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szebb érzés a világon. 

És a betegünket meggyógyítani a 
sikernek olyan érzése, amiről a kül-
világnak fogalma sem lehet.„

Diósszilágyi Sámuel
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A korszerű műszer- és eszközpark, a legújabb gyógyító eljárások és a betegek igényeinek 
megfelelő ellátási formák elengedhetetlenek az egészségügyi intézmények megfelelő  
működéséhez. Kérjük, támogassa céljainkat adója 1%-ának felajánlásával! 
Támogatását köszönjük!

Fővárosi Önkormányzat
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány
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„A BEFEKTETETT MUNKA MINDIG 
MEGHOZZA A GYÜMÖLCSÉT”

– Mindig is tudta, hogy az egészségügy-
ben fog dolgozni?
– Igen, számomra ez mindig is egyértelmű 
volt. Részint családi indíttatásból fakadóan, 
részint saját elhatározásból is egyenesen 
haladtam az orvosi pálya felé.

– Mi a feladata egy osztályvezető 
főorvosnak? 
– A számomra elsődleges célt emelném ki, 
ami már akkor megfogalmazódott bennem, 
amikor igent mondtam a megtisztelő fel-
kérésre, és ami nélkül nem is működhetne 
hatékonyan egy osztály. Egy olyan Fül-orr-
gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály lét-
rehozása a célom, amely stabilan működik, 
a betegek legnagyobb megelégedettségét 

szolgálja, és emellett minden kolléga 
örömmel jár be dolgozni. Szeretném, hogy 
minden munkatársunk megtapasztalhassa 
a szakmánk szépségeit, hogy jó kedvvel 
járjanak be dolgozni, akár kezdőként, akár 
gyakorlott szakorvosként vesznek részt az 
osztály életében. Nagyon fontosnak tartom 
a csapategységet, azt, hogy a szakdolgozó 
és orvos kollégákkal közösen kitűnő csapa-
tot alkossunk, hiszen ez szolgálja a betegek 
érdekét. Az elsődleges motivációm, ami 
segít a mindennapi kihívásokkal szembe-
nézni, a hatékony segítségnyújtás, illetve az 
osztályépítés. 

– Ha már ezt említette, mi a legnagyobb 
szakmai kihívás, amivel szembesül a min-
dennapok során?
– Megnövekedett a munkaterhelés, de szí-
vesen végzem a feladataimat. Osztályvezető 
főorvosként nagyobb szerepet tudok vállalni 
a műtéti tevékenységekben, illetve az okta-
tásban. Leginkább az új műtéti eljárások-
nak, metodikáknak a bevezetését emelném 
ki, ami természetesen jó fajta kihívást jelent. 
Örvendetes, hogy a kórházban élénken jelen 
van a robotsebészet, amelyet az Urológiai 
Osztályon már gyakorlottan alkalmaznak. 
Ebben mi is szeretnénk aktívan szerepet 

Dr. Pozsár István, a Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály osztályvezető főorvosa idén március 2-a óta dolgo-
zik a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben. 2005-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvosi Karán, 2010-ben tette le a fül-orr-gégészeti szakvizsgát. Figyelemre méltó, 17 éves szakmai tapasztalattal a 
háta mögött kapta meg a megtisztelő kinevezést Dr. Dobosi Zsolt főigazgató úrtól.

     INTERJÚ                                                                                                                        

vállalni, fej-nyak sebészeti műtétek terüle-
tén is alkalmazni ezt a modern eljárást. Az 
alkalmazás a mi osztályunkon is változatos 
területeken nyújtana hathatós megoldást, 
mint például onkológiai területen, alvásdi-
agnosztikai vizsgálatoknál, illetve az alvásza-
varok műtéti megoldásainál is szeretnénk 
alkalmazni.

– A laikusok számára érdekes lehet, 
hogy az Ön szakterületével összefügg az 
alvásdiagnosztika.
– Sokan nem tudják, hogy egyes felső légúti, 
illetve garat eredetű betegségek olyan szű-
kületet képezhetnek az alvás során, amely 
légzéskimaradást eredményezhet, ebből 
fakadhat például a horkolás is. Ez a példa is 
ékesen bizonyítja, milyen színes szegmense 
ez az orvostudománynak.

– Látszik, hogy igazán szereti a szakmáját, 
miért ezt a területet választotta?
– Eredetileg sebész szerettem volna lenni, 
ezen a területen végeztem tudományos 
munkát is a Szegedi Tudományegyetemen. 
Azonban az utolsó évemben egy gyer-
mekgyógyászat gyakorlat kapcsán megis-
merkedtem az akkor ott dolgozó gyermek 
fü-orr-gégész főorvossal, és egyértelművé 
vált számomra, hogy ez a szakmai részleg 
áll igazán közel hozzám. A fül-orr-gégésze-
tet kis szakmaként tartják számon az orvos-
tudományban, amit egyáltalán nem tartok 
helyénvalónak. Ugyanis magában foglalja a 
belgyógyászatot, neurológiát, a határterüle-
tek révén az idegsebészetet is, megtalálható 
benne a klasszikus sebészet a fej-nyak sebé-
szet révén, illetve a fülműtétek kapcsán a mik-
rosebészet is alkotóeleme. Tehát egy különö-
sen komplex, szerteágazó területről van szó, 
ezért is áll közel a szívemhez.

– Van kedvenc szegmense ezen az össze-
tett területen belül?
–Elsősorban fej-nyak sebészettel foglalko-
zom, de minden terület érdekel a szakmá-
ban. Szívesen végzek fülműtéteket és közel 
áll hozzám az orr-melléküreg sebészet is.
 
– Mire a legbüszkébb a szakmai pályafu-
tása kapcsán?
– Jelenleg arra vagyok a legbüszkébb, hogy 
eredményesnek érzem a munkámat itt, a 
Dél-pesti Kórházban. Olajozottan tudunk 

együtt dolgozni a kollégákkal az osztályépí-
tésen. Minden nap kiváló csapatmunkával 
küzdünk a közös célunkért, az osztály építé-
séért, fejlesztéséért, természetesen mindezt 
a betegek érdekében.

– Beszéltünk a fő céljairól, ki tud emelni 
esetleg egy konkrét jövőbeli szakmai 
tervet?
– Ahogy említettem, a robotsebészetben sze-
retnénk igazán elmélyülni, ezen belül pedig 
a Covid kapcsán a légúti szűkületek műtétei 
kerülnének előtérbe. Szeretnénk bevezetni a 
trachea, azaz a légcső, illetve a gégeszűkület 
műtéti megoldásainak fejlesztését. 

– Láthatóan nagy felelősséggel járó 
munkakörben dolgozik, jut ideje a 
kikapcsolódásra?
– Kevés szabadidőm van, de ha tehetem, 
kirándulok, vízi sportokat űzök, valamint 
nagyon szeretek teniszezni.  

– Van esetleg tanácsa a karrierjük küszö-
bén álló kollégák számára?
– Az osztályra frissen érkezett rezidens kol-
légáim számára azt emeltem ki, hogy a 
szakmai gyakorlatot csakis munkával tudják 
megszerezni. Ha szeretnének a szakmán belül 
minél jobban teljesíteni, és minél nagyobb 

gyakorlatra szert tenni, sajnos olykor a szabadi- 
dejüket is fel kell áldozniuk, ahogyan ez én is 
tapasztaltam annak idején is. Viszont a befek-
tetett munka mindenképp meghozza a gyü-
mölcsét. Emellett szükséges egy olyan csapat, 
amelynek a tagjai jól tudnak együtt dolgozni 
és egymást segíteni. Ne féljenek tehát időt és 
energiát áldozni a munkára, mert biztosan 
meghálálja magát az erőfeszítésük. 

Gyetvai Bianka
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CSALÁDI NAP A KÓRHÁZBAN
     KÉPES                                                     

Minden évben megrendezésre kerül 
intézményünkben a családi nap, mely egy 
osztályok közötti főzőversennyel és foci 
bajnoksággal is kiegészül. Idén 9 csapat 
vett részt a főzőversenyben, ahol min-
denki finomabbnál finomabb ételeket 
készített, a csülkös babgulyástól a babos, 
káposztás húsig. A méltó versengésben a 
szakavatott zsűri döntése alapján harma-
dik helyezett lett a Pszichiátria csapata, 
a második helyezett lett a Segédhivatal 
csapata „Postagalamb” fantázia néven, 
első helyezett lett a Betegszállítás és 
Patológia összevont csapata. 

A foci bajnokságban 3 csapat mérkőzött 
meg egymással körmérkőzések formájá-
ban, az Élelmezés csapata mint címvédő, a 
Pszichiátria csapata, valamint a Betegszállítók. 
Sportszerű és jó hangulatú mérkőzéseket ját-
szottak a résztvevők. A bajnokságot idén is 
az Élemezési Osztály csapata nyerte meg 
mindkét mérkőzését megnyerve, második 

lett a Pszichiátria csapata, és harmadik helye-
zett lett a Betegszállítók csapata. 

A gyermekeknek arcfestéssel és különböző 
játékokkal kedveskedtek a szervezők. 

Ezúton is köszönet minden részt vevő csa-
patnak, hogy szabadidejüket velünk töltöt-
ték, valamint köszönet a szervezőknek, hogy 
idén is egy jó hangulatú családi napon vehet-
tünk részt.

Hosszadalmas előkészületek és enge-
délyezési folyamatokat követően 
2022. augusztus 24-én megnyitott 
az intézmény saját működtetésében 
a Köves úti Gyógyszertár, a Központi 
Gyógyszertár lakosságot ellátó egysé-
geként. Nagy öröm a lakosság, az inté-
zetben fekvő betegek, a szakrendelésre 
érkezők és a dolgozók részére is, hogy 
újra elérhető ezen szolgáltatás. Minden 

szakrendelővel folyamatosan egyezte-
tünk, hogy a betegek a részükre felírásra 
kerülő speciális gyógyszereket minden 
esetben ki tudják váltani itt helyben, 
ezzel is segítve a betegek folyamatos 
gyógyszerellátást. Gyógyszertárunkban 
lehetőség van egészségpénztári kár-
tyával történő fizetésre a PRÉMIUM, Új 
Pillér, Patika, OTP bank, MKB bank által 
kibocsájtott kártyákkal. Minden héten 

különböző akciókkal várjuk a dolgozó-
kat és a betegeket egyaránt, melyet a 
gyógyszertár saját Facebook oldalán 
teszünk közzé. 

Vezető gyógyszerészünk: 
Ruszkai-Horváth Ágnes
Vezető szakasszisztens: 
Tatai Kitti

MEGNYITOTT A KÖVES ÚTI GYÓGYSZERTÁR
     AKTUÁLIS                                           
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A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JAHN 
FERENC DÉL- PESTI KÓRHÁZA 
ALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Alapítványunk 1992 óta folyamatosan 
működik. Fő feladata a Kórház Osztályainak 
technikai, műszaki fejlesztése, dolgozóinak 
szakmai képzése, továbbképzése, a dolgo-
zók speciális - sport, tánc és kulturális tevé-
kenységének segítése, továbbá a betegek 
közvetett es közvetlen támogatása.

Mérleg és eredmény kimutatás adataink 
ezer forintban a következők: 
Induló pénzkészlet: 40.150, zárója: 35.702. 
Követelései: 64, pénzeszközei: 35.638. Induló 
tőkéje 70, tőkeváltozása: 39.823. Tárgyévi 
eredménye alaptevékenységéből: -4.191. 

Az Alapítvány bevételei főként a gyógyszer-
gyártó cégek, egyéb vállalkozások, eseten-
ként önkormányzati támogatások es több 
száz magánszemélyi támogatásból az 1 
% SZJA visszautalásból, banki kamatból 
tevődik össze. Alapítványunk vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 2021 évi összes 
bevétele: 16.671, Anyagjellegű ráfordí-
tásai: 19.239, egyéb ráfordítások: 
1.623, összes ráfordítása: 
20.862 ezer Ft volt.

Bevételünk a 2020-as évhez képest 43.159, 
ráfordításaik 38.088, az 1 %-os SZJA bevétel 
1.022-ezer Ft-tal csökkentek. 

A leírtakból világosan látszik, hogy a COVID 
járvány nemcsak a Kórháznál, hanem az 
Alapítványnál is nagyon éreztette hatását. 
Míg 2019 év végén és 2020 évben a járvány 
dübörgő ideje alatt a cégek és a magánsze-
mélyek a tőlük telhető legnagyobb mérték-
ben segítették munkánkat támogatásaik-
kal. 2021 évben a forrásaik elapadtak, töb-
beknek (cégeknek es magánszemélyek-
nek egyaránt) a pénzügyi helyzete instabil 
lett. 2021-ben többségükben elmaradtak a 
szakmai képzések, vagy csak on-line térben 
voltak elérhetők, nehezebb lett az eszközök 
beszerzése és beszállítatása, az árak nagy-
mértékben folyamatosan emelkedtek. 

Csak reméljük, hogy a következő 
évek – még ha továbbra is küzdünk a 
COVID különböző újabb variációival 

gazdaságilag jobb 

eredményt hoznak a gazdaság felélénkülése 
kapcsán.
A következő felhasználások Ft-ban 
kifejezettek:
A 2020 évben kapott 4.249.548 Ft – 1% 
SZJA-t maradéktalanul elköltöttük, áthoza-
tal 2021 évre nem volt. 2021 évben kapott 
1% SZJA összege 3.228.075 Ft volt, melyet 
szintén teljes mértékben felhasználtunk az 
alábbiakra:
2 db Airvo (lélegeztető) készülék 
3.217.519 Ft, és 1 db álló ventilá-
tor 14.998 Ft. A különbözetet 
4.442 Ft saját forrásból 
fedeztük.

Az emberi erőforrás 
ellátottsági és a tár-
s a d a l m i 

     BESZÁMOLÓ                                                                                                                        

támogatottság mutatói 1-1 igennel telje-
sítettük, közhasznúsági besorolásunkat 
továbbra is megőriztük. 

Alapítványunk az általa vásárolt és a kapott 
eszközeit a Kórház kedvezményezett 
Osztálya leltárának átadja. A vásárolt esz-
közök értéke 13.613.566 Ft, a térítésmen-
tesen kapott és átadott eszközök 1.291.713 
Ft, továbbá pénzeszköz átadás a KH-nak 
1.617.786 Ft volt.

Alapítványunk a pénzeszközzel rendelkező 
Osztályok pénzmozgását elkülönítetten, 
naprakészen analitikusan könyveli. Hivatalos 
könyvelésünket 2020 év novemberétől 
Orbán Szófia Éva mérlegképes 
könyvelő végzi. Az ana-
litikus és a hiva-
t a l o s 

könyvelés a hatalmas adatmennyiség 
miatt évente többször egyeztet. Az ala-
pítvány 2021 évben az alábbiakban felso-
rolt Osztályok, szakmai egységek részére 
végzett eszköz, anyag beszerzést, szolgál-
tatás vásárlást, vagy finanszírozott szakmai 
képzéseket: Kedvezményezett egységek a 
következők voltak: 
Urológia, Szemészet, Szülészet, NIC/PIC, 
Sebészet, I. Belgyógyászat, Addiktológia, 
Pszychiátria, Gasztroenterológia, III. 
Belgyógyászat, Intenzív, Kardiológia, 
Neurológia, Fájdalom ambulancia, 
Központi Rehabilitáció Csepel, Krónikus 
Belgyógyászat Csepel, Anyaggazdálkodás, 
Leltárcsopor t,  Orr-Fül-Gége,  Ady 
Szakrendelő Diabetológia, Ady Szakrendelő 
Urológia, Higénia, Informatika, Központi 
Sterilizáló, Gyógytornászok, Patyolat, 
Szállítás.

Tiszelettel megköszönjük minde-
nek előtt dolgozóink 
1%-os SZJA 

felajánlását, továbbá valamennyi támoga-
tónk pénzügyi és eszközbeli támogatását.
Céges támogatóink voltak:
Astra Zeneca, Kf., Bayer Hungária, Boehringer 
Ingelheim Kft., CSL Behring Kft., Dr. Dóra 
Tímea ügyvédi iroda, Help On Kft, Herbária, 
Zrt, Higimat Kft., Ipsen Pharma Kft., Janssen 
Cilag Kft., Lidl Magyarország, Magyar 
Diabetológiai Társaság, Mapei Ker. Kft., 
Meeting § More Kft., Novo Nordsik Kft., OPC 
Kft., Phytotech Hungária Bt, Prevetrende Kft., 
Richter Gedeon Nyrt., Szindor Webáruház, 
Szárazjég Kft, Vecsési Önkörmányzat.
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MÉRFÖLDKŐ – TÚL A 100. 
ROBOT ASSZISZTÁLT MŰTÉTEN

Hazánkban egyedülálló módon virág-
zik a robotsebészet kórházunkban, 
az első 100 műtétet végrehajtották 
az Urológiai Osztály kollégái. 2022. 
07. 27-én és 28-án, hazánkban első-
ként robot-asszisztált hólyageltávo-
lítást (radikális cisztektómiát) is elvé-
geztek. A beavatkozás a mai modern 
urológia legkomplexebb műtéteinek 

egyike, a tapasztalt operatőröknek is 
kihívást jelent. A robotsebészeti rend-
szerek alkalmazása számos előnnyel jár 
mind a betegek, mind pedig az ope-
ratőr számára. A módszer az operált 
betegek számára alacsonyabb szövőd-
ményrátát, kevesebb műtét utáni fáj-
dalmat, rövidebb kórházi tartózkodást 
és gyorsabb felépülést jelent.

A beavatkozásokat prof. dr. Tenke Péter 
osztályvezető főorvos végezte el prof. 
dr. Christian Schwentner, a Stuttgarti 
Urológiai Klinika vezető főorvosá-
nak segítségével, a február óta a kór-
házban működő da Vinci X sebészeti 
robottal. Asszisztensekként dr. Köves 
Béla és dr. Kovács Dénes működtek 
közre. Eddig egyedülálló módon teljes 

hólyageltávolítást, bélhólyagképzést 
végeztek, és vékonybél sztóma elhe-
lyezését is megoldották a robot hasz-
nálatával. A módszer lehetőséget nyúj-
tott arra is, hogy a hólyag, a prosz-
tata, és a nyirokcsomók is eltávolítha-
tók legyenek. Az eltávolításukat köve-
tően a kioperált béldarabból sztómát 
készítettek, majd egy 80 centiméteres 
bélszakasz felhasználásával hólyagot 
képeztek a húgycsőben, amibe bele 
tudták varrni a két vesevezetéket. Prof. 
dr. Tenke Péter kiemelte, hogy az egyik 
legnagyobb kihívást jelentő onkológiai 
műtétről van szó, amelyből hármat is 
végrehajtottak.
A  „ R o b o t s e b é s z e t  b e v e z e t é s e 
Magyarországon” elnevezésű EFOP-
5.2 .6-20-2020-00014 azonosító -
számú projekt keretében két sebé-
szeti robot állhatott munkába az 
Országos Onkológiai Intézetben és a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban és 
Rendelőintézetben, 1,3 milliárd forin-
tos uniós pályázati támogatással. 
A robotsebészeti technikák beveze-
tése a sebészeti ellátás minőségi muta-
tóinak javulását hozza el, növelve a 
betegek gyógyulási esélyeit és így az 
egészségben eltöltött évek számát is. 
Az új műtéti technika alkalmazásával 
jelentősen lerövidül a műtéti idő: a 

robot komoly segítséget jelent az ope-
ratőrnek, hiszen tizenkétszeres nagyí-
tást biztosít, miközben egyszerre négy 
karja mozgatható. Így minden eddigi-
nél sokkal finomabb, precízebb mozgá-
sok kivitelezhetők vele.
A sikeres bevezetés után a Jahn 
Ferenc Kórház további célja nemcsak 

a robot-asszisztált műtétek számának 
növelése, hanem további robotsebé-
szek kiképzése is, ezáltal biztosítva a 
betegek számára mindazon előnyöket, 
amelyeket a korszerű nyugat-európai 
centrumok kínálnak.

Gy. B.

     RIPORT                                                                                                                        
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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. 

  RECEPT                                  

VITAMINDÚS, 2 PERCES ŐSZI TURMIX, 
HOGY ELKERÜLJÖN A NÁTHA

C-VITAMIN 
BOMBA KIVIVEL

Az almát hámozd meg és magozd ki, majd kockázd fel 
nagyobb darabokra. Hámozd meg és darabold fel a kivit 
is. A magok nyugodtan maradhatnak, jól fognak mutatni a 
kész turmixban. A narancsokat hámozd meg, majd facsard 
ki a levüket. A kivit és az almát tedd egy nagyobb tálba, 
öntsd fel őket a narancslével, majd turmixold össze őket.

• 1 alma
• 3 közepes kivi
• 2 narancs

Ebben a turmixban 
az alma, a narancs 
és a kivi íze olvad 
össze fanyarkás, fris-
sítő ízkombinációba, 
miközben mindhá-
rom gyümölcs hozza 
a maga C-vitamin 
adagját is, így a nátha 
miatt remélhetőleg 
nem kell aggódnod 
az idén.
Ha a turmixot túl 
fanyarnak találod, 
egy kanál mézzel 
édesítheted, de 
sokan éppen a friss, 
gyümölcsös üdesége 
miatt kedvelik.

Ősszel még fontosabb, hogy odafigyelj a vitaminbevitelre, különben a bacik könnyen átveszik az irányítást. A színes, 
illatos és krémes turmixok remek lehetőséget biztosítanak, hogy néhány perc alatt valami finomságot üss össze, 
amivel fedezheted a napi vitaminszükségleted egy részét, ráadásul ezeket az italokat talán a gyerekek is szíveseb-
ben kortyolják, mint ahogy a zöldségeket ropogtatnák el.

ELKÉSZÍTÉSHOZZÁVALÓK
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— Hogyan zajlik egy ilyen foglalkozás?
—A foglalkozások ingyenesek, és a tel-
jeskörű titoktartás alapvető tényező. Egy 
előzetes beszélgetés alapján 3-4 alkal-
mat szoktam ajánlani, amelyeken keresz-
tül megtapasztalhatja a kliens, hogy meny-
nyire szimpatikus számára az ülés, valamint 
én is fel tudom mérni, hogy az adott prob-
léma beleillik-e az EFI kereteibe. Ha az alkal-
mak után abban állapodunk meg, hogy sze-
retné a kliens a segítségünket, szerződünk 
egy meghatározott időtartamra. A foglalko-
zásoknak meghatározott, fix keretei vannak. 
Az egyéni pszichológiai tanácsadás minden 
esetben 50 percet ölel fel. A heti rendsze-
rességet szoktam javasolni, hiszen ez bizto-
sítja a folytonosságot az előrehaladásban, 
valamint így könnyebben is összeköthetőek 
az alkalmak, hatékonyabban felidézhetők 
az előző alkalommal felmerülő kérdések és 
nehézségek. 
— Mennyi ideig tanácsos folytatni a 
foglalkozásokat?
— Ez a kliens problémájától függ. Az EFI-ben 
elsősorban olyan nehézségekkel foglalko-
zunk, amelyek nagy aktualitással bírnak. 
Legyen szó változásról, élethelyzetbeli 
elakadásról, hangulatváltozásról, bármi-
lyen hirtelen fellépő problémáról. Ez átla-
gosan 15 alkalmat jelent, ami 3-4 hónap idő-
tartamra bontható le. Van lehetőség hosz-
szabbításra, de ha mélyebb nehézséget 
fedezünk fel, ami hosszabb távú foglalko-
zást igényel, a megfelelő szakemberhez irá-
nyítjuk tovább a klienst. 
— Mi konkrétan a tanácsadás célja, 
milyen eredményben bízhatunk?
— Az az általános cél, hogy az egyensúly 
felborulását a megszokott életvitelben és 

menetrendben megpróbáljuk visszabil-
lenteni, vagy újraszervezni. Tehát a kliens 
számára ideális körülményt szeretnénk 
kialakítani. Fontos, hogy olyan helyzetben 
tudjunk elköszönni egymástól, amivel a 
kliens elégedett, nem pedig én vagy egy 
hozzátartozója. 
— Milyen helyzetben ajánlott pszicholó-
gushoz fordulni?
— Bárkinek, bármikor tudom ajánlani, hogy 
pszichológushoz forduljon. Alapvetően 
van képességünk az alkalmazkodásra, 
tudjuk menedzselni a napi megingásokat. 
Azonban előfordulhatnak olyan körülmé-
nyek, amelyekben saját, eddig sikeresen 
alkalmazott megoldásaink már nem elegen-
dőek. Ilyen esetben egy szakember segítsé-
gével objektívebben látunk rá a helyzetre. 
A probléma átbeszélésével, átszervezésé-
vel lehet biztosítani, hogy a kliens megta-
nuljon új stratégiákat, megoldásokat alkal-
mazni. Fontos kiemelni, hogy bármilyen vál-
tozás jelenthet az emberek számára ilyen 
jellegű kihívást, legyen szó például válásról, 
egy sikertelen vizsgáról vagy egy diagnózis-
ról, amivel nehéz megbirkózni. 
— Él egyfajta negatív sztereotípia azzal 
kapcsolatban, ha valaki pszichológushoz 
fordul.
— Sajnos ez így igaz. A legtöbben azt 
szokták feltételezni, ha pszichológushoz 
fordulnának, hogy valami nagy baj van 
velük, gyengék vagy alkalmatlanok vala-
mire, esetleg valamilyen szörnyű diagnó-
zissal találják majd szemben magukat. Mi 
az EFI-ben nem adunk diagnózist, nem stig-
matizálunk, alapvetően a problémára fóku-
szálunk, az szóba sem jöhet, hogy meg-
bélyegezzünk valakit. Ezért is javasolnám 

bárkinek, hogy forduljon pszichológushoz, 
hiszen mindannyiunk életében előfordulhat 
olyan körülmény, amit érdemes lehet más 
megvilágításba helyezni. Egyébként sokan 
összekeverik a pszichológus és a pszichiá-
ter szerepét is. 
— Alapvetően mi a különbség a két 
szakma között?
— A pszichológusok a lelki nehézségekkel 
és azok feloldásával foglalkoznak, és sok 
esetben végeznek feltáró munkát is, ami egy 
hosszabb folyamatot jelent. A pszichiáter-
nek orvosi végzettsége van, írhat fel gyógy-
szert, ajánlhat gyógyszeres kezelést. Néhány 
esetben mindkét szakember bevonása aján-
lott. A pszichiáter klasszikus értelemben a 
tünetekre koncentrál, míg a pszichológus 
inkább verbális eszközöket használ, így 
próbál mélyebb megértést elérni. Illetve 
különböző eszközöket ajánl, amivel a klien-
sek alkalmazkodni tudnak a megváltozott 
körülményekhez.
— Mivel biztatná az érdeklődőket, akik 
tartanak a jelentkezéstől?
— Nincs veszíteni való a részvétellel. Ha 
már megfogalmazódik a gondolat, hogy 
érdemes lenne pszichológushoz menni, 
már jelen van egyfajta kíváncsiság, motivá-
ció. Érdemes kipróbálni, a legrosszabb, ami 
történhet, hogy nem szimpatikus a helyzet, 
és nem folytatja az érdeklődő. Ugyanakkor 
pozitív vonzata lehet ennek az opciónak, új 
meglátásokat kaphat az adott problémára 
a kliens, vagy újfajta megértést kaphat saját 
magával szemben. Így a helyzete meg-
könnyítése mellett biztosítani tudja, hogy 
hasonló nehézségek kevesebbszer fordul-
janak elő az életében. 

Gyetvai Bianka

EGYÉNI PSZICHOLÓGIAI 
TANÁCSADÁS AZ EFI-BEN

A Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda változatos csoportfoglalkozásai mellett egyéni pszicho-
lógiai tanácsadással is várja az érdeklődőket. Az EFI központi telefonszámán vagy e-mailben lehet 
információt kérni a tanácsadásról, illetve jelentkezni rá. Ezeken az elérhetőségeken közvetlenül 
szakemberekkel beszélhetünk, akik ezáltal már felkészülten, a kérdéskör ismeretében várják az 
érdeklődőket. Tótiván Tibor, az EFI pszichológusa mesélt lapunknak a lehetőségről, amit mindenki 
számára meleg szívvel ajánl. 

További információ:
Pesterzsébeti 
Egészségfejlesztési Iroda 
e-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu 
telefonszám: +36 1 289-6212
facebook.com/pesterzsebetiefi
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