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Minden jog fenntartva!

„Én, (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére,
a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni

nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati
ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi

működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a
Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem, és megbecsülését előmozdítsam.”

A Semmelweis Egyetem orvosi esküje

 

Nos,  akkor kezdjük.  Miért  is  írom le mindezt? Mert joga van mindenkinek megtudni az igazságot!  Változó világban élünk,
könnyedén kicsúszik lábunk alól a talaj. Gyakran hit és remény nélkül, pedig az a lélek mérge. Nem azért, mintha ez jó lenne nekünk.
Néhány elképesztően önző, magát embernek gondoló élőlény miatt, akik például néha, csak pár millió haszonért cserébe, képesek
országuknak akár milliárdos károkat okozni.  Ők azok,  akiknek Ön barátom nem ember,  csak valami használati  tárgy,  amolyan
darabáru. Mintha nem is érző, létező lények lennénk. De hát mit is várhatnánk? Mindig is ilyen volt a világ: talpnyalók, ingyenélők,
spekulánsok, hatalomvágyók világa. Történelem bizony, történelem! Ott aztán nem találni egyetlen oldalt sem, ami nem erről szólna,
ráadásul ez is ellentmondásos.

Az  idők  sodrában  számtalan  személyiség  emelkedett  ki  a  névtelen  tömegből,  akik  nem voltak  egyebek,  mint  mészárosok,
tömeggyilkosok. Ám némelyikre nagy szeretettel, áhítattal emlékezünk, mert valamiféle szabadságharcosok, államalapítók, vagy csoda
tudja  milyen,  nagyléptékűnek  nevezett  személyiségek  voltak.  Így  kerül  ellentmondásba  az  ember  a  saját  történelmével,  mivel
egyébként az emberölést ugyebár elutasítjuk./?/

Ismert jelenség, hogyan válik az ingoványos, fertelmes tegnap fényes, ám vérrel épített sugárúttá, hogyan kövesedik igazsággá a
múlt hazugsága. Ebben élünk most: hazugságok, félrevezetések, csúsztatások tengerében. Még a jóakaratú, pártatlan média is ebbe a
sorba áll, mikor az egyébként vérprimitív, közéleti személyek egyetlen mondatáról képesek hosszan elvitatkozni, vajon mi is lehet az
álságos szavak mögött. Pedig néha az ember felüvöltene, hogy hazudik a mocsok, hát nem látjátok? Nem kis energiájába telt, de ide
küzdötte magát a magyarság. Vajon miért járunk ilyen utat? Sok oka lehet. A dobogó csúcsán az a furcsa, már-már érthetetlen
paradoxon áll,  hogy miért helyeznek az emberek maguk fölé olyan vezetőket, akik mind értelem, mind sok más téren, masszív
hiányosságokkal bírnak. Ugyanakkor hazugság, kapzsiság, linkség, cinizmus, pofátlanság terén, a Himalája kis dombocska hozzájuk
képest.  Néha  az  ember  azt  gondolja,  egyik-másik  mentálisan  sem egészséges.  Másként  hogyan  tudná  a  médiákon  keresztül,
nyilvánvaló hazugságait szemrebbenés nélkül, nap-nap után a képünkbe vágni? Megjegyzem, soha nem az elmebetegekkel volt a baj,
hanem a követőikkel, a kiszolgálókkal, a talpnyalókkal, akik nemcsak szolgák, de hazájuk, vagy – mint a történelem oly sokszor
megmutatta - az egész emberiség árulóivá lehetnek.

Szerencsére van egy réteg,  akiket  én úgy hívok,  hogy HUMANISTÁK.  Ők azok,  akik  többek között  a  szamaritánus eszme
modernkori megtestesítői, akiknek nemcsak önnön érdekük számít, hanem mások jóléte is. De lám, milyen a világ: tömény üzleti
vállalkozások nem átallják névválasztásukban ezt a szép eszmét meggyalázni.

Jó messziről indultam ugye, pedig csak a magyar egészségügy helyzetéről fogok írni. Ám –mint azt a kedves olvasó majd meglátja -,
nagyon is sok köze van hozzá a fenti gondolatoknak.

Úgy hiszem, az egészségügyben eltöltött több, mint harminc év feljogosít arra, hogy az alant következőkről beszámoljak. Teszem
ezt annál is inkább, mivel szakmám gyakorlójaként jól tudom, hogy a laikusnak égnek állna a haja, ha tudná, hogyan is mennek itt a
dolgok mostanában. Durva szavak következnek: népirtás zajlik,  természetesen nem Auschwitzi  módszerekkel és léptékkel,  de a
végeredmény hasonló: ártatlan, megmenthető, gyógyítható emberek halnak meg nap-nap után, az egészségügy hazai rendszerében.
Beteg honfitársaink szenvednek maradandó károsodást az ellátás hiánya, vagy súlyos silánysága miatt. Azon el lehet gondolkodni,
mennyire tudatos a dolog. Sajnos hallottam ilyen elképzelésekről. Lehet így, vagy úgy, de a jelen állás szerinti tényekből (2013-ban)
néhány egyszerű következtetés mindenképpen levonható.  Egyrészt szégyellje magát az az ország, amely a lakosainak testi-lelki
jólétéért néha heroikusan küzdő egészségügyi dolgozóit úgy becsüli meg évtizedek óta, ahogyan azt látjuk. Ne csodálkozzunk, mikor
betegként magunk kerülünk ebbe a rendszerbe és az ezernyi problémával küzdő, elképesztően alulfizetett nővér, orvos úgy fogad,
hogy a franc esne bele, inkább döglött volna meg. Mindezt természetesen a beteg, és/vagy hozzátartozója hallatára. Vajon milyen
ellátásra számíthatunk ezek után? Persze mindjárt hallom a zöngét, tisztelt olvasóm, hogy na, csak velem merne így beszélni, majd én
megmutatnám. Sajnos az, aki ezt mondja, még nem volt igazán végtelenül kiszolgáltatott helyzetben.

Morális, etikai, szakmai válság alakult ki, s ne gondoljuk ám, hogy á, ez a jövő zenéje. Ébresztő: ez bizony a napi valóság! Ma



halnak meg emberek feleslegesen, ma válnak életre szólóan nyomorékká, ma nem tesznek meg mindent, ami megtehető lenne! Aztán
jön ám a magyarázat: nincs rá pénz, ígérethegyek, meg minden. Végül mégis egyre rosszabb és rosszabb minden.

Minek köszönhető mindez? Azt gondolom, van ennek egy politikai- és egy személyi oldala. Mindkettő nagyon sokrétű, ágas-bogas
probléma, valójában az utóbbit fogom bővebben kifejteni.

Figyelem, kedves rögtön reagáló szakemberek, a leírtak miatt azonnali akasztásomat követelők!

Nem a pályát nap-nap után lelkiismeretesen gyakorlókat akarom megbántani. Nem is az önzetlen, humanista cselekvőket. Azokat,
akik majd kiállnak e könyv kapcsán, és arcátlanul belehazudnak a képünkbe, pedig annyi hitelt sem ér a szavuk, mint egy marék jól
megtermett kaki. Jó sokan lesznek. Viszont!

Ebben a könyvben semmi nem hangzik el, semmi, aminek nem magam lettem volna a szem, és/vagy fültanúja, szereplője, vagy
éppen elszenvedője! Ez tehát itt az igazság, amit lehet elhinni, tagadni, mindenki maga döntsön felőle. Bűnös lennék, ha hallgatnék
arról, ami manapság történik. Sokan vannak, akik tudnak ezekről a dolgokról, esetenként felelős beosztásban, mégsem történik semmi.
De nem érdekel, mit mond a másik oldal, nem őket akarom meggyőzni. Ahogy egyik kollégám mondta, mikor amúgy korrekt munkáját
szidta a nagyarcú klinikus: „engem már legfeljebb csak késsel lehet megsérteni”. Ezek itt tények, és ahogy a közhely is állítja, a tények
makacs dolgok. Itt van tehát az ideje, hogy a széles nyilvánosság is tudomást szerezzen arról, ami manapság a hazai egészségügyben
történik.  Könyvemben arról  szerezhetnek információt,  hogyan tartják  be  egyesek,  a  bevezetőben idézett  orvosi  eskü szövegét.
Bármelyik egyetemet, vagy akár magát, az eredeti Hippokratészi esküt is idézhetném, amivel a hétköznapok tapasztalatai szöges
ellentétben állnak. Pedig –mint látták- meglehetősen egyszerű, néhány mondatban meghatározható elvárásról van szó. Természetesen
ilyen szerteágazó dologról, csak a teljesség igénye nélkül lehet írni. Néhány dolgot pedig nem is lehet átadni, annak személyes átélése
nélkül. Ami pedig nem fért bele ebbe a könyvbe, azt a leírtak alapján, az olvasó fantáziájára bízom. Végül Hofi szavaival zárom e
bevezetőt: „Akinek nem inge, ne vegye magára, akinek pedig inge, öltözködjön már fel végre!”

*

Ha a kialakult helyzet okait keressük, nem mehetünk el szó nélkül, a téma múltja mellett.

A hetvenes években kerültem ebbe a darálóba, s nem emlékszem arra, hogy valaha, bárki, bármikor is elégedetten nyilatkozott
volna a dolgok állásáról. Egy orvos mondta nekem a hetvenes évek közepén: „hiszen én csak egyszerű gyermekorvos vagyok, egy
segédmunkás fizetésével. Tudja, az országnak a tenyerén kellene hordani minket, hogy mindig a legmagasabb szintet tudjuk adni.
Ehelyett a kakit is kipréselik belőlünk, s persze, ha baj van, - mert agyonhajtva, kialvatlanul, egyik munkahelyről a másikra szaladva,
bizony könnyen elnézi az ember a dolgokat- azonnal elmarasztalnak. Pedig azoknak kellene szégyellnie magát, akik miatt ilyen
helyzetben vagyunk.”

Mindez úgy bő 30 éve hangzott el, és ha azt mondom, hogy most ehhez mérten is tízszer rosszabb a helyzet, nem járok messze a
valóságtól. És akik ezért felelősek, azóta sem szégyellik magukat. Nézzünk mögé a dolgoknak, s fejezetekbe tömörítve vegyük végig
azokat a neuralgikus pontokat, melyek nézetem szerint idáig juttatták az ágazatot.



Egy régi tradíció: a hálapénz

Erről talán bármelyik öreg néne, vagy bácsi is sokat tudna mesélni. Természetesen ennek semmi köze a hazai orvoslás tiszteletet
érdemlő, tudományos hagyatékaihoz. Keveset tudok a háború előtti helyzetről, ezt meghagyhatnánk a történészek kutatási területének.
Viszont annál többet a Kádár nevével fémjelzett, és az azt követő korszakról. Mit mondjak: borzasztó érzés egy több évtizedet átívelő
szakmai életpályáról úgy beszámolni, hogy szinte minden korszakáról, az ágazat szakmai, erkölcsi és anyagi megbecsülésének hiánya
jut eszembe.

( Mindamellett, hogy rengeteg siker, szép élmény is végigkísérte ezt az utat.)

Ám vajon mindig így ment ez? Nos, pályám során számtalan öreggel ismerkedtem meg a szakma nagyjai közül: professzorokkal,
orvosokkal,  nővérekkel,  a  legkülönfélébb egészségügyi  végzettségű nyugdíjas-,  vagy éppen jelenleg is  aktív szakemberrel.  Az ő
elmondásukból tudom, hogy a dolog régen nem így működött. Elmondásuk alapján rekonstruálva az akkori helyzetet, amit megtudtam,
most közreadom.

Kisebb- nagyobb ajándékok akkortájt is előfordultak. Ez valamiféle magyaros hagyomány, melyből aztán ez az egész jelenlegi
rettenet kinőtte magát. Vidéken gyakran háztájival hálálták, vagy fizették meg az orvos segítségét. Nem ritkán, a kórházakba is jutott
ebből, főleg a háborús időkben. Viszont általánosságban kijelenthető, hogy olyan jellegű borravalórendszer, mint manapság, nem volt.
Rendes bért, vizitdíjat, tiszteletdíjat kaptak, melyből a kor elvárásainak és társadalmi helyzetüknek megfelelő életet tudtak élni. Mivel
ez valódi megélhetést jelentett, nem is voltak rákényszerítve a paraszolvenciára.

Persze értem én a beteg ember, s főleg szerettei hozzáállását. Valamilyen módon mindenképpen ki szeretnék fejezni hálájukat. Ez
rendjén is van, míg például az idős beteg nem azon gondolkodik, hogy most egy-, vagy kétheti élelemre szánt pénzét adja-e a főorvos
úrnak, mert jaj, nehogy megbántsa, aki persze aztán gátlástalanul el is fogadja. Pedig jól ismeri betege anyagi körülményeit. Így aztán
egy-két hétig inkább éhezik, amitől legyengül és visszakerül főorvosa kezébe. Ne higgyék, hogy mese, ez megtörtént eset. Nálunk
mindig is volt valami hagyománya annak, hogy valamiféle plusz kívánságot, plusz ellenszolgáltatás fejében tudjunk megszerezni. Ez
talán történelmünk mélyéből fakadó dolog. Lehet, talán a török időkig nyúlik vissza, a baksis korszakába.

Mindazonáltal e dolgokban régebben még volt valami egészséges hozzáállás mind az orvos, mind a beteg részéről, amit talán úgy
fogalmaznék: etikus magatartás, mert manapság ebből van a legkevesebb.

Aztán jött a Rákosi korszak, amikor a háború sújtotta ország hatalmas gondokkal küszködött, kevés pénz jutott az egészségügyre.
Az emberek hamar felismerték, hogy némi csúszópénz, borravaló, élelmiszer fejében sok mindent elérhetnek, amit egyébként nem
kapnának meg.

Ratkó korszakbeli öreg orvos a következőket mondta: „Higgye el, a háború alatt nem nélkülöztünk annyit, mint a Rákosi éra alatt.
A munkafeltételek pedig, mai szemmel nézve borzasztóak voltak. Akár éjjel, vagy nappal, nyáron, vagy télen, gyalog, lóháton, szekéren,
jobb esetben kerékpárral mentünk a beteghez. Mégis majd éhen haltunk. A legrosszabbak a telek voltak, cudar telek jártak akkortájt.
Néha 10-15 kilométert gyalogoltam a beteghez és vissza, akár éjjel két órakor.” Ajánlanám e sorokat azon kedves kollégáknak, akik ma
viszont  szándékosan  kikapcsolják  a  telefonjukat,  letagadják  magukat,  hogy  ne  kelljen  a  fűtött  garázsban  álló,  nem  éppen
alsókategóriás autójukkal, egy segítségre szoruló személyhez öt perc alatt elgurulni. Mindezt azon magyarázattal, hogy majd megy a
mentő, vagy az orvosi ügyelet. Igaz, ők akár húsz-harminc kilométerrel arrébb vannak, esetleg éppen másik beteget látnak el, így
aztán rangsorolva a hívásokat, mennek majd, amikor tudnak.


