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Nyolc éve, amikor orvosigazgatóként a kórházba kerültem, rövid idő alatt ráébredtem, hogy sokkal több itt a tennivaló, mint
amit előzetesen képzeltem. Az is nagyon
hamar kiderült a számomra, hogy mi a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház legnagyobb erőssége, amire a rendszer hatékony átalakítása során feltétlenül támaszkodhatunk: a
kiváló orvosgárda, a képzett, felkészült szakdolgozók, akikben rengeteg potenciál van.
Ez a benyomásom azóta csak még inkább
megerősödött, különösen az elmúlt évben,
amikor valamennyi kollégánk valóban
erőn felül teljesítve dolgozott – és dolgozik most is – a koronavírus-járvány leküzdésében. Köszönöm a munkatársainknak,
hogy számíthatok a bátorságukra, elkötelezettségükre, és erre támaszkodva nemcsak
nyugodt szívvel, de határozott tervekkel
tudtam elfogadni új megbízatásomat!
Az elmúlt közel egy évtizedben alaposan
megismertem a kórház valamennyi részlegét, az ellátási területünket, a gondjainkra
bízott kerületek sajátosságait. Amióta ide
érkeztem, számtalan olyan újítást, változást
vezettünk be, amelyek nemcsak a betegellátás színvonalát emelték meg jelentősen,
de a visszajelzések alapján az itt dolgozók
számára is átláthatóbbá, észszerűbbé és
hatékonyabbá tették az ellátási folyamatot. De nemcsak a protokollok kidolgozásával, a rendszer stabilizálásával tettünk sokat:

Dr. Dobosi Zsolt a SOTE Általános
Orvostudományi Karán védte meg
orvosi diplomáját, majd általános
sebész és mellkassebész szakvizsgát is tett. Tanulmányait később is
folytatva az endoszkópos és eszközös vizsgálatokat tanulmányozta a
pulmonológiában, illetve bronchológiai tárgyú posztgraduális képzéseken is részt vett. Szakmai pályafutását a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Sebészeti Osztályán kezdte meg,
ezzel párhuzamosan évekig dolgozott
a Szent-János Kórház Traumatológiai
Osztályán, majd a Budai MÁV
Kórházban is mellkassebészként.
Szakorvosi munkája mellett négy
évig volt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Járóbeteg-ellátásért felelős főigazgató-helyettese, később pedig a Műtő és
Diagnosztikai tömbért felelős főigazgató-helyettes. Eközben, felismerve az
egészségügyben a menedzseri kompetenciák fontosságát, Egészségügyi
Szakmenedzser képesítést is szerzett,
2006-ban. 2012-től a Jahn Ferenc
Kórház orvosigazgatója, március
19-én pedig megkapta főigazgatói
kinevezését. Egészségpolitikai, egészségbiztosítási és egészségügy-finanszírozási szakértő.

olyan eszközbeszerzések, fejlesztések indultak meg, és vannak jelenleg is folyamatban,
amelyek révén a kórház célirányosan megindulhatott azon az úton, amelynek végén
valóban korszerű, XXI. századi egészségügyi
intézménnyé válhat. Az itteni pályafutásom
elején a műtőink például nagyjából olyan
állapotban voltak, mint a megépülésükkor,
azóta viszont nemcsak a helyiségek állagán
javítottunk sokat, de teljesen megújult az
operációs eszköztárunk is. Jelentős erőfeszítések árán, de az országban először nálunk
jelenhetett meg a 3D laparoszkópos technika, világszínvonalú laparoszkópos tornyokkal – és hiszem, hogy a jövőben is úttörővé
válhatunk a betegellátás számos területén.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
pontosan átlátom, honnan indultunk el, mit
valósítottunk meg eddig, és milyen feladatok
várnak még ránk. Határozott elképzelésem
van arról, hogy hol van szükség fejlesztésre,
illetve hol teljesítünk már most is nemcsak a
hazai, de az európai élvonalban. Hogy csak
néhány példát említsek a jövőbeli tervek
közül: valamennyi telephelyünkön folytatódik a fertőtlenítési célú felújítás, és idei terv
a kórházi CT-készülék cseréje is – mindezek
elengedhetetlenek a korszerű betegellátásban. Joggal lehetünk arra is büszkék, hogy
Magyarországon először nálunk indulhat el a
robotsebészet, még az idei évben. A sebészeti
robot olyan, mint a da Vinci, de Európában
készült. Hosszabb távú terv egy MR-készülék
telepítése, várhatóan a jövő év elején.
Fontos ezekről a tervekről beszélni, és a
megvalósulásukat segíteni. Ugyanakkor
azt is gondolom, hogy vezetőként a legfontosabb mégis az, hogy továbbra is nyitott
szemmel és a kollégáim szakértelmére, jelzéseire támaszkodva meglássam, hol tehetünk
még többet a betegeinkért. Egy olyan rendszert, olyan intézményt szeretnék tovább
építeni, ahová munkatársként és betegként
is bizalommal lehet belépni. Azt remélem,
hogy ez lehet a közös célunk a következő
években. Minden kollégánknak jó munkát,
a betegeinknek, hozzátartozóknak, az ellátási területünkön élő lakosoknak pedig jó
egészséget kívánok!
Dr. Dobosi Zsolt, főigazgató
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Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 2021. január elsejével Dr. Ralovich Zsoltot nevezte ki az ÉszakKözép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő intézményvezetőjévé. 2012-től új megbízatásáig a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója volt. Felkérésére több vezető is távozott a kórházból, és követte
őt az új intézménybe.

DR. RALOVICH ZSOLT
FŐIGAZGATÓ
Tisztelt Betegeink, Tisztelt
Hozzátartozók, Tisztelt Polgárok!
Az emberi erőforrások minisztere, Prof.
Dr. Kásler Miklós 2021. január elsejével
az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent
János Kórház és Szakrendelő intézményvezetőjének nevezett ki. A mai nappal elbúcsúzom a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháztól
és betegeitől.
Az elmúlt több mint nyolc évben, amióta
vezetem a kórházat, számos sikert értünk
el közösen munkatársaimmal.
Büszke vagyok arra, hogy a folyamatos
pirulap Magazin | 2021/1.

kórházi ellátás mellett jutott erőnk és energiánk arra, hogy megújítsuk és fejlesszük a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szakmai munkáját, a betegellátás színvonalát.
Kérem, engedjék meg, hogy a legfontosabb fejlesztések közül néhányat felsoroljak: bővítettük és megújítottuk a sürgősségi ellátásunkat; megújítottuk a központi betegfelvételi irodát, és előjegyzési rendszert vezettünk be; létrehoztuk a
Pszichiátriai Centrumunkat; az Egészséges
Budapest Program keretében, továbbá vis
maior források és önkormányzati támogatások révén átfogó műszerfejlesztést hajtottunk végre; megújítottuk radiológiai gépparkunkat, és valamennyi telephelyünkön

napelemparkot létesítettünk; több szakmában bővítettük és fejlesztettük a korszerű laparoszkópos műtétek alkalmazását; előkészítettük a műtéti robottechnológia bevezetését; létrehoztuk a főváros egyik
legjobban felszerelt endoszkópos laboratóriumát; átfogó fejlesztést hajtottunk végre
a Koraszülött Osztályon, a szülőszobákon
és az Újszülött Osztályon; számtalan kórtermet komfortosítottunk és újítottunk fel;
Egészségfejlesztési Irodát indítottunk.
Köszönöm minden betegünknek és hozzátartozóiknak, hogy hittek bennünk, hogy
segítették a munkánkat, és különösen
hálás vagyok a támogató, köszönetet kifejező levelekért, üzenetekért! Higgyék el, a

gyógyító munkát végzőknek ezek a visszajelzések nagyon fontosak!
Nagyszerű munkatársakkal dolgozhattam
együtt, mindannyiukra büszke vagyok.
Különösen köszönöm azt a helytállást, bajtársiasságot és összefogást, amit a koronavírus-járvány alatt tapasztaltam tőlük:
kiemelkedő gyógyító munkát végeznek,
amit betegeink, azok hozzátartozói és az
egész egészségügyi rendszer, valamint a
kormány is elismer!
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház presztízse
az elmúlt években folyamatosan emelkedett – megtiszteltetés volt ennek a munkának az élén állni!
Minden kedves betegünknek gyógyulást
kívánok, egészséget mindannyiuknak!
Legyen békés, nyugodt és egészséggel
teli új esztendejük, és kérem, hogy ugyanolyan bizalommal és szeretettel forduljanak
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és munkatársai felé, mint eddig tették!
MOLNÁR-GALLATZ ZSOLT
STARTÉGIAI IGAZGATÓ
Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!
Tavaly az egészségügy és a kórház is rendkívüli évet zárt. A koronavírus-járvány új típusú,

Kórházban közösen már bevezetett megoldások és szemléletmód meghonosítását,
valamint újabb közös eredmények elérését. A
megtisztelő felkérést rövid gondolkodás után
elfogadtam. Ez egyúttal, sajnálatos módon,
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban végzett
stratégiai igazgatói munkám végét is jelenti.

eddig nem látott feladatok és kihívások elé
állított mindannyiunkat. A sors furcsa játéka,
hogy a naptári év vége számomra rendkívüli, személyes döntési helyzetet is hozott.
Dr. Ralovich Zsolt felkért, hogy tudásommal,
tapasztalatommal és munkámmal segítsem
a Szent János Kórházban a centrumkórházi
feladatok ellátását, a Jahn Ferenc Dél-pesti

Az események gyors egymásutánisága és
a járványhelyzet sajnos nem adta meg számomra a helyzet komolyságához méltó, személyes elbúcsúzás lehetőségét, ezért így is
szeretnék elköszönni.
Hálás szívvel köszönöm minden közelebbi
és távolabbi kollégám és a kórház teljes kollektívájának együttműködését, segítségét, a
közös gondolkodáson alapuló inspiráló munkavégzést, a konstruktív vitákat, a szakmai és
magánéleti beszélgetések sokaságát! Az itt
töltött közel 7 év alatt szakmailag és emberileg is sokat gazdagodtam, és ezért nem tudok
eléggé hálás lenni.
Hiszem, hogy egy kicsit mindörökre„jahnos”,
„délpestis” maradok!
Hálás köszönettel,
Dr. Molnár-Gallatz Zsolt „stratig”
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EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM
Az Egészséges Budapest Program keretében újabb nagyértékű, modern orvosi eszközök érkeztek kórházunk
betegellátó osztályaira. A fenntartó – az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) – által lefolytatott központi beszerzésnek köszönhetően folyamatosan bővül a kórház eszköz-és műszerparkja. Az új berendezéseket folyamatosan
helyezzük üzembe és vesszük használatba.
  

FEJLESZTÉS

                                 

10 db Eleganza 2 ICU ággyal, 15 db infúziós állvánnyal
és 20 db VT-1 éjjeliszekrénnyel bővült a kórház

MOLNÁR BEATRIX
ÁPOLÁSI IGAZGATÓ
Kedves Kolléganők és Kollégák!
Szeretnék a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet valamennyi
dolgozójától elköszönni. Dr Ralovich
Zsolt főigazgató úr a távozását követően felkért, hogy támogassam a munkáját az Észak-Közép-budai Centrum, Új
Szent János Kórház és Szakrendelő intézményben ápolási igazgatóként. A felkérést örömmel, ugyanakkor fájó szívvel
fogadtam el.
Köszönetet mondok minden kollégámnak, amiért segítették a munkámat az
itt elöltött 10 év alatt! Külön köszönöm
a főnővérek, főápolók, szakdolgozók
kitartó, támogató munkáját. A Kórház
minden dolgozójának sok sikert és
egészséget kívánok az elkövetkezőkben!
Szeretettel: Molnár Beatrix

pirulap Magazin | 2021/1.

mobil RTG készülékkel és egy UVD robottal bővült kórházunk
eszközparkja

2 db mobil ultrahang készülékkel, digitális mobil
röntgengéppel és
légcső- és hörgőtükrözésre való
mobil bronchoszkóppal gyarapodott
a kórház eszköz- és
műszerparkja
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ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT DR. MEZŐ RÓBERT
ORVOSIGAZGATÓ-HELYETTES
  

RIPORT

             

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy kórházunk elismert szaktekintélye, Dr. Mező Róbert orvosigazgató-helyettes a rehabilitáció területén elért jelentős munkássága és életműve elismeréseként Vas Imre Emlékéremben részesült. Ennek apropóján kérdeztük a díjról, sikerekről és az ide vezető útról.
– Telefonon értesítettek az elismerésről, és nem számítottam rá, bár azok, akik
előttem megkapták, általában már nincsenek a szakmában, mert kiöregedtek.
Mások az én koromban már horgásznak a
Kis-Duna partján vagy otthon kertészkednek, engem még mindig sok kötelezettség
tart a pályán. Az osztályos munkám mellett
tanítok, van egy magáncégem folyamatos fejlesztésekkel – három Európai Uniós
projektet viszünk. Nemcsak orvos vagyok,
hanem egy kicsit műszaki ember is, egy
kicsit kutató is: ezek az összefonódó tevékenységek hatékonyabb rehabilitációs
szemlélethez segítenek hozzá. A Vas Imre

pirulap Magazin | 2021/1.

Emlékérmet olyanoknak ítélik oda, akiket
a Magyar Rehabilitációs Társaság érdemesnek tart rá, vagyis szakmai díj, a szakma
adja, ettől olyan jelentős és megtisztelő.
Azt jelzi, hogy a szakma lát minket, tudják,
mit csinálunk és hogyan, és azt üzenik a
díjjal, hogy kicsit előbbre toltuk a világot.
Bár mindenki nekem gratulál, valójában ez
nem egy ember érdeme, hanem a csapatot
illeti, aminek én is részese vagyok. Az természetes, hogy egy életen keresztül próbáljuk előrevinni a szakmát, aminek egyik
módja az aktív részvétel az oktatásban, a
szakmai tudás és tapasztalat átadása. A
csepeli osztály ilyen, a tudást is megosztó

szellemi bázissá nőtte ki magát az elmúlt
tíz évben, ami viszonylag ritka egy kórházban. Büszkeséggel tölt el, hogy a hangsúlyos helyen vagyunk jelen a gyógytornász
képzésben, és folyamatosan tanítjuk a jövő
nemzedékét, és hálás vagyok a csapatomnak az elkötelezettségéért.
– Egy munkaközösség vagy csapat
motiváltsága erősen függ a vezetőtől.
– Ez egy összetett dolog. Lehet, hogy a felelősségtudat, a szakmai igényesség eleinte
vezetői elvárás, egy idő után viszont majdhogynem önműködő vezérlő elvvé válik, és
onnantól a csapattagok olyan új kollégákat

választanak, akik ugyanúgy működnek,
akik valóban be tudnak illeszkedni a közösségbe. Sőt, az egészséges szakmai közösség, nem kilöki azt, aki esetleg nem közéjük
való, hanem megpróbálják a maguk képére
formálni, segíteni abban, hogy felvegye a
tempót. A támogató közeg elengedhetetlen: a kollégáim is jól tudják, hogy minden
pozitív kezdeményezésüket örömmel
támogatom. Közösen hajózunk, és ehhez
nem nekem kell adni a jó szelet, közösen
feszítjük ki a vitorlát. Minden szakmai észrevételt komolyan veszek, minden újításra
igyekszem nyitottnak lenni, ha az érvekkel,
tényekkel jól alátámasztott, és a kollégáimtól is ezt várom el, meg azt, hogy ne tartsák
magukban a jó ötleteiket. Együtt fejlődni
sokkal könnyebb.
– A saját, egyéni szakmai motiváltságát hogyan tudja megtartani? Mi
védi a szakmai kiégéstől?
– Nehéz erre a kérdésre válaszolnom, mert
én valószínűleg így születtem: számomra
természetes vágy, hogy jól tegyem a dolgomat, hogy jól működő rendszereket
hozzak létre magam körül és mások épülésére. Az is egyértelmű, hogy nagy felelősségünk a következő nemzedék kinevelése, aminek érzésem szerint részben
meg is tudtam felelni. Több száz gyógytornászt, konduktort tanítottam, az
osztályon is kiváló munkatársak tucatjai „nőttek föl” – de van hiányérzetem.
Olyan rehabilitációs szemléletű sebészt,
aki a bénult betegeket is meg tudja operálni, sajnos nem igazán sikerült kinevelnem, ami talán nem csoda, hiszen ez egy
nagyon nehéz út. A fogyatékkal élőket
nevelők, a végtaghiányos gyerekek családjai általában nagyon nehéz helyzetben vannak, sokszor csak az egyik szülő
dolgozhat, hiszen állandó felügyeletre
van szükség, a fejlesztések, a szükséges eszközök pedig sokszor drágák, és
ez meglátszik a családok anyagi lehetőségein. Nálunk soha nem volt jellemző a paraszolvencia, ennek a szakmának kisebb a jövedelmezősége, mint
más orvosi szakmáknak, nem tartozik a
fiatal sebészek számára vonzó területek
közé. Éppen, mert jól rálátunk ezeknek
az embereknek, ezeknek a családoknak
a súlyos nehézségeire, hatalmas öröm
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és megtiszteltetés számomra, hogy részt
vehetek a Végtaghiányos Gyermekekért
Alapítvány munkájában. Az alapítvány
működése már önmagában egy motivációs sikertörténet: fiatalkorom óta foglalkozom végtaghiányos gyerekekkel, így
testközelből láttam, amikor az alapítvány
csődbe ment, nem tudta folytatni a működését. Ám néhány végtaghiányos fiatalember, akik felnőve maguk is szülőkorban vannak, és sikeres életet élnek, fölélesztették, újra működtetik. Érintettként
ők tudják a legjobban, mennyire fontos
egy ilyen közösség, egy ilyen segítő szervezet. Kimondhatatlanul jó érzés, hogy az
egykori pácienseim a jelenlegi betegeimet patronálják, gyámolítják.
– Említette, hogy ez a szakterület
speciális sebészi szemléletet kíván.
– Így van! Vannak kiváló rehabilitációs
szakorvosok, de erre a pályára elsősorban
neurológusok, belgyógyászok jönnek,
nem sebészek. A hazai rehabilitáció egyik
atyja, általam végtelenül tisztelt egykori
főnököm, Borsai János tanította meg
nekem, hogyan helyezhetjük sebészként a rehabilitációt fókuszba. Egyfajta
hibrid személyiséget eredményez, ha az
ember sebész és rehabilitátor egyszerre,
amivel jó sok nehézség, kín is jár. Ezeket
a legtöbben nem vállalják, holott az én
példám is mutatja, hogy érdemes, hiszen
segített előre haladni a szakmai utamon.
– Ha egyetlen pillanatot, egyetlen
esetet kellene kiemelni a szakmai
pályájáról, melyik lenne az?
– Van egy kép a szobámban, amit egy
olyan kislány készített 18 évesen, aki
kerekesszékbe kényszerült, és több mint
két évet tolókocsiban töltött. A csepeli
társaság rehabilitálta ezt az egyébként
nagyon-nagyon rossz szociális helyzetben levő kislányt, és a folyamat sokáig
sikertelen volt: nagyon nagy ellenállásba
ütköztünk a beteg részéről. Márpedig
anélkül, hogy a beteg akarná, nem lehet
senkit rehabilitálni. Nagyon sokat harcoltunk tehát egymással, nagyon-nagyon
kemény kislány volt, egyébként se könnyű
életkorban, 18 évesen. Amikor a kerekesszékben eltöltött két év után először
jött hozzám BKV-val, a hátizsákjában

hozta nekem ezt a képet. Számomra ez
felér bármilyen bőkezű paraszolvenciával, nagyon-nagyon fontos emléke
az életemnek. De ugyanilyen élénken
él bennem egy másik, már 40 éves történet is. Annak idején a Rehabilitációs
Intézet Amputációs Osztályán dolgoztam, ott kezdtem el a rehabilitáció területén dolgozni, és ott tanultam meg
művégtagokat gyártani, amiket ügyeletben készítettünk. Fiatal nyomdász volt az
egyik páciensem, akinek daganat miatt le
kellett vágni a lábát, és én készítettem el
a művégtagját. Amikor először próbált
a művégtaggal járni, erőlködött, izzadt,
majd megállt, és azt mondta: – Doktor
úr, ezt én most csak egy Villon-idézet
megfordításával tudom meghálálni! – és
elmondta visszafelé A Haláltánc-ballada
Faludy-féle fordítását. Soha nem fogom
elfelejteni azokat a pillanatokat.
– Mit tanácsol az új generáció képviselői számára?
– Őrizzék meg magukat a mindennapi
munkában, mert nagyon nehéz! Őrizzék
meg a betegek iránti elkötelezettséget, a
szakmai alázatot! Találják meg azt, amit
ők a legjobban szeretnek, szépnek tartanak, és annak megfelelően éljenek!
Nagyon nehéz, de érdemes.
Révész Eszter
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KÖSZÖ NŐ LE 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.
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AKTUÁLIS

AKTUÁLIS

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
A COVID-19 ELLENI VAKCINÁKRÓL
EGÉSZSÉG
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Milyen mellékhatásai lehetnek a
vakcináknak?
A védőoltás beadása után előfordulhatnak a következő oltási reakciók: fájdalom,
viszketés vagy duzzanat a beadás helyén,
fejfájás, hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom, láz, megnagyobbodott nyirokcsomók,
rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság. Ezek a tünetek általában enyhék vagy
közepesen súlyosak, és a vakcina beadása
után pár napon belül elmúlnak.

                                 

Bő egy év telt el a COVID-19-világjárvány kitörése óta, ami hatalmas terhet ró az egészségügyre és a lakosság
egészére. Bár a helyzet továbbra is súlyos, mára nagyon sok információ gyűlt össze a vírusról, és hazánkban is több
biztonságos és hatékony oltás érhető el. Kórházunk oltópontjain március közepéig a Pfizer/BioNTech, a Szputnyik V
és az AstraZeneca vakcinákkal oltottak kollégáink. A visszajelzések alapján a beoltott személyek tapasztalatai pozitívak, a megfigyelés alatt senkinél sem lépett fel komplikáció.

Van okunk félni?
Hazánkban minden új gyógyszer vagy
gyógyhatású készítmény igen szigorú ellenőrzési eljárás után kerülhet forgalomba.
Az ember természetszerűen fél minden
ismeretlentől, ebben az esetben viszont
sokkal inkább kell félnünk az esetleges
megfertőződéstől, mint az oltástól.
adagját követően válik maximálissá, de
az adatok szerint az oltások első adagja
is nyújt némi védelmet. Ugyanakkor a
védettség, ahogy egyéb védőoltások, úgy
a COVID-19 elleni vakcinák esetén sem
100%-os. Természetesen az oltottaknak is,
továbbra is be kell tartaniuk a maszkviselési
és a távolságtartási szabályokat.
Kiknek ellenjavallott az oltás?
A vakcina beadása nem ajánlott az alább
felsorolt esetekben:
•
akut, lázas betegség,
•
várandósság,
•
ha az oltandó személy a beadandó
vakcina bármely összetevőjére
allergiás,
•
ha a beteg kórelőzményében bármilyen gyógyszerrel vagy védőoltással szembeni súlyos, orvosi ellátást
igénylő anafilaxiás reakció szerepel,
•
18 év alatti életkorban.

Hogyan hatnak az engedélyezett
vakcinák?
A Covid elleni vakcinák elősegítik, hogy
az immunrendszer ellenanyagokat és a
vírust támadó fehérvérsejteket termeljen,
így nyújtson védelmet a betegség ellen. A
koronavírus elleni védettség kialakulásához a jelenleg alkalmazott vakcinák esetén
két védőoltásra van szükség. Az első adag
pirulap Magazin | 2021/1.

is kialakít már valamilyen szintű védettséget, ami azonban csak a vakcina második
adagjának beadását követő 1-2 hétben
válik maximálissá. Az 1. és 2. oltás között
tehát az oltottaknak változatlanul szigorúan be kell tartaniuk a védekezés alapvető
szabályait. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a második oltást ugyanazzal a típusú oltóanyaggal kell elvégezni.

Mennyi időnek kell eltelni a két oltás
között?
A védőoltás beadása oltási terv alapján
történik a kijelölt oltópontokon. A védettség kialakulásához két oltásra van szükség,
a Pfizer/BioNTech esetében 5 hetes, a
Szputnyik V 21 napos és az AstraZeneca
oltóanyag esetén 12 hét különbséggel.
Az oltottak védelme a vakcina második

Fontos, hogy a fogamzóképes nők a
második oltás után legalább 2 hónapig
kerüljék a teherbeesést. A vakcina második
adagját nem szabad beadni azoknak, akik
anafilaxiás reakciót mutattak az első oltás
alkalmazása után. Az ilyen reakciók szerencsére extrém ritkák, globálisan is csak
néhány esetről számoltak be a különböző
védőoltások esetén.

Kaphatnak-e oltást azok, akik már fertőzöttek voltak, vagy valamilyen krónikus betegségben szenvednek?
Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat, sem pedig szerológiai vizsgálat akut vagy korábbi fertőzés kimutatására. Azok a személyek
is olthatók, akiknek a kórtörténetében
3 hónapon túli igazolt COVID-19 fertőzés szerepel. Krónikus betegek esetében
minden esetben orvosi konzultációra
van szükség: az oltást végző szakorvos a
meglévő betegségek jellege szerint dönt
ebben a kérdésben.

Mennyi idő kell a régi életünk
visszanyeréséhez?
Minden szakértő egybehangzó véleménye szerint a koronavírus velünk marad.
Együtt élni vele csak úgy tudunk, ha kialakul a népességszintű védettség, az úgynevezett nyájimmunitás. Védőoltás nélkül ez
sok millió áldozattal jár világszerte.
A szakemberek szerint az összes, hazánkban
elérhető oltóanyag biztonságos. Bármelyik
esetleges mellékhatásnak a veszélye eltörpül az oltatlanság veszélyei mellett.
Révész Eszter
pirulap Magazin | 2021/1.
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KOR-KÉP

MIBEN KÜLÖNBÖZIK AGYUNK
MATEMATIKÁJA ÉS A MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA?
ÚJABB EREDMÉNY AZ MTA KUTATÓINAK VEZETÉSÉVEL
  

TUDOMÁNY

                                 

ilyesmi a képen, akkor az idegsejtek
aktivitásának összehangoltsága függetlenné válik a látottaktól.
Mivel az idegi összehangoltság változása egyértelműen a látott kép tartalmától, mélyebb szerkezetétől függött,
a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy itt az információ a „szokott”
iránnyal ellentétesen is áramlik. Vagyis
az agy magasabb feldolgozási
szintjei visszajeleznek az alacsonyabb szintek felé
arról, hogy az állat
mit tart fontosnak a világból – az agy
tehát egyfajta
belső

EGEREK ÉS MAJMOK
A TUDOMÁNY HATÁRÁN
Orbán Gergő, az MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont munkatársa tavaly
a Human Frontier Science Program
támogatásával több kutatócsoport
munkáját
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A kísérletek során kihasználják, hogy a
majmok látása közelebb áll az emberi
érzékeléshez, ugyanakkor az egerek
betanítása könnyebb, és részletesebb
vizsgálatok (egyebek mellett optogenetikai mérések) is végezhetők rajtuk.
Az eredmények az agy működésének
jobb megértése mellett a mesterséges intelligencia fejlesztésében is segíthetnek . A most
elérhető
techno-

Magyar és németországi kutatók új eredményt értek el azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolja érzékelésünket
az a modell, amit az agy a világról alkot. A felfedezés segít abban, hogy megértsük, mi az a nyelv, amit az idegsejtek használnak. Összefoglaló a napokban publikált eredményről, melyről Orbán Gergővel, az MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont munkatársával, a magyar kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk az MTA podcast első adásában.
https://soundcloud.com/user-412267347/mta-podcast-interju-orban-gergovel
sok szempontból emlékeztetnek arra,
ahogy az agy feldolgozza a külvilágból
érzékelt információkat.
De vajon valóban sikerült ezekkel
bepillantást szerezni a hús-vér élőlények idegsejthálózatainak működési
elveibe? Orbán Gergő és kutatótársainak most megjelent publikációja egy
igen lényeges különbséget tárt fel a
manapság legelterjedtebb és leghatékonyabb mesterséges és a valós rendszerek között.
AMIKOR AZ AGY VISSZASZÓL

A beszélgetésben egyebek mellett
szó esik a mélytanuló rendszerek
gyenge pontjairól, az agyi címkézésről, a látás folyamatáról, az egerek
intelligenciájáról és a kiborg agy
megvalósíthatóságáról.
A mesterséges intelligenciára épülő
pirulap Magazin | 2021/1.

technológiák, különösen a manapság egyre meghökkentőbb telje sítményre képes mélytanuló (deep
learning) rendszerek olykor mintha
egészen „emberien” gondolkodnának.
Ráadásul a bennük megjelenő, egymásra épülő absztrakciós szintek is

A kutatók Wolf Singer, az MTA külső
tagja frankfurti laboratóriumában
végzett majomkísérletek eredményeit értékelve arra jutottak, hogy a
szomszédos idegsejtek aktivitásainak összehangoltsága (korrelációja)
jobban függ a látott képektől, ha az
állat olyasmit lát, ami korábbi tapasztalatai alapján számára érdekes lehet
– gondolhatunk itt például valamilyen
szabályos mintázatra, alakra. Ha nincs

modellhez
viszonyítva
érzékeli a külvilágot. Egy ilyen rendszer a korábban tanult
szabályosságokat az érzékelés
legkorábbi szakaszaiban is képes felhasználni, hatékonyan kezelve a megfigyelés bizonytalanságát. A majom
idegsejtjei tehát árulkodnak arról, hogy
mely matematikai elvek képezik a biológiai intelligencia alapját.

összefogó proj e k t b e
kezdett,
melynek megalapozásához
már e mostani
eredmény is hozzájárul. (A projekt
indulásáról lásd korábbi cikkünket.)
A projekt keretében egerek és majmok
látásának agyi folyamatait vizsgálják
egy összehangolt kísérletsorozattal.

l ó g i á k
hatékonysága ugyanis
nagyon meg�győző, azonban a
kutatók már látják a
fejlődés lehetséges elvi irányait. Orbán Gergő és kutatótársainak vizsgálataiból pedig úgy tűnik,
hogy az agy már kitaposott néhány
ösvényt, melyeken a technológia csak
most teszi meg az első lépéseket.
MTA
mta.hu
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EFI-OLDAL

HAGYOMÁNYOS
ÉS
MODERN
BÖJT
HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A TAVASZRA?
EGÉSZSÉG

                                 
Telente általában nehezebb ételeket, kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, kevesebb időt töltünk a szabadban. Idén télen pedig még a megszokottnál is kevesebb lehetőség volt a rendszeres mozgásra. Ám a böjt nemcsak a felgyűlt kilók miatt tehet kisebb
csodát a testünkkel, hangulatunkkal tavasszal. Nem véletlen, hogy erre az időszakra több
vallás is böjtöt ír elő. A böjtölés pozitív hatásairól Kertész Zsuzsát, a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház dietetikusát kérdeztük.

– A böjt az élet valamely területére
vonatkozó önmegtartóztatást jelent.
Általában az élelmiszerektől, ételektől, élvezeti szerekről való önkéntes
lemondást értjük alatta. Az eredete
abba a korba nyúlik vissza, amikor a természeti ember megfigyelhette, hogy
a beteg állatok ösztönösen napokig
nem ettek, nem ittak, csak pihentek.
Böjtölni nagyon sokféle indíttatásból
és módon lehet: a legtöbb világvallásban szerepel böjti időszak, amely
inkább a magasabb fokú spiritualitás, a befelé figyelés eszköze, de a
táplálék valamilyen mértékű megvonása egyúttal öngyógyító hatású is.
Dietetikusként szeretném eloszlatni
azt a tévhitet, hogy a böjt elsősorban
méregtelenítés volna: nincs erről szó,
ezt a munkát elvégzi a máj, a vese, a
bőr, a tüdő. A böjt célja lehet a szervezet tehermentesítése, az emésztőrendszer pihentetése, a testi-lelki felfrissülés. A böjt nem diéta, noha az egészséges táplálkozás elveit követi.
– Milyen típusú böjtöket különböztetünk meg?

– Ma már rengeteg féle egészséges
böjtölési forma között lehet választani időintervallum és a táplálék típusa
szerint. Szakaszos böjtnek nevezzük
azokat a rövid, jellemzően 12-48 órás
böjtöket, amelyek előre meghatározott
mintázat szerint váltakoznak egy-egy
pirulap Magazin | 2021/1.

normál evési periódussal. Ez tehát egy
strukturált táplálkozási forma, amelyben a táplálékbevitel és annak felfüggesztése ciklikusan követi egymást. Ha
ezt választjuk, nagyon fontos, hogy a
böjt szüneteiben is egészséges étkezésre kell törekedni, és nem pótolni a
kimaradt falatokat. A böjtök időintervallum és a bevitt tápanyagok, élelmiszerek alapján történő csoportosítását.
– Milyen jótékony hatásokra számíthat, aki valamelyik típusú böjtbe
belevág, és milyen nehézségekre?

– Kedvezően hat az immunrendszerünkre és a sejtregenerálódási folyamatokra, csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, javítja az inzulinérzékenységet. Azáltal, hogy pihentetjük a gyomrunkat, az emésztőrendszerünk is nagyon jól tud regenerálódni. A böjt nem egyenlő a diétával,
de kalóriaszegény, ezért a testsúly is
optimalizálódik. Kifejezetten jó hatással van az időszakos táplálékmegvonás a lélekre is, növeli a szellemi frissességet, nyugtató, pihentető hatású.
Fontos viszont, hogy ismerjük a saját
határainkat. Nem érdemes egyik napról
a másikra belekezdeni a böjtölésbe, elő
kell készíteni a testünket és a lelkünket
is. A böjti napok előtt néhány nappal
érdemes egy kevéssel csökkenteni az
ételek mennyiségét, elhagyni a húst,
a tojást és tejtermékeket. A böjt előtti

A BÖJT FORMÁI
TÁPLÁLÉKTÍPUSOK
SZERINT
• Teljes böjt: Csak vizet fogyaszt a
böjtölő. Kizárólag orvosi felügyelettel és egészségügyi okokból
folytatható, mivel ilyen esetben
orvosi segítséggel kell pótolni az
ásványi anyagokat, a vitaminokat,
elektrolitokat.
• Léböjt: Csak nyers gyümölcsök, zöldségek kipréselt levét
fogyasztjuk.
• Szilárd, nyers étrend: Nyers
gyümölcsök, zöldségek, magvak
fogyasztása mindenfajta hőkezelés nélkül.
• Bővített nyers étrend: A nyers
gyümölcsök és zöldségek mellett
teljes kiőrlésű rozslisztből készült
kenyér is fogyasztható, valamint
meg lehet párolni, főzni a zöldségféléket, és még héjában sült burgonyát is ehetünk. Ezt az étrendet általában 4-5 napig szokták
tartani.
• Gyümölcsnap: csak gyümölcsöt lehet fogyasztani a nap 24
órájában.

napon könnyebb salátát, gyümölcsöt
vagy levest célszerű fogyasztani. A
böjt járhat fejfájással, koncentrációs
zavarokkal ingerültebbek lehetünk,
leeshet a vérnyomásunk, vércukrunk,
illetve alvászavarok is kialakulhatnak.
Aki nehéz fizikai munkát végez, annál
korlátokba ütközhet a munkavégzés
is a csökkentett energiabevitel miatt,
de alapesetben is nehezítheti a napi
feladatok ellátását. Ha nem jól végezzük, hiányállapotok is kialakulhatnak.
Fontos tehát a tudatosság, a megtervezettség: a böjt elkezdése előtt javaslom
a konzultációt szakemberrel, orvossal vagy dietetikussal. Alapvető, hogy
böjtölés közben tilos a dohányzás, az
alkohol és a koffein fogyasztása is!
– Van olyan, akinek nem szabad
böjtölnie?

– A legtöbb ember alkalmas a böjtre,
és ajánlatos is a jótékony hatásai
miatt. Mégis vannak kivételek: egyáltalán nem javasolt a böjt gyerekeknek,
serdülőknek, várandós és szoptatós
anyáknak. Étkezési zavarokkal küzdők
(anorexiás, bulimiás betegek), pszichiátriai és hormonhiányos betegek
sem böjtölhetnek. Szintén nem javasolt máj-, vese- vagy keringési rendellenességek esetén, illetve TBC-seknek,
ahogy kemoterápia vagy sugárkezelés
alatt sem.

– Aki böjtölhet, annak milyen
gyakran és milyen hosszú böjtök
ajánlottak?

– Ennek eldöntésére nagyon sok
tényezőt figyelembe kell venni. Milyen
munkát végzünk? El tudunk menni
szabadságra? Mennyire vagyunk
egészségesek, van-e valamilyen krónikus betegségünk, társbetegsé günk? Szedünk-e például rendszeresen gyógyszert? Vannak olyan gyógyszereink, amelyek kifejezetten étkezéshez kötöttek, például cukorbetegség elleni vagy savlekötő gyógyszereink? Fontos szempont, hogy próbáltuk-e már a böjtöt, vagy első alkalommal csináljuk. A nyugodt környezet alapvető szükséglet böjt idején,
akár a zajtól elvonuló böjti táborhoz
csatlakozva, akár egyedül otthon.
Érdemes ilyenkor relaxációs, meditációs hanganyagot hallgatni, könyvet
olvasni, hiszen az étkezésen kívül a
lelki nyugalmi állapot megteremtése
is fontos része a böjtnek. Tudatosság
és némi előkészület kell tehát a sikerhez, de a böjt jótékony hatásai, eredményei révén sokszorosan megtérül a
befektetett energia!
Lappints Eszter

A BÖJT FORMÁI
IDŐINTERVALLUM
SZERINT
• 8/16 módszer: ebben az esetben
minden nap eszünk valamit, sőt,
jellemzően több, 2-4 alkalommal
étkezünk. Csakhogy ezen étkezések mindegyikét egy 8 órás
perióduson belül fogyasztjuk el.
Tartunk egy 16 órás böjtöt, amikor
nincs étkezés, csak vizet iszunk,
és ezt követi egy 8 órás időablak,
amikor pedig eszünk, de változatosan és egészségesen.
• 5/2 módszer: 5 napon át egészségesen étkezünk, 2 (nem egymást
követő) napon pedig részleges
böjtöt tartunk, amikor naponta
kb. 5-600 kcal tápanyag bevitele
engedélyezett.
• 24 órás böjt: Azoknak javasolt,
akik már kipróbálták a 8/16 módszert, és elég kitartóak a nehezebb
változathoz. Egy héten egyszer,
vagy havonta legfeljebb két alkalommal javasolt.
További információ:
Pesterzsébeti
Egészségfejlesztési Iroda
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu
telefonszám: +36 1 289-6212
facebook.com/pesterzsebetiefi
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Az elmúlt évben kórházunk történetének legnehezebb időszakát éltük meg, ami még nem ért véget. A kialakult
járványügyi helyzetben példátlan társadalmi összefogást tapasztalunk, sokszor érezhettük munkánk elismerését. A
kihívásokkal és nehézségekkel különösen terhelt időben minden együttérző gondolat, szó és cselekedet sokat számít,
és jól esik kollégáinknak. Az egészségügyi rendszernek minden segítségre szüksége van, hogy minél előbb visszatérhessünk a normalitáshoz. Tavaly számtalan felajánlást, adományt kaptunk a lakosságtól és a környező cégektől,
civil csoportoktól. Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a nagylelkű és lélekemelő felajánlásokért,
az érezhető támogatásért!

JAHN FERENC

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK
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Ön mindig számíthat ránk...

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

JAHN FERENC
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most mi számítunk Önre!

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18014871-1-13
pirulap Magazin | 2021/1.

Felajánlása lehetővé teszi, hogy betegeink ellátásához minél korszerűbb műszereket
vásárolhassunk, az elavult technikai eszközöket újakra cseréljük, illetve új gyógyító
eljárásokat és ellátási formákat vezessünk be. Támogatását köszönjük!
pirulap Magazin | 2021/1.

JAHN FERENC

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

www.delpestikorhaz.hu

DE L - PE S T I
KO R H A Z
A KÓRHÁZ VEZETŐI
Főigazgató
Dr. Dobosi Zsolt
+36 1 289 6395
Gazdasági Igazgató
Szászné Bagaméry Erzsébet
+36 1 289 6265
Orvosigazgató
Dr. Pirint Ágnes
+36 1 289 6270
Orvosigazgató-helyettes
Dr. Szabó Tibor
+36 1 289 6270
Ápolási igazgató
Szászné Bundy Erzsébet
+36 1 289 6301

III. BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY –
ENDOKRINOLÓGIA, ANYAGCSERE
ÉS DIABETOLÓGIA

+36 1 289 6200/1156
mb. Osztályvezető főorvos
Dr. Takács József
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS
FEJ-NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1234
Osztályvezető főorvos
Dr. Csákó László
IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI ÉS
TERÁPIÁS RÉSZLEG

+36 1 289 6358
Részlegvezető főorvos
Dr. Sárközi Ágnes
KÖZPONTI LABORATÓRIUM

+36 1 289 6318
Laborvezető
Szatmári Mirella
KÖZPONTI RADIOLÓGIA

KÖZPONTI TELEPHELY
1204 Budapest, Köves u. 1.
+36 1 289 6200
OSZTÁLYOK
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV
BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1371
mb. Osztályvezető főorvos
Dr. Bodnár Judit
I. BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY –
KARDIOLÓGIA ÉS ANGIOLÓGIA

+36 1 289 6274
Osztályvezető főorvos
Dr. Lippai József
II. BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY –
GASZTROENTEROLÓGIA

+36 1 289 6200/1572

+36 1 289 6331
Osztályvezető főorvos
Dr. Bohák Ágnes
NEONATOLÓGIAI INTENZÍV CENTRUM

PSZICHIÁTRIAI CENTRUM

+36 1 289 6200/1610
Centrumvezető főorvos
Dr. Gazdag Gábor
SEBÉSZETI OSZTÁLY

+36 1 289 6399/1266, 1241
Osztályvezető főorvos
Dr. Kovács János Balázs
SÜRGŐSSÉGI
BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY

+36 1 289 6367
mb. Osztályvezető főorvos
Dr. Karóczkai István
SZEMÉSZETI OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1222
Osztályvezető főorvos
Dr. Czibere Katalin
SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI
OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1136
mb. Osztályvezető főorvos
Dr. Csákány M. György
TÜDŐGONDOZÓ ÉS
ERNYŐSZŰRŐ ÁLLOMÁS

+36 1 289 6200/1124
Osztályvezető főorvos
Dr. Gyurácz-Németh Orsolya

+36 1 289 6200/1449
Gondozóvezető főorvos
Dr. Hangonyi Csilla

NEUROLÓGIAI OSZTÁLY

UROLÓGIAI OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1177
Osztályvezető főorvos
Dr. Rózsa Csilla

+36 1 289 6200/1174
Osztályvezető főorvos
Prof. Dr. Tenke Péter

PATHOLÓGIAI OSZTÁLY

+36 1 289 6200/1568
Osztályvezető főorvos
Dr. Schönléber Julianna
PSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ

+36 1 289 6489
Gondozóvezető főorvos
Dr. Hoser Ildikó

CSEPELI TELEPHELY
1211 Budapest, Déli u. 11.
+36 1 278 2060
Dr. Mező Róbert
Csepeli telephely vezetéséért
felelős orvosigazgatóhelyettes
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
1203 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

