
Szerelem a kórházban
A nővérnek régóta tetszik az orvos. Egyik alkalommal félrehivja, és

elmondja, hogy este nincs otthon a férje, menjen föl hozzá. Az orvos va-
lamivel elüti a dolgot. Mert valójában tetszik neki a helyzet, de tart a
következményektől. Tapasztalta, hogy ha intim viszonyba kerül a nő-
vérrel, az utána nem fogadja el az utasításait. Sőt amikor a szerelem
megkopik; visszabeszél, lejáratja szeretőjét. így hát határozott igent
nem mond az ajánlatra; próbál kitérni.

A következő alkalommal a nővér
egész éjjelre szabaddá teszi magát, és
bekopog az ügyeletes szobába az orvoshoz.
Szó nélkül vetkőzni kezd.
Nap mint nap megtörténnek ilyen és hasonló esetek, legföljebb a sze-

repek cserélődnek. Miért erőszakos vagy a legjobb esetben is kapható a
nővérek egy része? Miért szövődik több szex-sztori az egészségügyben,
mint más szakmákban?

Nagyon sok alkalom adódik, amikor éjjel-nappal összezárva, egymás-
ra utalva, testközelben dolgozik az orvos, a nővér, az altatóasszisztens,
a műtősnő. Az egészségügyben a meztelen test látványa megszokott,
nem számít annyira intim szituációnak, mint más szakmákban. Nem
egyszer előfordul, hogy az orvosoknak, az orvosnőknek közös szobájuk
van, ott öltöznek át. Amikor pedig beöltöznek a műtéthez, csupán egy
lepedő választja el a más neműeket.

Ha "véletlenül" föllebben a lepedő, nincs
sikítozás és "kikéremmagamnak", mint másutt
szokás, legföljebb egy csöndes megjegyzés:
légy szíves, fordulj el.
Műtét és kezelés közben a munka miatt sokszor összeér a kezük, vagy

szorosan egymás mellett kell állniuk. Ilyenkor nagy testfelületekkel is
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összeérhetnek. Ha pedig váratlan dolog történik a beteggel, ha veszély-
be kerül az élete; a műtőasztal körül állók még inkább egymáshoz ér-
nek. A helyzet megoldása után viszont fölengednek, akár vicceket is me-
sélnek, pletykáinak és még ki is használják, hogy ilyen közel kerültek
egymáshoz. Finoman lökdösődnek, egymásba tekerik a lábukat, vagy
rálépnek a másik lábára, és ilyenkor kiderül, hogy ki veszi szívesen a
közeledést.

Az egymásra utaltság az egészségügy berendezkedéséből adódik.
Az ügyeletben /ahol a legtöbb szerelem
szövődik/ az orvos a parancsnok, mindenki
tőle függ. A jól dolgozó doktorra általában
felnéznek beosztottak, és ennek az elismerésnek a szexuális töltését

megadja az, hogy a klasszikus nemi szereposztásban is a nő felnéz a fér-
fira. A nővér -orvos viszony így pillanatok alatt hasonlítani kezd a fér-
fi-nő viszonyra. Ennek kiteljesedését elősegítheti, hogy a hosszú ügye-
let alatt együtt vacsoráznak, dumálnak, megbeszélik akár a magán-
ügyeiket is. Vagyis a hangulat kezd családiassá, otthoniassá válni. A fel-
szabadultságot fokozhatja egy-egy korty ital is.

A kölcsönös kiszolgáltatottság miatt nem
árt egymással jóban lenni. Az orvos például
munkát adhat a nővérnek, kirendelheti a
hazakerült beteghez sebet átkötözni, injekcióit beadni. Ez a szolgál-

tatás általában hálapénzzel jár. Vannak orvosok, akik a saját hálapén-
zükből adnak a nekik segédkező ápolónőknek. Tehát a nővérek anyagi
boldogulása függ az orvostól. De ők is segíthetnek a doktornak. Beteget
szerezhetnek neki, hiszen a kórházba kerülő sokszor a nővértől érdek-
lődik, hogy kivel gyógyittassa magát. Talpraesettebb ápolónő ilyenkor
azt is megmondja, hogy mennyi hálapénzt illik vagy szokás adni.

A nővér, ha szimpatikus neki az orvos,
segítheti munkáját: a keze alá dolgozik,
jó kontaktust teremt a kezelőbe belépő
beteggel. De megteheti az ellenkezőjét is, ha nem szereti a doktort

vagy egyenesen ártani akar neki. Törődhet a betegeivel vagy elhanya-
golhatja őket. Ennek óriási jelentősége van, hiszen a pácienssel az ápo-
lónő találkozik a legtöbbet. Ha használni akar az orvosnak, a mütött be-
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tegét felülteti, megforgatja, a hátát mentholos alkohollal felfrissíti, meg-
köhögteti, gyakran cserélgeti a tiszta ágyneműt, hálóruhát, fájdalom-
csillapítót ad neki, megitatja. Ha ártani akar a doktornak, akkor ezeket
elhanyagolja.

A figyelmes és jól képzett nővér rögtön jelzi az orvosnak, ha a beteg
állapotában akár a legkisebb változás is történik. Ilyenkor rendszerint
még könnyű segíteni.

De szólhat késve is. Amikor - bár ő
fedezve van, hiszen szólt - az orvosi
beavatkozás esetleg már hiábavaló. A beteggel
való törődésért cserébe van, aki azt kéri, hogy
az orvos meg vele "törődjék". Ez az oda-vissza függő viszony teremti

meg a kölcsönös kiszolgáltatottságot, vagyis azt, hogy ebben a közegben
a harag veszélyes lehet. A harag forrása lehet viszont a szexuális köze-
ledés visszautasítása. Ezért könnyebb a közeledést elfogadni, mint vál-
lalni a "nem" következményeit. Ugyanakkor az is kiszolgáltatottá válik,
aki belemegy a játékba.

Mert sokszor munkahelyi és családi
botrányokkal végződnek ezek a kapcsolatok.
A kórházi szerelem ára olyankor a
munkahelyváltoztatás, amely megtörheti az
ígéretesen induló orvosi karrier ívét. Ha az igazsághoz hűek akarunk

maradni, azt is el kell mondanunk, hogy nem mindenkit a kiszolgálta-
tottság kényszerít a kórházi szerelem vállalásába. Éppúgy lehet oka az
unalom, a kíváncsiság, a vágy pillanatnyi fellobbanása, csalódás miatti
bosszú, otthoni kielégítetlenség. De megtörténhet pénzért, heccből, fo-
gadásból is. E helyzet okainak egy része a nővérek életének sajátossá-
gaiban rejlik.

Nézzük meg, általában kik és miért választják ezt a pályát? Többnyi-
re olyan lányok, akiknek közepes tanulmányi eredményeik miatt nincs
esélyük diploma szerzésére, azonban nem akarnak nehéz fizikai mun-
kát vagy a monoton irodai tevékenységgel járó bezártságot vállalni.

Nincs igényük a kreatív munkára,
szívesebben veszik, ha irányítják őket,
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megszabják feladataikat. Ilyen adottságokkal,
elvárásokkal a települések többségében más pályát
nem is igen választhatnak. Ugyanakkor a fehér
köpeny is csábító, meg az embertársi segítség illúziója. Az előnyös

férjhezmenési lehetőség is felvillan a lányok és szüleik előtt. Ezeket a
reményeket az élet olykor vissza is igazolja, hiszen sok orvos nővért vesz
feleségül. De válaszhatják a lányok e pályát hivatástudatból, az embe-
rek iránti szeretetből, segíteni vágyásból is.

Az élet azonban más, és sok csalódással kell szembenézni nap mint
nap. A betegeket többnyire etetni kell meg tisztába tenni. Egyre keve-
sebb idő jut a beszélgetésre, a lelki törődésre. Mivel az ápolónők fizeté-
se alcsony, és három műszakban dolgoznak, egyre kevesebben választ-
ják e pályát.

Itt nincs ünnep és hétvége, ezért a
végzettek többsége már nem is az egészségügyben
helyezkedik el. így a maradókra mind több
munka jut. A betegek is egyre idősebbek, egy részük magatehetetlen,

az emberbaráti szeretet meg a segíteni vágyás többnyire illúzió marad.
A hétköznapok meglehetősen egyhangúak, és ebbből a helyzetből előbb-
re jutásra, kinövésre nincs remény, legfeljebb a pálya elhagyásával. Aki-
ben van némi ambíció, továbbtanulhat: altatóasszisztens vagy műtősnő
lehet. Akinek viszont nincs kedve vagy tehetsége hozzá, annak a tapo-
sómalomból nemigen van kiút. Ezzel a képesítéssel hová mehet? Kör-
zetbe orvosírnoknak, asszisztensnőnek. Ha pedig kilép az egész-
ségügyből, ő csupán szakma nélküli, érettségizett nő, aki után nem na-
gyon kapkodnak a vállalatok.

A kör tehát bezárul és sokan inkább maradnak az
eredeti helyükön. Ebben a bizonyos fokú
kilátástalanságban /ahol 30-50 kilóméteren belül
nincs másik kórház, ahová elmehetnének/ sokszor még
jól is jön egy szerelmi-szex-sztori az orvossal, akit esetleg "véletlen"

teherbeeséssel meg is lehet fogni. Sokszor ez a remény van a nővérek
szabadossága mögött.

Mindezeket elősegíti, hogy a nővérek magánéletben nehezebben bol-
dogulnak, mint az átlagos nők. Az emberek általában rossz vélemény-
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nyel vannak róluk, ezért nehezen találnak komoly szándékú partnert.
Ha pedig férjhez mennek, előfordul, hogy a férj - éppen e megítélés mi-
att - kiveszi a feleségét a kórházból. De a féltékenységen kivül ugyan-
ilyen súllyal esik latba a férjeknél, hogy a nővér három műszakban dol-
gozik, és nehezen tudja ellátni a családot, a gyerekeket. Az ápolónők egy
része egyébként emiatt csak egy-két gyermek nevelésére vállalkozik.

A kórházi szerelmi kapcsolatok
kialakulásában döntő szerepe van
annak a ténynek, amelyet az előbb egy
félmondattal említettünk: az otthoni kielégítetlenségnek. Az egész-

ségügyi dolgozók fele egyedülálló, és felének nincs önálló lakása. Ebben
a helyzetben nem sok remény van arra, hogy állandó partnerrel kiegyen-
súlyozott nemi életet éljnek. Mivel a fizetés is kevés, akadnak ápolónők,
akik csak éjszakát vállalnak a több pénz reményében. így a gyerekük-
kel, a családjukkal csak elvétve találkoznak. Az orvost pedig a plusz-
munka hajszolása távolítja el a családjától.

Ha megnézzük egy-egy hónap beosztását,
kiderül, hogy van, aki több éjszakát tölt
a kórházban,mint otthon. A házastárssal
/még ha harmonikus is kezdetben a kapcsolat/ egyre ritkábban talál-

koznak - szexuálisan is. Tehát az egészségügyi dolgozók egy része félig-
meddig rendezetlen szexuális kapcsolatból lép be a kórházba. Ott pedig
az esti ügyeletben beszélgetnek, viccet mesélnek, jó a hangulat, ott ked-
vesek hozzá, gyengéden megérintik.

A csábítás nagy és nehéz ellenállni.
No és olykor meg is éri engedni. Jól
kereső orvos - bár családjával nem szakít
-anyagilag is segítheti szeretőjét. Mivel a
hálapénzzel otthon nem kell fillérre, forintra elszámolni, öltöztethe-

ti, utaztathatja a barátnőjét, lakást vehet vagy bérelhet neki.
Az egészségügyben dolgozók másképp ítélik meg az erkölcsi normá-

kat, mint más foglalkozásúak. Az átlagos embernek például a születés
és a halál az élet legnagyobb eseményei közé tartozik. Az egész-
ségügyben mindkettő hétköznapivá szürkül. Ezért minden más törté-
nés jelentőségét vesziti szemükben. Nem másról van szó, mint arról,
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hogy amit más emberek fontosnak tartanak, mint például a hűség, az
önmaguk becsülése, az emberi tartás, a kapcsolataik megválogatása -
az ő szemükben leértékelődik, nincs jelentősége számukra. Mivel kap-
csolataik általában belterjesek és a partnerük ugyanúgy semmibe veszi
az erkölcsi normákat, így

jól indult szórakozásaik is gátlástalanná
fajulnak olykor, az alkohol vagy a gyógyszer
hatása alatt sok minden megtörténhet pl. feleségcsere. Elősegíti az

egészségügyben a szerelem virágzását az is, hogy mint említettük, álta-
lában szakmabelit választanak férjnek, feleségnek, partnernek. Ennek
oka egyrészt az összezártság, hogy többnyire csak szakmabelivel van le-
hetőségük megismerkedni. A hivatás sajátosságai miatt igazán csak
egymással érzik jól magukat, hiszen a szakmabelivel van közös témá-
juk. Az állandó stresszhatást is jórészt csak egészségügyben dolgozó tud-
ja megérteni, elviselni, kiélezett helyzetben tanácsot adni.

Megoldást találni nem könnyű.
A szabad szerelem és szex más
foglalkozásúak körében is nagy divat.
Azok a vezetők, akiknek a családi életeket
felborító, botrányt kavaró szerelmi viszonyok
résztvevőit kellene elítélni, olykor maguk
is hasonló helyzetben vannak. Az egészségügy jelenlegi felállásától

nem várhatjuk, hogy a dolgozók nyugodtabb családi életet élhetnek.
Amíg a társadalom nem tud vagy nem akar magasabb fizetést adni az
egészségügyben dolgozóknak, addig a családtagok hajszára kény-
szerülnek és nem tudnak találkozni egymással. Amíg az egész-
ségügyben a 48 órás ügyeletet még nyolc órai munka követi, nem vár-
ható, hogy az egészségügyi dolgozók kiegyensúlyozott családi életet él-
jenek, amely biztonságot és tartást adhatna.

Részlet Paulina Éva Megfizetni az életet című készülő könyvéből.
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