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Kovács Ágota

Gyulladásos bélbetegségek esetében, különö-
sen Crohn-betegség aktív szakában a betegek
fogamzóképessége csökken. Amikor megis-
mertem a 34 éves nôbeteget, már volt két ser-
dülôkorú leánygyermeke. Crohn-betegsége
aktív volt, szûkületet okozott, két év gyógy-
szeres kezelés után mûtét vált szükségessé. A
beteg bélszakasz eltávolítása után a fia-
talasszony panaszmentessé vált, meghízott,
kivirult, hormonális ciklusa helyreállt, házasé-
lete rendezôdött, majd másfél évtized után is-
mét terhes lett. Az egész család nagy boldog-
ságára egészséges fiút szült. Közben idôsebbik
leánya férjhez ment. Egy alkalommal a fiatal,
még gyermektelen házasok sétálni vitték a
legifjabb családtagot. Távolabbi ismerôseik azt
hitték, hogy a baba az övék. Az ifjú férj önér-
zetesen felelte a babakocsiban fekvô csecse-
môre mutatva: „Ez nem a fiam, ez a sógorom!”
A történetet betegünk, a büszke anya és anyós
mesélte el, aki azóta már többszörös, boldog
nagymama. Legfiatalabb gyermeke és legidô-
sebb unokája között alig néhány hónap korkü-
lönbség van.

Magyar Anna

Mindig elégedetlen, rossz kedélyû nôbetegem-
tôl idült májgyulladás gyanúja miatt levettem
egy csô vért, és beutalót mellékelve megkértem
a beteget, vigye el a vért saját kezûleg az Or-
szágos Epidemiológiai Központ Hepatitis
Laborjába. A beutalóra ráírtam: T. Johan Béla
Országos Epidemiológiai Központ, Hepatitis
Labor! Ezután pár szavas anamnézissel indo-
koltam gyanúmat és kérésemet. A betegnek el-
magyaráztam, hová kell vinnie a vért.

Két óra múltán a beteg izgatottan és felhábo-
rodottan jelent meg a rendelôben, dörömbölt
az ajtón, majd szinte visszadobta a vérmintát
és a beutalót. Szemrehányón kiabált velünk,
micsoda tortúra, tudhattuk volna, hogy hiába,

ôt máskor ne küldözgessük halott orvosok-
hoz. Kiderült, hogy a portán Johan Bélát keres-
te, hogy átadja neki a vérmintát, a portás pe-
dig jóindulatúan felvilágosította, hogy Johan
Béla már 20 éve elhunyt.

Szász Andrea

Kezdô belgyógyászként a tízágyas férfi-kórter-
memben mindig legalább 14-en voltak, jutott
pótágy a csap alá is. A lepusztult, málló vako-
latú, öreg épület rég megérett volna a felújítás-
ra. Bekerült az én „díszkórtermembe” egy va-
rixrupturás, kedves alkoholista, akit lege artis
elláttam. Aznap ügyeletesként délután is több-
ször benéztem hozzá: stabilizálódott az állapo-
ta, pár kedves szót is váltottunk, a Sengsta-
ken–Blakemore-szondát is türelmesen viselte.
Majd az esti vizitnél szólt, hogy néhány han-
gya szaladgál a sarokban. Hmm… Késôbb már
sok, majd egyre több hangya szaladgált szerin-
te a kórterem túlsó sarkában. Gyors telefonos
neuro-pszichiátriai konzultáció után még az-
nap éjjel áthelyeztem Pesthidegkútra a szerin-
tem deliráló, a hangyáktól egyre nyugtalanabb
öregurat. A kórtermi lámpa tompa fényénél ír-
tam meg az áthelyezési zárójelentését… azután
jött a reggel, vele a világosság, és mint afféle
friss, kezdô belgyógyász bependerültem a kór-
termembe reggeli vizitre. Meghûlt bennem a
vér, sem szólni, sem mozdulni nem tudtam: a
vízcsap melletti sarokban, az áporodott, túl-
zsúfolt kórterem szemetesládája mellett csak
úgy hemzsegtek a hangyák!

A lelkifurdalás azóta sem csitul bennem,
amikor erre az éjszakára és erre az áthelyezés-
re gondolok. Az akkori professzorom pedig
nem értette, miért kérleltem ôt, hogy a legrövi-
debb idôn belül vegyük vissza az osztályra,
mégpedig hozzám azt a deliráló, csöves alko-
holistát! Visszakaptam. És azt sem értette sen-
ki, hogy a kis kezdô orvosi fizetésembôl miért
vittem neki minden nap egy sonkás zsemlét.
Hát csak azért, mert a sonkás zsemlét szerette.

Ôk mesélték…


