
Nagy Edit 

Vasárnap délutáni háziorvosi ügyeletben az
ügyeleti központtól és a kórháztól 30 km-re lé-
vô faluba hívtak. A 22 éves férfi többször
hányt, hasa fájt. Elmondja, hogy csak a hétvé-
gét töltötték itt a barátnôje szüleinél, és az esti
vonattal szeretnének visszautazni Pécsre, ahol
egyetemisták. Úgy gondolja, tegnap bent volt
a városban, ott biztos evett valamit, és azzal
rontotta el a gyomrát. Ma nem tudott enni
semmit, még a folyadékot is kihányta. Elég sá-
padt volt, kissé elesettnek tûnt. Fizikális vizs-
gálattal a has jobb oldalán, az appendix tájé-
kán ismételt vizsgálattal is nyomásérzékeny-
séget éreztem. A defense nem volt kifejezett,
de a vizsgálatot megismételve is csak erre a tá-
jékra lokalizálta a fájdalmat. Hôemelkedése
nem volt, semmi egyéb akut hasra utaló jel,
csak az ismétlôdô hányás. Megemlítettem,
hogy megrendelem a mentôt, és beküldöm a
sebészetre. Ettôl mereven elzárkózott, úgy
gondolta, kap valami hányáscsillapítót és
görcsoldót, és az esti vonattal hazamegy, hi-
szen otthon várják a szülei.

Mivel bennem már felmerült az appendicitis
gyanúja, addig nem akartam elengedni, míg
nem tudjuk kizárni ezt a diagnózist. Meg-
egyeztem a beteggel, hogy az ügyeletes kocsi-
val bevisszük a sebészetre, és ha az én gya-
núm alaptalan volt, még a vonatot is eléri. Így
sikerült rávenni, hogy bejöjjön a kórházba,
ahol 1 óra múlva már meg is mûtötték. Épp,
hogy nem perforált a vakbele.

Utána gondoltam csak arra, hogy mi lett
volna, ha hagyom magam rábeszélni, és a vo-
naton lesz rosszul. Azóta is úgy vagyok, ha
bennem felmerül egy diagnózis valószínûsé-
ge, akut kórképeknél különösen, nem hagyom
magam a beteg által tévútra vezetni. Hiszen
éppen az az orvosi gondolkodás adja meg a
pluszt, amivel másképpen láthatjuk az esete-
ket, mint egy laikus. Manapság ez még nehe-
zebb, amikor az emberek az internetrôl szá-
mos dolgot, tünetet, terápiát leolvasnak, és ez-
zel úgy gondolják, hogy ôk is tudják azt, amit

az orvos. Lehet, hogy többet tudnak konkré-
tan az ô betegségükrôl, csak a szintetizálás hi-
ányzik. Meg az, hogy az orvos mindig kételke-
dik saját tudásában, és megerôsítést próbál
szerezni saját magának az örökös tanulással.

Egy februári napon a mentôsök reggel fél 8-
kor telefonálnak, hogy sürgôs hívást kaptak a
faluból, már indulnak is, de menjek azért el,
nézzem meg a beteget. A hívás úgy szólt, hogy
a 31 éves nôbeteg nagyon görcsöl, hüvelybôl
vérzik, és hirtelen felpuffadt a hasa. A mentô-
sök azért kérték a segítséget, hogy esetleg va-
lamilyen allergiás reakcióról lenne szó. A
hölgy egy négygyerekes anyuka, aki pár hete
valamelyik aprósággal járt is a rendelôben. Ki-
érkezve látni, hogy a beteg az elôszobában sé-
tál. Hasi görcsökrôl és erôteljes vérzésrôl pa-
naszkodik. A férj még mérges is, hogy ez most
nem hiányzott, hisz ott a sok fa az udvaron,
amit be kell hordani, és most a gyerekek ráma-
radnak. Rákérdezve, hogy esetleg terhes-e, az
asszony hevesen tiltakozik, hiszen minden hó-
napban megvolt a vérzése, meg különben is az
utolsó szülésekor lekötötték. Vizsgálatkor va-
lóban közepesen elôdomborodó hasat látok,
egészen a bordaívek alatt tapintható kemény
rezisztenciával. Ekkor újból rákérdezek a ter-
hességre, de a hölgy váltig tagadja, s lehetet-
lennek tartja. Nagy bizonytalanságot éreztem,
mert nem tudtam mivel magyarázni a tünete-
ket. Valami méhdaganat vagy petefészekcisz-
ta? De ennyire szabályos szélû? Ilyen gyorsan
kialakuló? „Szerencsémre” a mentôsök is oda-
értek, és közöltem velük az én gyanúmat a ter-
hességet illetôen, de a hölgy hozzáállását is.
Sok idô nem volt, el kellett dönteni, hová vi-
gyék, az SBO-ra, hasi UH-ra vagy a szülészet-
re. Én a szülészetet javasoltam, ha tévedtem
még mindig van idô UH-vizsgálatra. Két óra
múlva a védônô telefonált, hogy a falu egy
3200 g-os kisfiúval gyarapodott.

Téli idôben, amikor az asszony nagykabát-
ban a gyerekekkel volt ott a rendelôben, nem
tûnt fel a terhessége. Meg hátrány, ha az ember
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csak két éve van a faluban, és még nem ismeri
igazán a betegeit. De ô az ötödik terhességnél
már nyilván tudta mirôl van szó! A kisgyerek
aranyos. Én meg nem kérdezem, hogy miért
akarta titkolni a terhességet.

Nyári helyettesítés a 15 km-re lévô faluban.
Sürgôs hívás délután 3 órakor. (Akkor még
nem volt ügyelet, éjjel-nappal szolgálatban
voltunk.) Egy kis szigeten évek óta nyaran-
ként mûvészeti tábort rendeznek. Ez egy-két
hétig tart. Az itt alkotó mûvészek, festôk,
szobrászok egy-egy alkotással honorálják a
rendezôknek az itt töltött idôt. A táborvezetô
elmondása szerint egy portugál fiatalember a
tegnap esti búcsúest óta ôrjöng, tör, zúz. Mivel
a külföldiek aznap utaznának el, nem merik a
fiút így repülôgépre ültetni. Már értesítették a
rendôröket is, egy rendôr a kompnál vár. A
komppal átérve a hajóhídon közli a táborveze-
tô, hogy a rendôr maradjon látótávolságon kí-
vül, mert az egyenruha látványától esetleg
megint bekattan a fiú. Látva, hogy a leendô
páciensem egy asztal mellett üldögél, és vala-
kivel társalog, megbeszélem a rendôrrel, hogy
maradjon hátul, csak akkor lépjen közbe, ha
szükséges. Bemutatkozva a portugálnak kide-
rült, hogy tud angolul, így elkezdtem beszél-
getni vele a nyárról, a táborról, érdeklôdtem a
mûvei felôl, kerülve a legfontosabb témát, a
betegségét. Kiderült, hogy a szüleivel már két
hete nem beszélt, honvágya van. Majd rákér-
dezve, hogy szed-e valamilyen gyógyszert, el-
mondta, hogy mit szed, de tegnap este nem
vette be, elég sok alkoholt is ivott. (Gyógysze-
rei elég erôs skizofréniára utaltak.) Az egyik
lánnyal jó barátságba is keveredett, de a lány
nem engedte be a szobájába (ezt a táborvezetô
mondta el), mire a fiatalember kisszékkel be-
zúzta a szoba ajtaját. Próbáltam rábeszélni,
hogy a közeli kórházban egy specialista meg-
vizsgálná, és biztosan el tudná látni a megfele-
lô gyógyszerrel, hogy hazamehessen. A kórhá-
zat elutasította, és mindenáron haza akart
menni. Ott voltam két tûz között. A tábor lakói
megnyugodtak, itt az ORVOS, ô majd megold-
ja a problémát. A beteg is elfogadott, hogy se-
gítsek rajta. Én meg ott álltam (ültem) nagy
okosan, és azt sem tudtam, most mit tegyek,
de magabiztosnak kellett látszanom. Felhív-
tam a pszichiátriát, ôk azt mondták, vigyem

be, és megvizsgálják, a mentôsök is készsége-
sek voltak. De a legnagyobb probléma az volt,
hogy hogyan vegyük rá arra, hogy felszálljon
a kompra, hogy úgy tûnjön, saját akaratából
történik minden. Hiszen egy húszévest nem
lehet csak úgy, akarata ellenére feltuszkolni.
Hát akkor futottam még egy kört, és meggyôz-
tem, hogy innen a szigetrôl nem lehet telefo-
nálni Portugáliába, de a városból lehet, és azt
azért meg kellene próbálni. Persze közben
még megmutatta a mûveit is, kenyérbélbôl
gyúrt várat meg baromfiudvart, melyet nekem
is akart ajándékozni. Szóval a bizalmába foga-
dott. Sikerült bevetetni vele az elmaradt
gyógyszereket, sôt még egy nyugtató injekciót
is beadhattam neki.

Este fél hét volt, mire a kishajóra felszáll-
tunk, akkor már egész euforikus hangulatban
volt. Átérve a mentôsöket kértem, hogy ne
közvetlenül a kikötôhöz álljanak, nehogy
visszarohanjon a hajóra. Így sikerült „felcsem-
pészni” a mentôre, és megígértem, hogy a ko-
csimmal kísérem a mentôt. A kórházba beérve
a pszichiáter már várta, és nagy barátsággal el-
váltunk egymástól. Utánaérdeklôdve megtud-
tam, hogy több mint két hétig kezelték az osz-
tályon, és utána mentôvel küldték haza Portu-
gáliába, ôk sem merték repülôre ültetni.

Nem tudom, más hogyan oldotta volna meg
a problémát, illetve mennyi idô alatt. Nyilván
a hiányos pszichiátriai elôképzettség az oka,
hogy az embernek néha az ösztöneire kell
hallgatnia, illetve támaszkodnia. De adott a
feladat, meg kell oldani. Ez a tanulság.

Gömör Béla

Nemrég történt. Vidéki kisvárosban turistás-
kodott egy német házaspár. A férfinél hirtelen
rosszullét során szédülés, zavartság állt elô. A
házi orvosi ügyeletes szolgálat kihívott orvosa
úgy ítélte meg, a beteget be kell utalni kórházi
megfigyelésre. A közeli városban lévô nagy
kórház megfelelô osztályára csak orvosi
egyeztetés után lehet beteget bejuttatni. Ügye-
letesünk felhívta telefonon a kórházat, s kérte
az adott osztály ügyeletes orvosát. Miután el-
mondta neki az esetet, a kórházi ügyeletes or-
vos a következôket mondta a telefonba: „Nem
küldeni beteg, nem tudni német, beszélni csak
magyar.”

43

2009/4 MediArtA N E K D O T Á K


