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OOlliimmppiiaaii  eezzüüsstt--  ééss  bbrroonnzzéérrmmeess  úússzzóónnõõnnkk,,  aa  kköözzöönnsséégg  kkeeddvveennccee,,
ddrr..  GGyyaarrmmaattii  AAnnddrreeaa,,  aakkii  ttööbbbb  éévvttiizzeeddee  ggyyeerrmmeekkoorrvvoosskkéénntt  pprraakkttii--
zzááll,,  iimmmmáárr  mmáássooddsszzoorr  ddoollggoozziikk  aa  SSaaxxuumm  KKiiaaddóóvvaall..  „„BBeesszzéélljjüünnkk......””
ssoorroozzaattuukk  eellssõõ  rréésszzee  uuttáánn  ((BBeesszzéélljjüünnkk aazz  eevvééssrrõõll)) mmoosstt  iitttt  aazz  úújjaabbbb
kköötteett::  BBeesszzéélljjüünnkk  aa  bbeetteeggssééggeekkrrõõll..  HHooggyyaann  ffooggaaddttaa  aa  SSaaxxuumm  KKiiaaddóó
mmoossttaannii  kkéérréésséétt,,  hhooggyyaann  sszzüülleetteetttt  aazz  ööttlleett??

Ez a második könyv, amelyik ebben a sorozatban megjelent, és re-
mélem, még sok másik fogja követni. A dolog úgy kezdõdött, hogy
miután Ranschburg tanár úr elment, Pataki Istvánné, Erzsike a
Saxum Kiadótól felhívott, hogy nem volna-e kedvem átvenni – termé-
szetesen a saját nevem alatt – a tanár úr honlapját, amelyen olvasói
levelekre válaszolt. Én ekkor már régen ábrándoztam az írásról, és
nagy megtiszteltetés volt a felkérés. Örömmel vállaltam. Ezzel kinyílt
egy olyan világ, ami rettentõ sok munkával, de annál sokkal-sokkal
több örömmel jár. Jó érezni, hogy olyasmit csinálok, aminek értelme
van. Nem dolgozom az internetrõl, hiszen azt bárki meg tudja tenni,
hanem a könyveimbõl, jegyzeteimbõl és a tapasztalataimból merítve
megpróbálok mindenkinek korrektül és tisztességesen válaszolni, hi-
szen mindig vannak új szülõk és új gyerekek, és mindegyikük meg-
érdemli ezt. Nagyon élvezem.

MMiillyyeenn  ttoovváábbbbii  kköönnyyvveekkeett  tteerrvveezznneekk  aa  ssoorroozzaattbbaann??  
A „Beszéljünk...”-sorozat további részei elõreláthatóan a mozgásról,
a sportról, az újszülöttekrõl, a megelõzésrõl fognak szólni – ezek
mind nagyon fontos témák, tele vagyok ötletekkel. Két nagy tervem
van ezeken kívül: az egyik az Apróságok címet viselõ kötet, ami ren-
delõi anekdotákat tartalmazna, azokat az „apróságokat”, amik az
„apróságokkal” töltött mindennapjaim során történnek velem. A má-
sik ahhoz kötõdik, amiért orvos lettem: egy olyan könyvet szeretnék
megírni, ami gyerekeknek szól, gyereknyelven, és a testünkben zajló
folyamatokról, változásokról, betegségekrõl szól. Azt remélem, hogy
ezáltal felnõhet egy olyan generáció, amelyiknek a tagjai lényegesen
járatosabbak lesznek egészségügyi dolgokban.

AA  BBeesszzéélljjüünnkk  aa  bbeetteeggssééggeekkrrõõll sszzeerrkkeezzeettiilleegg  oollvvaassóóii  lleevveelleekkbbõõll  ééss
aazz  öönn  vváállaasszzaaiibbóóll  ééppüüll  ffeell..  KKaappootttt  oollyyaann  lleevveelleett,,  aammiirree  nneemm  ttuuddootttt
vvaaggyy  nneemm  sszzeerreetteetttt  vvoollnnaa  vváállaasszzoollnnii??

Vannak könnyebb és nehezebb kérdések, ez olyan, mint amikor egy
vizsgára készülsz: sokkal könnyebben tanulod meg azt, ami köze-
lebb áll hozzád. Az okosok szerint utánamenni viszont annak kell,
amivel kapcsolatban azt érzed, hogy ellenállnál neki. Vannak persze
nagyon megrázó levelek, de olyan, amire nem válaszoltam, nincs.
Ha nehezemre is esik, úgy érzem, ha a levélíró megtisztel a bizalmá-
val, és beavat az életébe, akkor az a minimum, hogy a magam ere-
jébõl írok olyan választ, amivel én is tudnék mit kezdeni. Mindig az
szûri bennem a dolgokat, hogy mi lenne, ha az én gyerekemrõl len-
ne szó. Mintha a levélben szereplõ összes szülõ és gyerek életében
jelen lennék egy kicsit – ezt a levélírók késõbbi reakcióiból is érzem.
Amikor a levelekkel dolgozom, megtelik a lakás emberekkel, olyan,
mintha mind ott lennének a közelemben.

SSookk  lleevvééllbbeenn  oollvvaassttaamm,,  hhooggyy  aa  sszzüüllõõkk  öönnttõõll  kkéérrnneekk  „„mmáássooddvvééllee--
mméénnyytt””,,  aammiikkoorr  bbiizzoonnyyttaallaannookk  aa  ssaajjáátt  ggyyeerrmmeekkoorrvvoossuukk  ttaannááccssaaii--
bbaann..  NNeemm  kkeelllleemmeettlleenn  iillyyeennkkoorr  aa  vváállaasszzaaddááss??

Az orvos és a beteg kapcsolata abszolút bizalmi dolog. Azt vallom,
hogy nem a betegséget gyógyítjuk, hanem a gyereket. Sose ven-
ném magamnak a bátorságot, hogy kritizáljak egy másik orvost úgy,

hogy nem is találkoztam a beteggel. Csupán véleményt mondok
ilyenkor, a saját tapasztalataim alapján válaszolok a feltett kérdésre,
de nem tisztem senkit kritizálni. Nincs is miért. A gyermekorvos sok
esetben „együtt él” a családokkal, végigkíséri a gyerekek és talán
az õ gyerekeik életét hosszú éveken keresztül. Én csak egy levelet
kapok egy adott kérdéssel, milyen alapon kritizálnék bárkit, aki épp-
úgy él együtt családokkal, mint én az én betegeim családjával? Te-
hát nagyon nem arról szól a dolog, hogy én ülök a gép mögött, és
megmondom a tutit. 

AA  lleevveelleekkbbõõll  aazz  iiss  kkiittûûnniikk,,  hhooggyy  ssookk  sszzüüllõõnneekk  vvaannnnaakk  ffooggaalloommzzaavvaa--
rraaii  aa  bbeetteeggssééggeekkkkeell  kkaappccssoollaattbbaann,,  aammii  nnaaggyyrréésszztt  aazz  iinntteerrnneettrrõõll
áárraaddóó  eelllleennttmmoonnddáássooss  iinnffoorrmmáácciióókkbbóóll  kköövveettkkeezziikk..  ÖÖnn  ggyyaakkrraann  ttaallááll--
kkoozziikk  eezzzzeell??

Igen, az internetre hagyatkozni olyan, mint amikor olvasol valamirõl,
és mivel értelmes vagy, érted, de ez nem jelenti azt, hogy meg is
érted. Nem az a dolgom, hogy megítéljem, ki hol tart, az a dolgom,
hogy ha lehetõségem van, értelmesen elmagyarázzam a dolgokat a
honlapon, a könyvben és itt a rendelõben is. Ha más eredménye
nincsen annak, hogy valaki megnézi a honlapomat vagy megveszi a
könyvemet, csak annyi, hogy tájékozottabb lesz, akkor már megéri.
A Beszéljünk...-könyvek szerintem – és sok szülõ szerint is – kézi-
könyvként is használhatóak, ezért igyekszem bennük érhetõen fo-
galmazni, és ezáltal valóban segíteni. 
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