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„A SZÁMOK BŰVÖLETÉBEN ÉLEK.” 

– Idén lesz harminc éve, hogy az egészségügyben dolgozom, 
nem csoda, hogy a szívemhez nőtt ez a terület – kezdi a beszél-
getést Szászné Bagaméry Erzsébet gazdasági igazgató-helyet-
tes. – A közgazdász diploma mellé egészségügyi szakközgaz-
dász képesítést is szereztem. Dolgoztam az Országos Korányi 
Pulmonológiai Intézetben, majd az Országos Kardiológiai 
Intézetben. Bár korábban kaptam miniszteri elismerő okleve-
let a munkámért, az addigi szakmai tevékenységem elismeré-
seként éltem meg, hogy az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet gazdasági igazgatói posztjára neveztek ki 2006-ban, 
ahol 14 évet töltöttem el ebben a pozícióban. A Jahn Ferenc 
Kórházba közgazdászként pályáztam, ám végül gazdasági 

igazgató-helyettesi megbízást kaptam. 2021. január 1-től a gaz-
dasági igazgatói feladatok ellátásáért feleltem, az idei évtől 
pedig – a városi kórházak gazdasági területeinek centrumkór-
házakba történő integrációját követően – gazdasági igazga-
tó-helyettesként folytatom munkámat. 

– Mit jelent ez pontosan? Mit csinál a gazdasági vezető egy 
kórházban?

– Irányítja az intézmény gazdasági szervezetét, felelős a költ-
ségvetésért, sőt, meg is tervezi azt. Felel az intézet éves költ-
ségvetési gazdálkodásáért, a pénzügyi-likviditási helyzetéért.  

Interjú Szászné Bagaméry Erzsébet gazdasági igazgató-helyettessel
     INTERJÚ                                                                                                                        
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A gazdasági igazgató szervezi és irányítja a gazdasági appa-
rátus munkáját, azét az apparátusét, amely a betegellátás-
ban közvetlenül résztvevők, a gyógyítást végzők munkáját 
támogatja. Meg kell jegyeznem, hogy a gazdasági apparátus 
emberei is magas fokú elhivatottságról tesznek tanúbizony-
ságot nap mint nap. A kollégáim felelősen dolgoznak azért, 
hogy biztosítsák a szakmai terület folyamatos, gördülékeny 
működését a betegellátásban, és erre mindannyian büszkék 
is. Szintén a munkámhoz tartozik számos adatszolgáltatási 
kötelezettség betartása, betartatása. Az információ szolgál-
tatás mindennapi tevékenységünk része, amelyet határidőre 
kell teljesíteni, ezért ezekről külön nyilvántartást is vezetünk. 

– Rengeteg feladata van tehát, és nagyon nagy felelőssége.  
Mi az, amit ebből a legjobban szeret, mi motiválja 
leginkább? 

– Én a számok bűvöletében élek. Kisgyermekkorom óta nagyon 
szeretem a számokat, közel állt hozzám a középiskolában a 
pénzügy, a számvitel, az ellenőrzés, a tervezés. Ez a lelkese-
dés alapozta meg az egész későbbi pályafutásomat. A prob-
lémamegoldáshoz persze kellett a Közgazdasági Egyetemen 
megszerzett magas szintű szakmai tudás, karöltve a komplex 
látásmód adottságával. Számomra beosztottként is elsődleges 
volt a pontos feladatmeghatározás, és vezetőként is az maradt. 
Nagy öröm, hogy itt olyan kollégákkal dolgozhatunk együtt, 
akik tisztelik ezt az elvet, elfogadnak és követik az iránymu-
tatásomat. Kiváló osztályvezetőkkel dolgozom együtt, fel-
adatteljesítésük, hozzáállásuk példamutató. Nagyon jól esik, 
amikor határidő előtt, külön felszólítás nélkül megkapom a 
határidős adatszolgáltatást, ahogy az is, amikor a vezetőség 
rábólint a javaslataimra. A legnagyobb motiváció az itt kapott 
emberi és szakmai támogatás. Egészen magabiztosan mond-
hatom, hogy hosszú távon is a kórházban és az egészségügy-
ben szeretnék maradni. 30 év alatt nemcsak tetemes szakmai 
tapasztalatra tehettem szert az egészségügyi ágazatban, de 
annyira meg is szerettem, hogy erről a területről szeretnék 
nyugdíjba menni.

– Mi jelenti a legnagyobb kihívást a mindennapokban? 

– Jelenleg jó néhány kihívással kell szembenéznünk. A kórházi 
gazdasági területek integrációs folyamatában az intézmé-
nyünk is érintett. Ennek kapcsán leginkább az adminisztrá-
ciós terheink növekedtek meg, illetve újra kell gondolnunk a 
folyamatok szabályozását is.

– Akár ebben a nehéz folyamatban, akár más helyzetekben 
hogyan tudja vezetőként motiválni a csapatát? 

– Nyilvánvalóan nagyon fontos kérdés az anyagi megbecsült-
ség. Nagycsaládban nőttem fel, megtanultam, hogy ezen a 

téren a legkisebb pozitív változás is fontos. Sokat számíta-
nak azonban az olyan gesztusok is, mint például az, hogy a 
Covid-ellátásban résztvevő dolgozóknak járó 10 nap pótsza-
badságot a kollégáim is megkaphatták. Fontosak a szakmai 
elismerések is. Büszkeség számomra, hogy Semmelweis-nap 
alkalmából három osztályvezetőm is főigazgatói dicséretet 
kapott, a Pénzügyi és a Műszaki Osztály pedig egész kollektí-
vájával osztályos szinten elismerő oklevelet. Azt is elenged-
hetetlennek tartom, hogy bátorítsuk a kollégákat a szakmai 
fejlődésre. Ahogy például az ápolási területen, úgy nálunk is 
van lehetőség képzési támogatásokra, és toleráljuk a tanul-
mányok miatt szükséges távollétet is.

– Ha már a szakmai előmenetelt említette: miben más egy 
egészségügyi intézményben ellátni a gazdasági feladato-
kat, mint más területen?
 
– A vállalkozói területről érkező munkatársak egyöntetűen 
azt vallják, hogy nálunk sokkal nehezebb a költségvetési gaz-
dálkodás, mint a piaci szférában. Nagy különbség persze az 
is, hogy a piac általában magasabb fizetést biztosít ugyan-
abban a munkakörben, ugyanazzal a végzettséggel. Mégis 
azt tapasztalom, hogy a kollégáimnak, bár nem közvetlenül 
a betegágy mellett dolgoznak, jelentős érzelmi többletet ad 
az a tudat, hogy közvetve mások életét, jóllétét szolgálhat-
ják. Nem egy alkalommal fordul elő, hogy családtagok invi-
tálják ide egymást, mert úgy érzik, hogy jó helyen dolgoznak, 
és vonzó a munkahelyi légkör. 
 
– Azoknak, akik az Önéhez hasonló lelkesedéssel végzik 
a munkájukat, sokszor nehéz elszakadni attól és kikap-
csolni. Önnek mi segít ebben? 
 
– Vásároltam egy nordic walking botot, és pár hete elkezd-
tem a lányommal, a vejemmel és a kiskutyájukkal egészség-
ügyi sétákra járni, amit nagyon élvezek.  Mindig kitűzünk egy 
úticélt, nagyon változatos útvonalakon kirándulunk. Ezek a 
hétvégi séták az egészségem szempontjából is fontosak, és 
remek kikapcsolódást is nyújtanak. A gyerekeimmel töltött 
idő nagyon értékes számomra, így ha együtt van a család, az 
hatalmas öröm. Szeretem a történeteket elmondó verseket 
nemcsak olvasni, hanem megtanulni is, és ha lehetőségem 
van rá, meg is osztom másokkal a tanulságukat.

L.E. - Gy. B.
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TELEFONUNK AZ EGÉSZSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN

Elsősegély - Mit kell tennem?  A Generali Biztosításért Alapítvány alkalmazása számos olyan helyzeten 
vezet át bennünket, melyek során a gyors segítségnyújtás életet menthet. Bár meg lehet belőle tanulni  
többek között az elsősegélynyújtás, égési sérülés vagy a sebtisztítás technikáját, mindenképp érdemes 
előre tanulmányozni az oktatóanyagot, hogy vészhelyzet esetén felkészültek lehessünk. 

A mySUgr alkalmazás a diabétesszel küzdők életét könnyítheti meg. Naplóként funkcionálva segít 
kontroll alatt tartani a betegséget, felhasználói felülete pedig egyszerű, letisztult, könnyen kezelhető.

A fogyásra és tudatos étkezésre vágyók hűséges barátja lehet a My Fitness Pal, amely túlmutat a napi 
kalóriaszámláláson, és segít olyan egészséges étrendet összeállítani, ami a plusz kilók ellensége.  

A hátfájdalmak enyhítésére szolgál az iGyógytorna alkalmazás, mely otthon vagy akár a munkahelyen 
is könnyen elvégezhető, rövid, gyógytornász által kommentált gyakorlatokon vezeti át a felhasználókat. 

A Forks Over Knives a növényi alapú táplálkozásra helyezi a hangsúlyt, és felébreszti a bennünk alvó 
séfet. Bevásárlólista és az ételek elkészítésének részletes bemutatása segít abban, hogy minőségi, 
egészséges fogásokkal kényeztessük magunkat és szeretteinket.

A minőségi alvás elengedhetetlen az egészséghez és a jó közérzethez. Akinek ezzel gondja adódna, 
érdemes telepítenie a Sleep Cycle applikációt, segítve az érdemi pihenést.

A telefonokra kifejlesztett különféle alkalmazások nemcsak a szórakozást szolgálhatják: ma már számos olyan 
applikációt találunk, amelyek támogatják az egészségtudatos életmódot, vagy segítenek odafigyelni magunkra, 
ha valamilyen egészségügyi kockázattal élünk. Íme néhány ingyenesen letölthető applikáció, amelyek pozitív vál-
tozásokat csempészhetnek a mindennapjainkba, és növelhetik életminőségünket, ráadásul szórakoztató módon. 
Állítsuk a zsebünkben nyugvó technológiát egészségünk szolgálatába!

     TECH                                                        
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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. 
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PROF. DR. TENKE PÉTER, AZ 
UROLÓGIAI OSZTÁLY VEZETŐJE A 
ROBOT ASSZISZTÁLT MŰTÉTEKRŐL
     TUDOMÁNY                                        

A világon a legtöbb sebészeti robot által 
asszisztált műtétet az urológiai portfóli-
óban végzik: átlagosan minden percben 
egyet. A hazai orvoslás számára hatal-
mas lépés, hogy egy európai projekt 
keretében, konzorciumi partnerség-
ben az Országos Onkológiai Intézettel 
bekapcsolódhattunk ebbe a folyamatba, 
amelynek révén az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával két da Vinci 
X robot érkezhetett hazánkba, és február 
1-jén megtörténhetett Magyarországon 
az első ilyen műtét a kórházunkban. 

Az első műtét utáni héten még hat 
műtétet végeztünk el a robot asszisztálá-
sával: prosztata daganat miatt szükséges 
radikális prosztata-eltávolításokat, vese-
daganat részleges eltávolítását, illetve 
vesedaganat miatti radikális veseeltávo-
lítást.  Az első éles tapasztalataink alapján 
a robot nagyon komoly segítséget jelent 
az operatőrnek, tizenötszörös nagyítást 
biztosít, miközben egyszerre négy karja 
mozgatható. Így az eddiginél sokkal fino-
mabb, precízebb mozgások lehetségesek 
radikálisan jobb látásviszonyok mellett.  

A robot hétszer több mozgást tud végezni, 
mint egy csukló. A preparálások tehát 
sokkal finomabbak lehetnek, mint amit 
eddig megszoktunk, és ahogy az előzetes 
tanulmányokból az világszerte látható, a 
funkcionális műtéti eredmények is jobbak 
lesznek.  Ezeknél a műtéteknél egyébként 
az asszisztensnek is jelentős szerepe van, 
ugyanúgy, mint a műtősnőnek, a műtősfi-
únak is a dokkolás területén.
A tapasztalatok alapján az új műtéti tech-
nika alkalmazásával jelentősen lerövidül 
a műtéti idő: a megszokottan négy-öt 



p i r u l a p  M a g a z i n  |  2 0 2 2 / 3 .

9A K T UÁ L I S

órás műtéteket a tanulási idő végére 
három órára lenne ideális csökkente-
nünk, ami a gyakorlatunk növekedé-
sével lehetségessé is válik. A kilencből 
egyetlen esetben sem fordult elő műtéti 
szövődmény. A megfelelő képzési és fel-
készülési időt követően, támaszkodva 
szakorvosaink jelentős  laparoszkópos 

tapasztalataira, és köszönhetően a robot 
beavatkozásokhoz illeszkedő, minden 
tekintetben felújított és felszerelt robot-
műtőnek, hosszú távon is zökkenőmente-
sen, szövődmény nélkül zajló műtétekre 
számítunk. Az első proktor, vagyis szak-
értő felügyelő nélküli műtétet február 
4-én végeztük, az azt megelőző hat 

alkalom még felügyelt, proktorált műtét 
volt, ahol is mögöttünk állt egy, a robot-
sebészetben tapasztalt külföldi szak-
ember. Hamarosan egy német, avatera 
típusú robot is érkezik kórházunkba, 
mellyel IV. fázisú klinikai vizsgálatokat 
végzünk majd. Még egyszer hangsú-
lyoznám, milyen hihetetlenül egyedül-
álló lehetőség, hogy az egyik legfejlet-
tebb technikát alkalmazhatjuk a Jahn 
Ferenc Kórházban. 

Lappints Eszter
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Fájó szívvel búcsúzunk

2022. január 2-án örök nyugalomra szen-
derült dr. Koós Attila, fájó űrt hagyva maga 
után kórházunkban és életünkben. Kiváló 
szakembert, ezen is túl pedig egy nagyon 
jó embert veszítettünk el a személyé-
ben. 1985-ben lépte át először intézmé-
nyünk küszöbét, és hamarosan Sebészeti 
Osztályunknak oszlopos tagjává vált. 2007-
től a Sürgősségi Betegellátó Osztályon 
gyógyított, munkáját mindig precízen, 
hatékonyan végezve. 
Dr. Koós Attilát mindannyian nyugodt, 
higgadt és kedves, segítőkész embernek 
ismertük. Nem szeretett a középpont-
ban lenni, sokkal szívesebben dolgozott 
a háttérben, mindig tökéletesen végezve 
a munkáját, bár az ő esetében helyesebb 
hivatásról beszélni. Mindig tökéletesen 
megfelelt mindannak, amit nehéz hiva-
tása megkövetelt. Érdemeinek listája 
hosszú, pályájának csak néhány állomása 
is beszédes: 2013-ban kapott adjunk-
tusi kinevezést, egy évvel később főigaz-
gatói dicséretben részesült, majd 2015-
ben főorvosi kinevezéssel gazdagodott, 
ahogyan kinevezésével intézményünk is. 
Nehéz, de hálás szívvel emlékezünk rá, 
nem feledve önfeláldozó munkáját, kedves 
szavait, szeretetreméltó személyiségét. 

Búcsúzik minden kollégája és a kórház 
vezetése

ELHUNYT DR. KOÓS ATTILA FŐORVOS
     NEKROLÓG                                                   
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Tisztelt Tanár Úr! Kedves Gyuri Bácsi!

Embert próbáló feladatot kaptunk most 
Tőled. Pályafutásod során sok nehéz 
feladat elé állítottál minket, tanítványai-
dat, de talán ez most a legnehezebb. Időt 
és fáradtságot nem kímélve, örömmel tel-
jesítenénk bármilyen Tőled kapott meg-
bízatást - bár kaphatnánk még sokat -, 
ha nem kellene most búcsúznunk Tőled. 
Tudjuk, hogy ez most nem a Te akaratod 
szerint történt. Pár héttel ezelőtt még 
“ezerrel” küzdöttél azért, hogy legyőzd 
a betegséget, és visszatérhess közénk. 
Szinte az utolsó napokig szoros kapcso-
latban voltál mindannyiunkkal, és vigyázó 
szemedet rajta tartottad az osztályunkon. 
Bölcs tanácsaiddal irányítottál bennünket 

még a betegágyadból is. Nagyon nehéz 
lesz most Nélküled! Döntéseink megho-
zatalakor mindig eszünkbe fog jutni, hogy 
Te mit javasolnál, Te hogyan oldanád meg 
az adott problémát.
Számtalanszor tiltakoztál, amikor Téged 
akartunk ünnepelni. Legyen ez akár szü-
letésnap, névnap, bármilyen szakmai 
kitüntetés vagy elismerés. Nem szerettél 
a középpontban lenni. Bátran elmond-
hatjuk, hogy volt mire szerénynek lenned. 
Most is tiltakoznál, amikor nekrológot 
írunk Rólad. Ne haragudj ránk. Ezt a 
kívánságodat nem teljesíthetjük, szere-
tettel emlékezünk meg Rólad, Tanár Úr!
1971-ben fejezted be tanulmányai-
dat a SOTE-n, 1975-ben szakvizsgáztál. 
Ezt követően a Sportkórház Szülészeti-
Nőgyógyászati Osztályán dolgoztál. 
Akadémiai ösztöndíjat nyertél el, és így 
kerültél az Orvostovábbképző Egyetem 
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikájára, 
ahol Gáti István professzor vezetése 
mellett végezted munkádat. Itt alakult 
meg az a munkacsoport, amely - belgyó-
gyászok, diabetológusok, szülész-nőgyó-
gyászok és gyermekgyógyászok együtt-
működésével - a terhességi diabeteszes, 
illetve az eleve cukorbeteg kismamák 
gondozását, kezelését látta el.
Ezen munka eredményeképpen szerez-
ted meg tudományos fokozatodat: az 
orvostudományok kandidátusa lettél 
1983-ban. Te voltál a szülészeti statisz-
tika (OSZNI) fő magyarországi referense.
2002-ben neveztek ki a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati 
Osztályára osztályvezető főorvosnak. 
Az elmúlt 20 évben az osztály és a Te 
Neved csak együtt említve volt elkép-
zelhető. Nevedhez fűződik a Dél-pesti 
Modell megteremtése. Élharcosa voltál 
a kórházi körülmények között lezajló, 

szövődménymentes, bába által felügyelt 
és vezetett, orvos jelenléte nélküli szülés-
nek. A módszer kidolgozója és fő támo-
gatója voltál. Sikereid közül talán a leg-
büszkébb arra voltál, hogy tiszteletbeli 
bábává választottak.
2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjével tüntettek ki.
Munkásságodat 2017-ben Batthyány-
Strattmann László-díjjal jutalmazták.
Ekkor fogalmazta meg egy kortárs, hogy   
“a Csákány az, aki ezt igazán megérdemelte”.
Ekkor mesélt szakmánk egy másik elis-
mert képviselője arról, hogy “a Szakmai 
Kollégium ülésein Csákány Gyurinak volt 
mindig olyan megfigyelése, hozzászó-
lása, ami rajta kívül senkinek sem jutott 
az eszébe”.
Tisztelt Tanár Úr! Kedves Gyuri Bácsi!
Megrendült és fájó szívvel veszünk búcsút 
Tőled, és rajtunk keresztül az ország egész 
szülész-nőgyógyász társadalma.
Most felkerült a fényképed az osztály 
korábbi főorvosainak portréi közé. 
Képmásod közöttünk lesz, mert nap mint 
nap abban a szobában fogunk egymással 
konzultálni, ahol eddig Te is köztünk voltál.

Nyugodj békében!

Az Osztályod munkatársai nevében,
Dr. Orbán László

ELHUNYT DR. CSÁKÁNY M. GYÖRGY 
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS



p i r u l a p  M a g a z i n  |  2 0 2 2 / 3 .

12 KOR - K É P12 KÓ R - K É P

p i r u l a p  M a g a z i n  |  2 0 2 1 / 2 .

12

A KORA KÖZÉPKOR EMBERE 
SOKKAL EGÉSZSÉGESEBB VOLT 
A LESZÁRMAZOTTAINÁL
A kora középkor embere sokkal egészsé-
gesebb volt a leszármazottainál
Az 5-10. század között eltelt időszakot a 
mindennapokban gyakran illetjük a „sötét 
középkor” elnevezéssel és gyakran gondo-
lunk rá úgy, mint amikor pusztító beteg-
ségek és éhínségek tizedelték Európa 
lakosságát. Egy közelmúltban lezárult 
kutatás azonban ennek épp az ellenkező-
jét bizonyította.
Nagy fába vágta néhány éve a fejszéjét az 
a népes nemzetközi kutatócsoport, amely 
arra vállalkozott, hogy átfogó képet rajzol-
jon arról, hogy miként változott az európai 
népesség egészségügyi helyzete az elmúlt 
kétezer évben. Vizsgálatuk során mintegy 
15 ezer emberi csontvázat vizsgáltak meg 
a kontinens több mint 100 lelőhelyéről. Az 
elemzett maradványok legkorábbika a Kr. 
r. 3. századból, míg a „legfrissebbek” a 19. 
század közepéről származtak.
A Tübingeni Egyetem laboratóriumában 
végzett munka során a kutatók vizsgál-
ták a régen élt emberek fogazatát, test-
tartását, elemezték az étrendjük, vala-
mint az általuk végzett fizikai munka hatá-
sait. A projekt így arra a kérdésre kereste 
a választ, hogy miként befolyásolták az 
emberi egészséget a különféle éghajlati 
változások, valamint az adott személy gaz-
dasági-társadalmi helyzete.
Az összegyűjtött adattömeg meglepő 
eredményekkel is szolgált. Kiderült 
például, hogy a Justinianus császár 
idején, a Földközi-tenger keleti meden-
céjében pusztító pestisjárványt követően 
jelentősen nőtt az érintett területek élet-
színvonala. A túlélők számára ugyanis 

sokkal bőségesebb és változatosabb 
élelmiszerek és egyéb erőforrások álltak 
rendelkezésükre.
Az összevetésből így kiderült az is, hogy 
a kora középkor emberei viszonylag jó 
egészségügyi állapotnak örvendhettek 
(hasonló szintet még az ipari forradalom 
korában sem ért el az európai népesség), 
ami aztán a következő évezredben folya-
matos romlásnak indult. A kutatók szerint 
ebben főként olyan tényezők játszottak 
szerepet, mint a növekvő népsűrűség, az 
egyre inkább mélyülő társadalmi egyen-
lőtlenségek, majd a 16-19. századra jel-
lemző, úgynevezett kis jégkorszak.

A vizsgálat rámutatott arra is, hogy az 
európai államok már a 15. században fel-
ismerték a lakosság egészségügyi helyze-
tének romlását. A kormányzatok így a kora 
újkor folyamán már tudatosan igyekeztek 
is ezeket a tendenciákat megfordítani. Az 
államhatalom megerősödése emellett egy 
igen közvetlen hatással is járt az emberi 
egészségre, ugyanis a közbiztonság erő-
södésével látványosan csökkent az erősza-
kos halált halt emberek száma is.
A kora középkor embere sokkal egészsé-
gesebb volt a leszármazottainál » Múlt-kor 
történelmi magazin » Hírek (mult-kor.hu)

    KOR-KÉP                                    
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KÖNNYŰ TAVASZI MINESTRONE LEVES

Elkészítés
• Olívaolajon megfonnyasztjuk a hagymát és a fokhagymát (azt csak 

később adjuk hozzá), vigyázva, hogy meg ne barnuljon. Ezután 
mehetnek bele a répák és a zeller. Ha ezzel megvagyunk, mehet 
bele a paprika, a cukkini, az újkrumpli kis kockákban, a paradi-
csompüré és a friss paradicsom is, és végül a gomba.

• Öntsük fel vízzel, úgy, hogy csak kicsit ellepje a zöldségeket, majd 
alacsony lángon kezdjük el főzni, közben tegyük bele a spárgát, 
de a tetejét előtte vágjuk le. Túl hamar megpuhulna, és csúnyán 
összekoszolná levesünket. Tegyük bele a zeller szárát is egészben.

• Amikor már nagyjából megpuhult a gomba, tegyük a levesbe a 
tésztát, adjunk neki kb. 10 percet, és közben tegyük a gyöngyöző 
lébe a zöldborsót is.

• Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint a levest, és teszteljük, puha-e már 
a tészta, de vigyázat, nehogy túlfőzzük!

• Ha már nem fortyog a lé, adjunk hozzá jó nagy adag friss fűszert, 
főleg bazsalikomot.

• Aki szereti, parmezánt reszelhet bele/rá

https://www.nosalty.hu/recept/minestrone-2-tavaszi

Könnyű tavaszi minestrone leves
Hozzávalók:
1 nagy fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma (szétnyomva)
1 közepes db zeller (a gumó apróra vágva, a szárát egyben hagyva)
2 db sárgarépa (felkarikázva)
2 db fehérrépa (felkarikázva)
50 dkg zöldspárga (feldarabolva)
15 dkg zöldborsó (zsenge)
1 dl passzírozott paradicsom 
2 db paradicsom (kockákra vágva)
1 db piros kaliforniai paprika (nagyobb)
15 dkg újkrumpli
20 dkg csiperkegomba
1 nagy db cukkini
15 dkg spagetti tészta
2.5 l víz
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
bazsalikom ízlés szerint (friss és bármilyen más friss fűszernövény)
2 ek olívaolaj

     SZEZONÁLIS RECEPT                                
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„NEM ÉRDEMES RUTINBÓL VÉGEZNI A MUNKÁNKAT!” 
     INTERJÚ                                                

Tótiván Tibor pszichológus január óta erősíti az EFI csapatát. Munkájáról, motivációjáról, a szakmai kihívásokról kérdeztük. 

— Miért jelentkezett az EFI-be, mi von-
zotta a feladatban?
— Két éve vagyok végzett pszichológus, 
és ez alatt az idő alatt igen változatos pro-
jektekben vettem részt. Tartottam eduká-
ciós foglalkozásokat, csoportfoglalkozá-
sokat, egyéni pszichológiai tanácsadást, 
az EFI pedig mindennek a keresztmetsze-
tét kínálta. Olyan munkahelynek tűnt, ahol 
mindenből kaphatok egy kis szeletet, ami 
érdekel. Ráadásul az elmúlt évek során főleg 
daganatos betegekkel foglalkoztam, ezért 
fontos szempont volt a döntéskor, hogy 
itt folytathatom ezt a munkát is. Olyan 
szakmám van, amit az ember élete végéig 
tanul, így érdemes valamire fókuszálni, és 
most azt látom, hogy a daganatos betegek-
kel való foglalkozás érint meg leginkább. 
Többek között dolgozom olyan technikák-
kal, amely imaginációs és relaxációs eszkö-
zökkel támogatja a daganatos személyeket. 
Célja, hogy segítséget nyújtson számukra a 
megküzdésben, az ellazulásban, a gyógyu-
lásban. A módszer a mentális egészség sze-
repét megpróbálja a fizikai gyógyulás mellé 
helyezni. Az imaginatív relaxációs technika 
az ember vizuális mivoltára épül, arra, hogy 
gondolatainkat pontosabban meg tudjuk 
fogalmazni belső képek segítségével. Olyan 
dolgokat képzelünk el, amikről azt feltéte-
lezzük, hogy jótékony hatást gyakorolnak a 
szervezetünkre. Ez egyrészt megnyugtató, 
másrészt a pszichoneuroimmunológia állás-
pontja szerint jó hatással lehet az immun-
rendszerünkre is, ha elképzeljük annak 
helyes működését, például, hogy hogyan 
tud megküzdeni a daganatos sejtekkel. 

— Miért pont ez a terület érdekli 
leginkább?
— A véletlennek köszönhetően alakult 
így. Gyermekpszichiátrián, a Vadaskert 
Alapítványnál dolgoztam, amikor egy tovább-
képzésen Dr. Prezenszki Zsuzsanna révén 
találkoztam az imaginatív, relaxációs tech-
nikákkal, kifejezetten daganatos betegekre 
specializálva. 

— Nem nagyon megterhelő ez a terület? 
— Az az igazság, hogy valóban sokszor 
meghökkennek az emberek, amikor szóba 
kerül, hogy daganatos betegekkel foglalko-
zom. Általában azt feltételezik, hogy ez lelki-
leg megterhelő terület, és valóban az is tud 
lenni. Ami azonban sokkal fontosabb, hogy 
ezek a betegek átlagos emberek, nem átlagos 
élethelyzetben. Átlagos problémáik is vannak 
mindamellett, hogy speciális élethelyzetbe 
kerültek, és amikor így tekintünk rájuk, az 
öröm számukra. Felemelő látni, ahogy a cso-
portban egymást támogatják, vagy akár 
azt, hogy az egyéni folyamatokban lépés-
ről lépésre haladnak. Az egyszerű dolgok is 
nagyon sokat számítanak, és ez tapasztala-
taim alapján a daganatos betegeknél foko-
zottan igaz.

— Gondolom, az EFI-ben is tart majd fog-
lalkozásokat daganatos betegeknek, és 
ezen kívül mit még?
— Így igaz, a jövőben minden bizonnyal én 
fogom vezetni az EFI-ben az imaginatív, re- 
laxációs technikát alkalmazó foglakozáso-
kat, amelyek „Gyógyító képzelet” fantázianév 
alatt futnak. A másik pszichológus kolleginá-
val együtt tartottunk már munkahelyi fejlesztő 
foglalkozásokat is, és kéthetente tartanánk a 
stresszkezelő klubbot. A stresszel és annak 
megküzdési formáival, különböző nézőpon-
tokkal foglalkozunk egy-egy alkalom során. 

— Az Ön munkájában van-e kézzel 
fogható jele annak, hogy amit csinál, az 
hasznára van másoknak? Milyen vissza-
jelzéseket kap, kaphat?

— Amikor lezárunk egy csoportot vagy egy 
folyamatot az adott klienssel, mindig fel 
szoktuk ajánlani a lehetőségét annak, hogy 
nyugodtan felkereshet, ha van még valami, 
amivel szeretne foglalkozni. Szívesen várjuk 
vissza akkor is, ha esetleg maradt még kérdése, 
vagy vissza szeretne jönni további foglalkozá-
sokra. A legjobb visszajelzés paradox módon 
az, ha nem élnek a lehetőséggel, ha nem keres-
nek fel, mert akkor tudom, hogy valami jó 
irányba mozdult el. Sokan meglepőnek tartják 
a munkánkkal kapcsolatban, hogy sokszor a 
pszichológus számára is lehet jóleső egy ülés, 
attól függetlenül, hogy nehéz témákkal foglal-
kozunk. Én az ilyet igazán becsülöm, akkor is, 
ha hullámvölgyekkel tarkítottak a mindenna-
pok, vagy akadnak nehezebb időszakok. 

— Mit tart a legnagyobb kihívásnak a 
munkájában?
— Az időgazdálkodás menedzselése mellett 
szakmailag az jelenti a legnagyobb kihívást 
számomra, hogy sikerüljön megőrizni a hatá-
raimat, és odafigyelni saját magamra. Illetve, 
ha már túl sok a munka, vagy nagyon felka-
var egy kliens, tudjam ezt megfelelően kezelni 
és elrendezni magamban. Fontosnak tartom 
azt is, hogy kritikusan próbáljon gondolkodni 
egy szakember, törekedjen a fejlődésre, és ne 
rutinból végezze a munkát. Ez talán egysze-
rűnek tűnik, de nem az, holott hosszú távon 
ez segít abban, hogy ne jussunk el a kiégésig.

— Mivel ilyen csoportot is tart, muszáj 
megkérdezni: Önnek mi a bevett 
módszere a stressz kezelésére, a 
kikapcsolódásra? 
— Leginkább edzeni szeretek, ebben vagyok 
a legkövetkezetesebb kikapcsolódás szem-
pontjából. Ugyanakkor szívesen nézek soro-
zatokat vagy töltök minőségi időt a barátaim-
mal is. Minden hónapban legalább egyszer 
megengedem magamnak azt, hogy elmen-
jek egy napra egy gyógyfürdőbe relaxálni. 
Előfordul, hogy egy-két ismerősöm csatlako-
zik, de akkor is kimondottan felüdítő, felszaba-
dító ez a program, ha egyedül megyek.

Gyetvai Bianka

Speciálisan az idősebb korosztály számára 
kidolgozott

gimnasztikai alapformájú gyakorlatokból 
álló senior torna

segít az általános fittség, a jó közérzet, a 
mozgékonyság

megőrzésében és megkönnyíti a 
mindennapi

tevékenységek végzését is.
Az óra zárt keretek között valósul meg.
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 +36 1 289 6200/1177
Osztályvezető főorvos
Dr. Rózsa Csilla

PATHOLÓGIAI OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1259
Osztályvezető főorvos 
Dr. Schönléber Julianna

PSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ  
  +36 1 289 6200/1489
Gondozóvezető főorvos
Dr. Hoser Ildikó

PSZICHIÁTRIAI CENTRUM 

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

SEBÉSZETI OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1244
Osztályvezető főorvos
Dr. Bodrogi Péter

SÜRGŐSSÉGI 
BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1567
Osztályvezető főorvos
Dr. Szabó Lajos

SZEMÉSZETI OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1222
Osztályvezető főorvos
Dr. Czibere Katalin

SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI 
OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1136
Osztályvezető főorvos
Dr. Tamási Ferenc József

TÜDŐGONDOZÓ ÉS 
ERNYŐSZŰRŐ ÁLLOMÁS

 +36 1 289 6200//1073,1074
Gondozóvezető főorvos
Dr. Hangonyi Csilla

UROLÓGIAI OSZTÁLY

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

CSEPELI TELEPHELY

1211 Budapest, Déli u. 11.
 +36 1 289 6200
Dr. Mező Róbert
Csepeli telephely vezetéséért 
felelős orvosigazgató- 
helyettes

OSZTÁLYOK 

I. KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI 
OSZTÁLY, I. REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1812
Osztályvezető főorvos
Dr. Kovács Matild

II. KRÓNIKUS 
BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

 +36 1 289 6200/1749
Osztályvezető főorvos
Dr. Kiss Erika Márta

KÖZPONTI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

 +36 289 6200/1701
Osztályvezető főorvos
Dr. Mező Róbert

XX. KERÜLET, ADY ENDRE 
UTCAI SZAKRENDELŐ

1203 Budapest, Ady Endre u. 1.
 +36 1 289 6200

Dr. Pirint Ágnes
Orvosigazgató

GYÁLI SZAKRENDELŐ

2360 Gyál, József Attila u. 1. 
 +36 1 289 6200

Dr. Pirint Ágnes
Orvosigazgató
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