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Barna Judit (Budapest)
Kórházi élmény Ausztráliában

Idén március vége felé jó sorsom Ausztráliába
vitt, ahol, mint ismeretes, minden fordítva van,
mint nálunk. Ott március 21-től rövidülnek a
nappalok, és lassan beszökik az ősz (tényleg
nesztelen), áprilisban sárgulni kezdenek a le-
velek, és egy kicsit csökken a nagy meleg, a
közlekedés angol mintájú, és a víz is fordítva fo-
lyik le a lefolyóban. Még valami van, amit volt
alkalmam megtapasztalni: míg nálunk határo-
zottan nem jó kórházi betegnek lenni, Sydney-
ben határozottan pozitív élmény volt!

Rövid anamnézisem a következő: 10 nappal
megérkezésem után felső légúti hurut tünetei
jelentkeztek, majd láz nélküli köhögés, és erős
alsó háti fájdalmam támadt. Néhány nap múlva
csináltattam egy mellkasfelvételt, amin kiter-
jedt, kétoldali pneumonia látszott, majd siker-
telen antibiotikus próbálkozásom után – mikor
már jártányi erőm sem volt – barátaim bevittek
a St Vincent’s Hospitalba. Nincs az a kórházlá-
togatás, ami felér avval a tapasztalattal, amit
mint beteg megéltem.

Előre kell bocsátanom, hogy a Szent Vincent
Kórház katolikus alapítványi intézmény, mely
Sydney viszonylatában is magas támogatásban
részesül. Minden ausztrál állampolgárnak in-
gyenes az ellátás, szerencsére az enyémet a biz-
tosító fedezte.

Először a sürgősségi osztályra vittek, ahol leg-
alább három orvos kérdezett ki, vizsgált meg,
majd kedvesen mondta az egyik doktornő,
hogy ad egy kis morfint, hogy ne fájjon annyi-
ra. Akkor ijedtem meg igazán, hogy nagyon be-
teg lehetek. Egyébként, nem a Mycoplasma
pneumoniae-val felülfertőzött Pneumococcus
pneumoniámról akarok beszámolni, nem is a
szakmai színvonalról, mert az nálunk is (tud len-
ni) up to date, hanem a számunkra futurisztikus
kórházi körülményekről és légkörről.

Ott tartottam, hogy a sürgősségi osztályon
elláttak, majd ágyastól felvittek a 10. emeletre
egy 4 ágyas „kórterembe”. Azért tettem idéző-

jelbe, mert ezeknek a tágas termeknek 3 oldaluk
van: az egyik fal tiszta ablak, a két oldalfal előtt
merőlegesen 2–2 ágy, és ezekről a falakról ajtó
vezet a fürdőbe, illetve a WC-be. Minden kór-
terem a tágas folyosóra nyílik, illetve nyitott.
Mindegyik ágy körül elegendő hely van gu-
ruló asztal, székek és egy csodálatos, nappali-
nak is beillő éjjeli szekrény számára. A szepa-
rálódást vastag, teljesen körbehúzható függöny
biztosítja, a hang viszont átjön, ami nem volt
nagyon zavaró, mert nem nagyon értettem.

Hol is kezdjem? 
A körülmények. Röviden – minden van. WC-

papír, papírtörlő, zsebkendő, egy dobozzal
mindenkinek. Csak azt a gyógyszert szabad
bevenni amit ők adnak, sőt hazabocsátás után
még 1 hétre ellátják a beteget gyógyszerrel. Ha-
zahoztam emlékbe a táblázatot, amin 8 napon
át órára le volt írva, hogy mikor mit és mennyit
vegyek be. Kontrollvizsgálatra is berendeltek.

A betegszállítók. Jó arcú úriemberek, sötétkék
nadrágba és világos ingbe öltözve, rendkívül
udvariasak, és sokan vannak! Ha meglátnak
egy várakozó beteget tolókocsiban vagy ágy-
ban, akkor rögtön viszik, és számomra érthe-
tetlen, de tudják is, hogy hová. A Képalkotó
Osztály természetesen házon belül van, és ter-
mészetesen CT és MRI is van.

A fizioterapeuták. Ami hasonló, mint itthon:
az orvos ígéri, de nem jön mindig, ha jön, rövid
ideig marad. Viszont, nagyon kedvesek és köz-
vetlenek, próbáltak végigszaladni velem a fo-
lyosókon, de mivel a légzőkapacitásom kb. 50-
60%-os volt, egyikünk számára sem jelentett
sikerélményt.

Az orvosok. Nekem úgy tűnt, elegen van-
nak, naponta többen megvizsgáltak, természe-
tesen rezidensek is, élvezettel kopogtattak, és
hallgatták a pneumonia tankönyvszerű hang-
jait, és én jó spasztikusan köhögtem is hozzá.

A nővérek. Őket hagytam utoljára, hiszen egy
kórháznak ők a főszereplői. Tőlük függ a kór-
házi „quality of life”. Barátságosak, kedvesek,
mosolygósak, szolgálatkészek, csak úgy, mert
mindenki ilyen, mert ez magától értetődik.

Ôk mesélték…
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Minden nővérnek egy műszakban 5 betege van,
azaz öt! Egy guruló állványon tartják a lapto-
pot, amiben minden betegről minden informá-
ció megtalálható, egy másik guruló állványon
hozzák a digitális csodaműszert, ami vérnyo-
mást, pulzust, hőmérsékletet és szaturációt ír ki
a számlapján. Én elég sok munkát adtam a nő-
véreknek, mert szinte reggeltől estig kaptam
valamit: 4-szer naponta i. v. antibiotikumot, fo-
lyamatosan oxigént és időnként hörgőtágító in-
halálást (Nebulizer). Általában fiatalok, sok kö-
zöttük a maláj, thaiföldi, indiai, kínai, de
ausztrál is akad. Számomra kellemes meglepe-
tés volt, hogy a férfiak milyen kitűnő „nővé-
rek”. Amit furcsálltam, hogy minden nap másik
nővér jött, bemutatkozott, de a számítógépből
mindig kiderült, mit kell tennie.

A légkör. Mindenki barátságos, és a legtöbben
mosolyognak is hozzá. Nem tűnnek agyonhaj-
szoltnak, és valószínűleg nincsenek megélhetési
gondjaik, ezért tudnak maximálisan a felada-
tukra koncentrálni.

Mikor hazajöttem, még nagyon gyenge vol-
tam, és azonnal elmentem tüdőgyógyász bará-
tomhoz, Pető László főorvoshoz, aki korántsem
volt annyira elragadtatva, mint én. A frissen ké-
szült mellkasfelvételen még mindig mindkét ol-
dalon voltak bronchopneumoniás gócok, és
nagyon csodálkozott, hogy több mint egy hete
nem szedek antibiotikumot. Hiányolta, hogy
nem történt mellkas-CT. Itthon elvégezték, és iga-
zolta, hogy nem gyógyultam meg. Még 1 hó-
napig kellett antibiotikumot szednem, s aztán
megjött a szerológia eredménye: nemrég lezaj-
lott Mycoplasma pneumoniae fertőzés.

Csak nagyon lassan jöttem rendbe, nem hiába
ajánlotta figyelmembe a pulmonológus Mol-
nár Ferenc Pál utcai fiúk című regényét, különös
tekintettel a kis Nemecsek szomorú sorsára. Be
kell vallanom, hogy mégis csak jó a magyar or-
vos a háznál!

Bartha Attila (Nyíregyháza)

A 30 éves fiatalembernek már 10 éve ismert a
Spondylitis ankylopoetica betegsége. Sajnos
már eléggé látszik is rajta. Reumatológus kol-
léga küldi biológiai terápia elbírálása céljából.
Feltűnően csinos feleségével érkezik. Első al-
kalom, eléggé aggódik, és mindenre nagyon
kíváncsi. Úgy dönt, kezdjük el a kivizsgálást.

Másodszorra hatalmas iratköteggel jön. Az
SPA-ról, a biológiai terápiáról, az alkalmazható
gyógyszerekről a világhálóról szinte mindent
kinyomtatott, és betéve tud. A beszélgetés hosz-
szú, az asszisztensnő már nem is bírja, kimegy
a mellékhelyiségbe. Gyula alig várja, hogy hár-
masban maradhassunk (mert természetesen a
neje ismét eljött vele).

– Doktor úr, semmit nem találtam arról, hogy
ez a kezelés hogyan fogja befolyásolni a nemi
teljesítményemet?

– Hm, erről én sem tudok semmit. Egyetlen
egy fórumon sem szóltak erről, és az eddig
ilyen terápiában részesült betegektől sem hal-
lottam erre vonatkozóan semmit sem – igaz,
nem is kérdeztem.

Végül Gyula (és a felesége) úgy döntött, be-
levágnak. Három hónap múlva az ellenőrző vi-
ziten a beteg ki van cserélve, labor, BASDAI
szuper, még az occiputfal-távolság is jobb lett,
mellékhatás nincs. Persze megint sok a beszéd.
Amikor az asszisztensnő jelzi, hogy szeretne
kávézni a büfében, már magam is alig várom,
hogy kilépjen.

– Gyula, aztán mi van a férfiasságával?
– Doktor úr, ilyen fickós még életemben nem

voltam!
Íme, egy egyáltalán nem mellékes (mel-

lék)hatás!

Novaszel Balázs (Szeged)

Bejön a háziorvosi rendelőbe az 55 éves nő. Rá-
nézek, s látom, hogy tetőtől talpig sárga. Szo-
rongva kérdezem, hogy milyen panasza van, de
ő csak adminisztratív ügyben keresett fel. Ál-
lítja, hogy semmi baja nincsen, nagyon jól érzi
magát. A szakma szabályai szerint agyamban
ijesztő gondolatok cirkálnak, rögtön megfor-
dul fejemben a fájdalmatlan mechanikus icterus
gyanúja, mely mögött például epehólyag-car-
cinoma a lehetséges kórisme. Ezért tovább kér-
dezősködöm. Étvágy, hasi fájdalom, rossz köz-
érzet. Magamban már el is határozom, hogy
laboratóriumi és más vizsgálatokra minden-
képpen rábeszélem a hölgyet. De az ő válasza:
„Semmi panaszom nincsen doktor úr, csak
gyógyszert jöttem íratni a férjemnek.” De mon-
dom: „Erzsi néni, nem látta, hogy milyen sárga
mindene?” „Ó doktor úr, én minden nap sült
tököt eszem...”


