
„Bármit cselekszik az ember,
először gondolatban cselekszi azt."

(Szent-Györgyi Albert)

Tudomány és orvoslás
Kerekasztal-beszélgetés a Szolnok Megyei Tanács
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézete orvosaival
Szerkesztőriporter: Pálréti Ágoston

A tudomány és az orvoslás immár évezredek óta szoros és egyre fejlődő köl-
csönhatásban áll egymással. Meghatározottságuk és egymásra utalságuk mérté-
ke az orvostudomány történelmileg változó szintjében fejeződik ki. Hol tart az
orvoslás tudománya, avagy mit jelent a tudomány az orvoslás mindennapi gya-
korlata számára egy megyei közkórházban? Alapvetően erre voltam kíváncsi,
amikor asztalhoz ültünk a Hetényi kórház orvosaival. A beszélgetés résztvevői:
dr. Gergely Mihály, címzetes egyetemi tanár, az általános sebészet osztályvezető
főorvosa; dr. Szeghy Gergely, címzetes egyetemi tanár, a szemészet osztály-
vezető főorvosa; dr. Pintér Sándor, címzetes egyetemi tanár, a gyermek- és
ifjúsági osztály vezető főorvosa; dr. Krasznai Géza, címzetes egyetemi docens,
a kórbonctan főorvosa; dr. Fügi Sarolta, pszichiáter főorvos; dr. Bényei Mag-
dolna, az infektológiai osztály vezető főorvosa; dr. Kársai Koppány, a neuroló-
giai osztály főorvosa; dr. Galsi Mária, ifjúsági főorvos; dr. Parádi Levente, a
serdülő mentálhigiénés részleg vezető főorvosa; dr. Csősz László, főorvos; dr.
Lászlóné Szebenyi Erzsébet, pszichológus; és dr. Nemes András, gyermek-ideg-
gyógyász,

* * *
Gergely Mihály: Két éve vezetem a Hetényi kórház tudományos bizottsá-

gát, mint elnök. Feladatunk, hogy a tudományos munkát, előadásokat, konfe-
renciákat összehangoljuk, pl. időről időre megyei orvos—gyógyszerész napokat
szervezzünk, amelyek a szakmai megmérettetésen, tapasztalatcserén túl társadal-
mi eseménynek is számítanak, ilyenkor az orvos mintegy kilép a kórház falain
kívül. Egy közkórház adottságait tekintve a tudományos munkát számos ténye-
zőzö határolja be, ezek részben belső tényezők, amelyek az orvos egyéniségé-
ből fakadnak, illetőleg olyan külső tényezők, amelyeket a munkakörülmények
határoznak meg. Véleményem szerint az egyik legdöntőbb az egyén tehetsége
és ambíciója. Ha ez egy egészséges kifutási vággyal, a hivatásban megszerzendő
nagyobb tudásszint elérésére való törekvéssel párosul, akkor lehetőség nyílik
arra, hogy munkájával megfelelő szintet, tudományos fokozatot is érjen el.
Esetemben ennek első foka a szakvizsga megszerzését követően egy ösztöndí-
jas aspirantúra volt, amelynek során kandidátusi címet nyertem, majd ezt kö-
vetően a SZOTE előbb címzetes egyetemi docens, majd címzetes egyetemi taná-
ri címmel illetett, ami nyilvánvalóan ama nem kevés közlemény, előadás, disz-
szertáció, könyvfejezet hivatalos elismerése, amit évek során megírtam.

Krasznai Géza: Nálunk a tudományos igényesség alapkövetelmény minden
munkakörben. Mindenféle értelmiségi tevékenység lényege az innovatív hatás.
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Ha a gazdaságból vett szakkifejezést használom, akkor azt lehet mondani, hogy
igazán konvertálható terméket éppen az orvos produkál, amikor az egyébként
minden más produktív tevékenységre alkalmas embert — egészségesen vissza-
adja az életnek. Tudományos igényesség nélkül ez nem valósulhat meg. Te-
kintve, hogy az ismeretek, a tudásanyag körforgása, leépülése és újra felépü-
lése ma jóval gyorsabb, mint korábban bármikor — általában 5—10 évre be-
csülhetjük, miközben a teljes ismeretanyag kicserélődik — ez azt jelenti, hogy
az embernek állandóan a tudomány sarkában és a tudománnyal ötvözötten kell
tevékenykednie. Ami osztályunkat illeti: hat külföldi és öt belföldi folyóirat
lehetőséget biztosít a kézikönyvek mellett arra, hogy naprakészek lehessünk.
Munkánk sajátossága, hogy az információt azonnal adaptáljuk a mikroszkóp
melletti munka során. Ennek eredménye megjelenik a betegágy mellett, mert
az így készült leletet kapja a gyógyító orvos. Heten vagyunk, mint a gonoszok,
ha problematikus diagnosztikai eset van, akkor mindannyiunk véleménye tük-
röződik a leletben. Á tudományos igényesség mellett döntő a szorgalom. Két
fiatal munkatársunk kandidál a közeljövőben. Tóth Tibor a vesebetegségek
e6Y sajátos területével, Károlyi Péter pedig a leggyakoribb férfi rosszindulatú
daganatos betegséggel, a tüdőrákkal foglalkozik.

Fügi Sarolta: Azt hiszem, hogy nagyon újszerű, legalábbis jelenleg nálunk
újonnan talajtfogó szakmát mívelek, mert a lélekgyógyászat nem tekint nagy
gyakorlatra. Múltra igen, de kevés felhasználásra az elmúlt évtizedekben. Sze-
mély szerint olyan helyzetbe kerültem ebben a megyei kórházban, hogy szak-
mát kellett alapítanunk.

Riporter: Ez egy évtizede történt, tehát tíz év munkája Szolnokon, hogy
lélekgyógyászairól beszélhetünk.

Fügi Sarolta: Ráadásul egy olyan betegségcsoportról van szó, amelyik
exponenciálisan nő. Tehát az ellátást megszervezvén nagyon hamar kiderült,
hogy az ellátandó betegek száma sokszorosára nő évről évre. Ha csak 3—4
olyan problémacsoportot említek, mint az öngyilkosság, a neurózis, az alkohol-
betegség, egyáltalán az emberek rossz lelki közérzete, akkor azt gondolom,
hogy ez világosan kitapintható. Egy szemléletváltást kellett elfogadtatnunk,
miszerint a betegség nem egyenlő az egészség hiányával, hanem ennél több.
Az alkohológiai problémák jó része óriási számokat jelent, ezt ez egészségügy
sem tudja fölvállalni, egy szakma még úgyse. Tehát partnerséget kellett keresni
az egészségügyön belül is. A tudományos biztonság és ismeretek adtak arra
bátorságot, hogy megteremthettük a nyílt osztályt, a hozzám sokkal közelebb
álló nyitott rendszerű pszichiátriát. Ügy gondolom, hogy ha az embert mennél
inkább partnernek fogadják el a gyógyításban, mennél inkább engedik kontrol-
lálni saját sorsát, mennél inkább részesévé teszik saját betegségének megküz-
désében, annál inkább tagja a gyógyításnak és így nem veszélyes sem a környe-
zetére, sem önmagára. A partnerkeresésben — ez egyébként a kózház egyfajta
minősítése is — a főigazgató engedélyével a belfertőző osztály főorvosával,
Bényei doktornővel munkaszerződést és ennek gyümölcseként olyan új ellátási
típust tudtunk kialakítani, ami az országban elsőként jött létre. Büszkén mon-
dom, hogy most volt egy nemzetközi kongresszus, ahol erről a szervezési struk-
túráról nagy elismeréssel szóltak.

Bényei Magdolna: 23 éve dolgozom a kórházban, így megéltem az infekto-
lógia teljes átalakulását. Űgy kezdtem, hogy ez itt egy ragályos, fertőző beteg-
ségeket ápoló egység volt, ahol szigorúan elkülönítve feküdtek a betegek. Ez
teljesen megszűnt, hála az orvostudománynak. Jelenleg már egy nyitott osztá-
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lyom van, ahol kórokozók által okozott betegségekkel foglalkozunk. Ennek
kapcsán kerültünk közel a hepatológiához, azaz a májbetegségekhez, és a máj-
betegségeken keresztül jutottunk el az alkohológiához. így lettem én Fügi fő-
orvosnővel társulásban egy alkoholgondozó társasorvosa, a hepatológiai—
toxikológiai gondozó néven közismert új részlegben, ahol májbetegeket, vala-
mint alkoholbetegeket látunk el pszichológiai és belgyógyászati szempontból.

Riporter: Hogyan jelennek meg a neurológia, a szervi idegbetegségek gyó-
gyászatában a korszerű tudományosság eredményei?

Kársai Koppány: Két kérdés foglalkoztat különösen bennünket, az egyik a
fájdalombetegségek, a másik pedig az un. agyi érbetegségek ellátásának modern
megszervezése. Én úgy gondolom, hogy időszerű lesz és mi talán megérjük,
hogy a Szolnok megyei kórházban is kialakuljon egy ún. fájdalomambulancia,
erre nagyon sok érdeklődő és szorgalmas orvoskolléga készül. Magyarországon
a statisztikai felmérések szerint évente 20—25 ezer új beteg kerül az egészség-
ügyi ellátás kereteibe agyi érbetegségek következtében, ebből Szolnok megyére
számítva, ez évente 800—1200 beteget jelenthet. Ellátásukra, gyógyításukra mi-
előbb fel kell készülnünk.

Riporter: Rövid néhány év alatt teljesen újjászerveződött, több profilú,
komplett bel-, ideggyógyászati, sebészeti, mentálhigiénés gyermek- és ifjúsági
ellátó szolgálattá nőtte ki magát — Pintér Sándor professzor irányításával —
a Hetényi kórház egykori szűkös kis gyermekosztálya. A gyermek- és serdülő-
korosztály egyre összetettebb problémává vált az egészségügy számára. Mi rej-
lik ennek hátterében és milyen választ képes adni minderre a ma orvosa?
Előbb azonban néhány részlet az osztályon kezelt „törött otthon"-ok (brocken
home — ahogy a nemzetközi szakirodalom használja) sérültjeinek vallomásaiból:
„Fáj nekünk, hogy elment tőlünk egy srác, meghalt emiatt, dehát szipózás
közben fel se vesszük az egészet. Azért szipózunk, hogy a külvilágtól el le-
gyünk arra a kis időre zárva. Ha tisztelnének bennünket, legalább úgy, mint
embert, akkor nem csinálnánk az egészet. Egy idő után már úgy érzem, hogy
csak azért csinálom, hogy elmenjek örökre. — Lementünk a híd alá szipózni,
sok betonlap van egymás mellett és ott le szoktunk ülni „tv-t nézni", erősen rá-
nézünk a betonlapra, beképzelünk valamit, aztán nézzük a tv-t. Volt olyan,
amikor végignéztem egy szülészetet, hogy hogy jön ki a gyerek... — Apám
nyugdíjas, leszázalékolt, édesanyám meg segédmunkás. Közöttünk ritka az
olyan srác, akinek tudnánk a családi körülményeit. Mondjuk olyan, hogy el-
megy otthonról, arról tudok. Valami kényszeríti, hogy elmenjen otthonról. Én
is voltam már sokszor így, veszekedtünk, felkaptam a vizet és elszaladtam ott-
honról. — Részbe azért nem szeretem magamat, mert tudom magamról, hogy
ostobaságot csinálok mindig, akármit csinálok, mindig ostobaság..."

Parádi Levente: Vannak sajátos serdülőkori betegségek, pszichiátriai kór-
képek is, amelyek nem vonatkoztathatók el a társadalmi problémáktól, a tár-
sadalomban megmutatkozó negatív jelenségektől. Pl. a felnőttkori alkoholiz-
mus átterjedése egyre fiatalabb korosztályokba meglehetősen riasztó jel. Az
osztályon megfigyeltük, hogy egyre fiatalabb korosztályok fogyasztanak egy-
re nagyobb mennyiségű és egyre rendszeresebben tömény italokat.

Riporter: És egyéb narkotizáló szereket...
Parádi Levente: Nem is akartam kihagyni a sorból. Szolnok megyében pl.

csak a szerves oldószerek inhalációja miatt az ún. szipós fiatalok száma több
mint kétszáz. Korábban osztályunkon is kezeltünk ilyeneket nagyobb számban.
Most az az elképzelésünk, hogy számítani kell és lehet a fiatalok betegségbe-
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látására. Tehát ha ő magát betegnek érzi, meg akar szabadulni ettől a káros
szenvedélyétől, s ha érzünk a személyiségében olyan erőket, amelyekkel ezt a
káros szenvedélyt valóban le lehet győzni, akkor vállaljuk föl a kezelését. Ta-
pasztalataink szerint az ilyen belső motivációval megerősített kezelés nyomán
több mint ötven százalékos eredményességgel számolhatunk.

Riporter: A gyermek- és serdülőellátásban meglehetősen rugalmas és jó
szervezet alakult ki a Hetényi kórházban. Az önálló osztály magas színvonalon
végzi munkáját. Ezt és kezdeményező készségüket bizonyítja a többi között az
is, hogy az elmúlt év őszén egy országos konferenciát hívtak Szolnokra a ser-
dülőellátás kérdéseiről és a közeljövő feladatairól.

Pintér Sándor: Egyre több olyan serdülővel találkozunk, akinek a prob-
lémái megoldatlanok. A serdülőellátás három részből áll: fekvőbetegek keze-
lése belgyógyászati és mentálhigiénés részlegeinken, konzultációs rendelések és
a harmadik frontvonal, az ifjúságorvosok hálózata. Ez a három öleli fel a szű-
rést, a gyógyítást és a gondozást.

Csősz László: A serdülőkort ún. természetes krízisnek tekinti a szakiroda-
lom. Ebben az időszakban a személyiség sokkal sérülékenyebb, mint korábban.
Ellátásuk terén az egyén és a család felelősségét is hangsúlyozni kell, mert az
orvos, a pszichiáter csak konzultatív ember lehet ebben, egy tanácsadó, segítő,
aki önmaga, a már emlegetett partnerség nélkül nem képes eredményre jutni.

Riporter: Tudom azt, hogy Pintér professzorral együtt egy megyei felmé-
rést készítettek, ami arra vonatkozott, hogy kikkel hol is van gond?

Nemes András: Felméréseink és statisztikai adataink alapján Szolnok me-
gyében több mint 15 000 az idegrendszeri, lelki problémák miatt veszélyezte-
tett, érzelmileg sérült, értelmileg, mozgás-fejlődésben károsodott, kisiklás útján
lévő gyermek. Minctezek riasztó, figyelmeztető tények voltak számunkra.

Riporter: Föltételezem, hogy naiv ábránd az, hogy mind a 15 000 gyermek
kórházba kerülhet és rövid néhány héten, hónapon belül meggyógyulhat.

Nemes András: Mint gyermekideggyógyásznak meggyőződésem, hogy e
súlyos és nehéz probléma kulcskérdése a megelőzés. Tehát a serdülőkor előtti
korosztály korszerű pszichológiai, ideg- és elmeellátása. Jólismert tény, hogy
a nehéz serdülést, a serdülőkori válságot, sőt a felnőtt korra is kiható, gyakran
az egész életvezetést meghatározó lelki sérüléseket rendszerint azok a gyerme-
kek élik át, akik ezeket a megrázkódtatásokat már a serdülőkor előtt szerez-
ték. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy a lelki problémák kialakulásánál, böl-
csőjénél próbáljuk a helyes korrekciót megvalósítani.

Riporter: Mi a garancia arra, hogy időben észreveszik kivel milyen gond
van? Hogyan működik az iskolaorvosi jelzőszolgálat?

Galsi Mária: Az iskolákban, a középfokú oktatási intézményekben végez-
zük feladatainkat. A pedagógusok és az ifjúsági felelősök jelzik nekünk a bajt,
az elváltozásokat. Egyelőre ez a szolgálat Szolnokra terjed ki, de az a tervünk,
hogy a megyében mindenütt bevezessük. Nagyon fontos, hogy a szűrés, a beteg
kiemelése időben történjék.

Riporter: Melyek a serdülőkor legtipikusabb betegségei? Utalnék arra,
hogy új helyzet van, a modernizációs korszak, a fejlett ipari társadalom, a gyor-
suló idő stb. címkével jelzett társadalmi, technikai változások nem hagyják
érintetlenül a tizenéves ifjúságot sem.

Pintér Sándor: A leggyakorbib belgyógyászati esetek: vese- és szívbeteg-
ségek, magas vérnyomás, elhízás, hormonális panaszok, nőgyógyászati problé-
mák, érzék- és mozgásszervi elváltozások (látászavarok, tartási rendellenessé-
gek, lúdtalp stb.).
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Parádi Levente: Fekvőbetegosztályunk mentálhigiénés részlegén olyan be-
tegeket gyógyítunk, akiknek valamilyen reaktív kórképe van. Legtöbbször ezek
depresszív színezetű reakciók, de vannak másfajta pszichótikus reakciók is.
Nagyon gyakori azonban az öngyilkosok megfordulása osztályunkon.

Lászlóné Szebenyi Erzsébet: Én elsősorban a pszichoszomatikus kórképek-
kel találkozom, vagyis azzal, amikor különböző lelki problémák a test nyelvén
szólalnak meg. Pl. a gyermekbelgyógyászaton magas vérnyomás miatt feküdt
bent egy tizenhatéves fiú, aki egyébként atlétizált. Magas vérnyomását az osz-
tályon nem sikerült regisztrálni, az eredmények negatívak voltak. így felme-
rült: nincs-e a háttérben valamilyen lelki probléma? Kiderült, hogy egy még
nem széthullott családról van szó, ahol a szülő felek között áll fenn konfliktus.
Ezt az apa pluszmunkával kompenzálja, az anya viszont alkoholizmusba mene-
kül. A 16 éves fiú az apa szerepébe lépve próbálta anyaféltés címén a harcot
felvenni. Beszélgetéseink során feltártuk számára, hol a helye a családban, mit
tehet a „törött otthon" keretei között. Itt megint felmerült a komplex család-
terápia lehetősége, azonban a szülők ezt mereven elutasították, a pszichológus-
ról minősíthetetlen véleményük volt. A fiú viszont felvállalta azt a családjával
szemben, hogy eljárt hozzám és őt megtámogatva eljutottunk oda, hogy panasz-
mentes.

Pintér Sándor: Nemrégiben készítettünk egy felmérést a serdülő lányok
között a fogamzásgátlók szedéséről és egészen riasztó képet kaptunk.

Galsi Mária: A 16—17 éves korosztályt néztük egyéni elbeszélgetés alapján
és 70%-os eredményt kaptunk, tehát tízből heten fogamzásgátlót szednek. Fia-
tal korban ez még nagyon nagyon káros. Egyénenként kellett felvilágosítani
őket, hogy ezt nem lehet még alkalmazni. Ez is egy olyan jelenség, amivel nem
csak nekünk kell foglalkozni, hanem a szülőknek, pedagógusoknak is, mert ké-
sőbb jelentkezhetnek a káros következmények.

Riporter: Más országok példái arra utalnak, hogy itt egy társadalmi ráse-
gítés is szükséges lenne.

Pintér Sándor: Amiket mi a serdülőknél észlelünk, azok voltaképpen tüne-
tek. Valamilyen negatív jellegű háttérnek a másodlagos jellemzői. Mindenkép-
pen el kell jutnunk a komplex családterápiához és a társadalmi erők mozgósí-
tásához.

Riporter: Ügy vélem elegendő konkrét példán keresztül mutattuk be a tu-
dományos igényű orvoslás esélyeit és eredményeit. Milyen érzéssel hallgatta
kollégáit Szeghy Gergely, aki nem csak a Hetényi kórház egyik legtapasztaltabb
kutatóorvosa, hanem a megyei tanács mellett működő tudománypolitikai mun-
kaközösség társelnöke is?

Szeghy Gergely: Jó érzéssel hallgattam őket, mert hosszú ideje, 1964 óta
vagyok a kórházban. Egyrészt akkor megismertem az intézményt, azóta látom
a fejlődést, e mögött ott van kollégáim, az egészségügyi dolgozók áldozatos
munkája, de más oldalról ránk nehezednek a gondokj az aggályok, a lelkiisme-
retünk, a betegek gyógyításával kapcsolatos munka sokrétűsége és nehézsége.
Tudjuk, hogy a lakosság mit vár tőlünk, igyekszünk ennek eleget tenni, igyek-
szünk a tudásunkat gyarapítani, az orvoslás megalapozottságát és biztonságát
növelni, még akkor is, ha a műszaki-technikai feltételek nem a legoptimálisab-
bak, sőt ebben bizonyos különbségek vannak osztályok között, összességében
mégis úgy vélem, hogy a fejlődés töretlen és nagymérvű, ha 1987-et összeha-
sonlítom 1964-gyel.
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