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A vis  sza lé pés sel kap cso lat ban ön
ar ra hi vat ko zott, hogy aján la tot
ka pott Ang li á ból. Mi volt az
aján lat, és mi tõl érez te vis  sza -
uta sít ha tat lan nak?
A „vis  sza uta sít ha tat lan aján lat” ki -
fe je zés új ság írói túl zás. Mind azo -
nál tal tény, hogy egyetlen mun -
kám, ered mé nyem, még Szent-
Györ gyi Al bert há zá nak – amit az
elv tár sak hagy tak vol na vé det le nül
le bon ta ni – meg men té se sem ka -
pott ak ko ra nyil vá nos sá got, mint a
„meg fu ta mo dá som”. De az aján lat
az (esély te len) kam pá nyom sa ját
zseb bõl va ló fi nan szí ro zá sá hoz ké -
pest va ló ban kön  nyû dön tést ered -
mé nye zett. Az aján lat egy sze rû
volt: mun ka! Még pe dig szá munk ra
szo kat la nul meg be csült kö rül mé -
nyek kö zött, kultúrkör nye zetben,
ki for rott de mok rá ci á ban. 

Nem áll dön té se el len tét ben az
MDF ál tal kép vi selt el vek kel?
Párt nak ed dig sem vol tam, most
sem va gyok tag ja. A föl ké rõ MDF
me gyei el nö ke, dr. Grezsa Ist ván
csa lád or vos egy re mek em ber,
ízig-vé rig ha za fi, ha szo mo rú an is,
de tu do má sul vet te, el fo gad ta a
dön té se met. Tá ma dás ré szük rõl
ezért nem ért.

Itt hon mi vel volt elé ge det len?
Pél dá ul az zal, hogy az el múlt hé -
tig al kot mány el le ne sen aka dá lyoz -
tak egy ki re kesz tõ (a vi lá gon egye -
dül ál ló) tör vén  nyel hi va tá som
gya  kor lá sá ban. E sze rint a vá ro si
kép vi se lõ ség ös  sze fér he tet len az -
zal, hogy or vos ként „ál la mi fi ze -

tést” ka pok a tb-tõl. Egy ame ri kai
új ság író ha ho táz va mond ta, ezt
meg ír ja ott hon...! Ezen kí vül na -
gyon meg csö mör löt tem vá ro som,
Sze ged ter mé sze ti és kul tu rá lis
örök sé gét sem mi be ve võ ve ze té sé -
tõl, és a foly ton ki lá tás ta lan küz de -
lem tõl is. Szük sé gem volt már
men tá li san tisz ta, friss le ve gõ re
egy nor má lis or szág ban, ahol az
ér té ke ket be csü lik. 

Ta lál pozitív példát?
Jól pél dáz za az eu ró pai gon dol ko -
dást, hogy Ang li á ban az in gat lan
árak a tör té nel mi, vagy mû em lé ki
jel le gû – akár om la do zó – in gat la -
nok ese té ben is ma ga sab bak! Itt
nem pénz pör ge tõ új gaz dag sen ki -
há zi ak si rán koz nak azon, hogy
nem épít het nek ked vük re ot rom -
ba „tár sas há zat” a vá ros ar cát adó
ódon tör té nel mi épü le tek he lyén.
Még a ré gi ipar csar no ka i kat is
meg óv ják! Lu xus la ká so kat ala kí ta -
nak ben nük ki a hom lok zat meg -
tar tá sá val. Büsz kén él nek együtt
kul tu rá lis örök sé gük kel. Az an go -
lok is kö vet tek el hi bá kat az el múlt
50 év ben, de má ra meg ta nul ták a
lec két: tud ják, hogy 100 éves há za -
kat nem le het épí te ni, a múlt el -
pusz tí tá sa jó vá te he tet len kár oko -
zás. Nagy mû gond dal nyúl nak
örök sé gük höz. 

Ho gy te lik a hét vé gi ügye let? 
Há rom szin tû az ügye le ti rend szer.
Van a te le fon dok tor, aki ül a köz -
pont ban, és osz tá lyo zott lis ták ból
hív ja a be te ge ket, majd a hal lot tak
alap ján el dön ti, hogy mi re van

szük ség. Én több nyi re a
má so dik el lá tá si szin ten,
a köz pon ti ügye le ti ren -
de lõ ben dol go zom, ahol
fo ga dom a te le fon dok tor
ál tal el lát ni va ló nak ítélt
be te ge ket. Aki köz le ke -
dé si esz köz hi á nyá ban
nem tud be jön ni, azért

kis buszt kül dünk, aki pe dig más
ok ból nem mobilis, ah hoz egy kol -
lé ga megy ki, ez a har ma dik szint. 

A te le fo nos kap cso lat a be teg gel
nem koc ká za tos?
Va ló ban fenn áll a fél re ér tés, fél re -
di ag nosz ti zá lás ve szé lye. Az erõs
nyelv já rás ok mi att oly kor még a
más vi dék rõl szár ma zó an go lok
sem ér tik a be te get. A ma gam faj ta
ma gyar nak már meg szo kás ból is
job ban tetszik a be teg gel va ló sze -
mé lyes kap cso lat. 

Mi lyen a lég kör?
Az as  szisz ten sek ál ta lá ban ked ve -
sek, foly ton te jes te á val trak tál -
nak. Ér de kes, hogy ke reszt ne vem -
rõl min den ki nek az „an gol be teg”
Almássy Lász ló, vagy a vi lág hí rû
„Ca sab lan ca” film ma gyar me ne -
kült je, Vik tor Lász ló jut az eszé be.
Ta lán köz re ját szik, hogy egy ki csit
en gem is me ne kült nek te kin te -
nek.

Mennyivel és miben jobbak a
munkakörülmények?
Az or vost meg fi ze tik, és nem sa -
nyar gat ják, ölik min den fé le el len -
õr zés sel. Min den te kin tet ben – ka -
ma rá juk ál tal is – na gyobb vé dett -
sé get él vez nek. 

Ki fi ze tik-e Ang li á ban az ügye le ti,
il let ve ké szen lé ti idõ ket?
Ter mé sze te sen! Az an gol egész -
ség ügy nem az an gol or vo sok és
egész ség ügyi dol go zók hi va tás tu -
da tá ból él, mint ott hon, ahol már
csak ez tart ja ös  sze a rend szert.

ME NE KÜ LÉS 
ANG LI Á BA
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DR. SZA BÓ LÁSZ LÓ SZE GE DI HÁ ZI OR VOS, A SZE GE DI VÁ ROS VÉ DÕ EGYE SÜ LET, A SZÖGEDI

VÉD EGY LET ALA PÍ TÓ JA, FÜG GET LEN ÖN KOR MÁNY ZA TI KÉP VI SE LÕ NEM RÉ GI BEN VIS  SZA LÉ PETT

MDF-ES OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÕ-JE LÖLT SÉG TÕL, HOGY ANG LI Á BAN CSA LÁDOR VO SI

MUN KÁT VÁL LAL HAS SON. LÉ PÉ SÉT SOK FÉ LE KÉP PEN LE HET ÉR TÉ KEL NI, AMIT EGYES SAJ TÓ OR -
GÁ NUM OK MEG IS TET TEK SA JÁT SZEM PONT JA IK, PO LI TI KAI FÜG GÕ SÉ GE IK ALAP JÁN. MI NEM

MA GYA RÁZ NI, HA NEM MEG ÉR TE NI SZE RET NÉNK SZA BÓ DOK TOR DÖN  TÉ SÉT. KÉR DÉ SE INK RE

ANG LI Á BÓL VÁ LA SZOLT. 



orvosok lapja
2006.  márc ius

21

Van-e as  szisz ten ci á ja?
Saj nos nincs, min dent ma gam
írok, pe dig az or vos-ír nok sok idõt
spó rol na. As  szisz ten cia csak is a
ren de lõ elõ te ré ben, a re cep ci ón
van. Az ápo ló nõ kü lön te vé keny -
ke dik, ki sebb ba jo kat, se be ket lát
el, nem dol go zik köz vet le nül az
or vos ke ze alá. E te kin tet ben az
ott ho ni rend szer jobb. A be uta lá so -
kat pél dá ul dik ta fon ra mon dom,
és utóbb gé pe lik be. Ma gá ra a be -
uta ló ra is két na pot vár a be teg,
még hét köz nap is.

Ho gyan fi ze tik a költ sé ge ket 
(au tó, as  szisz tens, gyógy szer)?
Min den ál la mi költ ség ve tés bõl
megy, nem pri vát rend szer ben, 
és va ló ban in gye ne sen! Sen ki nek
sem jut eszé be az egész ség ügy pri -
va ti zá lá sa, kü lö nö sen nem fe le lõt -
len üz le ti cé lú kimazsolázása, ki -
áru sí tá sa egy kö zel nagy ság rend -
del drá gább rend szer ben! 
A sze gény vi dé kek or vos hi á nyát
a fi ze té sek eme lé sé vel ter ve zik

meg ol da ni. Ugye hi he tet len?

Itt szá mit a be teg is, még a sze -
gény vi dé ki is!

Men  nyi ide ig kí ván in gáz ni, és
csa lád ja mit szólt a dön té sé hez?
Apám örül is, de in kább szo mo rú,
hi szen a pra xi sát ne kem sze ret né
to vább ad ni. A csa lád is ha za vár,
igaz, a jobb anya gi ak jól jön nek,
de ne ve let len négy gyer me kem
meg szen ve di az atyai hang hi á -
nyát. 

Ter ve zi-e, hogy vég le ge sen, akár
csa lá dos tul ki te le pül, amen  nyi -
ben meg fe le lõ aján la tot kap?
Ha csak a pénz ér de kel ne, már ha -
za se jön nék. Ta lán saj nos, ta lán
in kább csak or szá gunk meg rab ló i -
nak saj nos, ne kem ott hon még te -
en dõ im van nak! Nem hagy ha tom
cser ben a Ha zá mat, a Szü lõ vá ro so -
mat! Hit val lá som, éle tem egyik
meg ha tá ro zó ja, Köl csey sza va i val:
Négy szócs kát üze nek, vésd jól
ke be led be, s fi ad nak hagyd örökûl,
ha kihúnysz: A HA ZA MIN DEN
ELÕTT!

Ér zé kelt-e va la mi lyen hát rányt
ami att, hogy Ma gyar or szág ról
jött?
Több nyi re jó a ma gyar or vo sok el -
is mert sé ge. Leg na gyobb gond ál ta -
lá ban a nyelv. Igen ne héz egy ma -
gyar nak már a he lyes ki ej tés is,
szak ma i lag ugyan ak kor me gáll juk
a he lyün ket. Az an gol kul túr fö -
lény az egész ség ügy ben csak túl -
élõ mí tosz. Van nak me gyék, ahol a
né me te ket na gyon nem sze re tik és
va la mi be teg tör té ne lem tan könyv
mi att ben nün ket ve lük azo no sí ta -
nak. Pél dá ul a né me tek ál tal bom -
bá zott Coventry kör nyé kén hét -
köz na pi do log a ma gyar el le nes ség.
Tör té nel mi tá jé ko zat lan sá guk kö -
vet kez té ben on nan ed dig min den
ma gyar csa lád or vost ki utál tak.
Lép ten-nyo mon föl kell vi lá go sí ta -
nom az an go lo kat sa ját má so dik
vi lág há bo rús sze re pük rõl: ar ról,
hogy nem mi tá mad tuk meg õket,
ha nem csak kény szer bõl – mi ként
John Montgomery (ame ri kai nagy -
kö vet) ír ja, „vo na ko dó csat ló sai”
vol tunk a né me tek nek.               B L
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