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100 ezer forintnyi érme fér el, a berende-
zés jelzi a kazetta telítődését, és amikor
megtelik, leblokkol. A nyugták 650 méter
hosszú hőpapír tekercsből készülnek, ami
a két-, illetve hárompéldányos módszertől
függően 1200-1800 páciensre elegendő.

Ki végzi az érmekazetta és a papírte-
kercs cseréjét?
– Alapesetben a cserét a kórház intézi.
Természetesen erőforrásaink és part-
nereink lehetővé teszik, hogy az auto-
maták teljes körű üzemeltetését is fel-
vállaljuk, a berendezés karbantartásá-
tól az érmekazetta és papírtekercs cse-
réjén keresztül az érmék feldolgozásá-
ig és beváltásáig. Amennyiben az in-

tézmény igényli, levesszük az összes
gondot a válláról és menedzseljük a
pénz bedobásától a kórház bankszám-
láján való megjelenésig tartó teljes fo-
lyamatot.

Sikerek
Február közepéig hány intézmény is-

merte föl a rendszer előnyeit?
– Stratégiai partnerünknek, referencia
intézményünknek, a B.A.Z. Megyei
Kórháznak február elejére leszállítot-
tunk nyolc berendezést. Február máso-
dikán hivatalosan üzembe állítottuk az
első magyar vizitdíj automatát. Február
15-ig a B.A.Z. Megyei Kórház mellett le-

szállítottunk hat berendezést a miskol-
ci Semmelweis Kórháznak, öt automa-
tát az Uzsoki utcai Kórháznak, három
gépet az ózdi Almási Balogh Pál Kór-
háznak, egy berendezést a gyöngyösi
Bugát Pál Kórháznak és három automa-
tát a Semmelweis Egyetemnek. Termé-
szetesen felkészültünk arra is, hogy ed-
digi sikerek és a kiküldött konkrét ár-
ajánlatok alapján még februárban to-
vábbi harminc-negyven vizitdíj auto-
matát tudjunk szállítani az intézmé-
nyeknek.

ZÖLDI PÉTER

lapmenedzser

A Jósa András Oktató Kórház szervezeti
kultúrájának alapja a hagyománytiszte-
letet, a példamutató elődök, kimagasló
eredményeket elért munkatársak meg-
becsülése. 

A páratlan tudású orvos-tudós
életútjának fő állomásai
Dr. Makláry Elek 1928. október 18.-án szü-
letett Szarvas városában, 1954-ben a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemen orvos-
sá avatják, 1955. június 1-jétől a Jósa And-
rás Kórház I. Sebészeti osztályán kezd el
dolgozni. 1959-ben sebészeti szakvizsgát
tesz, 1961-ben Honoris Causa anesztezio-
lógus szakorvosnak minősítik. 1963-ban,
Nyíregyházán alapítja meg Magyarország
első interdiszciplináris aneszteziológiai
osztályát, amelyhez 1969-ben csatlakozik
az intenzív terápiás osztály. 1995-ös nyug-
díjazásáig az Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa,
szíve-lelke és motorja. 

Munkásságai és elért 
eredményei

Működése alatt három, egyre korsze-
rűbb osztályt alakított ki a Jósa András
Kórházban, mely ma is az ország leg-
nagyobb ágyszámú intézete. Harminc-
két szakorvost nevelt. Az évtizedek so-
rán kialakította a korszerű anesztezi-
ológiai ellátás személyi és tárgyi feltét-
eleit, munkatársaival ellátta valameny-
nyi operatív osztály aneszteziológiai
szükségleteit, az intenzív osztályon pe-
dig a betegek legmagasabb szintű ellá-
tását biztosította, beleértve a tartós gé-
pi lélegeztetést, a parenterális táplá-
lást, a folyadék- és elektrolit háztartás
egyensúlyban tartását. Neki köszönhe-
tően Nyíregyháza, illetve az osztály két
alkalommal is megkapta a nemzetközi
aneszteziológiai kongresszus megszer-
vezésének jogát (1969, 1982). Több év-
tizeden keresztül tagja a Magyar
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Társaságnak, az észak-magyarországi
szekciónak négy cikluson keresztül
volt az elnöke. Társszerzője az első ma-
gyar aneszteziológiai szakkönyvnek.
Szakmai tevékenysége elismeréseként
Sir Robert Macintosh és H. Epstein ox-
fordi professzorok személyes látogatá-
sukkal tüntették ki Nyíregyházán. Szá-
mos nemzetközi és világkongresszu-
son volt meghívott előadó, nyolc alka-

lommal vett részt a Bécsi Anesz-
teziológiai Klinika kétévenkénti to-
vábbképzésein, haláláig bővítette tu-
dását. Nyugdíjasként is ellátta a me-
gyei aneszteziológus szakfőorvosi te-
endőket (a megye minden kórházában
működik önálló aneszteziológiai és in-
tenzív terápiás osztály, melyek létreho-
zásában tevékenyen részt vett, ezen
osztályok vezetői a tanítványai közül
kerültek ki).

Fontosabb kitüntetései
Érdemes Orvos (1971), Kiváló Orvos
(1982), Egészségügyért Díj (1993), Nép-
jóléti Miniszter Díszoklevele (1996),
Pro Anaesthesiologia et Therapia
Intensiva Emlékérem (1997), Nyíregy-
háza Kiváló Egészségügyi Dolgozója
(1998), Batthyány-Strattmann László
Díj (2003), Debreceni Egyetem Arany-
oklevele (2004), Nyíregyháza Város
Díszpolgára (posztumusz, 2005).

A Jósa András Oktató Kórház osz-
tályalapító orvosának emlékére állított
dombormű felavatásával tisztelgünk
annak az intézményünk és a szakma
iránti elkötelezett szellemiségnek,
mely dr. Makláry Elek teljes életpályá-
ját áthatotta.
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Dr. Makláry Elek emléke
2007. január 16-án egy kiemelkedő pálya-
ívet örökül hagyó, köztiszteletnek és köz-
szeretetnek örvendő munkatársuknak, dr.
Makláry Elek (1928–2005) osztályvezető
főorvosnak állítottak emléket dombormű-
vének felavatásával. A dombormű készítő-
je Hadházy Gergely szobrászművész.




