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A szüretre? Nem, az majd később 
jön. A választásokra? Nem, azok 
majd  jövő  tavaszon  lesznek, ha 
addig nem történik valami kény-
szerítő  körülmény,  hogy  előbb-
re hozzák. Nem teszek  fel  több 
kérdést:  az  iskolakezdésről  van 
szó, amelyre nemcsak a diákok, 
a leendő tanulók, hanem főként 
a szülők készülődnek. 
Ha  valaki  nekem  a múlt  szá-

zad  közepén  azt mondja,  hogy 
én még a jövő évezred első évti-
zedének  végén  is  a  beiskolázá-
sok problémáiról, nehézségeiről 
írok  majd,  védve  a  szülőket  és 
féltve  a  jövő  nemzedékek  éle-
tét  az  egymást  követő  kormá-
nyok  politikája  miatt,  bizony, 
mint  eleve  képtelenséget,  nem 
hiszem  el!  A tények  azonban 
makacs  dolgok.  Bizony,  2002-
vel, a Medgyessy-kormány hiva-
talba  lépésével  elkezdődött  az 
ország  gazdaságának  romlása, 
addig  megszerzett  nemzet-
közi  tekintélyének  elvesztése. 
Éllovasokból sereghajtók lettünk 
hét  esztendő  alatt.  A jelekből 
előre  látni:  a  presztízsvesztés-
nek,  a  gazdasági  romlásnak 
még  nincs  vége.  A  világgazda-
sági  válsággal  takarózni  pedig 
emlékezetkiesés jele. Ez a taka-
ró oly rövid, hogy az illetékesek 
üvegzsebeit sem fedi le. Minden 
kilátszik alóla.
Ilyen  körülmények  között  a 

gyermekeket  nevelő  szülőkre 
anyagilag  sokszorosan  nagyobb 
súly  nehezedik,  mint  a  gyer-
mektelenekre. Sietek kijelenteni: 
nehogy beleessenek a csapdába, 
és ellenségesen nézzenek a gyer-
mektelen  párokra!  (Én  a  férfi-
nő  kapcsolatokra  értem  ezt!) 

Többségükben  nem  ők  felelő-
sek  e  helyzetért.  A kormánytól 
azt várnánk, és persze az egész 
társadalom is, hogy most a taní-
tás megkezdése előtt fokozottan 
segítsék  anyagilag  a  gyermekes 
és  többgyermekes  családokat. 
Nem  ez  történik.  Úgy  látszik, 
mintha a kormányt sem a múlt, 
sem  a  jövő  nem  érdekelné. 
Minden lépése erről árulkodik.
Első  észrevételem:  a kereske-

delem – olykor egyes iskolákkal 
összefogva  – maximális  beszer-
zésre  készteti  (félrevezeti)  az 
általános  iskola  első  osztályába 
készülőket. A rádió minap regge-
li adásából hallom: az általános 
iskolák  első  osztályosai  részére 
távolról  sem kötelező 12 színes 
ceruzából  álló  készletet  besze-
rezni,  mégis  ennek  megvásár-
lását kérik  a  szülőktől. Elsőben 
ugyanis  a  tanterv  szerint  sincs 
szüksége  a  tanulóknak  ennyi 
ceruzára. A szülők felháborodá-
sa és tiltakozása miatt a felsőbb 
tanügyi  szerveknek kellett  köz-
belépni a szülők pénztárcájának 
védelmére.  Második  észrevéte-
lem: még ma is háborog és indo-
kolatlanul zavaros a tankönyvek 
használata,  forgalma.  E téma 
körül  teljes  az  anarchia,  amely 
a  zavarosban  halászóknak  ked-
vez.  Ebből  mostanában  csinál-
nak országos ügyet, nemzeti és 
szociális  ízekkel  keverve.  Akik 
tehetik,  vegyenek  új  könyvet 
a  boltban,  akinek  nincs  annyi 
pénze, vásároljon használtat, de 
ingyen is hozzá lehet jutni hasz-
nált könyvekhez. Ami újdonság: 

felsőbb vagy kereskedelmi nyo-
másra  a  használt  könyvekből 
való tanulást néhol tiltják.
A harmadik  témával,  az  álta-

lános  iskola  első  osztályába 
lépő  gyermekek  felkészítésével 
alig  vagy  egyáltalán  nem  fog-
lalkozik senki. Pedig különösen 
fontos  lenne  ez  azoknál  a  hat-
éves korúaknál, akik ilyen-olyan 
okok miatt nem járhattak óvodá-
ba.  Az  óvoda  ugyanis  a  közös-
ségi  élet  előiskolája,  amely  sok 
ismeretet,  tapasztalatot  nyújt  a 
fogékony  lelkű  kicsiknek.  Aki 
viszont  óvodástapasztalatok 
híján és minden felkészítés nél-
kül  kerül  az  iskola  közösségé-
be,  könnyen  sérülhet  a  számá-
ra  szokatlan  közegben,  meg  a 
számára ismeretlen, szigorúnak 
tűnő szabályok hálójában. 
Szerintem  a  szülők  felada-

ta,  hogy  felkészítsék  az  iskola 
első osztályába lépő gyermekei-
ket  erre  az  első  fontos  lépésre. 
Felkészítés  a  viselkedésre  és  a 
tanulás  fontosságára.  Annak 
idején  magam  is  elmondtam 
fiaimnak  és  lányomnak:  légy 
szerény  és  figyelmes.  Vedd 
tudomásul,  hogy  mások  is  jár-
nak  iskolába,  ők  az  osztálytár-
said,  és beszélgess és bánj úgy 
velük, mint azt magadnak kívá-
nod és elvárnád. Figyelj és hall-
gass tanítóidra, tanáraidra, akik 
azért  tanultak  és  azért  dolgoz-
nak,  hogy  te  a  leckét  alaposan 
megtanuld, ezért az órákat soha 
ne  zavard!  Jól  jegyezd  meg,  a 
tudás  az  egyetlen  dolog,  amit 
soha,  semmilyen  körülmények 
között  nem  lehet  elvenni  az 
embertől.
   Bíró András

Készülõdés

Négy  napja  hőség  volt,  két 
nappal  ezelőtt  pedig  viharos 
zivatar  tépte  a  fákat.  Ma  este 
csendes  hűvösség  árad  be  a 
nyitott ablakon, és amikor ezek 
a  sorok  nyomtatva  kikerülnek 
a nyomdából, lehet, hogy ismét 
nagyot  változik  időjárásunk. 
Hogy milyen irányban, az egye-
lőre  nem  tudható,  valószínű 
azonban, hogy újabb fordulatot 
élhetünk majd át.
Hol  erősödő, hol meg gyen-

gülő  viharokat  hoz  tehát  a 
nyárvég.  Jó  lenne,  ha mindez 
csak  a  meteorológiára  vonat-
kozna,  de  hát  nem  így  van: 
közéleti  villámlások,  társa-
dalmi  feszültségkisülések  is 
tarkítják  az  augusztusi  égbol-
tot.  Országos  és  helyi  szinten 
egyaránt,  sőt  olykor  családon 
belül  is.  Egymás  közti  beszél-
getésekben gyakran magyaráz-
zuk  a  helyzetet  azzal  az  egy-
szerű  indoklással,  miszerint 
„front  van”,  azaz  a  feszültsé-
gek,  idegeskedések  kialakulá-
sa  tőlünk  független,  csak úgy, 
hirtelen  jön.  Igaz,  ismerőseim 
között  az  utóbbi  tíz  napban 
három  haláleset  is  történt,  az 
is  igaz,  hogy  növekvő  inge-
rültséget,  élesedő  hangnemet 
tapasztalhatunk mindenfelé, és 
ez önmagában sem egészséges 
– de hát kenhetünk-e mindent 
a frontokra?
Különben  is: manapság már 

összekuszálódtak  a  frontvo-
nalak.  Régen  –  legalább  két 
évtizeddel ezelőtt – egyszerűbb 
volt. Nem vették fel a gyereke-
met  a  tőlünk  egy  sarokra  lévő 
iskolába, és az iskolatitkár meg 
is  mondta,  miért  nem.  Oda 
csak  a  párt  vagy  a  szakszer-
vezet  apparátusában  dolgozó 
szülők  gyerekei  járhatnak. 
Világos beszéd: elvtársi gyerek 
oda  jár, az enyém meg a  távo-
li  másik  iskolába.  Ez  érthető, 
az azonban már kevésbé, hogy 
ez a  fajta gondolkodás hogyan 
élhet túl ennyi évet. Érden köz-
tudomású, hogy kevés, nagyon 

kevés az óvodai hely, és néme-
lyik iskolában is túljelentkezés 
van. Ez nem jó, ebbe nem lehet 
belenyugodni, fokozatosan vál-
tozik  is  ez  az  állapot  –  még-
sem  indokolt a helyzetet azzal 
magyarázni,  hogy  az  ok: más-
honnan, más  településről  jövő 
gyerekeket vesznek fel, és ezért 
nincs hely az ittenieknek.
Persze  jobb  lenne,  ha  min-

den gond nélkül, simán menne 
–  de  hát  a  már-már  beteges 
mindenbe  belekötés,  az  inge-
rült piszkálódás soha nem javí-
tott semmin. Beszámolunk egy 
új  üzletközpont megnyitásáról 
pontosan,  tárgyszerűen  –  kifo-
gás  érkezik,  miszerint  miért 
nem  arról  írunk,  amelyik még 
nem nyílt meg. Írtunk a szakor-
vosi rendelő tervezett fejleszté-
séről – miért nem azzal foglalko-
zunk, hogy  az odavezető úton 
repedt  a  járda?  Bemutatjuk  a 
kiváló  érdi  barack  termesztőit, 
értékesítési  gondjaikkal  együtt 
– vajon kinek segít, milyen célt 
szolgál az ellenvetés hangozta-
tója, aki  szerint ez senkit nem 
érdekel,  azzal  kell  foglalkozni, 
hogy  máshol  meg  kivágják  a 
fákat.
A lényeg  azonban  az,  hogy 

eközben  a  dolgok  haladnak  a 
maguk  útján,  a  feszültségkel-
tésben  élvezetet  találók  pedig 
egyre  kevesebben  vannak. 
A frontvonalak  ugyanis  szem-
mel  láthatóan  a  valamit  tenni 
akarók  és  a  szerepelni  vágyó 
változásfékezők  között  húzód-
nak. 
Kisebb-nagyobb viharok per-

sze vannak, lesznek is, de talán 
szükség  is  van  rájuk. Ha  való-
sak és elkerülhetetlenek, akkor 
nincs mit tenni, felkészülten le 
kell küzdeni valamennyit.
Vihar  után  ugyanis  mindig 

gyönyörű szépen kisüt a nap.

A szerkesztõ jegyzete

Frontok és viharok

A statisztikai  adatok azt mutat-
ják, hogy évente 1200-1500 fővel 
nő  a  város  lakossága,  és  ezzel 
arányosan  az  ellátottak  száma 
is. Az érdi szakorvosi rendelőin-
tézetben keresik a gyógyulást a 
diósdi, a tárnoki, a pusztazámo-
ri és a sóskúti betegek is.

Dr. Kőszegi Gáborral,  az 
intézmény főigazgató főorvosá-
val beszélgetettünk.

– Jó munkához megfelelő és 
elegendő létszámú szakemberre 
van szükség. Érden van‑e meg‑
felelő számú orvos, asszisztens 
és ápoló?
–  Az  asszisztensek  tekin-

tetében elég jó a helyzet, de saj-
nos nem rendelkezünk a megkí-
vánt számú orvossal, ez jellem-
ző  az  egész  magyar  egészség-
ügyre,  de  az  orvosok  szakmai 
képzettsége megfelel a legmaga-
sabb  elvárásoknak  is.  Jelenleg 
reumatológus és urológus szak-
orvost  keresünk  intézetünkbe. 
Nehéz  szívvel,  de  kimondom, 
egyre jobban észleljük Érden is, 
hogy a kiváló szakorvosok kül-
földre  távoznak,  és  ezt  a  hely-
zetet  nehezíti  a  kollégák  nyug-
díjba  vonulása  is.  Szeretném 
elmondani  a  lap  olvasóinak, 
hogy  egy  éven  belül  a  negye-
dik  orvos  munkatársunk  távo-
zott külföldre, aki férjét követte 
Angliába. A korábban kilépettek 
Svédországban, Norvégiában és 
Németországban vállaltak mun-
kát,  ahol  a  hazai  bér  hatszoro-
sát-tízszeresét kapják meg. 

– Érden is dolgoznak erdélyi 
kollégák, ők mennyire tudtak 
beilleszkedni?
– Tökéletesen beilleszkedtek, 

de most már az erdélyi magyar 
orvosok  is  szívesebben  vállal-
nak  munkát  valamelyik  nyu-
gat-európai  országban,  mint 
Magyarországon, éppen a nagy 
jövedelmi  különbségek  miatt. 
Azt azonban el kell mondani, az 
erdélyi  orvoskollégák  nagyon 
felkészültek,  és  ez  nem  csoda, 
hiszen a szakmában egészen jól 
hangzó  név  a  marosvásárhelyi 
és a kolozsvári orvostudományi 
egyetem.

– Milyen betegségeket nem 
tudnak kezelni a szakrendelő‑
ben?
–  Az  egészségügyi  ellátás-

ban egyfajta, úgynevezett prog-
resszivitási  rendszer  érvénye-
sül.  Ennek  az  a  lényege,  hogy 
a  háziorvos  a  betegek  egész-
ségének  a  menedzsere.  Ő ellát 

minden  olyan  betegséget,  ahol 
a  kezeléshez  nem  szükséges 
speciális  műszer  vagy  különle-
ges  gyógyszer.  Amikor  műsze-
res  vagy  laboratóriumi  vizsgá-
latra  van  szükség  a  diagnózis 
felállításához,  akkor  a  beteget 
a  szakorvosi  rendelőintézet-
be  irányítják,  ahol  a  kollégák 
elvégzik  a  vizsgálatokat,  illet-
ve  beavatkozásokat,  például 
kisebb  műtéteket,  és  javaslatot 
tesznek  a  szükséges  terápiára. 
Természetesen súlyos betegség, 
például egy  infarktus esetében, 
vagy  ha  nagyobb  műtét  szük-
séges,  akkor  a  rendelőintézeti 
körülmények  sem  elegendőek, 
ilyenkor  a  beteget  befektetik 
a  kórházba.  A kérdésre  vála-
szolva  elmondhatom,  az  Érdi 
Szakorvosi  Rendelőintézet  a 
járóbeteg-szakellátás  keretében 
az  átlagos  szakorvosi  rendelő-
intézeteknél  kissé  jobb műsze-
rezettséggel és egyéb gyógyítási 
feltételekkel rendelkezik.

– Miért nincs szülészet Érden, 
hiszen évente több mint ezer 
fővel és jórészt fiatalokkal bővül 
az itt lakók száma.
–  A dolog  nem  ilyen  egysze-

rű, ugyanis a lakosság számbeli 
növekedése  elsősorban  nem  a 
születések  révén  valósul  meg, 
hanem  a  beköltözés  eredmé-
nye.  A  szakrendelő  ellátási 
területén évente körülbelül 650 
gyerek  születik.  Bár  a  szülés 
egy  természetes  folyamat,  ami 
többnyire  rendben  zajlik,  de 
ha  komplikáció  lép  fel,  akkor 
több szakember együttműködé-
se  szükséges.  Ezért  mindenkit 
óva  intenék  a ma  egyesek  által 
annyira  propagált  otthon  szü-

léstől.  A  régi  kis,  úgynevezett 
négyszakmás  kórházak  nem-
csak  hogy  nem  korszerűek,  de 
nem  is  finanszírozhatók.  Ezért 
Érden  csak  akkor  javasolnám 
szülészet  működtetését,  ha 
legalább  akkora  városi  kórház 
keretében  működhetne,  mint 
például  Budapesten  a  Szent 
Imre (Tétényi úti) Kórház.

– Megkezdődött a rende‑
lőintézet rekonstrukciója. 
Mennyiben zavarja ez a min‑
dennapi munkát?
–  A rekonstrukció  kapcsán 

a  két  utcai  villa  és  a  főépület 
két szárnya is lebontásra kerül. 
Az  ezen  a  területen  működő 
szakrendelések  átköltöztetése 
lépésenként  történik.  Éppen 
most  fejeződött  be  a  lelki  gon-
dozó,  a  szemészet  és  a  házior-
vosi  rendelések  áthelyezése,  és 
jelenleg  zajlanak  az  előkészítő 
munkálatok  a  sebészet,  illetve 
a  röntgen  költöztetéséhez,  de 
ez  nem  jelent  fennakadást  a 
munkánkban.  A kartonozóban 
a betegek megkapják a  szüksé-
ges  információkat,  így  zökke-
nőmentesen  zajlanak  az  orvosi 
vizsgálatok.

– Az átalakítási munkála‑
tok hozzájárulnak a zsúfoltság 
növeléséhez?
–  Körülbelül  1600  négyzet-

méternyi  területet  bontanak  le, 
tehát az ott lévő tevékenységek-
nek  a  maradék  területre  való 
költöztetése  óhatatlanul  növel-
ni  fogja  a  zsúfoltságot,  annak 
ellenére,  hogy  –  szerencsénkre 
–  sok  tevékenységet  úgy  sike-
rült  átcsoportosítani,  amivel 
helyet  tudtunk  megtakarítani. 
Példaként  említem  meg,  hogy 
a  gazdasági  igazgatóság  és  a 
főigazgatóság a  tetőtérbe költö-
zött,  ahol  ugyan  nagyon  szűk 
körülmények között dolgoznak 
a  munkatársak,  de  így  helyet 
tudtunk biztosítani az első eme-
leten  a  lelki  gondozónak  és  a 
szemészetnek.  Könnyebbséget 
jelent az ügyelet kiköltözése is, 
ugyanis az ügyelet megvásárolta 

a régi posta épületét, ahol jelen-
leg  már  zajlik  a  felújítás.  Úgy 
néz  ki,  hogy  augusztus  végére 
befejeződnek a munkálatok,  és 
valószínűleg  szeptember  köze-
péig  az  ügyelet  átköltözik  az 
új épületbe. Ezzel mindenki jól 
jár, mert az ügyelet egy modern, 
tágas épületben dolgozhat, ahol 
megfelelő körülmények várják a 
betegeket  is, mi  pedig  területet 
kapunk.

– Főigazgató úr, mit tesznek 
a prevenciós tevékenységek és 
az egészségügyi felvilágosító 
munka terén?
– Sajnálatos módon a  jelenle-

gi  egészségügyi  rendszer  meg-
lehetősen  szűk  kapacitásokkal 

Érden nem küldenek el egyetlen beteget sem

A mûködõképesség 
határán az egészségügy

rendelkezik  a  megelőzés  és  a 
felvilágosítás  terén.  Létezik  egy 
közkeletű téves hiedelem, amely 
szerint  olcsóbb  a bajt megelőz-
ni, mint  a  bekövetkezett  beteg-
séget  kezelni,  tehát  –  úgymond 
–  olcsóbb  lenne  szűrővizsgála-
tokat  végezni,  mint  betegeket 
kezelni.  Ez  az  egyes  emberre 
vetítve igaz, de társadalmi szin-
ten már más a helyzet, ugyanis 
a szűrővizsgálatok igencsak erő-
forrás- és pénzigényesek. Azért, 
hogy  20-30  beteget  ki  lehessen 
szűrni, ahhoz mintegy 100 ezer 
szűrővizsgálatot  kell  elvégezni, 
de  el  kell  mondanom,  vannak 
olyan kórképek –  ilyenek egyes 
daganatos  betegségek  –,  ame-
lyeknél még  ilyen  áron  is meg-
éri elvégezni a szűrővizsgálatot. 
Évente  várjuk  nőgyógyászati 
vizsgálatra a hölgyeket, ilyenkor 
a kollégák elvégzik a rákszűrést 
is,  amelynek  óriási  jelentősége 
van, mert  ha  időben  felismerik 
és  megfelelően  kezelik  a  rák-
megelőző  állapotot,  akkor  elke-
rülhető a rák kialakulása.
–  Ugyancsak  fontosnak  tart-

juk a férfiak esetében a rendsze-
res  prosztatavizsgálat  elvégzé-
sét.  Minden  50.  életévét  betöl-
tött  férfinak  javasolom,  hogy 
évente  egyszer  jelentkezzen 
orvosi  vizsgálatra,  mert  ennek 
során  időben  lehet  észlelni  a 
prosztata  rosszindulatú  folya-
matát,  és  tenni  is  lehet  ellene. 
A nők  ÁNTSZ  által  szervezett 
mammográfiai szűrését nem mi 
végezzük,  de  az  úgynevezett 
klinikai mammográfia működik 
intézetünkben.  Ez  azt  jelenti, 
ha a háziorvos vagy valamelyik 
intézeti  szakorvos  rendellenes-

Az Érdi Szakorvosi Rendelõintézet teljes profilját figye-
lembe véve az ellátandó betegek száma meghaladja a 
84 ezret, de ha figyelembe vesszük, hogy az onkológiai, 
valamint a tüdõgyógyászati ellátás vonatkozásában 
Százhalombatta is ide tartozik, akkor elmondhatjuk, hogy 
mintegy 105 ezer beteg ellátásáról gondoskodnak. 

Dr. Kõszegi Gábor: Az egészséggel törõdõ társadalomra lenne szükség
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Százezernél több ember ellátásáról gondoskodnak a szakrendelõben

(Folytatás a 4. oldalon)


