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A legtöbb hős 
elsőre teljesen át-

lagos embernek tűnik, és nem is 
gondolnánk, hogy mire képes.” 

Philip Zimbardo
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SEMMELWEIS-NAP 2020

Érdekes aktualitását adta idén a Semmelweis Ignác által szorgal-
mazott fertőtlenítő kézmosás: ugyanerről visszhangzik hónapok 
óta minden híradás. Ennek megfelelően Semmelweis-napi ünnep-
ségünk sem kezdődhetett másképpen. De nem ez az egyetlen 
óvintézkedés, amely mássá tette az idei ceremóniát: az átadók és 
a díjazottak nem fogtak kezet, maszkot viseltek, a kitüntetettek és 
ünneplők pedig a megszokottnál kisebb csoportokban érkeztek, 
és több turnusban vehették át az elismeréseket – betartva a szo-
ciális távolságtartás követelményét. Számos dolgozó a főépület 
ablakából követte a ceremóniát, onnan tapsolt a díjazottaknak, 
és onnan hallgatták a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar 
által játszott darabokat.
Dr. Molnár-Gallatz Zsolt levezető elnök nyitó szavai, valamint dr. 
Ralovich Zsolt főigazgató köszöntője után elsőként a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyi szervezete által kitünte-
tésre felterjesztett két kollégánk vehette át Major Erikától, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara XX., XXI., XXIII. kerületi elnö-
kétől és Molnár Beatrix ápolási igazgatótól a MESZK Semmelweis-
napi Elismerő Oklevelét, valamint dr. Ralovich Zsolt főigazgatótól 
Kórházunk jubileumi emlékérmét:

Barta Józsefné Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály
Pintérné Redele Orsolya Sebészeti Osztály

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a magyar ápolók nem-
zetközi napja alkalmából

Kállainé Gál Krisztina a Pszichiátriai Centrum 
   főnővérhelyettese

kiemelkedő szakmai tevékenységéért az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának elismerő oklevelét vehette át február végén 
a Duna Palotában. Kiváló munkája elismeréseként ünnepsé-
günkön a valamennyi díjazottnak járó jubi leumi emlékérmet 
adta át neki dr. Ralovich Zsolt főigazgató és Molnár Beatrix 
ápolási igazgató.

A Közalkalmazotti törvény alapján, tartósan magas színvonalú, lel-
kiismeretes munkájáért idén munkatársi címet kapott:

Bihari Edit Szemészeti Osztály
Kiss Mihályné Központi Sterilizáló

Kozma Józsefné  I. Belgyógyászati Osztály 
Ujváry Balázs György Betegszállítási Csoport

Kiemelkedő munkája elismeréseként tanácsosi címben részesült:

Csabai Csilla  Dietetikai Szolgálat
Erős Annamária  Tüdőgondozó
Fabók Ferencné  Központi Rehabilitációs Osztály
Füzesi Zsuzsanna Pathológiai Osztály
Kőfalvi Ádám  Szociális Csoport
Melcher Györgyné Urológiai Osztály 
Dr. Seres Éva  Neonatológiai Intenzív Centrum
Tőkés Judit  Sebészeti Osztály

Szorgalma és szakmai odaadása jutalmául főtanácsi kinevezést 
vehetett át:

Márta Nóra  Központi Gyógytorna
Tóth Ágnes  Higiéniai Osztály 

A gazdasági-adminisztratív területek osztályvezetőinek javaslata 
alapján, példamutató hivatástudattal és kiemelkedő szakmai fel-
készültséggel végzett, lelkiismeretes munkájáért gazdasági igaz-
gatói elismerő oklevelet vehettek át a következők: 

Bai Zoltán József  Szállítási Csoport
Czomba Sándor  Mosoda-Varroda

Csapó István  Műszaki Osztály
Darók Klára  Betegfelvételi Csoport
Hardi Zoltánné  Központi Rehabilitációs Osztály
Hurja István  Szállítási Csoport
Jantászné Kovács Ágnes Kontrolling Osztály
Kardos Péter Attiláné Mosoda-Varroda
Kovács Edina  Élelmezési Osztály
Kovács József  Műszaki Osztály
Kránicz Tibor  Műszergazdálkodás
Méhes András  Élelmezési Osztály
Nagy Erika  Informatika, Telefonközpont
Nagy István  Ellátási Osztály
Popovics Erika  Betegfelvételi Csoport
Szakács Melinda Ildikó Anyaggazdálkodási Osztály
Szalai Gábor  Ellátási Osztály
Vaczulik Miklós  Logisztika/Szállítási Csoport
Zókáné Vida-Szűcs Ildikó Informatika
Zoltán Miklós Sándor Műszergazdálkodás

Az ünnepség következő eseményeként került sor az ápolási igaz-
gatói dicséretek kiosztására. 25 kollégánk vehetett át ápolási igaz-
gatói oklevelet, valamint jubileumi érmét Kórházunk főigazgatójá-
tól és ápolási igazgatójától:

Baloghné Nagy Henrietta Aneszteziológiai és Intenzív 
   Betegellátó Osztály
Balla Gyöngyvér  Neonatológiai Intenzív Centrum

Kórházunk fennállásának jubileumi évében az előző évekhez képest rendhagyó módon, de nem kevésbé ünnepi han-
gulatban zajlott a magyar egészségügy napja alkalmából megrendezett díjkiosztó ünnepségünk június 25-én. 

     RIPORT                                                                                                                        
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Barabás Lajos  Pszichiátriai Centrum
Bárdos Judit  Aneszteziológiai és Intenzív 
   Betegellátó Osztály
Bencze Nóra  Központi Radiológiai Osztály
Creta Szimóna  Neurológiai Osztály
Fehér Rózsa  III. Belgyógyászati Osztály
Fléger Anita Szilvia I. Krónikus Belgyógyászati 
   és Rehabilitációs Osztály
Huszti Szilvia  Központi Gyógyszertár
Kalauz Lászlóné  II. Krónikus Belgyógyászati Osztály
Kiss Erika  III. Belgyógyászati Osztály 
Kiss Mária  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
   Nyaksebészeti Osztály

Lobodáné Matus Andrea Ady Endre utcai Szakrendelő
Magyarné Szlovicsák Teréz Sebészeti Osztály
Megyeri Pál Péter  Központi Gyógytorna Szolgálat
Módis Tamás  Sürgősségi Betegellátó Osztály
Nagy Erzsébet  Neurológiai Osztály
Ojtózi Beáta  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti
   osztály
Palástiné Rostás Mónika Pszichiátriai Centrum
Póthné Redling Erika II. Belgyógyászati Osztály 
Rácz Györgyné  I. Belgyógyászati Osztály 
Sass Ilona  Központi Műtő 
Szidorné Fissi Ilona Pszichiátriai Centrum
Tóth Ágnes Zsuzsanna Újszülött Részleg
Veress Kinga  Urológiai Osztály

Természetesen azok sem maradhattak ki az ünneplésből, akik a 
járvány elleni harc első vonalában küzdöttek – őket dr. Molnár-
Gallatz Zsolt köszöntötte, beszédében kiemelve, hogy a koronaví-
rus-járvány nem csak a jubileumi Semmelweis-nap lebonyolítását 
tette rendhagyóvá az elmúlt 3 hónapban, hanem intézményünk 
napi működését is, ami rendkívüli helyállást, áldozathozatalt és 
kitartást követelt valamennyi munkatárstól. „Sokan voltak köztünk 
olyanok, akik a frontvonalban, a covidos betegek közvetlen ellátá-
sában vettek részt, vállalva a fertőzésveszélyt, és tették ezt köteles-
ségtudatból, valamint a gyógyítás és embertársaink iránti elköte-
lezettségből” – mutatott rá. Áldozatos munkájuk elismeréseként 
főigazgatói elismerő oklevelet és ezüstözött emlékérmet vehetett 
át dr. Ralovich Zsolt főigazgatótól, Molnár Beatrix ápolási igazgató-
tól és dr. Dobosi Zsolt orvosigazgatótól:

Ács Erika  Higiénia
Bencsik Krisztina  Higiénia
Dr. Botta Kozmin  I. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Bozsaki Ákos  Urológiai Osztály
Dr. Dancsó Dóra  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Fekete Áron Péter Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály
Dr. Gaál Dóra  II. Belgyógyászati Osztály 
Harsányi Nikolett Pszichiátriai Centrum
Dr. Hegedűs Roland I. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Hóbor Anita  III. Belgyógyászati Osztály 
Horváth Erika  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Karabinos Kinga Urológiai Osztály
Dr. Kovács Dénes  Urológiai Osztály
Dr. Krisztin Norbert Fül-Orr-Gégészeti és 
   Fej-Nyaksebészeti osztály
Dr. Liebe Rebeka  II. Belgyógyászati Osztály 
Moharos Pál Lászlóné Pszichiátriai Centrum
Dr. Molnár Eszter  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Mravik Anna  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Nádudvari Anna Szemészeti Osztály
Dr. Pallag Géza  Sebészeti Osztály
Patakiné Balogh Györgyi Tüdőgondozó
Dr. Pavlekovics Márk Neurológiai Osztály
Dr. Pintye Zoltán  Aneszteziológiai és Intenzív 
   Betegellátó Osztály

Porkoláb Veronika  Aneszteziológiai és Intenzív  
    Betegellátó Osztály
Sallai Franciska   I. Belgyógyászati Osztály
Seemayerné Gerstner Szilvia Szemészeti Osztály
Seres Margit Mercédesz  Központi Radiológiai Osztály
Szabó Mária   III. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Szabó Orsolya  II. Belgyógyászati Osztály 
Tar Tünde   Higiénia
Tengel Ágnes Irén  Higiénia
Dr. Tomasics Gyula  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Torma Eszter   Pszichiátriai Centrum
Tóth Eszter   Központi Műtő
Tömös Tamara   Szülészeti - Nőgyógyászati  
    Osztály
Viglási Mihályné   Tüdőgondozó
Dr. Zólyomi Gergely  III. Belgyógyászati Osztály

A hagyományoknak megfelelően az osztályok tudományos 
tevékenységét is díjazta az intézményvezetés, amelyet 2004 
óta minden év végén a Tudományos Bizottság mér fel. Az osz-
tályok többek között megadják dolgozóik tudományos minősí-
téseit, az általuk jegyzett tankönyvfejezetek, külföldi és magyar 
szaklapokban megjelent publikációk, kongresszusi előadások, 
hazai továbbképzésen történt előadások adatait. Az értékelés-
ben plusz pontot jelent a kórházon belüli akkreditált képzé-
sek szervezése, valamint beleszámít a szakszemélyzet tudomá-
nyos tevékenysége is. 2019-ben 35 publikáció, 34 folyóiratcikk, 1 
könyvfejezet és 167 tudományos rendezvény-, konferencia-előa-
dás született kollégáink közreműködésével. A tavalyi tudomá-
nyos munka alapján elismerő oklevelet vehetett át a főigazga-
tótól és az orvosigazgatótól:

A 151 ponttal harmadik helyezést elérő  II. Belgyógyászati
     Osztály,
a 310 ponttal második helyezést elérő  Neurológiai Osztály, 
valamint a 376,5 ponttal első helyezett  Urológiai Osztály.

Ugyancsak a Semmelweis-napi ünnepségen adják át minden 
évben az adjunktusi és főorvosi kinevezéseket is. Idén kiemelkedő 

szakmai felkészültséggel végzett munkájáért adjunktusi kineve-
zést kapott:
Dr. Juhász Imre    Sebészeti Osztály
Dr. Csihi Levente    Pszichiátriai Centrum

Főorvosi kinevezésben részesült:

Dr. Hain András  Aneszteziológiai és Intenzív 
   Betegellátó Osztály
Dr. Lukász Péter  Sebészeti Osztály
Dr. Nádasdi Ákos  III. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Páll István  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Rácz Sándor  II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Sinka Boglárka Neurológiai Osztály
Dr. Titkos Barbara Pszichiátriai Centrum
Dr. Vasadi Zsuzsanna I. Belgyógyászati Osztály 

Példamutató hivatástudattal és kiemelkedő szakmai felkészültség-
gel végzett, lelkiismeretes munkájáért orvosigazgatói dicséretben 
részesült:

Dr. Ungvári Ágnes II. Belgyógyászati Osztály 
Dr. Dér János  Urológiai Osztály
Dr. Koós Attila  Sürgősségi Betegellátó Osztály
Rónainé Dr. Kiss Ágnes Központi Gyógyszertár
Dr. Tóth Erzsébet  Központi Radiológiai Osztály

Semmelweis-nap alkalmából, példamutató hivatástudat-
tal és kiemelkedő szakmai felkészültséggel végzett, tartósan 
magas színvonalú, lelkiismeretes munkájáért főigazgatói dicsérő 
okleve let és a valamennyi díjazottat megillető jubileumi érmét 
vehetett át dr. Ralovich Zsolt főigazgatótól és dr. Török Árpád 
főigazgató-helyettestől:

Dr. Anselmo Viktória Központi Rehabilitációs Osztály
Duló Attiláné  Ápolási Igazgatóság
Szelényi Attila Lászlóné Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály
Zsoldos Mária  Kontrolling Osztály 

Szilárd Z.
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K Ö S Z Ö N Ő L E V E L E K
A kórházunkban megforduló betegek és  hozzátartozók gyakran ragadnak tollat, 
hogy néhány kedves szóval, mondattal lepjenek meg bennünket. Mi pedig mindig 
szívesen osztjuk meg a dicsérő szavakat. 

DR. FÓNYAD LÁSZLÓ DÍJ

2019-ben dr. Kökény Zoltán orvosigazgató-helyettes 
kezdeményezésére és a kórházvezetés támogatásával 
dr. Ralovich Zsolt főigazgató létrehozta a Dr. Fónyad 
László Díjat. 
A Dr. Fónyad László Díjat azon nyugdíjas korú, a kórház 
betegellátási tevékenységében több évtizeden át részt-
vevő kollégák kaphatják, akik személyes szakmai példa-
mutatásukkal hozzájárultak az intézmény hírnevének 
öregbítéséhez, alázatos munkájukkal a folyamatosan 
változó környezetben is a betegek gyógyulását tartot-
ták legfőbb feladatuknak. 
Idén 5 fő részesült ebben az elismerésben, amelyet dr. 
Ralovich Zsolt főigazgató és dr. Dobosi Zsolt orvosigaz-
gató adott át.

dr. Dobos Andrea, a Központi Laboratórium vezető 
munkatársa, 
aki 1977-ben diplomázott, 1981-ben szerezte meg kli-
nikai laboratóriumi szakorvosi képesítését, majd 1980 
októbere óta dolgozik a kórházban, 2016 áprilisa és 
2019 novembere között pedig többször látta el a labor-
vezetői feladatokat.

dr. Földi Mária, a Pulmonológia főorvosa, 
aki 1962-ben diplomázott, 1965-ben szerezte meg tüdő-
gyógyász szakorvosi végzettségét, 1977-ben társada-
lom-orvostan szakos diplomát szerzett, és 1998 júliu-
sától dolgozik pulmonológiai szakorvosi munkakörben.

Dr. Karátson Dezső, a II. Krónikus Belgyógyászati 
Osztály szakorvosa,
aki 1960-ban szerezte meg orvosi diplomáját, 1965-
ben végezte el a belgyógyász szakorvosi képzést, és 
1985 novembere óta dolgozik a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházban.

Dr. Kóthy József, az Ortopédiai Szakrendelő szakorvosa, 
aki 1964-ben diplomázott, ortopédus szakorvosi vég-
zettségét 1969-ben szerezte meg, 1973-ban pedig trau-
matológus szakorvosi képesítést kapott, ezt követően 
1989 júliusától dolgozott intézményünkben 18 éven át 
közalkalmazottként, 2014-ben - rövid intermezzo után 
- tért vissza ortopédiai szakrendelésünkre.

Dr. Pető Imre Iván, a III. Belgyógyászati Osztály általá-
nos belgyógyászati ambulanciájának vezetője, 
aki 1970-ben diplomázott, 1975-ben szerezte meg a 
belgyógyász szakorvosi végzettséget, 1996-ban pedig 
klinikai immunológus és allergológus szakorvos lett, 
intézményünkben pedig 2000 őszétől lát el szakorvosi 
feladatokat. 
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    INTERJÚ                                    

GYORSAN, BIZTOSAN ÉS JÓKEDVŰEN!

– Ön szerint inkább a kardiológusnak 
vagy a közelmúltban a járvánnyal kap-
csolatos feladatok ellátásával meg-
bízott főorvosnak ítélték meg ezt az 
elismerést?
– Őszintén szólva: nem tudom. Lehet, hogy 
mindkettőnek szerepe volt benne. A többi 
díjazottat sem kifejezetten egyetlen cél-
feladat elvégzéséért tüntették ki, hanem 
az adott személy életét, pályáját is díjaz-
ták vele. 

– Ha már az életpályánál tartunk: milyen 
útravalót, jó tanácsot adna (vagy szokott 
adni) a rezidens kollégáknak: mi a fontos 
ezen a pályán, ha valaki Önhöz hason-
lóan példaértékű munkát szeretne 
végezi?
– Nem szabad elfelejteni, hogy a betegnek 
kell a középpontban lennie. Emlékszem, a 
régi Belgyógyászat tankönyv elején latinul 
volt megfogalmazva, hogy hogyan kell dol-
gozni: cito, tuto et iucunde, azaz: gyorsan, 
biztosan és jókedvűen. Egyszerűen szólva: 
meg kell vizsgálni a beteget, és a beteg 
üdvét kell szem előtt tartani a gyógyítás 
során.

– A koronavírus-járvány késő tavaszi 
időszakában az igazolt fertőzött, 
de gépi lélegeztetésre nem szoruló 
betegek ellátását irányította a kórház-
ban. Milyen újdonságokat hozott ez a 
munkájában az eddigi tapasztalataihoz 
képest? Milyen nehézségekkel kellett 
szembenézni?
– A járvány önmagában nem jelentett 
szakmai kihívást, nem ez volt igazán nehéz, 
sokkal inkább a szervezés és a naponta 

változó környezethez való alkalmazkodás. 
Nem ismertük a betegséget teljes mivoltá-
ban, és gyakorlatilag menet közben tanul-
tuk a tüneteket, az ellátási lehetőségeket. 
Még ma sem tudjuk teljesen pontosan, 
mivel állunk szemben. A másik nehézség 
az volt, hogy a járványügyi vészhelyzet első 
pillanatában a dolgozók egy jelentékeny 
részét elvesztettük: a 65 évnél idősebb kol-
légákat, akik a legtöbb tapasztalattal ren-
delkeznek, hazaküldtük; első nap 3 kolléga 
került karanténba, a negyedik doktor pedig 
betegen feküdt otthon. Az osztály 15 orvo-
sából tehát 6 kiesett az első másodpercben, 
így kellett nekivágnunk a járvány elleni 
küzdelemnek. 

– Vezetőként a munkatársai munkavég-
zéséért, motiválásáért is felelős. Voltak-e 
ezen a téren nehézségei az eddigiekhez 
képest a járvány hatására?
– Mindenkit megérintett ez a járvány, min-
denki félt egy picit tőle. De nagyon büszke 
vagyok a társaságra, mert sokszor önma-
gukat felülmúlva, rendkívül szimpatiku-
san és nagy odaadással dolgoztak ebben 
az időszakban. Nem lepődtem meg, mert 
mindig is ezt vártam tőlük, de nagyon jó 
csapatként viselkedtek – még akkor is, 
amikor napról napra kellett újratervezni 
a munkarendet, az ügyeleteket, pótolni a 
kiesetteket, és soha nem volt egy pillana-
tig sem kétséges, hogy meg fogjuk oldani 
a problémákat.

– Más osztályokról is történt személyi 
átszervezés?
– Igen, kellett is! Köszönöm egyrészt a 
vezetésnek, másrészt a társosztályoknak, 

„Ez egy olyan szakterület, ahol sok-sok apró munkával lehet nagyon szép eredményeket elérni” – mondta 2014-ben 
egy lapunknak adott interjújában dr. Lippai József, és ahogy munkájához, úgy szavaihoz is hű maradt: 2020. július 
6-án a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa átvehette az egészségügy 
területén kapható legmagasabb szintű elismerést, a Semmelweis-díjat. Az elismerést a Semmelweis-napi elis-
merések átadó ünnepségén Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter adta át a Pesti Vigadóban. A kitüntetést évente 
legfeljebb öt olyan személynek ítélik oda, aki az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás 
terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el.

hogy számos kollégát kaptam, szinte 
minden osztályról, akik az első perctől 
kezdve felvették a fonalat és beálltak 
a csapatba, teljes odaadással végezve  
a feladatokat – le a kalappal előttük!

– Egy ilyen időszak után vagy úgy általá-
ban, a pályán töltött hosszú évek során 
hogyan lehet védekezni a kiégés ellen, 
ami sok kollégája szerint valós veszély?
– Nem vagyok egy burnout-szakértő. 
(Nevet.) De meg kell látni a szépségeket 

a gyógyításban és a kórházi munkában, 
hiszen mindig van ilyen: minden eset más, 
minden ember más. Ugyan vannak elszo-
morító történetek is, de olyankor sem lehe-
tünk passzívak. Akinek a gyógyulásban 
nem lehet segíteni, annak is tudunk valamit 
adni azzal, hogy elkísérjük az utolsó nap-
jaiban, enyhítjük a szenvedéseit, és ezek 
az esetek is járhatnak katartikus élmé-
nyekkel. A másik fontos dolog, hogy sze-
retni kell az embereket és be kell őket vonni 
a velük kapcsolatos történésekbe. Nem 

munkadarabok ők, hanem embertársaink, 
akiken segíteni kell.

– Mivel kapcsolódik ki egy kardiológus? 
És vigyáz-e a szívére?
– Amennyiben van erre lehetősége, 
sportol – hanem is versenyszerűen, de 
amatőr szinten mindenképp. Biciklizem, 
úszom, túrázom – ilyesmikkel kapcsoló-
dok ki mozgás szempontjából. És aztán 
ott a család, a kerti munka... ezek szen-
zációsan kikapcsolják az embert.

– És még a szívnek is jót tesznek!
– Így van. Az unokákkal való játék sem 
utolsó, korábban pedig a gyerekek adtak 
feladatot.

– Ha döntéshozó lenne, Ön kinek / kiknek 
adna kitüntetést és miért?
– Nehéz kérdés, mert az ember azt 
sem tudja, hogy pontosan miért kapta.  
A díjjal kapcsolatban sok visszajelzés 
érkezett hozzám. Az egyik régi igazga-
tóm azt mondta, hogy 40 éve figyeli, 
hogy kik kapnak díjat és most úgy érzi, 
hogy megérdemelt emberhez került, ami 
nekem nagyon jól esett. Azzal magya-
rázta, hogy végre olyan ember kapta, 
aki a betegek gyógyításában közvet-
lenül részt vesz és vállal. Őket kellene 
díjazni szerintem, akik ténylegesen és 
tevékenyen részt vesznek a gyógyítás-
ban és akikről a többiek példát vehet-
nek. Ezenkívül persze megérdemlik azok 
is, akik nagy összefüggésében irányít-
ják a rendszert, mert ők másért felelő-
sek: a sok ember egészségéért, nem az 
egyéni esetekért. Sok kitüntetésre méltó 
embert tudnék említeni, akár az osztály-
ról is többeket.

– Köszönöm a beszélgetést, és még 
egyszer gratulálok a díjhoz!

Szilárd Z.
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„JÓKÉPŰ GYEREKNEK” NEVEZTE FERENC JÓZSEFET, 
KÉT VÁROSBÓL IS KITILTOTTÁK A MAGYAR ORVOST

107 éve, 1913. május 19-én halt meg báró Korányi Frigyes belgyógyász, akadémikus, a tuberkulózis elleni 
küzdelem hazai kezdeményezője. Az első magyar orvos volt, akinek tudományos munkásságára a külföld is fel-
figyelt, meghatározó kézikönyvek (lépfenéről, tüdőbetegségekről szóló) fejezeteit írta meg.

     TUDOMÁNY                                    

Korányi Frigyes 1827. december 10-én 
született Korányi Sebald nagykállói 
orvos elsőszülött fiaként. 1844-től a 
pesti egyetem orvosi karán tanult, ahol 
a haladó gondolkodású Balassa János 
sebészprofesszor kedvelt tanítványa volt.
A szabadságharcban nemzetőrként, 
majd a Szabolcs vármegyei önkéntes 
zászlóalj gyógyszertárának parancs-
nokaként, később honvédorvosként, 
végül a 104. honvédzászlóalj főorvo-
saként szolgált.

Orvosi oklevelét 
1851-ben Pesten, 
szülészmesteri és 
sebészi képesítését 
egy évvel később, 
Bécsben szerezte 
meg. Nem sokkal 
később azonban 
egy rokonának írt – 
Ferenc József csá-
szárt „jóképű gye-
reknek” tituláló, a 
cenzúra által jól 
táplált  gyerek-
nek értelmezett 
– megjegyzése 
miatt felségsértés 
vádjával mindkét 
városból kitiltot-
ták és Nagykállóra 
száműzték.
Korányi 1852-től 
itt dolgozott gya-
korló orvosként 
kitűnő diagnoszta 
hírében álló apja 
mel lett ,  ak itől 
előbb megtanulta 
a betegészlelés 

művészetét, majd önállósulva 1859-ben 
megalapította a helyi kórházat.
Orvos barátaival – köztük Markusovszky 
Lajossal – levelek útján tartotta a kapcso-
latot, 1857-58-ban tudományos körutat 
tett velük Nyugat-Európában, ahol fel-
keresték a legnevezetesebb egyeteme-
ket és orvosi intézeteket.
Korányi tapasztalatait összegezve alap-
vetésnek számító tanulmányokat írt a 
hazai orvosképzés reformjának szük-
ségességéről. Szakmailag két kérdés, a 

malária okozta lépmegnagyobbodás, 
illetve a gyermekhalandóság foglalkoz-
tatták, 1860–61-ben ő írta meg a gyer-
mekhalandóság okait feltáró első hazai 
tanulmányt.
1860-ban megnősült, hat gyermekéből 
négy érte meg a felnőttkort, közülük 
Frigyes neves gazdaságpolitikus, pénz-
ügyminiszter lett, Sándor pedig az egyik 
leghíresebb magyar belgyógyászként 
öregbítette az orvosdinasztia hírét. 
Korányit 1861-ben Szabolcs vármegye 
főorvosává választották meg, három 
évvel később amnesztiát kapott.
Visszakerült Pestre, ahol idegkórtan-
ból magántanári képesítést szerzett, 
majd 1865-től a Rókus Kórház idegosz-
tályának vezetője lett. 1866-ban egye-
temi tanárrá nevezték ki a belgyógyá-
szati klinikára, az ő irányításával kezdő-
dött meg a hazai korszerű belgyógyászati 
ellátás és oktatás fejlődése, a köré gyűlt 
orvosokból alakult meg az európai hírű 
Korányi-iskola.
1884-ben az akadémia levelező tagjává 
választották, és tolcsvai előnévvel nemes-
séget kapott. 1886-87-ben rektorként irá-
nyította a pesti egyetemet. 1891-ben a 
főrendiház örökös tagjának nevezték ki, 
1908-ban bárói rangra emelték. Orvosi 
működésének fél évszázados jubileumát 
1901-ben tanítványai és tisztelői fényes 
külsőségek közepette ülték meg, tiszte-
letére emlékérmet is vertek.
Korányi részt vett az egészségügyi refor-
mintézkedések kidolgozásában, beve-
zette a laboratóriumi kutatást, a bioké-
miai, a bakteriológiai és a röntgenvizs-
gálatokat, a klinikai gyakornoki rend-
szert. Az első magyar orvos volt, akinek 
tudományos munkásságára a külföld is 

felfigyelt, meghatározó kézikönyvek (lép-
fenéről, tüdőbetegségekről szóló) fejeze-
teit írta meg.
Önálló tudományos eredményei főleg a 
mellkasi betegségekkel kapcsolatosak, 
elsőként foglalkozott a relatív szívbil-
lentyű elégtelenséggel.
Szintén elsőként ismerte fel a tuberku-
lózis terjedésének társadalmi veszélyét, 
nevéhez fűződik a tuberkulózis elleni 
küzdelem kezdeményezése, a tüdővizs-
gáló rendelői hálózat kiépítése, vala-
mint az 1901-ben Budakeszin megnyílt 
Erzsébet királyné Tüdőszanatórium meg-
tervezése, felépíttetése és a költségeknek 
közadakozásból való összegyűjtése. Az 
intézményben 1904-ben még I. Ferenc 
József király is látogatást tett.
A magyar belgyógyászat úttörője 86 
éves korában, Budapesten halt meg. A 
Kerepesi temetőben, a családi síremlék-
ben helyezték örök nyugalomra. Számos 
intézmény névadója, 1949 óta az ő 
nevét viseli az általa alapított Erzsébet 
Szanatórium (a mai Országos Korányi TBC 
és Pulmonológiai Intézet), az intézmény 
parkjában 1927-ben, születésének cente-
náriumán állították fel mellszobrát.
1955-ben az ő emlékezetére alapí-
totta az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete a Korányi Frigyes-
emlékérmet, amelyet évenként osztanak 
ki a tbc elleni küzdelem terén kimagasló 
eredményt elért orvosoknak.

forrás: www.multkor.hu
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Megrendelhető  minden kir. postahivatalnál, a szerkesztő ségnél 
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váczi-utcza Drasche-féle házban.
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Honi s külföldi gyógyászat és kóróuvárlat közlönye.
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A pokol var.1)

Ko r á n y i Fr ig y e s  tr. egyetemi tanártól.

IV.
K ó r b o n c z t a n i a d a t o k .

Az állatok lépfenéjénél elő forduló bouczlelet R ö 11 sze-
rint, —  kinek leírását követjük, — különböző  a szerin t, a 
mint az állat vagy gerji behatás folytán alkatilag megbete-
gedett, vagy pedig ragályozás vagy beoltás által elő bb he-
ly ileg , és utólagosan a helyi góczból átalánosan fertő ztetett.

Az utóbbi esetben a pokolvarragály behatási helyén 
vagy körülírt, eleinte csekély, késő bb nagyobb terjedelmű  da- 
got — p o k o l v a r t  — találunk, mely metszlapján tömött, 
szilárdan megalvadt, sárga, számos vérömlennyel vegyes iz- 
zadinányból állónak mutatkozik; vagy pedig elterjedt, inkább 
vízdagos, az újjbenyomást megtartó, vagy deszkakeménységű 
duzzanatokat találunk, melyek bemetszve szintén vérömle-
nyekkel vegyes, sárga, kevésbé tömött, hanem inkább kocso-
nyaszerű  rostonyaizzadmány-alvadékot mutatnak.

Plzen izzadmányok hosszabb vagy rövidebb tartam után 
folyékonyakká lehetnek és felszivathatnak, —  a betegség 
ez esetben rendesen roszabbra fordúlván, — vagy különböző 
elváltozásokat szenvednek, minthogy a befedő  bő r beszárad-
hat, összezsugorodhatik, a beszű rő dmény elüszkösödhetik is, s 
az egész czafatos, eves tömeg határoló genyedés által kikü- 
szöböltetik; vagy pedig a mumiíicált bő r egy vagy több he-
lyen megpuhul és áttöretik, az ev e nyílásokon kiömlik, míg 
a környező  szövetrészek, az üsző k terményei által áztatva ma-
guk is üszkösen szétesnek, s ilykép kiterjedt üszkös fekélyek, 
vagy a hő r alávájulásai jönnek létre.

Némely esetekben, —  különösen lapos duzzanatoknál 
légfejlő dés következik be, —  p o k o l v a r - l é g g y ü l e m  
(Milzbrand-Emphysem, rauschender Brand). Más esetekben 
egész bő rrészletek elhalnak anélkül, hogy ezt daganatképzödés 
elő zte volna meg.

Ha az állatok az alkati lépfene-megbetegedésben haltak 
el, —  akár első dlegesen, akár másodlagosan keletkezett lé-

gyen is, —  ez esetben a vér jellegzetes elváltozásokat mutat. 
A vér ugyanis igen setét színezetű , nyúlós, kátrányszerű , a 
levegő n csak nehezen pirosodik, csak lazán, vagy épen nem 
alvad meg, s a halál bekövetkezte után rövid idő  múlva a 
hullának elterjedt véres beivódását eszközli. Ugyan abban to-
vábbá számos légbuborék fejlő dik.

A vér górcső i vizsgálata már a halál bekövetkezte elő tt 
is a vértekecsek bizonyos puhaságát és ragacsosságát mu-
tatja ; a vértekecsek könyen feloldódnak, a fehér vértekecsek 
B r a u e 11 szerint megszaporodvák,azonkívül pedig azon szem-
cse-, hólyagosa- és pálezaalakú testecsek találhatók, melyeket 
P o l i  e n d e r és B r a u e 11 rezgönezöknek, D a v a i n e bacteri- 
áknak,míg V i r c h o w ,  L e i s e r i n g ,  M ü l l e r jegő ezöknek, 
B r ü c k m ü l l e r  rostonyaváladéknak tartott, mint már fen-
tebb említettük volt.

Az edényfalak belhámját B r a u e 11 könyen leválaszt- 
hatónak találta, a visszerek, különösen a bő ralatti kötszövet, 
a savós- és takhártyák, továbbá a belek és bélfodormirígyek 
visszerei vérrel telvék.

A lép néha rendkívüli nagy mérvben megnagyobbodott, 
a terimbeles szövet ibolyaszínű  vagy feketés péppé szétn y í-
lott, néha légdagos, vagy a lép burka megrepedt és a termi-
bő l egy része a hashártya üregébe öm lött; a máj, tüdő , ve-
sék nagyobbak, vérdúsak, porhanyók. Valamennyi részben ki-
sebb nagyobb kiterjedésű  ömlenyek találtatnak, melyek által 
az izmok és terimbeles szervek szövete néha szótroncsoltnak 
mutatkozik.

A bő rben, bő ralatti kötszövetben, az izmok közt, a ga-
tor savós-hártyaalatti kötszövetében, a nagy edények körül, 
a hashártyaalatti kötszövetben, különösen a vesék körül, to-
vábbá a bélhuzam nyákhártyaalatti szövetében sárga vagy 
sárgapiros, kocsonyaszerű  izzadmányok találhatók, melyek 
hasonló minő ségű ek, mint a fentebb leírt bő rduzzanatok és 
amazokhoz hasonlóan eves vagy üszkös szétesésre hajlandók.

Az elhalt állatok igen csekélyfokú hullamerevség bekö-
vetkezése után gyorsan rohadásnak indúlnak.

A bő r edényeibő l nagymennyiségű  folyékony vér ömlik 
ki, s a bő ralatti kötszövetet részint vérömlenyek, részint sár-
gás kocsonyaszertí, vagy tömör izzadmányok hatolják keresz-
tül. Az izomzat mállékony, mint a fő tt hús, gyakran vérsze-

28
>) L. az OHL. 25. számát.
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Korányi tanár dolgozószobájában (Digitális Képarchívum)

Korányi Frigyes tudományos írása

Korányi-villa, Balatonföldvár
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KÓRHÁZUNK TOVÁBBRA 
IS A FRONTVONALBAN

Május 4-én a járványhelyzeti műkö-
désünk újabb mérföldkőhöz érke-
zett: a miniszteri utasításnak megfele-
lően újraindítottuk a tervezett és nem 
sürgős járóbeteg- és egynapos sebé-
szeti ellátásokat. Két héttel később 
– a védekezést továbbra is prioritás-
ként kezelve – fokozatosan újraindí-
tottuk a nem népegészségügyi szűré-
seket, a tervezett fekvőbeteg-ellátást 
és a kúraszerű ellátásokat is. Az orszá-
gos tisztifőorvos 2020. május 26-i uta-
sítása értelmében a kórházi kezelést 
igénylő igazolt koronavírus-fertőzött 
betegeket a kijelölt társintézményekbe 
kell áthelyeznünk további kezelés cél-
jából. A koronavírus-gyanús betegek 
felvételét, szűrését, ellátását azonban 
a továbbiakban is biztosítanunk kell. 
Megfelelő izolálásuk érdekében újabb 
átszervezéseket váltak szükségessé: a 
„H” épületben a covid-gyanús esetek 
elkülönített ellátását biztosító (ún. 
szubcovid) részlegeket megszüntet-
tük, a szubcovid részlegek jelenleg az 
„E” épületben működnek, az 1. emelet 
északi és déli szárnyában, valamint a 4. 
emelet déli szárnyában. 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 
kórházakra vonatkozó, márciusban köte-
lezővé tett látogatási tilalmat feloldotta. 
Június 12-től egészséges személyek – 
szigorú szabályok betartásával – újra láto-
gathatják a Jahn Ferenc Kórház fekvőbe-
tegeit. A látogatók kötelesek biztonságos 
távolságot tartani, valamint szájmaszkot 
viselni. Az intézmény szappanos kézmo-
sási lehetőséget, illetve vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőszert biztosít számukra. A 
fertőzésveszélyes részlegek látogatása 
ezzel együtt továbbra is szigorúan tilos. Egy 
fekvőbeteg mellett egyszerre csak egy hoz-
zátartozó vagy ismerős tartózkodhat, fek-
vőbetegeink a látogatóktól kaphatnak cso-
magot is. 
Járóbeteg-szakellátásunk igénybevé-
teléhez a járványügyi védekezés jegyé-
ben kötelező az előzetes telefonos szak-
orvosi, szakasszisztensi konzultáció. A 

konzultációra a korábban bevezetett tele-
fonos időpont-foglalási lehetőség mellett 
az  egyszerűbb és gyorsabb kiszolgálás 
érdekében már kórházunk honlapjának 
Telemedicina oldalán is igényelhetnek idő-
pontot betegeink. 
Intézményünk fenntartója, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ ismét védő-
felszerelésekkel támogatta a koronaví-
rus elleni küzdelmünket. A korábbi szál-
lítmányok után 408 darab homlokpántos 

Május 1-jei sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos nagy eredménynek nevezte, hogy sikerült a 
járvány berobbanását elkerülni, időt nyerni és felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre, de továbbra is szükség van 
óvatosságra, mértékletességre, a szabályok betartására. A vírusterjedés megfékezésének és betegeink szakszerű 
ellátásának érdekében kórházunk vezetése újabb intézkedéseket hozott és az aktuális helyzet által támasztott 
kihívásokhoz igazította az intézmény működését. 

     RIPORT                                                                                                                        

Koronavírus timeline:
2019. december: ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedések Vuhanban
2020. január: azonosítják a koronavírus egy új változatát
Március 4.: az első regisztrált beteg Magyarországon
Március 8.: látogatási tilalom a kórházakban
Március 11.: világjárvány, hazánkban kihirdetik a járványügyi veszélyhelyzetet
Március 17.: csoportos megbetegedések – a  tervezhető egészségügyi ellátások halasztása
Március 18.: mobil előszűrő pont felállítása a SBO előtt 
Március 26.: oxigénkiállások a SBO keleti szárnyának valamennyi kórtermében 
Március 30.: megérkezik intézményünk megbízott kórházparancsnoka
Április 4.: a koronavírus-betegek ellátására köteles intézménynek jelölik ki kórházunkat
Április 12.:  ágyfelszabadítások járványügyi feladataink ellátása érdekében
Április 15.: telefonos távkonzultációs lehetőség indul
Április 24.: elkészül új, 6 m3 térfogatú cseppfolyósoxigén-tárolónk
Május 1.: az EFI programjai is online térbe költöznek, elindul önálló Facebook-oldaluk
Május 4.: újraindulnak a tervezett és nem sürgős járóbeteg- és egynapos sebészeti ellátások
Május 4: megkezdi működését a járóbeteg-szakrendelések telefonos előjegyzését végző call center
Május 14.: online lehetőséggel bővül az előjegyzés a járóbeteg-ellátásainkra
Május 18.: fokozatosan újraindulnak a nem népegészségügyi szűrések
Május 18.: a tervezett fekvőbeteg- és a kúraszerű ellátások újraindítása
Május 26.: a kórházi kezelést igénylő koronavírus-fertőzött betegeket ismét tovább irányítjuk 
a kijelölt társintézményekbe 
Június 12.: szigorú szabályok betartásával újra látogathatóak fekvőbetegeink
Június 25.: megfelelő óvintézkedések mellett megtartjuk idei Semmelweis-napi ünnepségünket

arcvédő, 159.300 darab kesztyű, 64.700 
darab sebészi és 12.600 darab FFP2 maszk, 
valamint 8.589 darab overáll, 650 db védő-
szemüveg és 240 db FFP3 maszk érkezett 
intézményünkbe.
Május végén különleges adomány érke-
zett kórházunkba. A Karantén Kantin 
Szakácskönyv adománya révén 120 ebédet 
és egyéb meglepetéseket tartalmazó aján-
dékcsomagot kaptunk. A Karantén Kantin 
jótékonysági szakácskönyv magyar séfek 
és a média ismert alakjainak összefogásá-
ban jelent meg, Fördős Zé, Sárközi Ákos, 
Rácz Jenő, Gáspár Bea, Wossala Rozina, 
Krausz Gábor, Wolf András, Vomberg 
Frigyes, Gianni Annoni, Havas Dóra, Marton 
Adrienn, Pataky Peti, Kovács Lázár, Bernáth 
József, Steiner Kristóf, Lakatos Márk, Vajda 
Pierre, Rákóczi Feri, Jókuti András és 
Mautner Zsófi közreműködésével. A médiá-
ban gyakran megjelenő séfek és gasztronó-
miai szereplők ezzel a kezdeményezésükkel 
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MODELLEZIK A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉT
     TUDOMÁNY                                    

A mesterséges intelligencia és a gépi 
tanulás módszereivel jelzik előre a koro-
navírus-járvány terjedését a Debreceni 
Egyetem Informatikai Karának kutatói.
A Népegészségügyi Kar kutatócsoportja 
által használt módszer jelentette a kiin-
dulási alapot az Informatikai Kar előre-
jelző szoftveréhez, melynek fejlesztésé-
ben az Általános Orvostudományi Kar és 
a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház szak-
emberei is közreműködtek. A program 
az informatika legmodernebb módsze-
reivel, a mesterséges intelligencia és a 
gépi tanulás eszközeinek felhasználá-
sával jósolja meg a koronavírus-járvány 
alakulását.
– Az időben egymást követő adatokat 
megjelenítő problémák megoldására 
vannak klasszikus matematikai modellek, 
amelyeknél differenciálegyenletek révén 
kapjuk meg például a görbe várható kifu-
tásának irányát. Ezeknél a matematikusok-
nak kell meghatározniuk azt az egyen-
letet, ami leírja a vírus terjedését. Ezzel 
szemben a mesterséges intelligencia és 
a gépi tanulás esetében nekünk az adat-
halmazt kell betáplálni a programban, s ő 
állapítja meg a járvány viselkedését, majd 
ez alapján kiszámolja a várható esetszá-
mot – tájékoztatott a módszerről Hajdu 
András, az Informatikai Kar dékánja, a 
Komputergrafika és Képfeldolgozás 
Tanszék vezetője.
A tanszékvezető kifejtette, hogy a szekven-
ciális adatok feldolgozásához rekurrens 
neurális háló architektúrát használnak, 

amelyet a WHO hivatalos adataival tölte-
nek fel.
– Ebben az esetben az optimalizáció 
jelenti a legnagyobb kihívást, hogy minél 
pontosabb predikciót nyújtsunk az eset-
számról. A kutatás következő fázisában 
további metaadatokat táplálunk a rend-
szerbe: az adott térségek regionális sajá-
tosságairól, a meghozott egészségügyi 
intézkedésekről, korlátozásokról, a karan-
ténok számáról, a népességről, a lakos-
ság egészségügyi állapotáról, hogy még 
pontosabb legyen az előrejelzés – sorolta 
Hajdu András.
Az Informatikai Kar kutatói kétféle predik-
ciót készítenek: az egyik a járvány tekinte-
tében előrébb járó kínai adatok alapján 
számolják ki a vírus terjedését, míg a 
másik típusban a kínai adatokon kívül, 
az országspecikfikus jellemzőket is figye-
lembe veszik. A kutatás eredményeként 

az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-
Britannia, Spanyolország, Franciaország, 
Németország, Olaszország, valamint 
Magyarország területén modellezik a 
járvány viselkedését.
– Az már világosan látszik, hogy helytálló 
a népegészségügyi kutatók hipotézise, 
miszerint több csúcsra lehet számítani a 
görbén, ezt erősíti meg a már előrébb járó 
kínai modell is – jelentette ki Hajdu András 
tanszékvezető.
 
A munkában az Informatikai Kar hall-
gatói is közreműködnek. A publikáció a 
tervek szerint valamelyik multidiszcipliná-
ris tudományos szaklapban jelenik meg, a 
preprint már elérhető az Informatikai Kar 
weboldalán, ahol az adott előrejelzések 
folyamatosan frissítve is megtekinthetőek.

Forrás: medicalonline.hu

szeretnének hangot adni annak, hogy 
mennyire nagyra becsülik az egészség-
ügyi dolgozók helytállását és hogy ebben 
a bizonytalan időszakban milyen fontos 
számunkra is az „együtt” kifejezés valódi 
tartalma. A Karantén Kantin szakácskönyv 
megvásárlásából befolyt adományokból 
finanszírozzák a frontvonalban dolgozó 
kórházi dolgozóknak küldött léleksimogató 
élelmiszercsomagokat. A kezdeményezés 
szakmai partnere a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara, nonprofit partnere 
pedig a Budapest Bike Maffia. Ezúton is 
köszönjük szépen minden ismeretlen ado-
mányozó, a Karantén Kantin Szakácskönyv 
és a főszervező Mautner Zsófi segítségét, 
támogatását!
Június elején, a nehéz felkészülési idősza-
kot követően 12 kolléganőnk vehette át 
gyakorló ápolói bizonyítványát. Kétéves 
képzésük kórházunk és a Semmelweis 
Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző 
Iskolája közötti együttműködésben való-
sult meg. A megszerzett képesítés növeli 
munkatársaink szakmai kompetenciáját, 
akik így magasabb fizetési besorolásba is 
kerülnek. Az elmúlt két év bizonyára nagy 
áldozatot követelt családjuk, kollégáik, 
barátaik részéről, de a bizonyítvány bir-
tokában talán nem kérdés, hogy mindez 
megérte. Számos kollégánk nem is áll meg 
itt, szeretnék tovább folytatni tanulmánya-
ikat. Büszkék vagyunk kolléganőinkre, és 
szívből gratulálunk nekik!

Szilárd Z.
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JÁRVÁNY ELŐTT, JÁRVÁNY UTÁN
HOGYAN ÉLJÜNK EGYÜTT A VÁLTOZÁSOKKAL?

A koronavírus-járvány első hullámát, úgy tűnik, átvészeltük, a szigorú korlátozások enyhülnek, látszólag minden visszatérhet 
a rendes kerékvágásba, és a veszélyhelyzetre már csak a maszkviselés emlékeztet. Mégis, az elmúlt időszakban számos olyan 
tapasztalattal kellett megbirkóznunk, amelyek miatt mégsem lesz minden teljesen olyan, mint a járvány előtt. A rendhagyó, 
mindennapjainkat felborító jelenség mindenkiben sok kérdést vet fel. Az újabb hullámok lehetősége is számos bizonyta-
lanságot hordoz. Milyen pszichés következményei lehetnek a világjárványnak? Hogyan alakul az életünk ezután?

A veszélyhelyzet és a korlátozások idő-
szaka alatt megemelkedett stressz-szint, 
az egészségünkre irányuló fokozott figye-
lem, a mindennapi munkahelyi és családi 
rutinok megváltozása mind alkalmazko-
dásra kényszerítetnek bennünket. De 
nemcsak az újdonságokhoz kell hoz-
zászoknunk: nagy változás lehet már 
önmagában az is, ha a korábbi, járvány 
előtti rutinokat kezdjük el visszavezetni 
a hétköznapokba. Elkezdünk újra közös-
ségbe, munkába járni, személyesen is 
találkozunk a barátainkkal, rokonok-
kal. Elképzelhető, hogy sokak számára 
egy kicsit újra „be kell mozogni” azokat 
a társas tereket, kapcsolatokat, amelyek 
az elmúlt hónapokban kizárólag online 
formában működtek. Nem meglepő, 

ha ez átmenetileg valamivel magasabb 
szociális szorongással, feszengéssel,  
a szokatlanság érzésével jár együtt.
Bár ismét lehetőségünk van megláto-
gatni idősebb rokonainkat, családtagja-
inkat, számos esetben az újratalálkozás 
izgatottságához és öröméhez aggodalom 
is társul. A rendezvények, sportolási lehe-
tőségek, színházi előadások, koncertek 
mind hasonló feszültséget jelenthetnek, 
ráadásul az önfeledtséget nehezíti, hogy 
sok helyen vezetnek be korlátozásokat, 
új biztonsági előírásokat. Így a kikapcso-
lódás, rekreáció területén sem pontosan 
ugyanazt az élményt kapjuk vissza, mint 
amiben a járvány előtt lehetett részünk. 
Az életvezetés érintésmentes, érint-
kezés nélküli alternatívái praktikus 

lehetőségeket jelentenek (pl. paypass/
online fizetés, kontaktus nélküli házhoz-
szállítás, digitális oktatás, otthoni mun-
kavégzés) és a mindennapokba beépülve 
sok apró, de összességében minőségi vál-
tozást hozhatnak. Ez azonban azzal jár, 
hogy az életünk összes színterén megvál-
tozó protokollokkal, eljárásrendekkel és 
új rendszerekkel találkozunk – nemcsak a 
munka, de a magánélet területén is.
A világjárvány sokak számára olyan súlyo-
sabb érzelmi és gazdasági nehézsége-
ket is hozhat, mint például az előre ter-
vezett események félbeszakadása, kény-
szerű elhalasztása, a munkahely megszű-
nése, egy családtag elvesztése. A koro-
navírus-járvány révén mindenkit más 
formában, de veszteségélmények értek 
– a veszteség pedig gyászfolyamatot 
indít el, amire oda kell figyelni. A stresz-
szes, depressziós tünetek is megszapo-
rodhatnak a járványt követően – ezeket 
szintén érdemes feloldani, kezelni men-
tális egészségünk megőrzése érdekében.
Amennyiben úgy érzi, hogy segítségre 
van szüksége, forduljon bizalommal a 
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársaihoz!

További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 
Nővérszálló, földszint
email: efi20info@delpestikorhaz.hu 
telefonszám: 06 1289 62 12
személyesen: hétfő – csütörtök 
11-15 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás

  PSZICHOLÓGIA                                  
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felelős orvosigazgató- 
helyettes

OSZTÁLYOK 

I. KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI 
OSZTÁLY, I. REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

 +36 1 278 2060/3212
Osztályvezető főorvos
Dr. Kovács Matild

II. KRÓNIKUS 
BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

 +36 1 278 2060/3171
Osztályvezető főorvos
Dr. Kiss Erika

KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

 +36 1 278 2060/3101
Osztályvezető főorvos
Dr. Mező Róbert

XX. KERÜLET, ADY ENDRE 
UTCAI SZAKRENDELŐ

1201 Budapest, Ady Endre u. 1.
 +36 1 421 4020

Dr. Kökény Zoltán
Járóbeteg-ellátásért felelős 
orvosigazgató-helyettes

GYÁLI SZAKRENDELŐ

2360 Gyál, József Attila u. 1. 
 +36 29 340 246

Dr. Kökény Zoltán
Járóbeteg-ellátásért felelős 
orvosigazgató-helyettes
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