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Akcióban a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
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Ebből a pályázati támogatásból a szükséges eszközök beszerzése mellett lehetőség nyílt négy 
szakember felvételére, két klubhelyiség, három irodahelyiség, valamint akadálymentesített mosdó 
kialakítására. Mindehhez Pesterzsébet Önkormányzata 9 millió forint támogatást biztosított, ezenfelül 
együttműködési megállapodásban vállalta, hogy segítséget nyújt a kerület lakosságának 
mozgósításában, az információk terjesztésében, és ösztönzi a lakosság programokon való részvételét 
is.  

A Pesterzsébeti EFI a különféle szűréseket, életmódváltó programokat, klubfoglalkozásokat és egyéni 
tanácsadásokat három fő célcsoportnak szervezi: egyrészt az egészségügyi rendszer által ismert, 
életmódváltásra szoruló szív-érrendszeri, cukorbetegségben, daganatos betegségben szenvedőknek; 
másrészt a tünetekkel, panaszokkal rendelkező, de kezelés alatt még nem álló betegeknek; 
harmadrészt a magas kockázattal élő, de még nem beteg csoportoknak (dohányosok, krízishelyzetben 
lévők, problémás ivók). Külön cél a kórházi dolgozók illetve a kerületi önkormányzati intézményekben 
dolgozók megszólítása is.  

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében meghirdetett támogatás révén a 
projekt 2018. október 1-én indult el, és 2020. szeptember 30-áig tart.  

 

 

Kapcsolat: 

Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 1204 Budapest, Köves u. 1. 
 
Email: efi20infor@delpestikorhaz.hu 
Telefon: 06/1-289-62-12 
Ügyfélfogadás: H-Cs.: 11-15 
 

Mintegy 90 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézet a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda megvalósítására. A VEKOP-
7.2.2-17-2017-00010 „Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és átfogó egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása Pesterzsébeten” c. projekt elsődleges célja a kerületi lakosság 
általános, testi, lelki egészségi állapotának javítása, az egészségtudatosság erősítése, a prevenció 
szélesebb körű elterjesztése. 
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Dr. Molnár-Gallatz Zsolt
Stratégiai igazgató, 
az EFI szakmai vezetője
– Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) tevékenysé-
ge révén új elemmel bővül kórház szolgáltatási 
portfoliója – fejti ki Dr. Molnár-Gallatz Zsolt, a 
kórház stratégiai igazgatója, aki az EFI szakmai 
felügyeletét is ellátja. – Az iroda megnyitásával a 
klasszikus prevenció - kuráció - rehabilitáció be-
tegútvonal első fázisát is jelentősen megerősí-
tettük a kórház életében a második kettő mellett. 
Természetesen a prevenciós tevékenységnek is 
több területe létezik. A szűrővizsgálatokkal a már 
beteg lakosokat vagy betegségközeli állapotokat 
tudjuk kiszűrni, és jelezni a további vizsgálatok 
szükségességét, az egészségügyi ellátás indo-
koltságát. Egyes betegcsoportoknak is adunk 
segítséget, így például daganatos betegséggel 
élőknek, cukorbetegeknek, klubfoglalkozások 
formájában. A másik fő tevékenységi terület az 
egészségtudatosság növelése: lehet, hogy va-

laki még nem beteg, de az életmódján célszerű 
lenne változtatni annak érdekében, hogy ne is 
legyen az. Vannak, akik maguk is éreznek erre 
indíttatást, például sokan szeretnének leszok-
ni is a dohányzásról, de segítség nélkül ez nem 
sikerült. És vannak olyanok is, akik nincsenek is 
tisztában vele, hogy például a táplálkozási szoká-
saik miatt veszélyeztetettek. Ilyenkor a felvilágo-
sítás, az edukáció a feladatunk. Fontos, és egyre 
fontosabb terület a mentális egészségmegőrzés 
is. Ezen belül is több programot szervezünk, így 
például időseknek szóló mentális tréningeket, és 
van konfliktuskezelő vagy speciális gyászfeldol-
gozó csoportunk is. 

- A szűrések megszervezése, különösen, ha na-
gyobb tömeget szeretnének vizsgálni, renge-
teg szervezést igényel. Hogyan oldják ezt meg?
- Ami a nagy programokat, szűréseket illeti, ezen 
a területen is igyekszünk a lehető legjobban ki-
terjeszteni az iroda tevékenységét. A kórház 
maga is szervez évente két egészségnapot, ám 

Ha megkérdeznek minket arról, mire vágyunk az életben, sokan hangoztatjuk: csak egészségesek legyünk mi magunk és a szerette-
ink is – az anyagi jólét, szakmai sikerek, szép otthon vagy vágyott utazás ehhez képest másodlagos. Az egészség érték, de tudunk-e 
vigyázni rá, gondoskodni róla, hogy hosszú távon velünk maradjon? A minőségi táplálkozás, a pihentető alvás, a rendszeres testmoz-
gás, a stressz csökkentése, az aktív pihenés formái ebben segíthetnek – ha élünk velük. A Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai a legkülönfélébb módokon segítenek abban, hogy mindezekre oda tudjunk figyelni a hétköznapok nyomásában is. 

BEMUTATKOZIK AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA

CSAK EGÉSZSÉG LEGYEN!
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ez önmagában valóban nem lenne elég. Ezért a 
kerület egyéb rendezvényeihez is kapcsolódunk, 
sportnapokra, családi napokra és bármilyen ese-
ményre kitelepülünk, ahol a lakosság nagyobb 
számban megjelenik. A vércukorszint méréstől 
a légzésvizsgálaton át az EKG vizsgálatig a leg-
különfélébb ingyenes szűrőprogramokat kínáljuk 
ilyenkor. Jelen vannak pszichológus kollégá-
ink, dietetikusunk, és gyakorlatilag bármilyen 
életmódbeli tanácsért fordulhatnak hozzájuk 
a látogatók. A szűrések hasznosságát mi sem 
mutatja jobban, mint az a tény, hogy a résztve-
vők viszonylag magas számát kell azután házi- 
illetve szakorvoshoz irányítanunk. Extrém példák, 
de olyan is előfordult, hogy akut infarktust illetve 
tüdőembóliát szűrtek ki a kollégák. Ezekhez az 
esetekhez természetesen azonnal mentőt kellett 
hívni. 

- Ezek a példák is azt mutatják, hogy nagy 
szükség van az iroda működésére. 
- Egészségügyi és közgazdasági evidencia, hogy 
a betegséget megelőzni olcsóbb, mint kezelni – 
úgy az államnak, mint a betegnek. Nem véletlen, 
hogy az EFI projektje uniós támogatással meg-
valósuló állami fejlesztés, a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország Operatív Program keretében 
nyertünk el 90 millió forintot. Ebből az összegből 
kialakítottuk az iroda infrastruktúráját, és négy 
kollégát foglalkoztatunk célzottan az EFI prog-
ramok kapcsán, illetve fedezzük a konkrét szű-
rések, kitelepülések, tréningek, foglalkozások, a 
táborok és klubok személyi- és tárgyi költségeit. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a kerületi önkormányzat is segíti a munkánkat. 
Szabados Ákos polgármester úr a kezdetektől 
teljes mellszélességgel áll mellettünk. Amikor 
megkerestük azzal, hogy a pályázati kiírás sze-
rint, az EFI sikere érdekében együttműködnénk 
az önkormányzattal, azonnal belátta az ügy 
fontosságát, és megkötöttük a szükséges meg-
állapodást. A nővérszálló aljában található új, 
modern irodák, klubhelyiségek és mosdóegység 
kialakításához külön 9 millió forinttal járult hoz-
zá az önkormányzat. Mi pedig együttműködünk 
az önkormányzat érintett osztályaival, a kerületi 
szociális ellátó intézményekkel, idősgondozók-
ban, szociális otthonokban tartunk foglalkozá-
sokat a gondozottaknak. Szoros együttműködés 
alakult a szintén kerületi Csili Művelődési Köz-
ponttal is.

- Mennyire sikerült beilleszkedni a kórház és a 
kerület életébe a program indulása óta eltelt 
rövid idő alatt?
- A már futó programok mellett jelenleg a leg-
fontosabb feladatunk, hogy felhívjuk a lakosság 
figyelmét magára irodára és az iroda program-
jaira, illetve beillesszük azt a kórház életébe is. 
Azt próbáljuk elérni, hogy az itt dolgozókban is 
megerősödjön annak a tudata, hogy a kerületi 
lakosok, a kórház betegei, hozzátartozóik és a 
dolgozóink részére is hasznos szolgáltatásokat 

tud nyújtani az iroda, vegyék tehát minél többen 
igénybe az egyébként ingyenes programokat. 
A kórházi dolgozókat külön is szeretnénk meg-
szólítani, az ő részükre külön foglalkozásokat is 
szervezünk, legutóbb mindfulness vagy konflik-
tuskezelő tréningeket. Egyelőre a kórház FB 
oldalán jelennek meg a programjaink, de már 
folyamatban van az EFI Iroda aloldalának kiala-
kítása a kórház honlapján is. 

- Milyen programokkal készülnek az őszre?
- Intenzív ősz elé nézünk. Többféle csoportunk 
indul házon belül, de folytatjuk a kapcsolatépítést 
is. A következő szakaszban a kerületi háziorvo-
sokkal szeretnénk megismertetni a munkánkat, 
hogy ők is hozzánk irányíthassák ez egyes prob-
lémákban érintett, vagy segítségre szoruló bete-
geiket. Hosszú távon annak lenne értelme, ha ez 
az együttműködés is kölcsönössé válhatna: ha 
például egy háziorvos megkeres minket azzal, 
hogy az ő területén kiugróan magas a túlsúlyos 
páciensek száma, és szükség lenne egy segítő 
csoportra, akkor megtervezzük és elindítjuk azt. 
Sok dolgunk van még, nem kétséges, de a rész- 
eredményekből már most látszik, hogy érdemes 
ezen a területen sok munkát befektetni!

Juhászné Lacsni Henriett
mentálhigiéniés szakember

Ahogy sorolni kezdi az eddig megszerzett dip-
lomáit, végzettségeit, alig győzök jegyzetelni. 
Mégis, valószínűleg az egyik legszerényebb 
sokdiplomás ember, akivel valaha találkoztam. 
- Az élet úgy hozta, hogy 18 évesen munkába 
kellett állnom egy családi életesemény miatt, s 
onnantól kezdve mindig munka mellett tanultam 

– kezdi a beszélgetést. – Idősek között nőttem 
föl, biztos, hogy ez is befolyásolta az elhivatott-
ságot, amit a segítő szakmák iránt éreztem. Ide, 
az EFI-be 2019 márciusában érkeztem. Előtte 
egészségügyi területen dolgoztam, de hosz-
szú ideig a szociális ágazatban is. Egészség-
ügyi területen felnőtt szakápoló a legmagasabb 
végzettségem. Egészségtan tanári és mentál-
higiénés diplomát, majd pedig szociális mun-
kás végzettséget szereztem, és idősellátásból 
szakvizsgáztam. Tanultam gyógypedagógiát, 
legutóbb kompetenciafejlesztő tréner lettem, 
jelenleg pedig gyásztanácsadónak tanulok. Ezt a 
sokrétű alapot nagyon jól tudom most használni 
a munkámban.  

- Tulajdonképpen milyen feladatai vannak az 
iroda munkáján belül?
- Alapvetően mentális egészségfejlesztő munka-
körben tevékenykedem. Az irodánk egyik feladata 

AGYTORNA KLUB 

„A barátnőm járt a cukros csoportba, ő 
mesélt erről a lehetőségről – kezdi lendü-
letesen Streba Etelka, az időseknek aján-
lott Agytorna klub egyik leglelkesebb tagja. 
– Rögtön érdekelni kezdett, mert amióta 
az eszemet tudom, nagyon szeretem a 
rejtvényeket, fejtörőket, a Füles újság fel-
adványait is mindig megoldom. A hangulat 
mindig nagyon jó. Aki fáradtabban érkezik 
vagy nyomasztja valami, az is feloldódik a 
végére. Bár mindenki a jó megoldást kere-
si, nem versenyzünk, inkább segítjük egy-
mást, sok sikerélményt ad ez a klub. Szük-
ségünk is van rá! Ennyi idősen már sokszor 
magányosak vagyunk, és mindenkinek 
vannak nehézségei. Nekem például három 
agyi infarktusom volt. De ez a klub nem a 
problémákról szól, nem ezért vagyunk ott, 
hanem hogy támogató közegben egy jót 
játszhassunk! Nekem nagy kedvencem a 
relaxáció is, itthon is csinálom. Régen jó-
gáztam is, de amióta mindkét lábamban 
protézis van, már nem megy minden. De az 
agytorna, az még igen! Osszián igazán ér-
dekes feladatokat hoz minden alkalommal. 
Kezdésnek általában kártyákat választunk, 
és ki-ki elmondja, mi jut róla eszébe, mi-
lyen hatással van rá a kártyája. Ezt a részt 
nagyon szeretem, régen sok vezetői tré-
ningre jártam, ott is csináltunk hasonlót. 
A másik kedvencem, amikor párokban el-
meséljük egymásnak, mi történt velünk 
mostanában, utána pedig a csoportnak 
a saját szavainkkal mondjuk el, amit a 
párunk mesélt. Eddig egyetlen alkalmat 
sem hagytam ki, és alig várom, hogy ősz-
szel újra kezdődjenek a foglalkozások! Itt 
mindenki talál olyan kapaszkodót, ami mi-
att szívesen jár.”
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a különböző külső társszervezetekkel való kap-
csolattartás, illetve a programjaink meghirdetése, 
megismertetése a lakossággal, külső szakembe-
rekkel. Ennek a munkának jó része rám hárul. Az 
idősgondozókba kitelepült programjaink előzetes 
szervezése is az én kezemben fut össze, és a már 
futó programok ideje alatt is folyamatos kapcso-
latban vagyok az intézmények vezetőivel. Egyéb-
ként mindhármunkra igaz, hogy nagyon sokrétűek 
a feladatok: a csoportok vezetése mellett azok 
témáinak kidolgozása, az időbeosztás megterve-
zése, a programok naptárba illesztése, a toborzás, 
a végén pedig a tapasztalatok összegzése, az ad-
minisztráció feladatai. De az alapokat is jól tudom 
használni: az egészségügyi végzettségem okán 
a kitelepülős szűrős rendezvényeken én szoktam 
bizonyos szűréseket elvégezni.

- Trénerként milyen csoportokat vezet? 
- A kompetenciafejlesztő tréneri végzettségemet 
használva konfliktuskezelő, csapatépítő és kom-
munikációs tréningeket tartok. Ezek 6 alkalmas, 
klasszikus kiscsoportos foglalkozások, 6-12 
résztvevővel. A mi társadalmunkra jellemző, hogy 
nem szeretünk konfrontálódni, mindenki azt gon-
dolja, hogy a konfliktusokat elkerülni a legjobb. 
Holott fontosnak gondolom, hogy foglalkozzunk 
a munkahelyi konfliktuskezelés problémakörével. 

Csak egy példát említek: a munkahelyi pszicho-
terror sok munkahelyen okoz nagy fluktuációt, 
holott megoldási alternatívaként kézenfekvő 
lenne a tréningmódszerrel történő feldolgozás.  
Itt a tréningen sokat beszélgetünk róla, hogy a 
konfliktusok a mindennapjaink velejárói, és nem-
csak rombolóak, destruktívak lehetnek, hanem jó 
esetben, ha jól kezelik azokat, akkor konstruktí-
vak, építőek. Sőt, egy jól kezelt konfliktus sikerél-
ményt is ad, az önbecsülésünk erősödhet tőle. A 
tréning gyakorlataival és az azokhoz kapcsolódó 
elméleti háttér révén a résztvevők olyan hasznos 
tudásra, készségekre tehetnek szert, amelyeket 
a mindennapi életben sikerrel alkalmazhatnak. 

- Augusztustól ismét újabb feladatot vállal.
- Így igaz, az augusztus végén induló gyászfel-
dolgozó csoport egyik vezetője leszek, amit 12 
alkalmasra tervezünk. A gyász alapvetően olyan 
kérdés, amiről nem szeretünk beszélni. Menekü-
lünk előle, sokszor el is nyomjuk, holott érdemes 
foglalkozni ezzel a nehéz témával, hiszen egye-
temlegessége miatt előbb-utóbb mindannyian 
találkozunk vele. Ehhez nem is kell elveszítenünk 
senkit. Sokféle veszteség érhet minket az élet-
ben, amit el kellene gyászolnunk, mondjuk egy 
munkahelyet, vagy egy felbomlott házasságot. 
Rengeteg olyan veszteség jár gyásszal a min-

dennapokban, amiről nem is gondoljuk, hogy 
foglalkozni kellene vele, közben pedig a lelkünk 
mélyén dolgozik, és rosszabb esetben felemészt 
bennünket. A most induló csoport egyébként ki-
fejezetten a valakinek az elvesztéséhez, halálhoz 
kapcsolódó gyászról szól, ennek ellenére nem 
kell attól tartani, hogy itt mindenki csak sírni fog. 
Támogató közeget teremtünk, amiben mindenki 
beszámolhat a tapasztalatairól, és nagyon sokat 
tudnak majd segíteni egymásnak a csoportta-
gok. Igyekszünk feltárni a gyásznak azt a vetüle-
tét, ahonnan fejlődési pontként tekinthetünk rá. 

- Milyenek az eddigi tapasztalatok a munkájuk-
kal kapcsolatban? Hogyan fogadták például a 
kollégák? 
- Nagy öröm az a nyitottság, amivel nap mint 
nap találkozunk. Rögtön az iroda munkájának 
elindításakor megvolt az a szakmai lehetősé-
günk, hogy magunk javasoljunk csoportokat, és 
dr. Molnár-Gallatz Zsolt, a stratégiai igazgatónk 
minden szakmailag indokolt elképzelésünket a 
legmesszebbmenőkig támogatja, ahogy a rész-
vételünket is a szakmai fejlődésünket szolgáló 
képzéseken. A kollégák, akikkel eddig felvettük a 
kapcsolatot, úgy látom, hogy örülnek az EFI kí-
nálta lehetőségeknek. Sőt, sok jó ötletet is kap-
tunk arról, hogy milyen csoportokat lenne érde-
mes indítani, mivel kellene többet foglalkoznunk. 

- A jó munkakörülmények mellett hogyan vi-
gyáz a saját egyensúlyára, hogyan teremt har-
móniát az életében?
- Kéthetente járunk a kollégáimmal szupervízi-
óra Sarudi Katalinhoz, a kórház pszichológusok 
szakmai csoportjának vezetőjéhez. Ez kiváló 
alkalom arra, hogy beszéljünk a nehézségeink-
ről vagy az örömeinkről, vagy éppen szakmai 
kérdéseket tegyünk fel. Nap mint nap a szemé-
lyiségünket használjuk a munkánkban, ezért 
számunkra különösen fontos ennek a karban-
tartása. Csak addig és úgy tudunk jól dolgozni, 
amíg mi magunk rendben vagyunk. Ami pedig a 
munkán kívüli életet illeti: kutyabolond vagyok, 
hat mopszom van, és egy német dogom. A ku-
tyák fantasztikusak! Árad belőlük a feltétel nélküli 
elfogadás, a szeret, az empátia – mindaz, amit 
a mindennapokban, a munkámban másoknak 
átadok. Egyébként is szerencsés vagyok, nagyon 
jó családom van, szerető férjem és egy fiam. Az 
otthonom, a családi háttér nagyon nagy megtar-
tó erőt jelent az életemben. 

Péter-Szabó Osszián 
pszichológus

Fiatal kora ellenére számtalan segítő területen 
gyűjtött már tapasztalatokat. Dolgozott haj-
léktalanszállón, szociális munkásként és men-
tálhigiénés szakemberként is. Vallja: minden, 
amit eddig tanult, nagy hasznára válik az itteni 
munkájában.  

NAGYVIZIT NAGYVIZIT
- Tegnap egy szülésre felkészítő tanfolyammal 
zártunk ebben a teremben, ezért került ki az 
asztal – magyarázza, miközben visszahozza 
az említett bútordarabot a tágas, napfényes 
helyiségbe, hogy kényelmesebben beszélget-
hessünk. – Főállású munkatársként hárman 
dolgozunk itt, mindhárman főként a mentális 
egészségmegőrzés területén, de az iroda prog-
ramjait szeretnénk széles spektrumon tartani, 
ezért vannak olyan programjaink is, ahol külsős 
szakemberekkel dolgozunk. Ilyen volt a tegnapi 
szülésre felkészítő tanfolyam is, vagy a diete-
tikai-, gyógytornász- és védőnői foglalkozások. 
Ilyenkor az érintett szakemberekkel közösen 
szervezzük meg és koordináljuk a csoporto-
kat, biztosítjuk a helyet, a technikai feltétele-
ket, magukat a foglalkozásokat pedig ők tartják 
meg.

- Milyen saját csoportjai voltak, vannak jelenleg? 
- Az első csoportom egy időseknek szóló agy-
torna volt, amit annyira szerettek a résztvevők, 
és bevallom, én magam is, hogy a meghirde-
tett 6 alkalom után klubként folytatjuk szep-
temberben. A foglalkozások könnyed, játékos 
feladatai jó kondícióban tartják az agyat, a 
közös tevékenység és jó hangulat pedig közös-
ségteremtő is. A részvétel tehát nemcsak a de-
mencia megelőzésében lehet hasznos eszköz, 
hanem a magányosságérzetet, szorongásos 
és depressziós tüneteket is enyhítheti. Mindig 
hétfőn reggel tartjuk az összejövetelt, ami így 
keretet ad a hétnek, elindítja azt. Igyekszem 
színes, érdekes feladatokkal érkezni, verbális, 
vizuális, kommunikációs feladatokat is hozok. 
Ezekkel nemcsak kiszűrhetjük az esetleges 
problémákat, de fejlesztő hatásuk is van. Hasz-
náljuk a képzeletünket, fejlesztjük az önisme-
retet, múltfelidéző technikákat is alkalmazunk. 
Nagyon fontos, hogy a foglalkozás derűs, já-
tékos hangulatú, nincs verseny, pontozás, de 
ha egy-egy teszten kiugró értéket látunk, vagy 
valamilyen problémát észlelünk, akkor azt meg 
tudjuk beszélni az adott résztvevővel, és szak-
orvoshoz irányítjuk. 

- Egy-egy csoport általában hat alkalmat jelent? 
- Legalább, és ez nem véletlen. Legalább hat 
alkalom szükséges ahhoz, hogy egy-egy tech-
nika, vagy az életmódváltás alapjait meg-
teremtsük, és az elvetett magok valóban 
meggyökerezzenek a hétköznapokban. A kife-
jezetten egészségügyi dolgozóknak hirdetett, 
meditáción alapuló stresszkezelő csoportom 
is hat alkalmas volt. A csoport átlag életkora 
30-40 év körül lehetett, a célunk pedig az volt, 
hogy az itt tanult, a stressz csökkentésére al-
kalmas meditációs és imaginációs eszközöket 
később önállóan, otthon vagy a munkahelyü-

kön is alkalmazni tudják a résztvevők. Az egyik 
ilyen eszközünk a tudatosság növelése, a szer-
vezetünk jelzéseinek megfigyelése bizonyos 
helyzetekben, de az itt elsajátított relaxációs, 
meditációs technikáknak is nagy hasznát ve-
szik később a résztvevők. Éppen ezért mindig 
adok valamilyen kisebb házi feladatot, megfi-
gyelnivalót, amit aztán a következő foglalko-
záson megbeszélhetünk. Ez lehet például a 
gondolatok vagy kellemes élmények naplózása, 
vagy a saját viselkedés megfigyelése egy adott 
helyzetben. Ilyen csoportunk is indul egyébként 
szeptemberben, újra. A 12 alkalmas testsúly-
csökkentő csoportunkat a kollégámmal kö-
zösen vittük, itt a második hat alkalom során 
csatlakoztam be a csoport vezetésébe. Ez a 
kurzus is annyira népszerű lett, hogy klubként 
folytattuk a munkát. 

- Hogyan tudnak teljesen idegen emberek 
csoportként működni, személyes dolgokról 
beszélgetni?
- Éppen ehhez kell a segítő vezetés. Minden 
csoportban vannak csoportszabályok, amiket 
az elején tisztázunk. Van például csoportti-
tok: ami itt elhangzik, az itt is marad. Mindig 
én-közlésben beszélünk, tehát magunkról, 
és nem a másik résztvevőről. Nem adunk ta-
nácsot, mindenki a saját élményeiről beszél, 
amire persze lehet válaszolni, de az soha nem 
lehet támadó, kritikus meglátás. Hogy ki mit 
vagy mennyit mond el magáról, az életéről, az 
saját döntés. A csoportok általában nyitókörrel 
indulnak és zárókörrel végződnek, vagyis az 
elején meg tudjuk beszélni, ki hogyan, milyen 
állapotban érkezett, mi foglalkoztatja éppen, 
a végén pedig azt, hogy mi volt jó, vagy éppen 
mi okozott nehézséget azon a napon. Az utolsó 

foglalkozás egy része arról szól, hogy vissza-
jelzéseket kérünk a résztvevőktől: mi az, ami 
tetszett nekik, mi az, ami kevésbé, miből kellett 
volna több vagy kevesebb. Bármilyen észrevé-
telnek örülünk, hiszen sokat segít a következő 
csoportok munkájának megszervezésében. 

- Mit szeret a legjobban ebben a munkában?
- Azt hiszem, a szakma szépsége abban rejlik, 
hogy minden ember története más, mindenki 
máshonnan és eltérő állapotban érkezik – de 
minden történetből meríthetünk olyasmit, ami 
építő, ami továbbvisz minket. A legizgalmasabb 
talán azt látnom, amikor valaki kételyekkel jön, 
fenntartásai vannak a csoportfoglalkozások-
kal szemben, és ez szép lassan megváltozik, 
eloszlanak a kételyek és láthatóan hasznára 
van mindaz, ami itt történik. Nagy öröm az is, 
amikor a tagok arról számolnak be, hogy jól 
tudtak alkalmazni egy-egy itt tanult módszert, 
eszközt, és ettől könnyebb lett számukra egy 
helyzet, szituáció vagy döntés. 

- Gondolom, a csoportvezető nem teheti meg, 
hogy bort iszik és vizet prédikál, igaz?
-Nem, ez nem volna szerencsés! Számomra 
az egészségmegőrzés holisztikus, sok elemet 
összegző felfogása a legrokonszenvesebb. 
Ezért a saját életemben is minden területen 
törekszem az egyensúlyteremtésre, az egész-
séges életmódra: a sporttól kezdve a táplálko-
záson és a kiegyensúlyozott társas kapcsola-
tokon át az örömmel végzett munkáig. Csak így 
tudok hiteles személyként odaállni a csoport-
jaim elé. Nemcsak használom azokat az esz-
közöket, amikről beszélek nekik, de én magam 
is megtapasztaltam már a tudatos egészség-
megőrzéssel járó nehézségeket, ahogy az 
eredmények örömeit is. Ez rengeteget segít a 
munkámban. 

Meixner Júlia
pszichológus

Meixner Júlia úgy érkezett az első munka-
helyére, hogy már az egyetem alatt is ko-
moly tanácsadói munkát végzett. A legjobb 
cégére az általa oktatott technikáknak: 
árad belőle a derű és a harmónia. 

- Egy 12 alkalmas autogén tréninggel kezdtem 
– meséli –, ahol egymásra épülő relaxációs 
elemeket tanultunk meg a résztvevőkkel, ami a 
végén komplett relaxációs gyakorlattá állt ösz-
sze, amit a hétköznapokban önállóan is tudnak 
használni. Ez a technika segíthet például abban, 
hogy konfliktusosabb helyzetekben néhány 
perc alatt lecsendesítsük a gondolatainkat, és 
azután higgadtabban, józanabbul kezelhessük 
az adott szituációt. A relaxációs gyakorlathoz 
kapcsolódó kitekintő kérdések révén más, új 
szemszögből tekinthetünk rá a saját működés-
módunkra, és így könnyebben alkalmazkod-

AZ EFI ŐSZI PROGRAMJAI: 

Életmódváltó klub: 
kéthetente csütörtökönként, 15-16 h. 
Nyitott csoport, bármikor lehet csatlakozni. 
09.05. 09.19. 10.03. 10.17. 10.31. 11.14. 
11.28. 12.12. 

Kiló-faló torna: 
hetente hétfőn, 15-16 h. Nyitott csoport, 
bármikor lehet csatlakozni. 
09.02. 09.09. 09.16. 09.23. 09.30. 10.07. 

Jóga: 
16 -17.30-ig. 
Nyitott csoport, bármikor lehet csatlakozni. 
09.03. 09.10. 09.17. 09.26. 10.01. 10.08.

Konfliktuskezelés tréning II: 
három egymást követő szerdán, 14-17.30 h. 
A 3 alkalom egymásra épül, érdemes akkor 
jelentkezni, ha a résztvevő mindhárom alka-
lomra el tud jönni. 08.28. 09.04. 09.11.

Gyászfeldolgozó csoport: 
kéthetente csütörtökönként, 14-16 h. 
A csoport a 2. alkalom után bezárul, addig 
van lehetőség a csatlakozásra. 
08.29. 09.12. 09.26. 10.10. 10. 24. 11. 07. 
11.21. 12.05. 12.19. 01.02. 

Gyógyító képzelet csoport: 
várható indulás: szeptember vége – október 
eleje. A különböző daganatos megbetege-
déssel diagnosztizált résztvevők kifejezet-
ten erre a témára felépített 12 alkalmas 
zárt csoportja.

Nyitott relaxációs csoport: 
hetente kedden, 8-9 h. Nyitott csoport, 
bármikor lehet csatlakozni.
09.17.  09.24. 10.01. 10.08. 10.15. 10.22. 

Meditációval a tudatosságért: 
hetente hétfőnként, 15-16.30 h. A csoport a 
második alkalom után bezárul, így addig van 
lehetőség csatlakozni.
09.09. 09.16. 09.23. 09.30. 10.07. 

Autogén tréning: 
hetente hétfőnként, 15-16.30 h. A csoport a 
második alkalom után bezárul, így addig van 
lehetőség csatlakozni.
10.21. 10.28. 11.04. 11.11. 11.18. 11.25.

Közösségi agytorna időseknek: 
hetente hétfőnként, 09-11 h. Nyitott cso-
port, bármikor lehet csatlakozni.
09.16. 09.23. 09.30. 10.07. 10.14. 10.21. 
10.28. 11.04. 11.11. 11.18. 11.25. 12.02.

Diabetes klub: 
minden hónap utolsó keddje, 15-17 h.
09.24. 10.29. 11.26.

MINDFULNESS: 
tudatosság, tudatos jelenlét, éber figyelem. Azt a folyamatot értjük alatta, amikor figyelmünket 
szándékosan az adott pillanatban tapasztaltak felé fordítjuk, az észleléseinket tudatosítjuk.
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- Mindig orvosnak készült?
- Igen, sőt azon belül is kizárólag sebésznek ké-
szültem, gyerekkoromtól. Sosem kerestem és 
fogadtam el más lehetőséget! Az egyetem után 
a gyulai kórház sebészetén kezdtem dolgozni. 
Akkor még mi álltunk sorba a lehetőségekért, és 
egy ilyen állásnak nagyon komoly presztízse volt. 
Ezzel együtt, Gyulára menni budapesti fiatalem-
berként nagy vállalás volt, hiszen senkit sem is-
mertem ott. Pesten biztosan találtam volna más 
szakágban státuszt, de számomra nem létezett 
másik út.  

- Évtizedek óta a kórház szakorvosa, ponto-
san ismerte az itteni viszonyokat a kineve-
zésekor. Ehhez képest milyennek találja az új 
munkakörét?
- Valóban, eddig is a műtőben éltem, úgyhogy 
volt tapasztalatom bőven, volt mire támaszkod-
nom, amikor mérlegeltem a felkérést. Érdekes 
kihívás számomra az új feladat. Minden érdeket 
nem lehet kiszolgálni, a döntéseket szakmai 
alapon kell meghozni – így mindig van, aki elé-
gedett, és aki kevésbé. Igyekszem a középutat 
megtalálni.  Arra azért törekszem, hogy bárki 
fordulhasson hozzám a problémájával, szeret-
ném, ha a kollégáim úgy éreznék: számíthatnak 
rám. Persze, meg kell szokniuk engem is ebben a 
felelősségi körben, és ez nem mindenkinél ment 
zökkenőmentesen. Mostanra azonban érzem a 
bizalmat, és hogy az elején tartózkodó kollégák 
is nyitnak felém. A szakmai követelményekből 
nem tudok engedni: egy műtőben rendnek kell 
lennie! Erre szakorvosként is nagy hangsúlyt 
fektetek, így szocializálódtam. Egy régi főnököm 
mondása: „Ha látod, hogy valami nincs jól, még-
sem teszel ellene, az a te igénytelenséged jele!” 
Ma is igaznak gondolom ezt. 

- Vezetőként nagy feladat az esetleges feszült-
ségek, konfliktusok kezelése. 
A műtőben természetesen vannak feszültsé-
gek, ám ezek a legtöbbször szakmai eredetű-
ek. Az aktuális műtéti rendet az akut műtétek 
mindig felborítják, és itt van nekem szerepem 
abban, hogy az eseteket súlyozzuk és a kollé-
gákkal együtt kitaláljuk az optimális lehetősé-

get. Őszintén szólva, mára kinőttük a központi 
műtőt, és természetesen minden orvos a saját 
betegei érdekeit képviseli. A sok éves rutin nagy 
segítség abban, hogy a felmerülő konfliktusokat 
a lehető leggyorsabban, legsimábban, haté-
konyan és barátsággal oldjuk meg.  Egyébként 
pedig jó látni, hogy nálunk az orvos kollégák vitái 
a betegekért folynak, sosincs személyeskedés. 
Folyamatosan fejlődünk, a laparoszkópos tech-
nika terén is lépést tudunk tartani a korszerű 
megoldásokkal, de a műtőink kialakítása ere-
dendően jóval kisebb lakosságszám ellátására 

lett tervezve és kialakítva. Az ellátandó lakosság 
száma az elmúlt évtizedben a duplájára nőtt. 
Ahhoz, hogy ezt az igényt ténylegesen, zökkenő-
mentesen elláthassuk, nagyon komoly financiá-
lis tervezésre van szükség. De, hogy egy aktuális 
nehézséget említsek: a szabadságolások miatt 
a nyári beosztás megoldása is nagy kihívás és 
nem hálás feladat. Ezzel együtt, úgy készítjük 
el a műtéti rendet, hogy a betegek semmilyen 
hátrányba ne kerüljenek, figyelembe véve, hogy 
a pihenésre minden kollégánknak nagyon nagy 
szüksége van.

- Előfordult olyan probléma, amire esetleg nem 
volt felkészülve?
A műtők klímaberendezése nemrég meghibá-
sodott, át kellett szerveznünk a műtéti rendet. 
A kollégáknak hosszabb pihenőket iktattunk be, 
így kímélve mindenkit, amíg a meghibásodott 
alkatrész megérkezett külföldről. A menedzs-
ment és a Műszaki Osztály összefogása révén, 
valamint a kollégák türelmének köszönhetően 
tulajdonképpen szerencsésen átvészeltük a 
helyzetet. Ez például egy speciális szituáció volt. 
Az alapelv mindenképpen a gördülékenység, a 
műtéti beosztás rugalmassága, az esetleges 
üresjáratok kiküszöbölése, a műtő maximális ki-
használtsága. Szerencsére kiváló munkatársam 

mindennek megszervezésében a főműtősnőnk. 
Ági nagy kincs, a kollégák is nagyon sokra tartják, 
és remek a kapcsolata a műtő minden munka-
társával. Kiválóan tudjuk segíteni, támogatni 
egymást. Nagyon jó érzékkel áll a munkatársak-
hoz, és a betanuló kollégákat is nagy türelem-
mel vonja be a munkába. A műtő személyzeti 
állománya épphogy elegendő, ám egytől-egyig 
kiváló szakemberek. Jó látni, hogy a műtőt és 
a felszerelést is mindenki a magáénak érzi, és 
minden kollégánk igényes a munkájára.   

- A fiatal kollégák képzéséből 
Ön is kiveszi a részét.
- A rezidensképzés felelősségteljes, fontos, és 
nagyon kellemes feladat. A sebészeti szakma 
az egyik legkedveltebb orvosi szakág, a rezi-
densek nagyon hamar a műtőbe kerülnek, sok 
a lehetőség a gyakorlásra, a szakmai fejlődésre, 
tanulásra – nekünk pedig a tanításra. Az orvosi 
team felelőssége, hogy az itt eltöltött 4-5 évük 
alatt megszerettesse a szakmát a jövő generá-
ciójával, és ha lehet, a fiatal orvosokat az intéz-
ményünkön belül megtartsa. Ez is olyan terület, 
ahol fontos odafigyelnünk egymásra, és türe-
lemmel segíteni a másik munkáját. 

- Ön érsebész is, márpedig ez a szakág manap-
ság hiányszakma lett.  
- Az érsebészet régebben sem volt egy közked-
velt szakág, ma sem az. Nagyon nagy precizitást 
igénylő terület, és jóval több a kudarcélmény, 
mint másutt. Az érműtétek hosszú műtétek, 
időigényesek, fáradtságosak, gyakran szövőd-
ményesek. Úgy mondanám, hogy ez egy nagyon 
őszinte szakma. Amikor levesszük a betegről a 
műtői izolálást, akkor rögtön látszik, hogy amit 
csináltunk, az jó volt, vagy nem értük el a várt 
eredményt. Ilyenkor, szerencsére nem túl gyak-
ran, de folytatni kell, a műtétet ki kell terjeszteni, 
hogy a kívánt eredményt elérjük, egy végtagot 
megmenthessünk.  Lássuk be, ez azért nem túl 
motiváló! Érsebészként a rezidenseinket bevo-
nom ezekbe a műtétekbe is, képet kaphatnak a 
szakmáról.    

- Hogyan tudja letenni az itteni, sokszor feszült-
séggel teli napok gondját? 
- Tudatosan figyelek rá, hogy valóban feltöltődve 
és pozitívan kezdjem a napjaimat. A szakmában 
eltöltött évtizedek alatt képessé váltam rá, hogy 
el tudjam engedni a munkahellyel járó gondokat 
és problémákat, és otthon az számomra tény-
leg otthon legyen. Szerencsés vagyok, mert fan-
tasztikus baráti társaságom van, sokat vagyunk 
együtt, utazunk, kirándulunk. Sokat olvasok és 
nagyon szeretek zenét hallgatni, mindkettő ki-
váló módja annak, hogy elmerüljünk egy-egy új 
világban.

Huszti Szilvia

NEGYVEN ÉVE A MŰTŐBEN

Dr. Nagy István, a Sebészeti Osztály főorvo-
sa, közel 40 éve sebész. 1982-ben a kato-
naság után érkezett az akkoriban megnyitott 
Jahn Ferenc Kórház sebészetére. A betegek 
és kollégái nyugodt, kiegyensúlyozott szak-
embernek ismerik. 2019. májusa óta a veze-
tőség döntése révén a Központi Műtő vezetői 
feladatait is ellátja.

NÉVJEGY

hatunk például az életükben bekövetkező na-
gyobb változásokhoz. Április közepén indult a 
12 alkalmas testsúlycsökkentő csoportunk, itt 
gyógytornász és dietetikus kolléga is segítette 
a munkát konkrét tanácsadással. Megnéztük, 
milyen nehézségekkel jár az életmódváltás, 
például könnyű-e egészségesebb fogást vá-
lasztani egy nagyobb családi összejövetelen, 
vagy hogyan fogadják egy baráti társaságban, 
ha valaki nemet mond a közös koccintáskor 
az alkoholra, mert az nem fér bele a diétájába. 
Körüljártuk, hogy mi mindenre használjuk az 
evést, és foglalkoztunk a halogatás kérdésével 
is. Egy valódi életmódváltáshoz hosszabb idő 
kell, a jó szokások, jó gyakorlatok hosszú távú 
megtartása pedig sokkal fontosabb, mint né-
hány gyorsan leadott kiló. A testsúlycsökkentő 
csoportban induló csomagot adtunk ehhez, a 
nyitott életmódváltó klubunk pedig folyamatos 
támogatást ad, bármikor lehet hozzá csatla-
kozni. Itt nem feltétlenül a testsúlycsökkentés 
áll a középpontban, járhatnak ide például inzu-
linrezisztenciával vagy diabétesszel élők is, akik 
a diétájuk tartásához igényelnek segítséget. 

- Úgy tudom, minden korosztálynak tarta-
nak foglalkozásokat. 
- Így igaz, a nyáron például a kórház dolgozó-
inak 6-9 éves gyermekei számra szerveztünk 
3 napos tábort, két turnusban. Játékos, moz-
gásos programot állítottunk össze, sokat vol-
tunk a szabadban. Emellett mindfulness alapú 
gyakorlatokat végeztünk, sokat beszélgettünk 
arról, hogy hogyan működik az agyunk, mi tör-
ténik velünk például, ha izgulunk vagy dühösek 
vagyunk, hogyan csendesíthetjük le az erős 
érzelmeinket, indulatainkat. A beszélgetések 
mellett meditációs, relaxációs gyakorlatokat 
tanítottunk, de néztünk velük mesét is az agy-
sejtek működéséről, és sok kézműves tevé-

kenységet is beiktattunk, gyurmáztunk, festet-
tünk, rajzoltunk. Már menet közben is öröm volt 
hallani a szülőktől, hogy a gyerekeknek nagyon 
tetszettek a foglalkozások, alig várják a követ-
kező napot, és a tábor végén is sok-sok pozitív 
visszajelzést kaptunk a gyerekektől éppúgy, 
mint a szülőktől. Folyamatosan dolgozunk az 
idősek nappali ellátásának hálózatában is, je-
lenleg 3 gondozóházzal van kapcsolatunk. Két 
helyen filmklubot vezetünk Ossziánnal, ahol 
rövidfilmek, filmrészletek révén beszélgetünk 
arról, ami a csoport tagjait foglalkoztatja. Volt 
már téma az idősebb és fiatalabb generációk 
kapcsolata, a veszteség, gyász, elmúlás, az 
életösszegzés kérdése. Mindig alkalmazkodunk 
a csoport igényeihez, ha úgy tapasztaljuk, hogy 
egy témával kapcsolatban kevésbé nyitottak, 
azt nem erőltetjük. Inkább kísérjük, mint vezet-
jük ezeket a beszélgetéseket. Legutóbb a Kez-
dő című filmből vittünk jeleneteket, amelyben 
Robert de Niro próbál beilleszkedni egy nagyon 
fiatal munkahelyi közösségbe, s ennek kapcsán 
beszélgettünk az idős-fiatal kapcsolatokról, a 
munka világáról. A harmadik idős csoportunk-
ban hasonlóan dolgozunk kisebb feladatok, 
játékok, elgondolkodtató kérdések, időnként 
relaxációs gyakorlatok segítségével. Beszélge-
tünk az ő speciális nehézségeikről, de arról is, 
hogy milyen erőforrásokra tudnak támaszkodni 
így idős korban. Ez is egy nagyon hálás terüle-
te a munkánknak, a foglalkozások legtöbbször 
derűsek, jó hangulatúak, a résztvevők mindig 
nagyon várják a következő alkalmakat, szere-
tettel fogadnak, érezhetően sokat ad nekik ez 
a lehetőség. 

- Hogyan tervezik meg, hogy milyen csopor-
tok induljanak, mivel foglalkozzon az EFI? 
- Az ideális az volna, és hosszú távon ezen dol-
gozunk, hogy az iroda munkája számtalan mó-
don kapcsolódjon a XX. kerületi ellátórendsze-
rekbe. Egyelőre még az ismerkedés fázisában 
vagyunk, igyekszünk minél többet megtudni az 
itt élőkről, a problémáikról, az egészségügyi és 
mentális állapotukról, hogy valóban az itt élő 
közösség igényeire szabhassuk a kínálatunkat. 
Ezekre az igényekre rugalmasan tudunk reagál-
ni. Az iroda kötelezően vállalta például krónikus 
betegcsoportok indítását, de, hogy ezeket mi-
lyen betegséggel érintettek számára szervez-
zük, és hogyan építsük fel, azt mi alakíthattuk 
ki. Már van egy cukorbeteg klubunk, ősztől in-
dul a Gyógyító képzelet csoportunk daganatos 
betegek támogatására, ahol a foglalkozások 
relaxáción és a képzelet erején alapulva segí-
tenek. A kórházban dolgozó Győrfi Andreával és 
Ossziánnal közösen vezetjük majd.

- Mit tesz a saját egészségéért, a lelki egyen-
súlya megőrzéséért? 
- Meggyőződésem, hogy a testi egészség és 
lelki egészség szerteágazóan kapcsolódik 
össze, nem érdemes szétválasztani a kettőt. 

Igyekszem odafigyelni az étkezésre, járok mo-
zogni, squasholni - vagy fallabdázni, futni és 
szép időben biciklizni. A csoportjainkban mindig 
hangsúlyozzuk a társas kapcsolatok fontossá-
gát, és a saját életemet is igyekszem úgy alakí-
tani, hogy a családra, barátokra mindig elég idő 
maradjon. Jó lenne, ha minél többen belátnák, 
hogy az egészségünk a miénk, nekünk kell rá 
vigyázni, nem mindig lehet csak úgy „meg-
szerelni”, ha elromlik. Ahogy az is jó lenne, ha 
egyszer majd az általános tudás részévé válna, 
hogy érdemes egészséges étkezési szokásokat 
kialakítani, érdemes megtanulni relaxálni, hogy 
fontos mozogni, a kapcsolatokat pedig ápolni, 
és a konfliktusainkat jól kezelni. Bizakodó va-
gyok, hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol 
látványos, építő változásokat érhetünk el! 
 

Lappints Eszter

KONFLIKTUSKEZELŐ TRÉNING

„Az intraneten láttam meg az EFI prog-
ramjait, és nem volt kérdéses, hogy elme-
gyek a konfliktuskezelő tréningre – mondja 
Péter Tamás, a Műszaki Osztály energeti-
kusa. – A munkánk során sok kollégával, 
sok osztállyal kell együtt dolgoznunk, és 
elkerülhetetlenek a konfliktushelyzetek 
is, tudtam, hogy hasznos lesz. Különösen 
tetszett az elméleti rész, ahol a konfliktu-
sok folyamatának, működésének tudomá-
nyos alapját vettük át. Megtudtuk, milyen 
szintjei vannak egy konfliktusnak, és hogy 
az egyes szintek milyen hatással lehetnek 
a résztvevőkre. A szituációs gyakorlatok 
során egy elképzelt konfliktushelyzetbe 
kellett belehelyezkednünk egy-egy sze-
repben. Ezután a kapott elméleti tudást 
is használva mindig megbeszéltük a hely-
zeteket. Megtanultuk felismerni azokat a 
tipikus viselkedési elemeket, stratégiákat, 
amiket ilyen helyzetekben használunk, és 
azt is megnéztük, hogy ezek közül melyik 
hatékony. Új, hasznos stratégiákat is ta-
nultunk Henriettől, a trénerünktől. Nem 
kérdéses, hogy mennyire hasznos volt a 
tréning! Azóta is nap mint nap használom 
a munkában is, a magánéletben is az ott 
tanultakat. Azóta sokkal könnyebben tu-
dok feszült helyzetben a konfliktus tárgyi-
lagos szintén maradni, és nem átlépni az 
érzelmi szintre, ahol már sokkal nehezebb 
vagy lehetetlen megnyugtatóan kezelni egy 
problémát. Az már csak hab a tortán, hogy 
a téma ellenére kifejezetten jó hangulatú-
ak voltak a találkozások, több kollégával a 
munkakapcsolatunk is közvetlenebb, nyi-
tottabb lett azóta.”
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KÖSZÖNŐLEVELEK

Tisztelt Ápolási  Igazgató! Tisztelt  Molnár Beatrix!  
 
Tegnap, azaz 07.27-én szolgálatot teljesítettem az addiktológián. Erős, szinte elviselhetetlen 
mellkasi  fájdalommal dolgoztam. Este 19 óra magasságában, miután letelt a munkaidőm, 
felhívtam a kardiológus kolléganőmet, aki azt mondta, reggelig ne várjak, menjek át a 
sürgősségire. 
Mondtam, nem akarok dolgoztatni senkit, szerintem ki fogom bírni, de nem! 
A fájdalom a mellkasomban, egyre  jobban fokozódott, és ügy döntöttem mégis, csak 
hallgatok rá. Megelőzőleg labort, és mellkas rtg-t csináltattam, hogy ne terheljem a kollégákat 
a sürin. 
Átmentem, majd kértem a kolléganőket, hogy szeretném, ha egy orvos megvizsgálna! Ez 
azonnal meg is történt! 
Majd fél éjszaka bent voltam. Kicsit röstelltem magam, miközben láttam, hogy folyamatosan 
mentő érkezik, és a kollégák keményem dolgoznak, én meg ott fekszem, lehet, hogy a másik 
betegnek, nagyobb szüksége lett volna az ágyra. 
Evelin és a Zoli, velem olyannyira tisztességesen és lelkiismeretesen bántak velem, hogy 
elmondani nem tudom. Jól esett, hogy valahol visszakapom azt, amit másokkal teszek. 
Ezúton szeretném megköszönni a hozzám való tisztességes bánásmódot, a lelkiismeretes 
munkájukat És nem utolsó sorban dr. Kóródy Ágnes dr-nek, aki szintén  folyamatosan 
mellettem volt. Most szembesültem azzal, hogy mennyire keményen  dolgoznak megállás 
nélkül, és mindenkihez van egy kedves szavuk. 
 
Üdvözlettel, 
Kovácsné Motuz Ilona 
 

-------- Továbbított üzenet --------  
Tárgy:  vélemény 

Dátum:  Sun, 30 Jun 2019 14:07:43 +0200 
Feladó:  Polgárné Szûcs Gabriella <gabriella             @t-online.hu> 

Címzett:  foig@delpestikorhaz.hu 

Tisztelt Jahn Ferenc kórház orvosai, nővérei, ápolói és alkalmazottai! 

 Azért írok, mert úgy gondolom nem csak a rossz, de a jó tapasztalatokat is érdemes 
megosztani. Erzsébeti lévén a dél-pesti kórházhoz tartozom és bár utoljára kb. harminc éve 
voltam ott, amikor szültem, most úgy hozta az élet, hogy ismételten oda kerültem. Pár héttel 
ezelőtt vasárnap éjszaka 10 óra körül irtózatos hasi fájdalmaim lettek, minden előzetes 
előrejelzés nélkül. Mikor már hánytam a fájdalomtól és a hideg rázott, a férjem mentőt hívott. 
Kb. 10 percen belül megérkeztek, megvizsgált a mentőorvos és fájdalomcsillapító injekciót 
adott, majd bevittek a dél-pesti kórház sürgősségi ügyeletére. Ott minden gördülékenyen és 
profin ment. A kísérők egy külön helyen várakozhattak, így nem voltak tumultuózus jelenetek 
és az orvosok is nyugodtan végezhették a dolgukat. Megvizsgáltak, a betegszállító elvitt 
ultrahangra, közben labor vizsgálatokat végeztek és a mentőorvos által jelzett vakbélgyulladás 
gyanúja kezdett erősödni. EKG, labor, nőgyógyászati vizsgálat után felvitt a betegkísérő a 
sebészetre, ahol az ügyeletes orvos megerősítette a diagnózist és felvett az osztályra. További 
fájdalomcsillapító, infúzió után eljött a reggel, egy nagyon szimpatikus orvos elmondta, hogy 
velem fog kezdeni reggel és kiveszi a vakbelemet, ne aggódjak, időben vagyunk. Utána 
megjelent egy altatóorvos, aki szintén korrekten tájékoztatott, feltette a kérdéseit és délre már 
túl is voltam az egészen. 

Az egész osztályon szervezettség, fegyelem volt. Az éjszakás nővér személyenként átadott 
minket a nappalos nővérnek, elmondva hogy mi történt éjjel, ki mikorra van kiírva műtétre. 
Utána orvosi vizit, majd főorvosi vizit. Megjelent egy diabetikus nővér, aki elmondta, hogy 
vakbélgyulladásos betegeknek mit nem lehet enni (a szobában egy kivételével mindenki az 
volt) és mindezt átadta papíron is. Jöttek a nővérek, ki vért vett, ki infúziót kötött be, 
vérnyomást mért, megkérdezte, hogy valakinél kell-e ágyneműt cserélni. Később egy újabb 
orvos/nővér (ebben nem vagyok biztos) a már műtéten túlesett betegeknél friss fedőkötést tett 
fel. Természetesen takarítás és szemetes ürítés is volt. Este a nappalos átadott az éjszakás 
nővérnek, elmondva hogy kivel mi történt. Az éjszakás orvos pedig megkérdezett mindenkit, 
hogy fájdalomcsillapítóra vagy altatóra szüksége van-e. Szerdán hazaengedtek, mert már nem 
vágnak, hanem laparoszkópos műtéttel végzik a gyulladt vakbél kivételét, így nincs sebláz és 
hosszú gyógyulási folyamat. Kaptam receptet, hogy 10 napig vérhígítót adjak be magamnak, a 
trombózis elkerülésére. 

Egy ilyen esemény nem örömteli, de végig úgy éreztem jó kezekben vagyok, szakszerű és 
odafigyelő kezelést kapok és egy percig sem kellett félnem. Az ott töltött idő kellően rövid és 
hatékony volt. Pénteken vissza kellett mennem az orvosomhoz egy kontrollra. 

Külön köszönet Pap-Tuka doktornak, aki úgy műtött meg, hogy a lehető leggyorsabban 
regenerálódtam és arra is odafigyelt, hogy ezután is tudjak bikinit hordani. Nem tudok 
kellőképpen hálás lenni az orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak és a teljes személyzetnek a 
munkájukért.  

tisztelettel, 

Polgárné Szűcs Gabriella 

  

 

Tárgy:  Thx and sory )) 

Dátum:  Wed, 10 Jul 2019 20:13:38 +0300 

Feladó:  Durmus Oz <durmusoz0051@gmail.com> 

Címzett:  info@delpestikorhaz.hu 

 Hii  

My name is durmus oz. Im from turkey. Last week i was in budapest. Last day i felt sick and they took 
me to your hospital from airport by ambulance.. it was 02 july about 10am. In emergency service 
your doctor and nurses  have treated me and they were all good and kind.  I wanted to say thank u 
and apologize if i made any wrong there.. they helped me well and they were all kind ))) 

  

After i come home i wanted to reach doctor to say thx but i couldnt find any connection. Then i found 
your hospital internet site, then im writing u now and say thx for all.. especcially thx to woman 
doctor in emergency service.. if i have her contact i would like to say thx and im so appricciated to 
her.. 

I wish the best to all your stuff.. )) 

Durmus oz  

Bursa – turkey 

--  

A fordítás így hangzik: 

Helló 

Én………. oz vagyok, Törökországból. Múlt héten Budapesten jártam. Július 2-án 10 óra felé az utolsó 
napon a repülőtéren rosszul lettem és az Önök kórházába hoztak mentővel . A Sürgősségi Osztályon a 
kezelőorvos és a nővérek is rendkívül kedvesek és ügyesek voltak. Szerettem volna megköszönni és 
elnézést kérni az esetleges kellemetlenségért. Segítettek abban, hogy jobban legyek, figyelmesek 
voltak velem.  

Mikor hazaértem, próbáltam elérni a kezelőorvost, de nem tudtam vele kapcsolatba kerülni. Az 
internetes oldalukon keresztül most köszönöm a törődést mindenkinek az SBO-n, főleg a 
doktornőnek. Ha megkaphatom az elérhetőségét magam fogom megköszönni, nagyon értékeltem a 
hozzáállását. 

Minden jót kívánok a kórház dolgozóinak.. )) 

………. oz  

Bursa - Törökország 

 

Tárgy:  Koszonet 
Dátum:  Sat, 6 Jul 2019 14:51:33 +0200 
Feladó:  Kircsi Erika <kircsierika@gmail.com> 
Címzett:  foig@delpestikorhaz.hu, sebeszet@delpestikorhaz.hu 
 

Tisztelt Foigazgato Ur!  
Junius 19-en mentem be epeholyag eltavolito mutetre a korhazba, 20-an megoperalt Kari 
doktor ur es 21-en haza is mehettem. 
Szeretnem ha tudna, hogy a korhazi tartozkodasom alatt mindenki, akivel csak kapcsolatba 
kerultem az osztalyon es a mutoben (nappali es ejszakas noverek, dietas nover, orvosok, 
betegszallito fiatalember, mutos segedek, altatoorvos, a holgy aki fogadott a muto elotereben 
es persze Kari doktor ur) maximalis odafigyelessel es kedvesseggel, turelemmel es 
emberseggel bant velem es ezt lattam a szobatarsaim eseteben is. (A dietas nover meg vegan 
ebedet es vacsorat is intezett nekem, ami tudom nem egyszeru korhazi korulmenyek kozott. ) 
Ugyanezt tapasztaltam a sebeszeti ambulancian is a noverekkel! Pedig nagyon sok a beteg es 
egy reszuk bizony turelmetlen (amit szinten megertek).  
Ugyanez volt a tapasztalatom 3 eve is, amikor elindultak az epekoveim, amit ERCP-vel 
kiszedtek a II. Belgyogyaszati Osztalyon. Akkor is a maximalis gondossaggal es 
odafigyelessel foglalkoztak velem es a szobatarsaimmal mind a noverek, mind az orvosok. 
Tudom sok tamadas eri a korhazat, ezert gondoltam, hatha orulnek az en nagyon pozitiv 
tapasztalataimnak es velemenyemnek.  
Remelem nem surun kell Onoket latogatnom, de ha megis mennem kell, nyugodtan fogok 
menni ezutan is, mert tudom, hogy jo kezekben leszek. 
 
Nagyon koszonok mindent a munkatarsaiknak! 
 
Udvozlettel 
 
Kircsi Erika 
 
 

GÓRCSOGÓRCSO

- Az Ön korában ritka a munkahelyváltás. 
- 20 éve nyugdíjas vagyok, de egyéni vál-
lalkozóként dolgozom a mai napig. A mun-
kahelyváltásra azért kerül sor, mert egy 
kellemetlen incidens során végérvényesen 
megromlott az egyébként labilis kapcso-
latom a korábbi munkahelyem jelenlegi in-
tézetvezetőjével, ezért megvált tőlem. Egy 
kis ideig engedtem csak meg magamnak 
a szomorkodást, aztán megkerestem dr. 
Ila Zsuzsa főorvos asszonyt, akivel régóta 
már baráti viszonyban vagyunk, és felaján-
lottam a szolgálataimat. Itt nagy örömmel 
fogadtak, hamar megszerettem az új he-
lyemet, és ma már úgy érzem, hogy ez a 
változás szükségszerű volt. 

- Fel sem merült Önben, hogy ez esetleg jó 
alkalom lenne a praxisa lezárására?
- Egyetlen másodpercig sem! A vitalitá-
som titka a betegeim szeretete! Van olyan 
betegem, akit több mint 40 éve ismerek, 
és a gyermeke, unokája is járt már nálam. 
Tény, hogy a munkahelyváltás megviselt, 
de most kevesebbet kell utaznom, és az 
új kollégáimmal, főnökeimmel kiváló kap-
csolatba kerültem. Talán kicsit furcsának 
tartanak, mert én mindig ezer fokon égek. 
Mindig csinálnom kell valamit, ami leköt. 
Sajnos a férjem már 20 éve nincs velem, 
és a hiánya a mai napig fáj, pótolhatatlan 
veszteség. Csodálatos házasságom volt. 

- Hogyan lett orvos?
Nagyon erős, összetartó családban nőttem 
fel. Édesapám 6 évig a Don-kanyarnál volt 
hadifogoly. Addig a nagynénémék, nagy-
bátyáim segítették édesanyámat, hogy fel 
tudjon nevelni minket a testvéremmel. A 
taníttatásomat teljes mértékben a roko-
naink támogatták. A nagymamám a Veker-
le Telepen élt, és bár nem volt semmilyen 
egészségügyi végzettsége, mégis minden 
beteg hozzá járt tanácsért a környékről. 
Sorban álltak az emberek a házunk előtt, 
hogy „diagnosztizáljon” és gyógymódot 

javasoljon. Abban az időben csak a leg-
tehetősebbeknek volt pénzük gyógysze-
rekre, ezért a betegeket házi praktikákkal 
gyógyították. Évekig figyeltem csodálat-
tal, ahogy a nagymamám fáradhatatla-
nul, nagy szeretettel segít az embereken, 
ahogy okos és hasznos tanácsokat ad. 
Mikor meghalt, azon törtem a fejem, vajon 
milyen gyógymód segíthetett volna raj-
ta, hogyan lehetett volna meggyógyítani. 
Akkor éreztem először, hogy orvos akarok 
lenni. Végül 1963-ban végeztem általános 

orvosként. Régen nem oda ment az em-
berfia, ahova akart, hanem ahová küldték 
– engem Balassagyarmatra, a Neurológi-
ai és Pszichiátriai Osztályra. Ott tanultam 
meg, hogy az embereknek nem elsősorban 
gyógyszerre van szükségük, hanem törő-
désre, jó szóra és figyelemre. Az orvosság 
csak ezután jön. 

- Hogy került vissza Budapestre?
Amikor férjhez mentem és megszületett 
a fiunk, Dunaharasztiba költöztünk, aho-
vá körzeti orvosnak jelentkeztem. A kisfi-
ammal alig 4 hónapot maradtam otthon, 
akkoriban még nem létezett a gyes. Ha 
beteghez kellett mennem, a férjem vitt 
motorral, biciklivel, éjszaka pedig autóval, 
a gyereket meg a szomszédasszonyhoz 
adtuk be, hogy vigyázzon rá. De, mint a 
nagymamám esetében, az emberek hamar 

rászoktak, hogy személyesen keressenek 
fel. A kisfiam nem örült ennek, nem akart 
osztozni az édesanyján. Nyolc és fél évig 
dolgoztam így, és ez mérhetetlen gazdag 
tapasztalatot jelentett az életemben.  

- Mi terelte a reumatológia felé?
- Hirtelen a fejembe vettem, hogy tanul-
ni szeretnék, fejlődni. Az akkori főorvos 
nem akarta, hogy eljöjjek, ezért kitalált egy 
köztes megoldást és felajánlotta, hogy vá-
lasszak bármilyen szakmát, de maradjak a 
Dunaharaszti Szakorvosi Rendelőben. Ek-
kor jött az ötlet valahonnan, hogy reuma-
tológus leszek. Elmentem az ORFI-ba és 
1979-ben letettem a szakvizsgát. Kitanul-
tam a lézeres technikákat és az akupunk-
túrát is, mert felkészülten akartam várni a 
betegeket, több lehetőség felkínálásával. 
Most úgy tűnik, ismét a megújulás ideje 
jött el. Már boldog és nyugodt vagyok, hogy 
itt lehetek, mert felfrissített és felrázott az 
új környezet. 

- Sosem fárad el?
- Inkább úgy mondanám, hogy beteg pél-
dául sosem voltam. Számomra a pihenés 
mindig aktív pihenést jelent. 10 évig ta-
nultam olaszul, nemrég pedig a franciát. 
Korábban a férjemmel rengeteget utaz-
tunk, és mikor elveszítettem, úgy döntöt-
tem, mindent úgy folytatok, ahogy együtt 
csináltuk. Néha a fiam is utazik velem, 
de számomra az is természetes, ha felü-
lök egy buszra egyedül, és körbeutazom 
Olaszországot, vagy a francia Riviérát. De 
járok Bécsbe is. Imádok utazni, látogatom 
a múzeumokat, történelmi emlékhelyeket, 
és ha tehetem, hódolok a vásárlási szen-
vedélyemnek. Persze nem kell komoly dol-
gokra gondolni, a helyi piacokra járok ki, 
ahol apró csecsebecsére, ruhadarabokra, 
ékszerekre alkudozom. Volt egy fantasz-
tikus barátnőm, aki az operában énekelt 
és megszerettette velem az operát. Ré-
gebben minden előadásra elmentem. Van 
otthon kondigépem, step padom, minden-
féle sporteszközöm, mert gyermekkorom 
óta mindig sportoltam valamit, nem most 
akarok ellustulni. Amikor pedig lehetősé-
gem van, akkor ma is továbbképzésekre 
járok, mert számomra a tanulás sosem ér 
véget. Vallom, hogy a tevékenység éltet.   

H.Sz.

AMÍG ÉLEK, DOLGOZOM  
AMÍG DOLGOZOM, ÉLEK!

Dr. Kovács Magdolna fél éve érkezett az 
Ady Szakrendelő Reumatológiai Osztályára. 
80 évesen váltott munkahelyet egy 50 éves 
munkakapcsolat lezárásaként, és visszatért 
egykori lakóhelyére, Pesterzsébetre, ahol 
gyermekként élt.

NÉVJEGY
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FURCSA BETEGSÉGEK 
A KÖZÉPKORBÓL

Táncoló pestis
gen furcsa járvány ütötte fel a fe-
jét 1518 júliusában, Strasbourg-
ban. Egy asszony, akit a források 
csak Frau Troffea néven említenek, 
minden ok nélkül táncolni kezdett a 
város egyik utcáján, s azt abba sem 
hagyta legalább négy (más forrá-

sok szerint hat) napig. Egy hét sem telt 
el, s már 34 ember folytatta a táncot, egy 
hónap leforgása alatt pedig közel 400 főre 
duzzadt a táncolók létszáma. Néhányan 
közülük a folyamatos megterhelés hatá-
sára szívrohamban, agyvérzésben vagy 
szimplán csak a kimerültség következté-
ben elhunytak.
Hasonló eset fordult elő egyébként Aachen 
utcáin is 1374. június 23-án. A korabeli or-
vosi feljegyzések, egyes krónikák, valamint 
a városi tanács által kibocsátott dokumen-
tumok egybehangzóan állítják, hogy az 
emberek a táncban hunytak el.
 
A táncoló pestisnek vagy pestistáncnak 
elkeresztelt „betegség” kapcsán a korabeli 
orvosok kizárták, hogy annak asztrológi-
ai, esetleg természetfeletti oka lett volna, 
szerintük ez egy természetes betegség 
volt, amelyet a „forró vér” okozott. A ha-
tóságok nem tiltották be a késő középkori 
„villámcsődületet”, sőt inkább - faszínpa-
dok építésével, valamint fizetett zenészek-
kel - ösztönözték a város lakóit, hogy tán-
coljanak, mondván, meg fognak gyógyulni, 
ha kitáncolták magukat.
Pontosan ma sem tudjuk, mi okozta e 
különös betegséget, egyesek szerint az 
anyarozs-mérgezés hallucinogén hatása 
eredményezhette, mások úgy vélik, a tö-
megpszichózis jelensége, esetleg az éh-
ínség és más betegségek okozta stressz 
miatt alakulhatott ki a táncoló pestis. Egy 
érdekes elmélet szerint a tánckórt a Szent 

Vitus katedrálisban előforduló első ismert 
eset után elnevezett vitustánc (másik ne-
vén nyavalyatörés), vagyis egy szervi ideg-
baj okozta, amely főleg gyermekkorban 

figyelhető meg, s a kórisméje szerint az 
arcon és a törzsben jelentkező, gyors rán-
gások jellemzik.

forrás: www.mult-kor.hu

I
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NYÁRI TÁBOR GYERMEKEKNEK
A Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iro-
da nyári tábort szervezett a kórház dol-
gozóinak gyermekei részére. Ez a tábor 
természetesen más volt, mint a többi! 
Az EFI gondosan összeállított programja 
a differenciált személyiségfejlesztésre, 
a saját képességek jobb megismerésé-
re épült, rengeteg sikerélményt adva a 
gyerekeknek. A tudatosság, az az elfo-
gadás és önmegismerés mellett a részt-
vevők a program révén olyan eszközöket 
kaphattak kezükbe, amelyek a félelmeik 
és indulataik kontrollálását, figyelmük 
irányítását, türelmesebb, együttérző 
cselekvést tesznek számukra lehetővé. 
Az irányított foglalkozások alatt a szak-
emberek a stresszel szembeni védekező 
mechanizmusok kialakítását is segítet-
ték. A problémamegoldó készségek fej-
lődéséhez elengedhetetlen a kreativitás 
fejlesztése is. A gyerekek rajzos foglalko-
zások keretében, különböző technikákkal 
ismerkedtek meg, a saját fotó alapján 
készült monokróm önarcképtől a víz-
festék csendéletekig, de akinek ahhoz 
volt kedve, alkothat filctollal, zsírkrétával 
vagy színes ceruzával is. A rajzos progra-
mok a megfigyelés képességét fejlesztik, 
magasabb szintre emelik az összpon-
tosítást, erőteljesen javítja a gyerekek 
koncentrációját – s mindezt a gyerekek 
az iskolában is kiválóan kamatoztathat-
ják majd. 

H.Sz.

ALMANACH 
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Korszerusítés 
és modernizáció 
Intézményünkben több osztályon, folyama-
tosan zajlanak a felújítások és korszerűsíté-
sek.
A Nőgyógyászati Osztályon lévő mosdók fel-
újítása már jócskán időszerű volt. A teljes 
csőhálózat cseréje mellett a kulturált, higié-
nikus környezet érdekében a falakra könnyen 
tisztítható panelek kerültek, a korábbiak he-
lyébe falra függeszthető wc csészéket tele-
pítettek. 
A kórház vízhálózatának korszerűsítése is 
halaszthatatlanná vált, amikor a hálózat 
rendszeres ellenőrzése során csőtörést ta-
pasztaltak a bútorraktárban. A szakembe-
rek éjszakánként dolgoztak a rendszer teljes 
felülvizsgálatán és a hibák javításán, hogy a 
kórház működését ne zavarják. 
A mentőportán cserélni kellett a nyílászáró-
kat. A szigetelés hiánya és a tartószerkezet 
elöregedése miatt, alapos tervezést és a 
felkészülést követően megtörtént a tartó-
szerkezet cseréje, új ablakokat és új ajtót 
építettek be. 
A kolonoszkópiás szűrőhelység felújítása 
kiegészítő feladatokkal is járt. A kórház me-
dikai gázhálózata bővítésre szorult, ezért 
megújult a teljes gázrendszer is. Két korábbi 
orvosi szoba egyetlen tágas helyiséggé ala-

kult. A vizsgálóban a beteg egy kis öltözőben 
tud kulturáltan előkészülni a vizsgálatra, és 
modern klímaberendezést is üzembe állítot-
tak. A helységben egy eszközmosót is elhe-
lyeztek, ennek köszönhetően könnyebb biz-
tosítani a sterilitást. Eközben már zajlanak 
az előkészületek a Gasztroenterológiai Osz-
tály többi vizsgálóinak korszerűsítésére is. 
A Központi Sterilizáló főhelyiségének is le-
zajlott a teljes felújítása. A korábbi padlózat 
elhasználódott, balesetveszélyessé vált, a 
sterilizálógép kondenzvizének túlfolyása mi-
att elázott az alatta lévő helyiség plafonszer-
kezete. Ezen hibák elhárítása mellett a szak-
emberek átalakították a gőzbevezetést, ami 
így gazdaságosabb lett. A munkálatok alatt 
az ideiglenes sterilizáló fennakadás nélkül 
látta el a feladatokat. Végeredményként a 
vadonatúj padlózat mellett plazma-sterili-
záló és modernebb vízdesztilláló berendezés 
is került a helységbe.
Az idei modernizálást és felújításokat az 
ÁEEK támogatásával tudtuk elvégezni, ösz-
szesen 76 millió 300.000 forint összegben. 
Köszönjük kollégáink rugalmas hozzáállását 
és a szakemberek munkáját!

Szh

ALMANACH ALMANACH 
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SZÓRÓ VIVEN  
harmadik éve dolgozik a Pénzügyi Osztályon pénzügyi ügyintézőként 
– jelenleg a kórház főpénztárosa. Egy speciális helyzet miatt hamar rá-
ébredt, milyen összetartó, támogató közösségbe került. 

- Áprilisban egy orvosi diagnózis miatt rémálommá vált az életem, az 
életünk. Szédülés és fülzúgás miatt fordultam orvoshoz, és rögtön az 
első eredmények alapján agydaganatot állapítottak meg, pontosabban 
az agyalapi mirigy daganatát. Ebben a tudatban voltam, és teljesen pad-
lóra kerültem. Lesújtva osztottam meg a főnökömmel is a dolgot, aki 
azonnal intézkedni kezdett. Nekem nem is mondta, mit tervez, de egé-
szen a főigazgató úrig ment, hogy segítsenek. Így végül viszonylag rövid 
idő alatt jutottam el egyéb orvosi vizsgálatokra, ahol aztán kiderítették, 
hogy az állapotom szerencsére nem ilyen súlyos, téves volt a diagnózis. 
Egy bevérzett cisztát találtak a fejemben, az idegsebész pedig azonnal 
megnyugtatott: nem hogy nem halálos, hanem gyógyítható a betegsé-
gem. A mai napig nem tudok napirendre térni afelett, hogy milyen sok 
ember fogott össze értem, és milyen sok segítséget kaptam a legkülön-
félébb osztályokról! 

- Nyíltan beszél a betegségéről. Ez nem mindenkire jellemző. 
- Ami velem történt, az teljesen hétköznapi dolog. Bárki kerülhet hasonló 
helyzetbe. Nem szégyellem, hiszen nem az én hibám, nem az én fele-
lősségem ez a betegség. Minden eset tanulságos, fontos beszélni róluk. 
Ha nem kapok segítséget, abban a tudatban lettem volna sokáig, hogy 
meghalok. Mindenkinek javaslom, hogy hasonló, súlyos helyzetben tárja 
fel jobban a helyzetet, járjon utána, van-e gyógymód, esetleg kérjen má-
sodvéleményt is. Történhetett volna a fordítottja is: ha azt állapítják meg, 

hogy nincs baj, és azután kiderül, hogy komolyabb, mint hittük. Szóval 
mindenképpen utána kell járni a részleteknek, több szakorvoshoz elmen-
ni, és nem azonnal megijedni. 

- A betegsége alatt is dolgozott?
- Igen. Nem is tudtam volna otthon maradni, és a saját bajomon rágódni. 
Jót tett nekem a munka, az itteni környezet és a kollégák lojalitása. Elvi-
selték, amikor feszültebb, türelmetlenebb voltam vagy esetleg hibáztam. 
Ezúton is köszönöm a türelmüket és a megértésüket, a támogatásukat! 
Nagyon szeretem a kollégáimat. Biztos vagyok benne, hogy ha egyszer 
valamiért nem itt fogok már dolgozni, akkor is vissza fogok járni. Renge-
teg jó ember dolgozik ebben a kórházban, és én megtanultam értékelni a 
jó dolgokat. Korábban talán felelőtlenebb voltam, ma már tudatosabban 
élek, jobban megbecsülöm a kapcsolataimat is. A halálos betegség tuda-
ta megváltoztatja az embert. Mérhetetlenül tisztelem az ilyen betegeket, 
hiszen tudom, mit éreznek. 

- Úgy látszik, az édesanyja szakmájához elengedhetetlen empátia mé-
lyen gyökerezik a családban.
- Lehetséges, de amit anyu csinál, azt én nem tudnám! Nehéz munka, 
nagy felelősség és lelkileg is megviseli azt, aki nem alkalmas erre a fel-
adatra. Persze ez az osztály más – itt mások a nehézségek. Nekem is 
gyorsan fel kellett vennem a ritmust, mivel az elődöm nyugdíjba ment, 
tulajdonképpen magamnak kellett kialakítanom az egyes feladatok 
munkamenetét. 

- MI tartozik a feladatkörébe?
- Folyamatos munkakapcsolatban vagyok az önkormányzatokkal, köz-
jegyzőkkel, én kezelem a kórház készpénzes ügyleteit. A betegekkel, 
hozzátartozókkal a letéteket, a hagyatékokat intézem. Ez például nem 
könnyű feladat, sokszor nehéz megértetni a hozzátartozókkal, hogy a 
hozzátartozóik értékeit csakis törvényileg szabályozott módon adha-
tom ki. Ilyenkor igyekszem a lehető legnagyobb megértéssel, türelemmel 
fordulni feléjük, hiszen tudom, hogy ez a szituáció nagyon fájdalmas és 
érzékeny.    

 - Hogyan piheni ki a nehéz feladatokat?
- Manapság sokan szenvednek attól, hogy nem tudják letenni a munkát – 
mi szerencsések vagyunk, nem kell túlóráznunk, nem kell hétvégén dol-
goznunk. Nagy állatbarát vagyok, kutyám, teknősöm és halaim is vannak, 
munka után sietek haza, hogy ellássam őket. Párkapcsolatom most ép-
pen nincs, de nagyon összenőttünk a bátyámmal, az ő baráti társasága 
az én társaságom is, sokat járunk el együtt. 

Sz.H.

CSALÁDBAN MARAD

CSALÁDBAN MARAD!

SZÓRÓ ZOLTÁNNÉ KATI 
immár 30 éve elhivatott szakápoló az Urológiai Osztályon. Gyermek-
ként eldöntötte, hogy az egészségügyben akar dolgozni és a beteg 
embereken fog segíteni: ápolni, gondozni, felvidítani őket. Mindezt a 
családja segítsége nélkül nem tudta volna véghezvinni.

- Nagyon messziről jött Budapestre, hogy a gyermekkori álmát betel-
jesítse.
- Sátoraljaújhelyen születtem. A nagynéném ápolónő volt, és én mindig 
csodálattal tekintettem az ő hivatására. Ahogy néztem munka közben, 
megfogalmazódott bennem, hogy én is ugyanezt szeretném csinálni. 
Kezdetben a helyi kórház műtőjében segédkeztem, amikor édesapám 
észrevett egy álláshirdetést Budakeszin. A Tüdőkórházban kerestek se-
gédápolókat, szállással és továbbtanulást ösztönző programmal. Mindig 
is önálló és talpraesett voltam, úgyhogy nem is volt kérdés számomra, 
hogy eljövök otthonról. 

- Pár év után végül a Jahn Ferenc Kórházban kötött ki.
- Igen, férjhez mentem, Pesterzsébetre költöztem, és láttam, hogy 
itt van ez a szép, akkoriban új kórház. Eljöttem és jelentkeztem. A gé-
gészetre vagy az urológiára volt csak felvétel, az utóbbit tartottam 
szimpatikusabbnak. Ma már tudom, hogy ez a döntésem helyes volt. 
Nagyon megszerettem ezt a szakmát. Sok mindent meg kellett ta-
nulnom, a ranglétra aljáról indultam, de ma már nem nagyon kerülök 
olyan helyzetbe, ahol szakmailag meglephetnek. 

- Mi a feladata egy szakápolónak az osztályon? 
- Főleg vesebetegeket, prosztataműtéteseket látunk el. Nagyon sok 
dolgunk van, hiszen mi készítjük fel a pácienst a műtétre, majd a mű-
tét végeztével átvesszük és segítjük őket a felépülésben. Tesszük ezt 
a fájdalomcsillapítástól a sebkezelésig sokféle eszközzel, de sokszor 
egy-két kedves szó is gyógyító lehet. Szeretem látni, hogy az ijedtség, 
a félelem eltűnik a szemekből és felváltja a vidámság és a nyugalom. 
Mi egész nap a betegek között vagyunk, nekünk kell sugározni feléjük 
a pozitív energiát. 

- Csillog a szeme, ahogy mesél. 
- Engem az, hogy bemegyek a kórterembe, teljesen feltölt, olyankor elönt 
a derű. Szeretem látni, ahogy a betegeink talpra állnak, ahogy megte-

szik az első önálló sétát, vagy egyedül elvégzik a fürdést. Úgy tekintek rá, 
mint a munkám eredményére. Persze nekem is van nehéz, megterhelő 
pillanatom, olyankor pár perc magányra van szükségem, és máris megy 
tovább az élet. 

- Ebben a szakmában elengedhetetlen az elhivatottság. 
- Nem mindenkinek való ez a szakma. Nagyon sokat kell beletenni a sa-
ját erőből, energiából, és ezt nem feltétlen kapja vissza az ember, vagyis 
nem ugyanabban a formában. Az új kollégákat figyelve rögtön látjuk, ki 
az, aki itt fog maradni, mert megvan benne a szakmai alázat és a lelkese-
dés. A sikerélmény speciális fajtáját kapjuk: a betegek lábra állnak, majd 
elmennek haza. Az, hogy meggyógyulnak, a mi munkánk eredménye is. 
Ha vannak, akik a kontrollvizsgálatra visszatérve megkeresnek minket, 
és vidáman, elégedetten mondanak köszönetet, az maga a boldogság. 

- Gyermekei is az egészségügyet választották?
- Nem, bár Vivi lányom itt dolgozik, de nem egészségügyi munkakörben. 
Bár tőlem csak jót hallottak a munkámról egész életükben, de azt látták, 
hogy az nem mindig csupa vidámság és a boldogság. A munkabeosz-
tásomat bár megszokták, de sosem szerették. Sokszor bejöttek velem 
vagy hozzám, ilyenkor látták a munkánk árnyoldalait is. Ha a férjemre 
nem támaszkodhatnék, képtelen lennék itt dolgozni, de ő mindenben se-
gít és támogat. Akkor is, ha otthon összeszedtem felesleges ruhákat és 
behozom az osztályon fekvő hajléktalanok számára. 

- Végül a lánya mégis kórházi alkalmazott lett.
- Vivit én hoztam az intézménybe, ami azért volt remek ötlet, mert kide-
rült, hogy nagyon megbízható és pontos munkaerő. A korábbi munkahe-
lye fizikailag és lelkileg is nagy megpróbáltatás volt számára, és meg-
beszéltük, hogy muszáj lesz váltania. Hallottam, hogy a pénztáros hölgy 
nyugdíjba megy, beajánlottam hát a lányomat, a többi pedig már rajta, az 
ő munkáján múlt. Mivel együtt lakunk, reggelente gyakran jövünk együtt. 
Nagyon közel állunk egymáshoz, nem is anya-lánya, inkább barátnői a vi-
szonyunk. De a többiekkel is nagyon szoros a családi kötelék. Számomra 
otthon lenni a családom körében, jóízűeket beszélgetni, együtt nevetni a 
legfantasztikusabb érzés a világon. Egyetlen dologra vágyom még iga-
zán: alig várom, hogy nagyszülők legyünk a férjemmel!
 

Sz.H.

CSALÁDBAN MARAD
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- A különféle rovarcsípésekkel hozzánk for-
dulók száma értelemszerűen a nyári időszak-
ban ugrik meg jelentősen. Ilyenkor az embe-
rek sokkal többet tartózkodnak a szabadban, 
sokkal kevesebb ruhában, mint máskor, és a 
bogarak, rovarok életciklusa is indokolja ezt. 
Télen inkább csak a belső terekben előfordu-
ló poloskacsípéssel jelentkeznek a betegek. 
Leggyakrabban kullancs eltávolítása miatt és 
szúnyogok által okozott csípéssel fordulnak 
hozzánk, de gyakori a méh- és darázscsípés 
is. Adná magát még a pókcsípés, de erre a 
bőrtünetekből nem tudunk következtetni, 
csak ha a beteg maga is tudja, hogy pók csíp- 
te meg. Az egyik leggyakoribb kérdés egyéb-
ként éppen az, hogy milyen állat okozhatta a 
bőrpírt, duzzanatot, de ez sokszor nem álla-
pítható meg. Ráadásul a rovarok jó része ál-
munkban támad, így végképp nehéz feltárni a 
tettes kilétét.

- A kullancstól nagyon sokan tartanak a 
lehetséges szövődmények miatt. Mikor for-
duljunk orvoshoz?
- Az első és legfontosabb teendőnk a kul-
lancs eltávolítása. Ezzel nem érdemes várni 
vagy orvoshoz szaladni. Fontos, hogy ne ken-
jük be semmivel, felejtsük el az interneten 
terjedő gyufás módszert is, fontos, hogy az 
állat ne fulladozzon. A patikákban többféle 
eszköz is kapható erre a célra. Ha gyakran 
járunk kirándulni, mindenképpen érdemes ki-
tapasztalni, hogy nekünk melyik áll jól kézre. 
Az eltávolítás után a harapás helyét érdemes 
betadinnal ecsetelgetni. A szakorvost akkor 
keressük fel, ha számunkra elérhetetlen he-
lyen van a rovar vagy nem sikerül kiszedni. 
Az eltávolítás után tapasztalhatunk kis terü-
leten helyi bőrpírt. Ám ha a csípés utáni 1-2 
hétben piros folt jelenik meg ezen a terüle-
ten, amely nem viszket, tünetet nem ad, és 
a szélén terjed, akkor mindenképpen keres-
sük fel az orvosunkat. A Lyme-kór a legtöbb 
esetben, időben felismerve antibiotikumokkal 

jól kezelhető, de a tünetek alapján szerológiai 
vérvételre is szükség lehet. A kullancs okozta 
agyhártyagyulladás viszont komoly betegség 
lehet, vírusfertőzés okozza, ezért védőoltás-
sal lehet megelőzni. Ezt a háziorvosoknál 
érdemes felíratni és beadatni. Szánjunk rá 
időt már a kullancs szezon előtt, mert nem 
egyetlen oltásról van szó, és nem egyik napról 
a másikra alakul ki a védettség!

- Mi a helyzet a szúnyogcsípésekkel? Való-
ban „csak szúnyogcsípés”?
- Idén sokan jelentkeztek nálunk teljesen ár-
talmatlan, apró csípésekkel. Nagynak érzem 
a média felelősségét: az utóbbi időben álta-
lánossá vált, hogy kattintásvadász címekkel 
riogatják az amúgy is szorongó, neurotikus 
lakosságot. Rovarcsípésekkel csak akkor for-
duljunk orvoshoz, ha a csípés nyomán láz lép 
fel, ha nyirokércsíkot látunk, vagyis piros csí-
kot a testen. A közhiedelemmel ellentétben 
ez nem a vérmérgezés tünete, hanem nyi-
rokér-gyulladást jelez, tehát túlzottan meg-

ijedni nem kell. Ilyenkor azonban indokolttá 
válhat az antibiotikumos kezelés.

- Mi a helyzet az allergiás tünetekkel? 
- Ilyen esetekben természetesen azonnal or-
voshoz kell fordulni. Az anafilaxiás rosszullét 
az egész szervezetet, légzést és keringést is 
igénybe vevő, akut rosszullét, például rovar-
csípés következtében. A betegek egy része 
tudatában van annak, hogy allergiás, mond-
juk, a méhcsípésre, és tart magánál adre-
nalinos injekciót. Ez egy toll formájú eszköz, 
amivel laikusok is könnyedén beadhatják a 
sokszor életmentő szert. Ha tehát a rovar-
csípést követően arc- vagy ajakduzzanat, 
légzési-, nyelési nehezítettség lép fel, for-
duljunk mielőbb orvoshoz! De a csípés után 
fellépő helyi duzzanat, kipirosodás, viszketés 
nem minősül allergiás reakciónak, minősül, 
hanem a szervezet csípésre adott normál 
reakciója. Fontos tudni, hogy egy-egy csípés 
után több napig, sőt van, hogy egy hétnél to-
vább láthatóak a bőrtünetek, és gyakran nem 
is az első napon viszketnek legjobban. Gye-
rekeknél az is előfordul, hogy egy csípés után 
annak környékén is kiütések jelennek meg, ez 
is normális jelenség. 

- Rovarcsípéssel orvoshoz fordulni tehát 
ritkán kell. Hogyan kezeljük otthon a csípé-
seket? 
- A patikában vény nélkül kaphatók antihisz-
tamin tabletták, amelyek csökkentik a visz-
ketést, kipirosodást, duzzanatot csökkentik, 
amelyet a csípés nyomán felszabaduló hisz-
tamin okoz. Ismert és jó szer a viszkető, égő 
érzés enyhítésére a Fenistil gél. A hűsítő bo-
rogatás, jegelés is jó hatású lehet. A gyerekek 
sokszor elvakarják a csípéseket, de sebese-
dés esetén is elég odafigyelni, hogy a seb ne 
gennyesedjen, esetleg hámosító kenőcsöt 
használni. 

Huszti Szilvia

A rovarok leginkább nyaranta jelentenek gondot, hiszen a meleg idővel szaporodnak el, és mi is ilyenkor hagyjuk szabadon a legtöbb bőrfelületet 
magunkon. Ám a hangyák, a szúnyogok, legyek, pókok, csótányok és poloskák a hűvös idő beköszöntével otthonainkba is előszeretettel költöznének 
be. Ezért ilyenkor is érdemes a bosszantó kis lakótársak ellen konnektorba helyezhető riasztóval, a levegőbe vagy a testünkre permetezhető spray-vel 
védekezni. Az egyik leghatékonyabb védekezés a szúnyogháló, amelynek apró rácsain keresztül nem jut át még a legapróbb rovar sem. Védekezés 
hiányában fel kell készülni a különféle csípésekre – és nem mindig ismerhető fel, melyik milyen rovartól származik, de allergiás reakcióra is számíthatunk. 
A különféle csípések okozta tünetek labirintusában az Ady Szakrendelő bőrgyógyász főorvosa, dr. Hegedűs Gyöngyi segít eligazodni.

KELLEMETLEN 
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