művészek. közülük is leginkább 
rené, aki váratlanul értesül róla, hogy 
Luxemburg grófja lett, és ezt a címet 
egy névházasság formájában azonnal 
el is adja sir Basilnak. 

a meglepetésekkel, cselszövé-
sekkel és szerelmi párviadalokkal 
teli, szellemes és fordulatos történet 
Lehár Ferenc olyan örökzöld meló-
diáinak szárnyán jut el a kötelezően 
boldog végkifejletig, mint például a 
polkatáncos vagy a szívem sze-
ret. somogyi szilárd rendező célja, 
hogy megszólítsa a fiatalokat, és 
elhitesse velük, hogy az operett, ha 

jól csinálják, igenis mai műfaj. „Így 
reményeink szerint elérjük, hogy ne 
csak a musicaleket kedveljék, hanem 
az operetteket is szívesen nézzék.” 
a szerelmi bonyodalmakkal, álházas-
sággal, sok-sok akadállyal tarkított 
és persze remek humorral átszőtt 
történet főszereplői Fischl mónika 
és Dolhai attila, illetve György rózsa 
sándor és Lukács anita. kitűnő 
vendégművészek erősítik a csapatot. 
kálloy molnár péter és kálid artúr 
első alkalommal lép az Operettszín-
ház színpadára.

Kiállítás
Capa izraelben 
Budapest, Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ, október 07. –  
november 26.
a fotográfia történetének emblema-
tikus alakját, Friedmann Endrét, il-
letve ahogy mindenki ismeri, robert 
Capát (1913–1954) gyakran a vala-
ha élt legjobb háborús fotóriporter-
ként emlegetik. Capa bárhol is járt 
a világban, fényképezett és képei 
minden esetben a szenvedők, az 
elesettek melletti kiállás fotográfiái, 
amelyek a tragikus helyzeteket is a 
maguk komplexitásában képesek 
megmutatni. Nemcsak a történelem 
összefüggéseit ismerhetjük meg 
általuk, hanem a résztvevő emberek 
egyéni történetét, sorsát is. Izra-
elben 1948 és 1950 között több 
alkalommal fényképezett. az újon-

nan alapított zsidó állam első 
éveinek valóságát örökítette meg, a 
bevándorlók érkezésétől a mene-
külttáborok mindennapjain keresztül 
egészen az otthontalálásig, ezek 
minden várakozásával, örömével, 
fájdalmával és kétségével együtt. 
Ezek az Izrael állam születésének 
heroikus, ugyanakkor ellentmondá-
sos időszakában készült felvételek 
hű képet festenek arról a fájda-
lommal, bizonytalansággal teli, de 
mégis optimista, naiv és idealista 
életérzésről, amely áthatotta az 
izraeli pionírok hétköznapjait.

Ég és föld között – A biblia 
a magyar képzőművészetben
Budapest, Várkert Bazár, október 
15. – 2018. január 14.
a kovács Gábor művészeti ala-
pítvány a Debreceni reformá-
tus Hittudományi Egyetemmel 
együttműködésben nagyszabású 
kiállítássorozattal emlékezik a refor-
máció 500. évfordulójára. a sorozat 
végső állomása Budapest, ahol 
az október 15-dikétől látogatható 
kiállítás tematikájában és szellemi-
ségében összefoglalása és bete-
tőzése a korábbi három, Debre-
cenben, Győrben és kolozsváron 
megvalósult kiállításnak. a kiállítás 
azzal kíván emléket állítani, hogy a 
Biblia világával, a hittel és az emberi 
sorskérdésekkel foglalkozó képző-
művészeti alkotásokból egy olyan 
művészettörténeti szempontból 
rendhagyó válogatást nyújt, amely a 
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római iskola (pl. aba-Novák vilmos, 
kontuly Béla, molnár C. pál), szalay 
Lajos, kondor Béla, Borsos mik-
lós, Tóth menyhért, Csernus Tibor, 
valamint péreli Zsuzsa és az elmúlt 
évtizedek számos más kortárs alko-
tójának műveit mutatja be.

Koncert
„hangszerek éneke” – 
semmelweis vonósnégyes 
(A semmelweis Egyetem 
és a harmónia Orvosklub 
rendezvénye)
Budapest, Semmelweis Szalon, 
november 16.
világunk tele van feszültséggel, erő-
szakkal, rohanással. alig marad idő 
nyugalomra, békére, az egymással 
való törődésre. az emberek ritkán 
gondolnak egészségükre, lelki har-
móniájukra, amíg az megvan. a pi-
henés, a sport, a kikapcsolódás, 
a beszélgetés olyan lehetőségek, 
amelyek kiegyensúlyozottságunk 
fenntartásának eszközei. Erre való 
az értékes irodalom, zene is. E gon-
dolatok jegyében született meg 
2004-ben a Harmónia Orvosklub 
megalakításának ötlete. azóta 
minden második hónap első csü-
törtöki napján 19 órától nagyszerű 
élményben, kikapcsolódásban van 
része az egyre növekvő számú lá-
togatónak a semmelweis Egyetem 
rektori épületében, a semmelweis 
szalonban. a novemberi vendég a 
semmelweis vonósnégyes, va-
lamint käfer György, kolbe Ilona 
és konrád György. Előadásukban 
Haydn, mozart, Chopin, valamint 
rossini művei csendülnek fel.  

Kent Nagano és a hamburgi 
filharmónia Zenekara
Budapest, Müpa, november 29.
Német komolyság és német derű 
a D-dúr hangnem jegyében: a II. 
szimfónia és a Hegedűverseny 
a hamburgi születésű johannes 
Brahms életművének súlyos, de 
életvidám részéhez tartozik. akik 
megszólaltatják a tisztelgéssel felérő 
műsort: a szülőváros zenekara.

korábbi sikerek színhelyei – 
Boston, Lyon, manchester, Berlin, 
münchen – után az amerikai-japán 
dirigens, kent Nagano 2015 óta a 
Hamburgi Állami Opera és Filhar-
monikus Zenekar fő zeneigazga-
tója. a két mű, amelyet Nagano 
kiválasztott, ezúttal Brahms én-
jének derűs, napfényes oldalára 

tessékel. a II. szimfónia csupa 
gondtalanság és repeső öröm, a 
mű fináléját pedig szinte szétve-
ti az energia. Nem nélkülözi a jó 
kedélyt, délcegséget a Hegedű-
verseny sem, ráadásul a műnek 
magyar vonatkozása is van, hiszen 
Brahms legjobb barátja, a ma-
gyar származású joachim józsef 
számára írta, a táncos ritmusú 
zárótétel pedig – talán éppen 
ezzel összefüggésben – „bokázó” 
verbunkos témát mutat be. a ver-
senymű szólistája az utóbbi évek 
egyik nagy hegedűs felfedezettje, 
a huszonnyolc esztendős vero-
nika Eberle, aki az úgynevezett 
„Dragonetti” stradivarin játszik.

Bernáth Bea

A Soproni Gyógyközpont az elmúlt évek 
fejlesztéseinek köszönhetően XXI. századi 
körülményeket   biztosít   orvos   munkatársainak. 
Legyen tagja csapatunknak, dolgozzon nálunk!

Szülész-nőgyógyász, traumatológus, fül-orr-gégész, kardiológus, belgyógyász, 
reumatológus és fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos vagy 
közvetlenül szakvizsga előtt álló orvos munkatársakat várunk intézményünk fekvőbeteg 
osztályaira. Leendő munkatársainak biztos életpályát és kiemelt bérezést, igény esetén soproni 
lakhatást kínálunk.

Szakmai kérdésekben és a munkakörülményekkel kapcsolatban dr. Tóth László orvosigazgató 
(telefon: 99/ 514-200/1245), nyújt további információkat. További információkat honlapunkon  
www.sopronigyogykozpont.hu olvashat.

A jelentkezéseket elektronikusan az igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu email címre 
varjuk, vagy postai úton a fogadjuk (Soproni Gyógyközpont 9400 Sopron, Győri út 15.)

A pályázóknak személyes találkozás keretében mutatjuk be intézményünket.
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vásáry Tamás neves vendégek közre-
működésével mesél életéről, „cso-
dagyerek korszakáról” és egy csoda-
gyerekből lett csodafelnőttről: Fischer 
annie-ról.  Gertler Teo hegedűművész, 
akinek személyében egy mai, karrierjét 
immáron megkezdő kilencéves „cso-
dagyereket” ismerhetünk meg. a ma is 
csodafelnőtt és énekeslegenda, mar-
ton Éva, valamint a nemzetközi poron-
don immáron jól ismert tanítványa, Horti 
Lilla az énekesi pályafutás csodáiról és 
buktatóiról mesél, élő illusztrációkkal. 
Berkes kálmán, a japánból hazatért 
klarinétművész, karmester nem min-
dennapi esetét ismerhetjük meg egy 
hároméves(!) dirigensről, aki ő maga 
volt, valamint eddig nem publikált törté-
neteket legjobb barátjáról, a csodagye-
rekként indult kocsis Zoltánról.

vásáry Tamástól kérdeztük: mint 
egykori „csodagyerek”, hogyan élte 
meg sok „sorstársának” eltűnését a 
pódiumról? 

– Ez többekkel előfordult. Bennem a 
zene, a zene szeretete tartotta a lelket. 
könnyen elkallódhattam volna én is, 
mint olyan sokan. Zsűritagként igen 

sok nemzetközi és hazai versenyen 
vettem részt. amikor hallgatom a fiatal 
zenészeket, úgy érzem, hogy a leg-
nagyobb probléma az, ahogyan őket 
tanítják. a tanárok sokszor úgy gon-
dolják, hogy ami nekik jól fekszik, az 
majd a növendéknek is beválik. Olyan 
tanár, aki pontosan akarja megmon-
dani, hogy játssza el a növendéke a 
darabot, az nem segíti a növendékét. 
Ugyanis mindenkinek mások a testi 
adottságai, más a lelke, a személyisé-
ge. a tanítványok ne a tanárt másolják, 
a tanárnak pedig az a feladata, hogy 
a tanítványaiból saját egyéniségüket 
hozza ki. 

a nyolcéves vásáry Tamásról így írtak 
anno a debreceni lapok: „a gyermek 
olyan otthonosan mozgott a muzsika 
berkeiben, mint annak idején mozart az 
európai uralkodók palotáiban”. Ezeket 
a sorokat a Zeneakadémia későbbi 
rektora, Újfalussy józsef írta. „a te-
hetség nő, mint a fű, de kertész kell 
hozzá, aki nyesse, ápolja, öntözze. Ez 
az igazi tanulsága mozart életének és 
ezt üzenem a jelenkor kis mozartjainak” 
(Gulyás pál).

Első fellépéséről életrajzi könyvében 
így ír. „kilépek a pódiumra. vakító fény, 
vakító zsongás, vakító taps. szinte 
úszom a fényben, közeledem a pódi-
um széléhez, magamon kívül vagyok, 
szemben az oly rettegett, az oly rég ret-
tegett közönséggel [...]. a szemek ne-
vetnek, bíztatnak, ragyognak. akarom. 
akarom őket. akarok győzni. Leülök a 
zongorához. valami felemelő dac fog 
el. a zenekar játszik, én szédülök, de 
kész vagyok meghalni, mint a mártírok.” 

az idei „virtuózok” verseny egyik 
legnagyobb felfedezettje Gertler Teo, 
egy nyolcéves csodahegedűs po-
zsonyból. a hegedű mellett a matema-
tika, a sport, sőt az orvoslás is érdekli. 
Egyik nyilatkozatában a hegedűkészítés 
érdekességeiről, egy másikban a zene 

és a „szívgyógyászat” kapcsolatáról 
beszélt. Hiszen „a szív és a zene az ő 
fejében – elmondása szerint – ugyanott 
van. Teo bűbájos stílusával, egyedi 
fogalmazásaival percek alatt mindenkit 
levesz a lábáról. Ezért a szomszédok 
is boldogan hallgatják, néha sokórás 
hegedűgyakorlását is. 

a történeteket sok zenével fűszerez-
ve, különleges élménynek ígérkezik e 
délután. közreműködik a fenti művé-
szek mellett a négy belgyógyász alkotta 
semmelweis vonósnégyes, beszélge-
tőpartner: dr. székely György. program: 
Beethoven, Brahms, Chopin, Debussy, 
mozart, Wieniawski művek. 

E rendhagyó műsor és koncert 
bevételét a művészek az egész-
ségügynek, a szent jános kórház 
Gasztroenterológiai Osztályának 
ajánlják fel. rendező a szent jános 
kórház Dr. kunitzer István alapítványa. 
jegyárak: 2900, 3500, 4500, 5400 
Ft. jegyváltás: Zeneakadémia pénztár, 
valamint az ismert jegyirodák, jegy.hu, 
internetes egyéb portálok. 

Dr. székely györgy

Csodagyerek – csodafelnőtt
Zenés beszélgetés csodagyerek és csodafelnőtt résztvevőkkel. Zeneakadémia, Nagyterem, 
2018. február 18. vasárnap 16 óra.

vasarY Tamas FOTó: ZIH ZsOLT, mTva

GErTLEr TEO
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Szakmai oldal

Kedves Kollégák!

Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársa-
it, a CSAKOSZ tagjait, a kutatómunka, az 
oktatás, az alapellátás aktuális kérdései 
és az életvégi betegellátás iránt érdeklődő 
családorvosokat, házi gyermekorvosokat, 
orvostanhallgatókat, szakorvosjelölteket 
és a nyugdíjas kollégáinkat a CSAKOSZ 
XVII. Kongresszusára.

A rendezvény házigazdája a PTE ÁOK 
Alapellátási Intézete, időpontja:  
2018. február 22–24. 
A kongresszus témái között több időszerű 
és fontos téma szerepel. Reméljük, hogy 
az összefoglaló referátumok, a szekció-
ülések, a kerekasztal-megbeszélések ér-
dekesek, vonzóak, ugyanakkor hasznosak 
is lesznek.
Kérjük, hogy a www.csakosz.hu honlapon 
jelezze részvételi szándékát, szállásigé-
nyét. Az előadások (poszterek) bejelenté-
sére az Előadás bejelentő oldal szolgál.
A kongresszus szakmai programja mellett 
lehetőség lesz egy kis feltöltődésre, 
kikapcsolódásra.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 
harkányi kongresszusra.

Pécs, 2017. szeptember 20.
Prof. Dr. Rurik Imre 
Elnök, CSAKOSZ
Dr. Csikós Ágnes
Elnök, Szervező Bizottság

Fő téma
Palliatív betegellátás
Témák
Kutatási programok
Megelőzés és szűrés
Diagnosztikus és terápiás újdonságok
Gyakori és ritka kórképek
Sürgősségi betegellátás
Mentális zavarok
Kiégés
Geriátria
Újdonságok a határterületi szakmákban
Orvosképzés, szak- és továbbképzés

Orvosi kommunikáció
Betegoktatás/adherencia
Quo vadis eü. alapellátás
Fiatalok fóruma
Esettanulmányok 

Helyszín
Thermál Hotel, Harkány, Járó u. 1. (www.
thermalhotelharkany.hu)

Időpont
2018. február 22–24.

Szervező
PTE ÁOK Alapellátási Intézet
7623 Pécs, Rákóczi u. 2
Tel: 72-504-201 vagy 72-504-205
Fax: 72-504-202
E-mail: csakosz@pte.hu

Regisztráció és a Hotel szobafoglalás
A CSAKOSZ honlapján elérhető  
(www.csakosz.hu)  
A szállásfoglalást is ilyen módon intézheti.  
Határidő: 2018. február 10.
 A regisztrációval és a fizetéssel kap-
csolatos egyéb tájékoztatás a honlapon 
található. A határidőntúli szállás bizto-
sítása bizonytalan. Lemondási határidő 
kötbérmentesen: 2018. február 10.

Regisztráció (Ft)
CSAKOSZ tag:  12 000 
Nem CSAKOSZ tag: 20 000
Nyugdíjas:  4 000 
Orvostanhallgató, rezidens:  4 000 

Étkezés
Ebéd:  2 000 
Bankett (étel, ital, zene, tánc)
Szállóvendég:  5 400 
NEM szálló vendég  9 400
Szobaárak 
Kategória  
szobaár/éjszaka (Ft)
Szállás kétágyas szobában  
1 fő részére  16 500
Szállás kétágyas szobában  
2 fő részére  22 000

A szobaárak magukban foglalják a 
büféreggelit, a svédasztalos vacsorát, 
a szauna, a gőzfürdő és a zárt parkoló 
korlátlan használatát. Nem tartalmazzák 
az idegenforgalmi adót (500 Ft/fő/éj) és 
a minibárból történt fogyasztást, amelyet 
távozáskor a szálloda recepcióján kell 
kifizetni.

A szállodai szobákat az érkezés napján 
14.00 órától lehet elfoglalni a szabad 
kapacitás függvényében, és az utazás 
napján 10.00 óráig kell elhagyni.
Minden résztvevő 5000 Ft értékű 
ajándékkupont kap a szálloda szolgál-
tatásaira, amely a következő foglalásnál 
használható fel.

Előadások és poszterek bejelentése
Előadásbejelentést csak érvényes regiszt-
rációval fogadunk el, amely elektronikus 
úton történik a www.csakosz.hu  
alkalmazásával. 
Határidő: 2018. január 30. 

Az összefoglaló követelményei: 12-es be-
tűméret, „Times New Roman” betűtípus, 
egyszeres sortávolság, ne haladja meg az 
A/4-es lapon megadott keretet, az előadó 
neve aláhúzva. 
Pl.: GYÓGYSZER MELLÉKHATÁS  
JELENTŐSÉGE…
Dr. Tóth Pál szakorvosjelölt,  
Dr. Nagy Andrea, stb.
PTE ÁOK Alapellátási Intézet, 3-as sz. 
Háziorvosi Praxis, Pécs

Meghívó

a Családorvos Kutatók Országos Szervezete XVII. Kongresszusára 
2018. február 22 – 24. Harkány, Thermál Hotel

(Második értesítés)



40  OrvOsOk Lapja  2017/11.

kULTÚra

a színdarabokban – így az operák 
történeteiben is – felbukkanó beteg-
ségek kis túlzással három csoportba 
oszthatók: valódi bajokra, tettetett 
panaszokra, és amikor egy vagy 
több szereplő egy harmadik személy 
betegségének látszatát akarja kelteni. 
E két utóbbi forma döntő különbsé-
ge, hogy az előbbiben valamely cél 
elérése érdekében az érintett személy 
akarja elhitetni környezetével, hogy 
beteg, míg a másodikként említett 
esetben a szereplők fogják rá valakire, 
hogy gyengélkedik. Lássunk is mind-
járt példákat.  

Amikor a baj valódi – a rettegett 
tüdőbaj 
a gümőkór – különösen annak tüdőt 
érintő és elhúzó lefolyású formája – a 
18-19. századi szépirodalom visszaté-
rően megjelenő kórképe. Ennek egyik 
oka bizonyára egyre növekvő előfor-
dulása volt, amit a polgárság létszá-
mának gyarapodása és városokban 
való tömörülése, a nagyvárosi lakos-
ság számának rohamos emelkedése, 
mind zsúfoltabb lakóépületek meg-
jelenése, a szegényebb, kedvezőtle-
nebb szociális-higiéniai körülmények 
között élők arányának növekedése is 
elősegíthetett. Nem kímélte azonban a 
művészet és a művészek világát sem. 
Érintettje volt mások mellett a költő 
john keats (1795–1821), Novalis 
(valódi nevén Georg philipp Friedrich 

Freiherr von Hardenberg, 1772–
1801), Friedrich schiller (1759–1805), 
s a zeneszerző Frederic Chopin is 
(1810–1849)1. szép számmal szedte 
áldozatait a „felsőbb körökből”, a 
nagy- és félvilági szalonok világából 
is. Ugyanakkor, bár robert koch 
1882-ben felfedezte kórokozóját, 
hatékony kezelése még hosszú ideig 
megoldatlan maradt. a „gyógyítás” 
elsődleges eszközei a klímaterápiára 
és étrendi próbálkozásokra korláto-
zódtak, a tünetek – köhögés, fogyás, 
hőemelkedés, láz – szimptómás, 
népgyógyászati eszközöket (köpölyö-
zés, gyógyfőzetek) is magába foglaló 
ellátása mellett. E próbálkozásokkal 
persze legtöbbször csak lefolyásának 
elnyújtása volt elérhető, hol hevesebb, 
hol jelentősen enyhülő, már-már a 
kilábalás reményét keltő tünetekkel. 

különös módon a betegség iro-
dalmi ábrázolása kevés kivétellel – ez 
utóbbiak közé tartozott Thomas mann 
(1875–1955) „varázshegy” és victor 
Hugo (1802–1885) „a nyomorultak” 
című regénye – sajátos, romantikus-
idillikus külsőt kapott. Hogy az érintet-
tek sápadtabb külleme, gyámolításra 
szoruló, visszafogottabb magatartása, 
gyakori, múlónak tűnő rosszullétei 
sugallták-e karaktereik lágyabb, 
érzelmesebb alakját, ma már alig 
tisztázható. Tény, a regények, elbe-
szélések és versek többsége egyfajta 
spirituális tisztasággal ábrázolta a kór 

áldozatait. Így jelenik meg Louis-Henri 
murger (ismertebb alakjában Henry 
vagy Henri murger, 1822–1861) mi-
mije a „scénes de la vie de Bohéme” 
(„jelenetek a bohémek életéből”) című 
elbeszélésciklusban, és marguerite 
Gautier az ifjabb alexandre Du-
mas (1824–1895) „La Dame aux 
Camelias” („a kaméliás hölgy”) című 
novellájában. (ma már ismert, hogy 
mindkét szereplőt létező személyekről 
mintázták. mimit a valóságban Lucille 
Louvret-nak hívták, virágárusításból 
élt a Quartier Latinban, és murger 
szeretője volt; 1848-ban halt meg2, 3. 
marguerite Gautier igazi neve marie 
Duplessis volt, szépségéről és társa-
sági körökben való jártasságáról is-
mert, közkedvelt kurtizánként tartották 
számon, 1844–1845 között az ifjabb 
Dumas kedvese volt4. Feljegyezték, 
hogy murger másik női szereplője, 
musette is létező személy volt, alakját 
egy kokott, Christine roux ihlette, míg 
rodolphe alakjában a szerző állítólag 
önmagát jelenítette meg2, 3.)  

murger hőseit puccini („La Boheme” 
[„Bohémélet”], 1896) és Leoncavallo 
(„La Boheme” [„Bohémek”], 1897), az 
ifjabb Dumas-ét Giuseppe verdi („La 
Traviata”, 1853) tette az operaszínpa-
don halhatatlanná (itt Gautier margit 
neve valéry violettára változik). puc-
cininél és verdinél felbukkan az orvos 
is. a „Bohémélet”-ben csak beszélnek 
róla, hogy ti. majd jönni fog (nem 

Betegség, testi és lelki bajok 
az operatörténetekben
„ahol puska jelenik meg a színpadon, ott előbb-utóbb lövés is dörren” – tartja magát egy régi 
színházi mondás. mondhatnánk ennek nyomán, hogy „ahol orvos szerepel, a betegség sem 
soká várat magára”, ám ez így, ebben a formában hamis. Egyrészt ugyanis az orvos nem fel-
tétlenül gyógyító minőségében jelenik meg a cselekményben (gondoljunk csak verdi operája, a 
„szicíliai vecsernye” procidájára, aki civilben orvos, ám itt a nemzeti szabadságmozgalom egyik 
vezetőjeként van jelen). másrészt, ha fel is üti a fejét valamilyen testi-lelki baj a történetben, nem 
biztos, hogy az orvos talál rá megoldást, sőt lehet, hogy az orvos nem is szerepel.
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érkezik meg). verdi Grenvil doktora a 
félvilági társaság tagja, a darab több 
jelenetében színpadra is lép. Látható-
an igyekszik segíteni, de a betegség 
kifog rajta. (az igazi Gautier margit az 
operaszínpadi változattal szemben 
nem szerelmese karjaiban, barátatitól 
anyagiakban támogatottan, tisztelettől 
övezve, hanem szegényen, magára 
hagyottan, egyszerű vidéki lakban 
távozott az élők sorából 1847-ben5.) 

valós betegségek ritkább formái 
az operatörténetekben megjelen-
nek olyan betegségek is, amelyek 
a cselekmény fő szála tekintetében 
nem hangsúlyosak, de az események 
menete szempontjából meghatározó 
jelentőségűek. Ilyen Luna gróf idősebb 
gyermekének verdi (1813–1901) 
„Trubadúr”-jában említett korai halála 
(csecsemőkori fertőzés?), amit a bo-
szorkánynak vélt cigányasszony okoz-
ta szemmel verésnek minősítenek, és 
akit ezért máglyára küldenek. Emiatt 
rabolja el azután a cigányasszony 
leánya, azucena az ifjabbik gyerme-
ket, és neveli a sajátjaként, miután az 
anyja elvesztése okozta révületében 
bosszúból – helyette – saját gyerme-
két dobta a máglyára.

Ide sorolhatjuk rigoletto púpját is 
(gibbus? fiatalkori csontdeformitás?), 
ami miatt megbélyegzetté válik, és kell 
kenyerét folytonosan megalázkodó és 
másokat gazdája kedvéért meg-alázó 
udvari bolondként keresnie. kigúnyolja 
a herceget leánya meggyalázásáért 
nyilvánosan számon kérő monterone 
grófot, akit a pökhendi főúr e tettéért 
halálra ítél. az idős gróf a vesztőhelyre 
lépése előtt átokkal sújtja a bohócot, 
és az átok beteljesül: leánya, Gilda 
szintén a herceg áldozata lesz. kevés-

sé ismert, hogy egy másik, hasonlóan 
testi hibás szereplővel, Quasimodoval 
is találkozhatunk az operaszínpadon. 
victor Hugo novellájából az osztrák ze-
neszerző, Franz schmidt (1874–1939) 
írt „Notre Dame” címmel romantikus 
operát, amelyet 1914-ben, Bécsben 
mutattak be. Ebbe a sorba tartozik 
Leoncavallo (1857–1919) verizmus 
jegyében fogant operája, a „Bajaz-
zók” Toniója is. Őt sántítással, bamba 
arckifejezéssel verte meg a sors. 
Hiába szép a lelke, ha külseje taszító. 
szerelme visszautasítását, korbáccsal 
történő megleckéztetését kegyetlen 
bosszúval torolja meg.

a nagy lelki megrázkódtatás okozta 
hosszabb-rövidebb amnézia, tudat-
elborulás („megőrülés”) operai példáit 
egy korábbi munkámban már ösz-
szefoglaltam6. az öntudatlan állapot 
ár-talmatlanabb formája – és ezzel át 
is térhetünk a vígoperák könnyedebb 
témáira – Bellini (1801–1835) „La 
sonnambula”-ja („az alvajáró”, bemu-
tató 1831) címszereplőjének, aminá-
nak éjszakai bolyongása. a fiatal lány 
ifjú jegyesként, éji sétájáról visszaér-
kezvén egy idősebb úr, rodolfo gróf 
szobájába toppan be és tér pihenőre, 
emiatt kedvese felbontja eljegyzésü-
ket. kiderül azonban ártatlansága, 
így mátkája megbékélve, boldogan 
vezeti oltár elé. (a történet eredetileg a 
termékeny francia drámaírótól, Eugéne 
scribe-től [1791–1861] származik, 
aki egyes források szerint vaudeville, 
más adatok szerint három felvoná-
sos balett-pantomim szövegkönyvet 
[„La somnambule, ou L’arrivée d’un 
nouveau seigneur” /„az alvajáró, avagy 
az új gazda megérkezése”/] készített 
a zeneszerző Louis joseph Ferdinand 
Hérold [1791–1833] számára. E mű 

hamar feledésbe merült, ám a költő és 
librettista Felice romani [1788–1865], 
kihasználva az alvajárás iránt megnö-
vekedett társadalmi érdeklődést és a 
jelenséggel kapcsolatban napvilágot 
látó mind újabb parapszichológiai 
magyarázatokat, új változatot formált 
Bellini számára. Csak a teljesség 
kedvéért jegyzem meg, hogy a 19. 
századi olasz operák alvajárás iránti 
érdeklődése, és annak korabeli, illetve 
mai tudományos-elméleti háttere nap-
jaink orvosi szaklapjainak érdeklődését 
is felkeltette.7)

A tettetett betegség néhány 
példája 
Erkölcsi tanulságát tekintve kétség-
telenül puccini (1858-1924) fifikás 
parasztembere, Gianni schicchi 
története a legmélyebben szántó. 
Bár neve említésszerűen felbukkan 
Dante alighieri (1265–1321) „Inferno” 
(„pokol”) című verses elbeszélésé-
nek xxx. énekében, a szövegíró, 
Giovacchino Forzano (1884–1970) 
librettója a mű egy jóval későb-
bi, 1866-os, átdolgozott, az olasz 
filológus és novellista, pietro Fanfani 
(1815–1879) kiegészítéseivel ellátott 
kiadásán alapul, ami schicchi és a 
dúsgazdag Buoso Donati történetét 
hosszabban tárgyalja8. Eszerint Donati 
meghal, ám vagyona döntő részét a 
papokra hagyja, kapzsi és haszonleső 
rokonait csak péterfillérekhez juttatja. 
a schicchi lányába, Laurettába sze-
relmes rinuccio reménybeli apósát, 
a ravasz Giovannit hívja segítségül, 
ám a pénzsóvár rokonok hallani sem 
akarnak az egyszerű parasztemberről 
mindaddig, amíg rá nem vezeti őket, 
hogyha ő eljátssza a megboldogult 
haldoklását – mintha még élne –, 
megváltoztatható a végrendelet. 
Nosza, egy csapásra megváltoznak. 
Hízelgéssel, ígérgetéssel igyekszenek 
rávenni a Donati hálóingébe és sipká-
jába bújó férfit, hogy nekik kedvezzen. 
schicchi persze mindent megígér, 
és közben arról sem feledkezik meg, 
hogy figyelmeztesse a rokonokat: a 
törvény a hamisan végrendelkező 
cinkosait is karlevágással bünteti (a 
zseniális magyar fordítás szerint „ó 
szép Firenzém, ti andalító esték / Fél 
kézzel búcsúzom, mert másfelét le-
nyesték…”). a tettetés remekül sikerül, 
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különleges akciókkal (20-50% kedvezménnyel, kulisszajárásokkal és 
egyéb különlegességgel) kedveskedünk a magyar Orvosi kamara tagjai 
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még a Bolognai Egyetemen végzett 
tudós orvosdoktort, spineloccio mes-
tert is megtéveszti. a vagyon persze 
az övé lesz, mert mindent „kedves, jó 
barátjára, schicchire” hagy, és azután 
kiseprűzi a kapzsiságuk áldozatául 
esett rokonokat.

a tettetés kedves, de kissé át-
látszóbb példáját láthatjuk mozart 
(1756–1791) „Cosi fan tutte”-jában, 
ahol az álruhát öltő, magukat töröknek 
kiadó és szerepet cserélve egymás 
választottjának udvarolni próbáló 
fiatalemberek, Guglielmo és Fernando 
betegséget színlelve igyekeznek 
megtörni hölgyeik állhatatosságát. 
Cselükhöz szükséges persze egy 
áldoktor segítsége is, amelynek sze-
repét némi készpénz fejében a lányok 
szolgálója, Despina vállalja magára. 
a zeneszerző és a librettista Lorenzo 
da ponte „abbé” (1749–1838) zseni-
alitása, hogy a néző-hallgató számára 
mindvégig megválaszolatlan marad: 
rájönnek-e a magukat látszólag meg-
adó lányok a turpisságra, vagy sem. 
mielőtt ugyanis a dolgok visszafor-
díthatatlanná válnának, közbelép az 
eredeti fogadást – „cosi fan tutte, o sia 
la schuola degli amanti”, azaz „mind 
így csinálja, avagy a szerelmesek isko-
lája”– kiötlő filozófus, Don alfonso, és 
hamis hírrel hazarendeli a „törököket”. 
Így azután, a magáét hűségesnek és 
megtörhetetlennek tudva, ki-ki vissza-
térhet a párjához. 

shakespeare (1564–1616) Hamletje 
őrültnek tetteti magát, hogy így kém-
lelje ki nagybátyja, Claudius, és anyja, 
Gertrude ármánykodását. Így cselek-
szik a dán királyfi az operaszínpadon 
is. Állítólag negyvenre tehető azon 
operák száma, amelyek a Hamlet-té-
mát dolgozták föl, közülük azonban a 
klasszikus repertoárból csak ambroise 
Thomas (1811–1896) darabja bizo-
nyult maradandónak9. E feldolgozás 
érdekessége egyébként, hogy eredeti 
változatában a címszereplő életben 
marad, sőt, Dánia trónjára lép. a mű 
angliai színrevitelekor azonban a 
zeneszerzőnek új, tragikus befejezést 
kellett készítenie, mert hírül vette, hogy 
az angol közönség nem fogadja el a 
shakespeare-i befejezés megváltozta-
tását. a partitúra ez utóbbi változatot 
függelékként, „angliai finálé” címmel 
tartalmazza. a Hamlet-témán alapuló 

operák többsége elveszett, vagy vég-
leges formájában el sem készült. kivé-
telt képez Franco Faccio (1840–1891) 
„amleto” című műve, amelyet sikerrel 
mutattak be, ám egy későbbi repríze 
alkalmával, a főszereplő tenorista 
váratlan és súlyos megbetegedése 
beárnyékolta a darab további sorsát, 
és inkább nem vették elő. a téma 
újabb feldolgozásai között említhető 
szokolay sándor (1931–2013) 1968-
ban, iletve az ausztrál Brett Dean 
(1961–) 2017-ben, Glyndebourne-
ben bemutatott operája.

Donizetti (1797–1848) „Il campa-
nello” (eredetileg: „Il campanello di 
notte”, azaz a[z „éjszakai] csengő”) 
című egyfelvonásosában a szerel-
mes Enrico azért folyamodik cselhez 
és tetteti magát betegnek, hogy az 
idősecske, de tehetős patikárius, Don 
annibale pisracchio ne hálhasson a 
nászéjszakán ifjú arájával, serafinával, 
aki korábban az ő jegyese volt. 
Háromszor rázza meg az éjszakai 
csengőt: először heves köhögésre 
kér gyógyszert, másodszor hirtelen 
teljesen berekedt énekesnek adja ki 
magát, végül, egy végeláthatatlan, 
többségében külön készítendő po-
rokból és főzetekből álló magisztrális 
keveréket kér súlyosan beteg felesé-
gének. mire a dohogó gyógyszerész 
elkészül e kutyulékkal, megvirrad, s 
neki indulnia kell a távoli városba, ahol 
időre várják. a cselre rájövő serafina 
megenyhül, és visszafogadja unoka-
öccsét, a hűtlennek gondolt szeretőt. 

Betegség, ami nincs, meg 
az emberi hiszékenység 
rossini (1792–1868) legismertebb 
vígoperája, „a sevillai borbély” a 
tettetett baj (részegség) és a híresz-
telt betegség legtipikusabb példája. 
a francia színműíró, pierre-augustin 
Caron de Beaumarchais (1732–1799) 
Figaro trilógiájának első részén alapuló 
darabban a szerelmes almaviva gróf, 
hogy a hőn szeretett lány, rosina kö-
zelébe kerülhessen, magát katonafel-
csernek kiadva és részegnek tettetve 
kopogtat be a gazdag hozománnyal 
kecsegtető lányt magának régen kiné-
ző idős gyám, Bartolo doktor ottho-
nába. Csele beválik, mi több, sikerül 
„szerelmi vetélytársát” alaposan meg 
is szégyenítenie. Tettén fellelkesülvén, 

másik álruhát öltve, mint a zenemester 
Basilio „tanítványa”, visszatér a házba. 
Nem ismerik fel, de a gyámban gyanú 
támad: miért nem a mester jön, miért 
küldi maga helyett az ismeretlen és 
feltűnően jóképű fiatalt, ezt a bizonyos 
Don alonsót. már-már elhiszi, hogy 
Basilio beteg – különösen, hogy az új 
zenész, ígérete szerint segít „lelep-
lezni” a lány előtt „a szoknyavadász” 
almaviva grófot –, ám ekkor betoppan 
maga az érintett is. Nincs mit tenni, a 
cselszövők – Figaro a borbély, a gróf, 
és szerelmese, rosina – egybehang-
zóan győzködik, hogy a zenemester 
beteg. Hiszen arca sárga, szemei 
beesettek, keze remeg. És hogy a ba-
jában kétkedő, de jó pénzért mindenre 
rávehető köpönyegforgatót végképp 
meggyőzzék, az a legjobb, ha ha-
zasomfordál, titokban kis, arannyal 
tömött erszényt dugnak a kezébe. 
Basilio nagy nehezen elmegy, nem 
annyira vélt baja miatt, mint engedve a 
kézzel fogható meggyőzésnek.

a hiszékenység nem betegség a 
szó szoros értelmében, ám ölthet 
olyan mértéket, amikor már kóros. 
Ez történik Hans-Christian andersen 
(1805–1875) bumfordi királyával 
(„a császár új ruhája”), amelyben két 
messziről jött, magát csodatévőnek 
hirdető fiatalember, a „takács” Da-ni 
és Béni elhiteti, hogy aki az általuk 
szőtt ruhába bújik, felismerheti az 
igazmondókat és a hamis szavúakat. 
a témából ránki György (1907–1992) 
írt előbb rádióoperát („pomádé király”, 
1953), majd egész estés színpadi 
darabot („pomádé király új ruhája”, 
1972). És mi történik? a király magára 
ölti a nem létező öltözéket – mivel 
a derék „mesteremberek” a levegőt 
szőtték, a király ruhátlanul lép hívei elé 
– és sorra elébe járulnak a miniszterek. 
mindegyik tudja, hogy van vaj a fején, 
így nem mer „lelepleződni”. Nem győ-
zik dicsérni a ruha eleganciáját, nemes 
színeit, divatos szabását. a király hízik 
a boldogságtól, lám, micsoda „tudás” 
birtokába került. Ám elé toppan egy 
ártatlan kisgyerek, aki bátran kimondja 
az igazságot: a király meztelen!

a fenti példák kiválasztása koránt-
sem a teljesség igényével történt. 
Bemutatásuk annak szemléltetését 
szolgálta, hogy a valós vagy vélt 
bajok, csakúgy, mint a tettetés, no 
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November 7-dikén, mely Erkel Ferenc 
születésnapja is, 2013 óta a magyar 
Operát ünnepeljük. Gondolataim szer-
teágaznak. az elmúlt hetek történései, 
kommentárjai átírják a híreket. Orvosi 
hivatásom gyakorlásának kezdetén 
egy közös tudományos munka rész-
vételi arányát bírálta az egyik szerző-
társ kolléga, a másik kolléga magya-
rázatképpen a legkisebb részarányt 
jegyző csinos kolléganőt a tekintélyes 
és befolyásos professzor barátnő-
jeként nevezte meg. Én hallgattam, 

mint „faeces in gramine.” a referátum 
vezető szerzője „ez magánügy” – 
megjegyzéssel zárta le a beszélgetést, 
és hozzátette: „úriember ilyenről nem 
beszél”. aznap a rigoletto ment az 
Operaházban, a mantuai herceg 
jóképű olasz vendégtenor, maddalena 
szabó anita (ragyogó hangú és 
külsejű, érdemtelenül elfelejtett mezzo 
és kontraalt – mellékesen az évszá-
zad dekoltázsa), ez utóbbit, remélem 
lapzártáig megfelelően illusztrálni 
tudom. amit szegény szabó anitával 

az illetékes vendégtenor a kvartett 
alatt manuálisan véghezvitt „szokatlan 
közeledés címén”, csodáltam, hogy 
anita egyáltalán énekelni tudott. 

más. Történt egyszer a margitszigeti 
szabadtéri színpadon, hogy kiváló és 
szép szopránunk körül legyeskedni 
próbált egy szintén olasz (kistermetű) 
vendégtenor. Többször figyelmeztet-
ték, hogy hamarosan megérkezik a 
művésznő férje, aki még a visszauta-
sított szándékot is megtorolja. Úgy 
lőn, a férj megérkezett, eltorlaszolva 

meg az emberi hiszékenység, részei 
mindennapi életünknek. Természetes, 
hogy megjelenhetnek a színpadon, 
darabbeli cselekményekben is. Hol 
nyíltan, hol burkoltan, hol csak utalás 
jelleggel. Ne felejtsük: a színház – tük-
re mindennapjainknak. 
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Prof. dr. Winkler gábor

Gyere velem Operába!
magyar Opera Napja – Új örökös tagok 
– klemperer Budapesten – Zaklatott a művészélet

Mottó: Halhatatlan mentoromtól, Abody Bélától kölcsönöztem az alábbi írás címét. Ő még 
egész könyvet szentelt az operának 1973-ban, én a mai felgyorsult életünkben inkább rövi-
debb anyagokkal, információkkal fordulok olvasóink felé.
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a szigeti öltöző kisméretű, alacsony 
ajtónyílását, „most felakasztlak a 
fogasra” – mondta tréfásan. a fenti, 
ma is aktuális történetekben közös, 
hogy rendszerint nők a kárvallottjai. 
És minden nézőpont kérdése. O 
tempora, o mores – micsoda idők, 
micsoda erkölcsök. Állítólag készül a 
„madame pompadour” egy új verziója, 
melyben a címszereplő visszautasítja 
xIII. Lajos szokatlan közeledését, vége 
a darabnak, a közönség hazamegy, 
takarékos megoldás. 

próbálok koncentrálni a magyar 
Opera Napjára. ókovács szil-
veszter főigazgató bemutatta a 
magyarOpera200 című, 53 CD-ből, 
DvD-ből álló új kiadványt (remélem 
egyszer krammer Terézre is sor kerül). 

Tudunk figyelni a kitüntetettekre? 
a Závodszky Zoltán-díjat sümegi 
Eszter vehette át. sudlik mária-díjban 
kasza katalin, a melis György-díjban 
pedig szüle Tamás részesült. a 2016–
17-es évad énekkari művésze Töreky 
katalin és simándi péter, zenekari mű-
vésze Winkler Balázs trombitaművész, 
kartáncosa reidl Ágnes és rónai 
andrás józsef lett. a vasfüggönydíjat 
kőműves józsef díszlettervező és 
Csukásné Huszár Lilla jelmezügyin-
téző kapta meg, míg az előadásokért 
emlékérmet Barabás Izabella női szóló 
öltöztető és Dávid andrea művészeti 
szervező vehette át.

vagy tudunk figyelni az idei örö-
kös tagokra? petrovics Emil és Ütő 
Endre postumus kapta meg a címet, 
történt azonban, hogy egy hús-vér 

élő hölgy is örökös tag lett, ráadásul 
nem is énekes, nem is instrumentális 
muzsikus. Uzoni máriáról van szó, aki 
harminc éven át töltött be különböző 
tisztségeket, titkárságtól kezdve a 
protokollfőnökségig. kiváló diplomáciai 
érzékkel segítette mindenki munkáját, 
művészekét, nézőkét, sajtóét egyaránt, 
a hagyományápolást is beleértve. 

Tudunk figyelni, hogy rossini-
premier is lesz? Olasz nő algírban 
(november 18.), szerencsére legutóbb 
némileg részleteztem. Engelbert 
Humperdinck jancsi és juliskája is 
színre kerül decemberben. az utóbbi-
hoz számos kellemes emlék fűz, ope-
raénekesnő nagyanyám (Hegyessy 
matild) az egyik címszerepet, jancsit 
énekelte Braunschweig-ben, majd 
Drezdában. Gyermekkoromat színe-

sítő történetei orientáltak a zene sze-
retetéhez. Érdekesség, hogy az altató 
manó miklósa Erika pályakezdésének 
egyik kedves emléke. 

az Opera világa, sőt az egész világ 
bővelkedik szokatlan megközelíté-
sekben – minden nézőpont kérdése. 
Utoljára abban a reményben búcsúz-
tam, hogy minden alkalommal felidéz-
hetek valamit abból a három csodála-
tos szezonból, melyet Otto klemperer 
neve fémjelez. jártamban-keltemben 
megkaptam a jogos kérdést, ki ez 
a klemperer? mit csinált Budapest 
előtt és után? azt ismét leszögezem, 
hogy a valaha működött legnagyobb 
karmesterek egyike, magasság-
ra biztosan, hiszen még Wilhelm 
Furtwänglernél is nagyobbra nőtt, két 
méter fölé. a dolog természetesen 
nem ezen múlik, ha visszaemlékeznek 
a májusi számban közölt évszázad 
karmesterfotóira, mellettük három kis 
ember: Erich kleiber, arturo Toscanini 
és Bruno Walter láthatók. Ezzel körül-
belül be is zárul a kör, a hangrögzített 
interpretációtörténet legnagyobbjai egy 
helyen, frakkban. a szakma közülük 
választja ki bármely zenemű legjobb 
megformálását, amennyiben a művet 
vezényelték és rögzítették is. a kis-
pad (cseresor) sem piskóta: Herbert 
von karajan, Hans knappertsbusch, 
josef keilberth, rudolf kempe, Carlos 
kleiber (Erich fia), Clemens krauss, 
az abc többi betűjére a jövőben még 
kitérek. 

szóval klemperer, illetve nekünk 
magyaroknak: klempi. 1885. 05. 14. 
Boroszló  (Breslau), ma Wroclaw (jáva, 
Borneo és Celebes magyar volt és ma-
gyar lesz, valahol valamikor bizonyos 
aspektusból klemperer is). Tanulmányai 
Frankfurt, Berlin – tanárok, mento-
rok Hans pfitzner és Gustav mahler. 
az utóbbi támogatásával 1907-től a 
prágai Német színház karmestere, né-
met operaházak, többek között Ham-
burg, Bréma, köln, Wiesbaden, Berlin, 
kroll és staatsoper. mahler élete végéig 
tartó barátságával is kitünteti. Idézet 
klemperer emlékirataiból: „1924-ben 
Wiesbadenbe mentem, majd 1927-
ben a berlini kroll-operához. Ezt a 
színházat 1931-ben bezárták. Féltek az 
előretörő nemzeti szocialistáktól. 1933-
ban jött Hitler, és én repültem Német-
országból (ha nem is repülőgépen). 

sZaBó aNITa

sÜmEGI EsZTEr
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1939-ig a Los angeles-i Filharmónikus 
Zenekar főzeneigazgatója voltam. 
Időközben, 1937-ben, megalapítottam 
a pittsburgh-i zenekart is, melynek első 
estjeit én dirigáltam. azután nagyon 
beteg lettem, 1939-ben agytumorral 
operáltak, utána már csak vendég-
karmesterként dolgoztam”. 1939-ben 
agytumorműtétje közben állítólag a 
műtősebész rosszul lett, a megszakí-
tás következményei klemperert egész 
1947-ig kísérik. Gottfried von Einem 
„Danton halála” salzburgi premierjét is le 
kellett mondania – magyar vonatkozás, 
hogy Fricsay Ferenc ugrik be. Ebben 
a miserabilis korszakban hívja meg 
Tóth aladár, az Operaház igazgatója. 
az október 12-dikei bemutatkozásról 
legutóbb írtam. x. 15. Cosi fan tutte, 
x. 17. Don juan, x. 19. Cosi fan 
tutte, x. 20. városi színház, zenekari 
koncert. Utóbbit már búcsúfellépés-
ként hirdetik a plakátok, mivel az első 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
eleget tett. marasztalják, amit szívesen 
vesz, feltehetően megelégedve attól, 
amit tapasztalt, tovább marad. x. 28. 
rádió-Beethoven 7. szimfónia, x. 30. 
szöktetés, xI. 13. rózsalovag (Báthy, 
Gyurkovics, székely), xI. 15. Otello 
(Báthy, Laczó, Losonczy). az utolsó két 
művet érdekes módon csak egyszer 
dirigálta nálunk. az életrajzot későbbi-
ekben még folytatni szándékozom. 

az Operaház a második világháború 
pusztításait viszonylag csekély vesz-
teséggel vészelte át, a még mindig tel-

jes értékű együttes a tragikusan korán 
elhunyt sergio Failoniban hivatott 
vezető karmesterét veszítette el. Ezt az 
űrt tölti be Otto klemperer, aki idővel 
tiszteletbeli pesti lett. Imádta a szép 
nőket, szőkék előnyben, a legjobb ér-
telemben. Erről majd minden kortanú 
énekesnő részletesen ír emlékezései-
ben. Történt egyszer, hogy egy kórus-
tag, később énektanár, ártatlanul félre-
érthető pillanatban nyitotta rá az ajtót. 
klemperer, a diszkréció megerősítésé-
re meghívta egy kávéra, jelezve, hogy 
részéről ennyi, tőle egy kávémeghívás 
nagy dolognak számít. az igazsághoz 
tartozik, hogy a mester felesége akko-
riban már betegeskedett, klemperer 
közeledései mai értelemben óvodás 

szinten is ártatlanok voltak, és mindig 
a produkciót szolgálták, igazolja előző 
írásomban Gyurkovics mária esete.

Napjaink egyik „legaktuálisabb” 
témájához szolgáljon két sergio 
Failonival kapcsolatos történet. Állítólag 
egy Gioconda-próbán történt, hogy az 
órák tánca (hét tételes balettzene) alatt 
a karmester szokása szerint hosszan 
nézett fel a színpadra, ugyanis az egyik 
tételben lenge öltözékben, ezüst tálcán 
hozták be a szépséges szalay karolát. 
Ám az ominózus alkalommal a kiváló 
táncosnő helyett klier Nelly ugrott be. 
Failonit elbűvölte a lány, és a szünetben 
fel is kereste öltözőjében. klier Nelly 
azonban jónevű soproni családból 
származott, Bécsben tanult, és egyál-
talán nem volt hozzászokva ilyen heves 
közeledéshez. Egy jól irányzott pofonnal 
hűtötte le a heves maestrot. a pofonból 
szerelem, később házasság lett. Hogy 
ennek a találkozásnak mennyi mindent 
köszönhetünk – külön fejezet. 

a másik történetet maga Nelly 
Failoni klier (mindnyájunk szeretett, 
tisztelt Nellikéje) mesélte el. „Egy 
másik igencsak legendás karmester 
közeledett hozzá szokatlan módon. 
visszautasítás, felháborodott kérdés: 
mit fog ehhez szólni a sergio? válasz: 
sergio engem annyira tisztel, hogy 
erre oda sem figyel.” Hát nem minden 
nézőpont kérdése?

Dr. szomolányi istván 
hivatásos operarajongóUZONI marIa
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a dán természettudós, orvos Nico-
las steno – aki Niels stensen néven 
látta meg a napvilágot 1638-ban 
koppenhágában – nem folytatta apja 
hivatását, aki jómódú aranyműves-
ként dolgozott. Nicolas steno már 
igen fiatalon érdeklődött a különféle 
tudományok (matematika, fizika, 
csillagászat) iránt, és gyakran forgat-
ta paracelsus, Descartes, Galileo, 
kepler és kircher műveit is, leginkább 
mégis két tudományág nyűgözte le a 
legjobban: a geológia, és az orvostu-
domány. Nicolas steno mindkettőben 
nagy sikereket ért el. 

a geológiában az egyik legnagyobb 
eredménye a geológiai rétegekre 
vonatkozó úgynevezett települési 
törvény megalkotása volt, amelyet a 
dán udvari orvos toszkánai tevékeny-
sége során, 1669-ben határozott 
meg. a földtani axióma szerint egy 
zárvány egykorú, vagy idősebb, mint 
az őt bezáró kőzet. steno a De solido 
intra solidum naturaliter contento 
című művében különféle kőzetekbe, 
sziklákba zárt ősmaradványokról, 
fosszíliákról, drágakövekről és ásvá-
nyokról ír. 1966-ban egy helyi halász 
által kifogott fehércápa fogazatát 
vizsgálva steno hasonlóságot vél 
felfedezni ezen cápa foga és a jel-

legzetes nyelv alakú megkövesedett 
fosszíliák között. Ebben a hetven-
nyolc oldalas – podromus néven is 
ismert – munkájában többek között 
erről is értekezik. a Föld mélye felé 
haladva egyre idősebb kőzetekkel 
találkozunk, a kristályok lapszögeinek 
állandóságának törvénye szintén a 
dán természettudós nevéhez fűződik. 
Ezen felfedezés teszi lehetővé a geo-
lógiában a relatív kormeghatározást. 

Nicolas steno a geológiához hason-
lóan az orvostudomány területén is 
sikeres volt. Orvostudományi ismere-
teit Németalföldön fejlesztette tovább, 
ahol tanulmányai alatt – bővítve addigi 
anatómiai szaktudását – rengeteget 
boncolt, így alkalma volt az emberi 
izmok működésének (összehúzó-
dás, csontok mozgatása) behatóbb 
tanulmányozására. Egyetemi tanulmá-
nyai befejeztével Franciaországban, 
Hollandiában és Olaszországban tett 
európai körútja során a felvilágosodás 
korának híres filozófusa, Baruch spi-
noza mellett a neves holland orvos-
tól, anatómustól, Gerard Blasiustól 
is tanulhatott, aki amszterdam első 
professzorainak egyike volt. az anató-
miával behatóbban foglalkozó steno 
ezen neves természettudósoktól, or-
vosoktól azt a tanácsot kapta, mintegy 
„útravalóként”, a tudományos pályára 
készülvén, hogy a nagy felfedezések-
hez elengedhetetlen a megfigyelés 
és a jelenségek pontos leírása. Ezen 
jótanácsokkal és a koppenhágai 
Egyetemen akkoriban megszerezhető 
tudásnak, és ez európai útja során 
megszerzett tapasztalatoknak kö-
szönhetően fedezte fel a fültőmirigy 
kivezető nyílását, amely ma is az ő 
nevét viseli (stenon-féle vezeték).

kiváló eredményei ellenére nem 
hívták meg a dán egyetemre tanár-
nak, így Nicolas steno elfogadta a 
II. Ferdinánd toszkán nagyherceg 
gáláns ajánlatát, Firenzébe utazott, 
ahol több évig foglalkozott természet-
tudományokkal, de figyelme később 
egyre inkább a teológiai felé fordult. 

a lutheránus neveltetésű steno 1667-
ben tért át a katolikus hitre. a dán 
király később magas pozíciót és nagy 
fizetést kínált, de ő Toszkánában 
maradt. két évvel pappá szentelése 
után, immár püspökként, 1677-ben, 
a katolikus megújulás egyik kiemelke-
dő alakjává vált. Egyszerű ruhákban 
járt, böjtölt, vagyonát szétosztotta a 
szegények között, hogy a pápa által 
ráruházott küldetését teljesítse, ami 
nem volt más, mint az északnémet te-
rületek térítése. Hannover és münster 
után 1684-ben már Hamburgban 
tevékenykedett, ahonnan később 
schwerinbe költözött. Önmegtagadó 
életvitele miatt Nicolas steno egész-
sége nagyon leromlott, lesoványodott 
és megbetegedett. 1686. november 
25-dikén hunyt el schwerinben. 
Testét az itáliai reneszánsz egyik leg-
szebb templomában, a firenzei szent 
Lőrinc-bazilikában helyezték örök 
nyugalomra.

a geológia és a sztratigráfia (réteg-
tan) atyjának is hívott steno nevét a 
mars egyik krátere és a victoria-kráter 
rétegsorának egyik tagja is őrzi. II. já-
nos pál pápa 1988. október 23-dikán 
rómában boldoggá avatta.

Czompó Judit

anno – Novemberben történt
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apróHIrDETÉs

34 év körzetorvosi munka után leteszem a 
fonendoszkópot. keresem azt a kollégát, aki 
béke és emberszerető, és két kiváló kollégával 
(1 felnőtt és 1 gyermekgyógyász) Ásotthalom 
felnőtt lakosságának egy részét kb. 1450 fő) a 
továbbiakban szolgálná. Leírás: központi ügye-
let van, rendelő: önkormányzat tulajdona. bér-
leti díj: 0 Ft, rezsi: a praxist terheli, asszisztens: 
lelkiismeretes, pontos, tapasztalt, informatika: 
jól felszerelt. praxis vásárlás: megegyezés 
szerint, Dr. Herczeg István Ásotthalom Telefon: 
0630 354 0850 email: jemed1@indamail.hu 

A Balaton déli partján háziorvosi felnőtt, 
1000 kártyás praxis eladó. asszisztens és 
szakorvosi ellátás biztosított. Érdeklődni lehet: 
Dr. kálmánné panner Éva, 0620 389 1948, 
kpannereva@gmail.com 

Budapest Xv. kerületében (rákospalota) 
1400 fős felnőtt, családi házas körzet eladó. 
Telefonszám: 0620 330 6426

Budapest Xiii. kerület Új lipótváros, 
1300 fős felnőtt körzet praxisjoga eladó. 
Érdeklődni az esti órákban kérném a 0630 346 
9938-as telefonszámon.

Budapest, Xiv. kerületben házi gyermek-
orvosi körzet praxis joga eladó. praxislétszám: 
960 fő. Ügyeleti kötelezettség nélkül. Tel.: 
0630 418 3989, 18 óra után.

Budapesti, középső-ferencvárosi 
gyermek háziorvosi praxisba keresek kollégát 
5 orvossal működő önkormányzati tulajdonú 
rendelőbe eladás, vagy tartós helyettesítés 
céljából. a jól bejáratott praxis (körzet) 40 
éves, 2 védőnővel működik. kártyaszám: 961. 
működési költség alacsony. Ár megállapodás 
szerint. Elérhetőség: drbuzasi@drbuzasi.hu

Budapest belső kerületében házi gyer-
mekorvosi praxis eladó. Ügyelet, helyettesítés 
megoldott. a területen 800 lakásos lakópark 
található – folyamatos átadással – állandó 
beköltözéssel. Érdeklődni: 06 30 942 9480.

martonvásáron felnőtt háziorvosi praxis 2400 
kártyával eladó. rendelkezésre állás 8–16 óráig, 
központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség 
nincs. vételár megegyezés szerint. Érdeklődni a 
0620 914 0992-es telefonszámon.

foglalkozás-egészségügyi szakorvost 
keresünk, szakképzettségének megfelelő mun-
kakör ellátására, délelőttre, részmunka időre. 
Önéletrajzzal várjuk jelentkezését az alábbi 
címen. Háziorvosi szakvizsga előnyt jelent. 
Email cím: doki01@gmail.com

heves megyében, istenmezején, festői 
környezetben, egy községes, jó lakossággal 
rendelkező, 1400 fős vegyes háziorvosi praxis 
működtetési joga, területi ellátási kötele-
zettséggel, 2018. január 1-től, családi okok 
miatt eladó. Éves bevétel kb. 15 m Ft. Egri 
kórházhoz tartozó terület. Felújított, felszerelt 
önkormányzati tulajdonú rendelő, 4 szobás, 
összkomfortos, szolgálati jellegű bérlakás, 
kerthasználattal rendelkezésre áll. Támogató 
önkormányzat, képzett, begyakorlott, helyben 
lakó asszisztensnő. Napi és hétvégi ügyelet-
ben részvételi lehetőség külön díjazásért. 15 
éve számítógépes nyilvántartás. Helyben óvo-
da lehetőség. 10 km-re található pétervására, 
a járási központ iskolákkal, mentőállomással és 
a központi ügyelettel. kézigyógyszertár a ren-
delőben működik. az ár: 3,9 m Ft, praxisvásár-
lási támogatás igénybe vehető! Dr. kiss Diána 
0620 261 1353, kissdianadr@gmail.com

tatabányán, Bánhida kertvárosi részén 
2 100 fős felnőtt háziorvosi praxis eladó. 
a rendelő jól felszerelt, korszerűen felújított, 
önkormányzati tulajdonú, önálló épületben 
helyezkedik el, melynek működéséhez szük-
séges teljes közüzemi költségét az önkor-
mányzat átvállalta. a praxis professzionális, 
önálló asszisztenciával, saját tulajdonú orvosi 
műszerekkel és informatikai felszereléssel ren-
delkezik. központi orvosi ügyelet van(részvétel 
nem kötelező). a háziorvosi praxis azonnal 
elfoglalható. kapcsolattartó: Dr. Iffiú and-
rás háziorvos, E-mail: dria43@freemail.hu, 
Elérhetőség: 08–16 óráig a 06 34 309 660 
telefonszámon.

Az óbudai szent margit Kórház állást 
hirdet: általános belgyógyászati osztályra 
belgyógyász szakorvos/szakorvos-jelölt 
munkakör betöltésére. Fiatalos környezetben 
elsődleges szempont a folyamatos betegellá-
tás és gyógyító munka. Garantált felkészítés 
első vagy második szakvizsgára. Lehetőség 
oktatói és tudományos munkában való rész-
vételre. Érdeklődni lehet Dr. juhász márk ph.D 
osztályvezető főorvosnál tel.: 0670 311 7775,  
drjuhasz.mark.ov@gmail.com

 hyundai kedvezmények a magyar Orvosi Kamara tagjai részére

i20 Új I20 AcTIve ÚJ KONA Új I30 éS I30 WAGon ÚJ i30 „N” SpOrt eLAnTrA

Life és comfort LeD és Panorama Life és comfort Life és comfort 1.0 T-Gdi
Premium  

és Style 1.0 T-Gdi
comfort, Premium  
és Style 1.0 T-Gdi

16% 14% 14% 8,5% 10,5% 9,5% 16,5% 10% 15%

i40 FL IonIQ hybrID IonIQ PLuG-In hybrID iONiQ electric TucSon 

Life és Life Plus Life és Life Plus 1.7 crDi comfort comfort 1.7 crDi Premium, executive

18% 14% 14% 9% 7% 9% 10% 11% 13%

Kitételek
– a feltételek változtatásának jogát a Hyundai Holding Hungary kft. fenntartja magának.
– a fent megadott kedvezmények visszavonásig érvényesek!
– A kedvezmények érvényes mOK-igazolvány bemutatásával vehetők igénybe.
– kedvezményeink az aktuális bruttó listaárból számolva érvényesek minden esetben.
– az itt megadott kedvezmények más akciókkal vagy limitált modellekkel (pl.: i20 Fresh, Elegant,  

Tucson Comfort v. premium special Edition, GO!, stb.) nem vonhatók össze.

hajdúhadház város Önkormányzata 
pályázatot hirdet házi gyermekorvos mun-
kakör betöltésére. részletek: http://www.
hajduhadhaz.hu/palyazatok/palyazat-
gyermekorvos-munkakor-betoltesere/ 

Egerben felnőtt háziorvosi praxis eladó, 
ügyeleti kötelezettség nélkül. Telefon-
szám: 0630 204 7547

frANCiAOrsZÁgBA üzemorvoso-
kat keresünk francia nyelvtudással 2017 
őszi/2018-as kezdéssel. Éves bruttó fize-
tés:70000–80000 EUr Chartres-Blois-
manosque városokba, szép marianna 
0620 949 1040

Budapest X. kerületében, Hungária 
körút melletti mÁv telepi rendelőben 1700 
betegszámmal felnőtt háziorvosi praxis az 
orvosnő halála következtében a jogosult 
örököstől átvehető a NEak pályázaton 
elnyerhető 4 m Ft ellenében. Telefonszám: 
0670 600 8571, e-mail: trangerkaroly77@
gmail.com, név: Tranger károly 
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TaGI kEDvEZmÉNYEk

MAzdA
A Hilcz és Fia Kft. Mazda Márkakereskedésünk által kínált 
kedvezmények a kamarai tagsággal rendelkező ügyfelek részére 
a következők:Új Mazda Gépkocsi vásárlása esetén: -5% , -7% 
modelltől függően (Mazda 3,Mazda 6,Mazda CX 5), Szerviz-
kedvezmények igénybevétele: -10%. A fenti kedvezmények 
kizárólag az orvoskamarai tagság bemutatása esetén, a Hilcz 
és Fia Kft Márkakereskedésében és Márkaszervizében vehetők 
igénybe! Érdeklődjön legkedvezőbb lehetőségeinkről www.hilcz.
hu honlapunkon! Tel.:20/333-25-68 vagy 74/431-908 illetve a 
mail: mazda@hilcz.hu, Jelentkezzen be INGYENESEN a kizárólag 
a cégünk által igénybe vehető Orvos kamarai tagság esetén 
biztosított akár 2-3 napos tesztelésre!

GEO 96 KFT. Kő-TáR TERMÉSzETES KőbuRKOlATOK
A KŐ-TÁR választéka: különféle igényes csillámpala, kvarcit, pala, 
kvarchomokkő, mészkő és kőtapéta (ultravékony kőszeletek) 
burkolatok. Minden termékünkre 10% kedvezményt nyújtunk 
MOK-tagoknak. A választást már a tervezés időszakában is egyé-
ni műszaki tanácsadással (geológus, kőszerkezeti szakmérnök) 
segítjük az érdeklődőnek megfelelő, egyeztetett időpontban 8–20 
óráig. Elérhetőségek: www.ko-tar.hu, 1154 Budapest, Gábor Áron 
u.76. Telefon: 06 70 311 5153.

T-MObIlE EXKluzíV AjánlATA A MOK-TAGOKnAK
A Magyar Telekom a MOK kamarai tagjainak nyújtott szolgáltatási 
kedvezményeket 2012 júniusától kiterjesztette a T-Home szol-
gáltatásokra is. A részletek megismerhetőek a mok.hu-n, és a 
Magyar Telekom és partnerei üzleteiben. 

OpTIMuM láTáSjAVíTó lÉzERKözpOnT
Lézeres látásjavítás MOK-tagoknak 30% kedvezménnyel! Nálunk 
az orvosi garancia nem extra szolgáltatás, hanem a kezelések 
természetes velejárója! Kérje ingyenes tájékoztatónkat a 
rövidlátás, távollátás 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: info@ optimuminfo.hu; web: www.optimuminfo.hu. 

SAMSunG KEdVEzMÉny
A KeveCom Kft. (Samsung Mo. hivatalos disztribútor és szerviz) 
10% kedvezményt ajánl a MOK-tagoknak a Samsung lakossági 
légkondicionáló berendezések árából. Energiahatékonyságuk-
nak köszönhetően a berendezésekkel nemcsak hűteni lehet! 
Hőszivattyúként fűtésre illetve légtisztításra is kiváló megoldást 
nyújtanak. Igény esetén ingyenes felmérésre is van lehetőség, 
illetve telepítést végző vizsgázott szakcéget is tudunk ajánlani 
országszerte. Részletes információ: www.keveklima.hu/mok.html 
weboldalon. Várjuk érdeklődésüket a 06-20-4065-110 telefonszá-
mon vagy a klima@kevecom.hu e-mail címen. 

ORIOn MOlECz FÉny KFT.
Az Orion Molecz Fény Kft. a Magyar Orvosi Kamara és annak 
valamennyi tagja részére 15%-ig terjedő vásárlási kedvezményt 
biztosít. A kedvezmény igénybevételéhez az Orvosi Kamara tagság 
igazolása szükséges. Cím: 1113 Budapest, Karolina út 17. 

HOndA AuTóCEnTRuM SzAbó
Cégünk új gépkocsi vásárlásakor – egyes modellek esetében 
– egyedi kedvezményt kínál a MOK-tagok részére! Szervizünk 
igénybevétel esetén 10% munkadíj és 7% alkatrész kedvezményt 
nyújtunk ügyfeleink részére. Szükség esetén díjmentes szerviz 
csereautóval biztosítjuk kényelmét a szervizelés időtartama alatt. 
Várjuk szeretettel szalonunkban! 
Címünk: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 59. 
Telefon: 06 22 500 986 Webcím: www.autocentrumszabo.hu
Nálunk az autó is a családhoz tartozik!

KEdVEzMÉnyES bElÉpő A FőVáROSI  
nAGyCIRKuSzbA!
A Fővárosi Nagycirkusz szeretettel várja a Kamara tagjait és 
vendégeit műsorain! Egyedi kedvezményünk a Kamara tagjainak: 
25%. Jegyigénylés a www.mok.hu oldalon található űrlap 
segítségével. További információ a kedvezményről és a műsorról: 
0620/2957001 (H-P 9–17) vagy www.fnc.hu

STRAuSz AuTóSzERVIz (bp., X. KERESzTúRI úT 208.) 
MOK tagok részére a gépjármű műszaki vizsga 23.000 Ft helyett 
18.000 Ft-ba kerül. Telefonszám: 260-1583, 06-70/379-6619.

lInGuAMEd 2001 KFT. – SzAKFORdíTáS  
MOK-TAGOKnAK.
A LinguaMED egészségügyi fordítóiroda 10% kedvezménnyel vál-
lalja a külföldi munkavállaláshoz szükséges és egyéb dokumentu-
mok szakfordítási feladatainak elvégzését. Bővebb tájékoztatás és 
megrendelés: LinguaMED 2001 Kft. 1015 Budapest, Batthyány 
utca 59. I/2. – 22-es kapucsengő Telefonszám: 06-1-797- 7970, 
fax: 06-1-785-0518, mobil: 06-20-395- 3625, e-mail: info@
linguamed.hu, honlap: www. linguamed.hu. 

A „dOnGA” KFT. KEdVEzMÉnyE A MOK ÉpíTKEző 
TAGjAI RÉSzÉRE
A „DONGA” Kft. a MOK tagjai és közvetlen hozzátartozói részére 
mennyiségtől függően 10–13% kedvezményt biztosít monolit 
födém építése esetén a bent maradó JS hőszigetelő zsaluzó-
elemekre. Monolit födém takarékosan, a megszokottól kicsit 
másként, gyorsabban, könnyebben, és egyszerűbben, spórolva 
a költségekkel, cirka 20% energia megtakarítással! Több, mint 
200 lakó-és egyéb épület panaszmentesen! A JS monolit födém 
a „SZUPERPLAFON”: fogadja el a segítségünket, hogy Önnek is 
szuperplafonja legyen. A részletekért érdeklődjön, és az épületére 
szabott, vonzó, egyedi műszaki és anyagi ajánlatot teszünk. Cí-
münk: „DONGA” Kft. 8360 Keszthely Fodor u. 42. Érdeklődésüket 
várjuk az elérhetőségeinken. Tel.: 0630/9369-933; e-mail: info@
donga.hu, vagy dongakft@gmail.com; WEB: www.jsfodem.hu

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

A HOVány pRÉMIuM AuTOMOTIVE KFT. 
békéscsabai Mercedes-Benz Márkakereskedésben minden 
Magyar Orvosi Kamarai tagsággal rendelkező kedves leendő ügy-
felünk számára extra kedvezményt biztosítunk új autó vásárlása 
esetén. Hovány Premium Automotive Kft.  
5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 7.,  
Telefon: +36 66 523-000 (mellék: 223),  
Mobil: +36 30 799-3853, http://www.mercedeshovany.hu

A 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 hozzá-
tartozóik (házas- vagy élettárs, gyermek, szülő) részére 5–10% 
kedvezményt biztosít. Részletek a www.mok.hu oldalon. 

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: szervizeltetheti szünetmentes áramforrásait, 
vásárolhat akkumulátorokat, felújított szünetmentes tápegy-
ségeket garanciával, utángyártott eszközöket. A kedvezmény 
egyéb akcióval-engedménnyel nem vonható össze. http://www.
sosups.hu/ WEB áruházban a MOK-tagok 5% kedvezményben 
részesülnek akkumulátorok, felújított szünetmentes tápegységek 
(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 számítógépes látvány-
tervezéssel, MOK-tagoknak 15% kedvezményt biztosítunk. 
Elérhetőségek: dr. Batáné Molnár Gabriella: 06-20/9830-923; 
molgabi@ yahoo.co.uk; www.amdesign-net.hu;  
facebook: AMdesIgn Lakberendezés 

VíRuSIRTó-KEdVEzMÉny MOK TAGOKnAK
A MOK és a G Data vírusirtó magyarországi képviselete együtt-
működési 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 meg-
adásával (a nem orvos tagjaink esetében). A G Data vírusirtó 
áraiból nyújtott kedvezmény mértéke a listaárakhoz képest 
50%. A forgalmazó által egyébként biztosított, 35%-os orvosi 
kedvezményt figyelembe véve 15%. 

A SyMbOl TáMOGATjA Az ORVOSOKAT!
Társadalmunk legfontosabb dolgozóit a Symbol igyekszik 
minden fronton támogatni. Az étterem és rendezvényközpont 
finom ételeivel és kedves kiszolgálásával várja vendégeit. Első 
lépésként felajánl 20%-os kedvezményt a számla végösszegéből 
– létszámtól függetlenül azoknak az orvosoknak, akik hivatásukat 
MOK-kártyájukkal és orvosi pecsétjükkel igazolni tudják. A Symbol 
ilyen mértékű kedvezményt nem szokott felajánlani, ezért a vissza-
élések elkerülése érdekében fontos, hogy a bizonylatokra az orvosi 
pecsét és az aláírás is rákerüljön. Minden orvost szeretettel várunk 
és bízunk abban, hogy elégedettek lesznek a kiszolgálásunk 
színvonalával. Tisztelettel: Symbol Vezetés

A RÉGIpOSTA OpTIKA KFT. EXKluzíV AjánlATA  
MOK TAGOKnAK
A Régiposta Optika Kft. felajánlja hogy üzletünkben (1052 
Budapest Régiposta u. 11. – McDonald’s-al szemben) vásárolt 
szemüvegkeretekre és lencsékre 10% kedvezményt biztosít a 
MOK tagjainak és közvetlen hozzátartozóinak.

REpülőTÉRI pARKOláS KEdVEzMÉnyESEn!
Az Airport Parking CENTER biztonságos parkolást,  
ingyenes transzfert és 10% kedvezményt biztosít a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérről utazó MOK-tagok számára. A kedvez-
mény igénybevételéhez foglaláskor írják be a kupon megfelelő 
mezőjébe a „MOK” azonosítót.  
2220 Vecsés, Üllői út 859.  
www.airportparkingcenter.hu

ÉdES ÉS SóSVIzI GyönGyÉKSzEREK 
Elegáns, exkluzív stílusban közvetlenül a készítőtől  
MOK tagoknak 10% kedvezménnyel.  
Részletek: www.pearldeluxe.hu/mok

THálIA SzínHáz
Az orvosi kamara tagjai és családtagjaik a Thália Színház előadá-
saira 10% kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket színházunk 
jegyértékesítő pontjain. Foglaláskor kérjük hivatkozzanak kamarai 
tagságukra. Információ, jegyfoglalás: www.thalia.hu, 
jegy@thalia.hu, 311-0635, 
311-1874, 331-0500

EMIRATES KEdVEzMÉny
A Magyar Orvosi Kamara tagjainak szóló egyedi ajánlatukban 
Business osztályon 15% kedvezményt, Economy osztályon pedig 
10% kedvezményt biztosítunk a repülpjegy alapárából. A ked-
vezmény budapesti indulással az alábbi desztinációkra vehető 
igénybe: Dubai, Muscat, Seychelles, Mauritius, Maldives, Colombo, 
Delhi, Bangkok, Hong Kong, Beijing, Phuket, Tokyo, Rangoon, 
Phnom Penh, Hanoi, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Bali, Cebu, 
Johannesburg, Cape Town, Nairobi, Sydney, Melbourne, Auckland. 
Foglalás: 2017. július 1 – 2017. december 31. Utazás: 2017. 
július 1 – 2017. december 20. és 2017. december 29 – 2018. 
március 31.

z-pRESS KIAdó – buRnOuT-SzIndRóMA,  
STRESSz ÉS KOnFlIKTuS KEzElÉS
A MOK tagjai számára 10% kedvezményt biztosítunk a 
webáruházunk kínálatában található szakkönyvek árából. 
Coaching- és rendszerszemlélet a munkahelyen és ma-
gánéletben, valóban hatékony burnout és stresszkezelés a 
gyakorlatban. Részletek: www.z-press.hu/mok
KUPONKÓD: MOK10

mOk-megállapodások






