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• Detoxikáló pedig Szegeden nincs is... 

Szeszháború, kórházi csatákkal 
Tréfásan borocskának 

szólítjuk, más meg azt 
mondja, egy-két pohár 
sör nem árt meg senki-
nek. Mert kemény fából 
faragott ember a ma-
gyar, s nehogy már egy 
kis piától rettenjen meg. 
Hát nem is igazán rette-
nünk... Az alkoholizmust 
elemző statisztikák sze-
rint ma már 12 liter elfo-
gyasztott tiszta szesz jut 
évente minden magyar 
ál lampolgárra, s ezzel 
stabilan tartjuk helyünket 
a világ élvonalában. No, 
de mi történik akkor, ha 
egy-két kupica helyett az 
igyunk elájulásig népszo-
kását gyakorolja valaki? 
Hova juthat az, akit egy 
átmulatott éjszaka után 
saját lába már nem visz 
el hazáig, s ki segít Sze-
geden az alkohol rabja-
in? Ezekre a kérdésekre 
keressük a választ mai ri-
portunkban. 

Tisztelt olvasóink, egy fon-
tos bejelentéssel kell kezde-
nem: detoxikáló pedig Szege-
den nincs is. Nem tudom, 
hogy ez a hlr hány hölgynek 
és úrnak okoz most felhőtlen 
örömöt, s ki az, aki mély dep-
resszióba esett e mondatot ol-
vasván, ám érzelmi reakcióik 
e tényen vajmi keveset változ-
tatnak. Vélhetően a szenved-
élybetegségekben jártas orvo-
sok most fölkapták a fejüket, 
elcsodálkozván, ugyan milyen 
újdonság is rejtőzködött infor-
mációnkban, hiszen jól isme-
rik a szegedi betegellátás 
rendszerét. Viszont azok a Ti-
sza-parti polgárok, akik láttak 
már részeggel elszáguldó 
mentőt (netán heveny névna-
pozásból hazatérve hallgatták 
kedves nejük jóslatát, misze-
rint a pohárfenéknek bámulói 
előbb-utóbb úgyis a detoxban 
kötnek ki...) most csak fölte-
szik a kérdést: hát akkor a 
szeszbarátokon mégis hol se-
gítenek? Éppen ezt szerettük 
volna mi is kideríteni. S bi-
zony nagyon hamar be kellett 
látnunk, csak zsákutcában for-
golódunk, ha a szegedi italo-
zási szokásokat firtatván min-
denképp detoxikáló után kuta-
tunk. 

Nem tegnap 
nyitották 

Hogy akkor mégis hova 
szalad az a mentő a kocsma 
oldalánál kocsiba tuszkolt, 
szesztől kábult úrral? Ne csi-
gázzuk tovább az érdek-
lődést: megyei jogú városunk 
kórházába, még pontosabban 
a Kálvária sugárúti, Szege-
den már csak „kettes kórház-
nak" becézett intézménybe, 
ahol a pszichiátriai és addik-
tológiai osztály ambulanciá-
ján várják sok szeretettel. 
Ugyanis Csongrád megye 
székhelyén ez az a pont, ahol 
egymásra talál a szesztől 
fertőzött italozó, s türelmes 
ápoló, s az a doktor, aki ezer-
nyi elrettentő statisztikai adat 
birtokában is nagyon reméli: 
van esélye az alkoholizmus 
elleni harcban. 

Tudom, első olvasatra 
igencsak félelmetesnek hang-
zó ez a név (pszichiátria, ad-
diktológia...), de kéretik nem 
nagyon megijedni. Ugyanis 
eme „kettes kórház" pszichi-
átriája bizony épp úgy néz ki, 
mint bármelyik más kórházi 
osztály. A megfáradt betegek 
szobáikban pihengetnek, a 
folyosón doktorok és ápo-
lónők sietnek, s természete-
sen nem hiányozhatnak ebből 

a képből a fal mellett ácsor-
gó, orvosra, netán az intézet 
elbocsátó üzenetére várók, 
vagy a szeretteikhez érkező 
látogatók sem. A magyar 
kórházak ismerőinek aligha 
kell külön hangsúlyozni, 
hogy túl sok luxus berende-
zési tárgy ezen a pszichiátri-
án sem ejti ámulatba a sze-
met, de azért - ahogy azt pár 
perces séta után a idegen 
megállapíthatja - minden a 
helyén van. Nem véletlenül, 
hiszen ezt az osztályt nem 
tegnap nyitották meg... 

- Több mint húsz éve, a 
hetvenes évek közepe óta ke-
zeljük itt a betegeket - szólt a 
szenvedélybetegségek elleni 
nagy harc egyik fontos, sze-
gedi „erődítményének" törté-
netéről dr. Demeter Ildikó 
főorvos asszony. Akitől már 
beszélgetésünk elején meg-
tudtuk azt is: a szegedi deto-
xikálóra nem folyton változó 
egészségügyünk mondta ki a 
halálos ítéletet, ugyanis ilyen 
nevű intézmény városunkban 
soha nem is létezett. A „de-
toxnak" tulajdonított kijóza-
nításokat leginkább a belgyó-
gyászati osztályok ambulan-
ciáján végezték, majd amikor 
1975-ben megnyílt az akkor 
még Tolbuhin sugárúton az 
önálló pszichiátriai részleg, 
ide gurultak be a mentők a 
máshol már nem igazán szí-
vesen látott részegekkel. 
Idővel aztán kialakult egy 
olyan munkamegosztás a 
szegedi pszichiátriák között, 
hogy a klinikán inkább az 
öngyilkosságok túlélőit keze-
lik, míg a kórházban foglal-
koznak a szenvedélybetegek-
kel, vagyis az alkohol áldo-
zatai mellett itt segítenek sok 
drogoson is. Természetesen a 
Kálvária sugárúti intézmény 
pszichiátriáján nem csak al-
kohol- vagy kábítószer-
függők kapnak ágyat, ám az 
tény, hogy a szobák jórészé-
ben az említett súlyos kórok 
ellen küzdők laknak. 

Pontos betegszámot nem 
is kértünk Demeter dok-
tornőtől, ugyanis sokkal in-
kább arra voltunk kíváncsiak, 
hogy miközben összesen 105 
kórházi ágy áll rendelkezésre 
ezen az osztályon, tulajdon-
képpen hány alkoholbeteg él 
Szeged körzetében? 

- A magyarországi alko-
holizmust elemezve számos 
statisztika készült már. Nap-
jainkban mégis az tűnik a le-
gelfogadhatóbbnak, amely-
nek készítői úgy vélik, hogy 
hazánkban a felnőtt korú né-
pesség 15-20 százaléka telje-
sen absztinens, tehát soha 
nem fogyaszt alkoholt, 60 
százalék valamilyen formá-
ban kapcsolatba kerül a 
szesszel, s 15-20 százalék pe-
dig már súlyosan veszélyez-
tetett, vagyis az alkoholisták 
közé sorolható. Sokan azt hi-
szik, hogy a nagy bortermelő 
vidékeken, mint mondjuk a 
tokaji vagy az egri körzet, ez 
az arányszám nagyobb gon-
dokra utal. Am Magyaror-
szág alkoholtérképére tekint-
ve mégis inkább az derül ki, 
hogy Csongrád, Békés és 
Bács-Kiskun megye az, ahol 
az országos átlagnál többen 
kötnek barátságot a szesszel. 
Ezért aztán nagyon való-
színű, hogy Szegeden és a 
környező települések élő 250 
ezer felnőtt között legalább 
50 ezer olyan van, akinek a 
nagymértékű alkoholfo-
gyasztás miatt meg van az 
esélye arra, hogy komolyabb 
testi vagy lelki károsodása 
lesz - szolgált egy eléggé 
megdöbbentő számmal dr. 
Demeter Ildikó. 

Egy magyar kórház. Túl sok luxus berendezési tárgy ezen a pszichiátrián sem ejti ámulatba a szemet... 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Ki az alkoholista? 
Majd elmondta azt is, hogy 

tulajdonképpen ki is számit 
alkoholistának. 

- Az a személy, aki már el-
veszíti az ivás fölötti kontroll-
ját, naponta, és hosszabb ideje 
tartó rendszerességgel iszik 
alkoholt, s mint említettem, a 
szeszfogyasztás következté-
ben egyéb betegségekkel ter-
helt. Ezek közül ugyebár a 
legismertebb a máj károsodá-
sa. De szolgálhatok alkoholiz-
mus ügyében egy konkrét 
számmal is: az orvostudo-
mány napi 60-80 milligramm 
tiszta alkoholnak megfelelő 
ital rendszeres fogyasztóját te-
kinti alkoholistának. Ez 
egyébként naponta 3-4 decili-
ternél is több bornak felel 
meg. 

Szóval napi 3-4 deci bor..? 
Vélhetően most jó néhányan 
följajdulnak e cikket olvas-
ván, de hát nincs mit tenni: a 
tudomány ezek szerint sze-
szügyben nem ismer sok kí-
méletet. Éppen ezért mi sem 
bonyolódtuk szeszbarátokat 
mentegető vitába Demeter 
doktornővel. Hanem inkább 
arról kérdeztük: mekkora for-
galmat is bonyolít le ambu-
lanciájuk, vagyis hány 
szesztől kábult érkezik osztá-
lyukra, ami ugyebár - hang-
súlyozzuk még egyszer! -
minden látszat ellenére sem 
detoxikáló. 

- Van olyan éjszakánk, 
amikor csak 2-3 részeg em-

bert kell ellátnunk, de bizony 
előfordult már olyan is, hogy 
egy ügyelet alatt közel húszan 
aludták ki mámorukat a mi 
ágyainkon. De annak az 
időszaknak már vége, amikor 
még ki tudta számolni az or-
vos, mikor is számíthat na-
gyobb forgalomra. A jól bejá-
ratott fizetésnap, vagyis a har-
madikai nagy roham már csak 
emlékeinkben él, és azt sem 
mondhatnám, hogy a jelesebb 
ünnepeken - mint mondjuk 
húsvét hétfője vagy a szil-
veszter - jóval több munkánk 
lenne a megszokottnál. Ter-
mészetesen ezeken a napokon 
ugrásszerűen megnő az alko-
holfogyasztás, csak éppen ez 
olyan megszokott már, s 
annyira megértően kezeli a ré-
szeget a környezete is, hogy 
eszükbe sem jut orvosi segít-
séget kérni. 

Megismerkedvén szűkebb 
pátriánk alkoholizmust 
összegző adataival, s Demeter 
doktornőtől megtudva a be-
tegforgalom számait, joggal 
vélhetjük: nemcsak ünnepna-
pokon feledkezünk meg ki-
ütéses szeszgyőzelmek esetén 
orvosért telefonálni. Pedig, 
mint a doktornő elmondta, 
osztályuk nem kevés segítsé-
get tudna nyújtani ahhoz, 
hogy az alkoholbeteg elfor-
duljon a szesztől. 

- Sok ápoltunk emlékezett 
úgy, visszagondolva a nálunk 
eltöltött órákra, hogy vendé-
geskedése fordulópontot je-
lentett az életében. Ugyanis 

elég volt egy 24 órás kórházi 
megfigyelés ahhoz, hogy rá-
döbbenjen, hova is juttatta a 
szesz. S bár nem vált abszti-
nens belőle, azért jóval kisebb 
lendülettel nyúlt később a po-
hár után. Természetesen 
egyetlen detoxikálástól nem 
lehet csodákat várni, de pszi-
chiátriánkon lehetőség van ar-
ra is, hogy az alkoholbeteg 
hosszabb ideig részesüljijn 
gyógyszeres kezelésben, s 
egyúttal igyekszünk lelki sé-
rüléseit is gyógyítani. Termé-
szetesen az alkoholizmus elle-
ni harc csak akkor lehet ered-
ményes, hajói működik a me-
gelőzés, ha olyan a társadalmi 
közeg, amely az ivás elhagyá-
sára ösztönöz. Vagyis csak 
tőlünk csodákat nem várhat el 
senki, de itt negyvenhárom 
egészségügyi szakember, kö-
zöttük nyolc orvos azért dol-
gozik, hogy minél több be-
tegről mondhassuk el: kigyó-
gyult káros szenvedélyéből. 

Megszelídül 
a részeg 

A nagy kérdés persze az, 
hogy a betegek akarnak-e 
egyáltalán gyógyulni? - fag-
gattuk Demeter doktornőt, 
amikor már a pszichiátria és 
addiktológia osztály folyosóit 
jártuk. Mert azt bizony nehéz 
elképzelni, hogy egy szesztől 
fölbátorodott polgártársunk 
majd detoxikálás közben, ne-
tán éppen saját piszkából ki-

Dr. Demeter Ildikó főorvos asszony a statisztikát idézi: hazánkban 
a felnőtt lakosság 15-20 százaléka az alkoholisták közé sorolható 

mosva, a zuhany alatt teszi le 
hűségesküjét az egészséges 
életmód mellett... 

- Ha arra gondol, hogy 
csak heves ökölharc árán 
tudjuk megfékezni ambulan-
ciánkon a randalírozókat, 
meg kell nyugtatnom: ilyen-
re a legritkább esetben kerül 
sor. Furcsa mód még az is 
megszelídül, akit bilincsbe 
verve hoznak be a rendőrök 
valamelyik éjszaki szórako-
zóhelyről, botrányos maga-
viselte miatt. Pedig hát ná-
lunk nem óriások veszik 
gondozásba, hanem törékeny 
ápolónők. De úgy látszik, 
hogy magának a helynek 
(mert hát ez mégiscsak kór-
ház), s a fehér köpenynek 
még mindig van akkora te-
kintélye, hogy lehiggassza a 
háborgókat. 

No, de kik is ezek a hábor-
gók? Kicsit „tudományosab-
ban" kérdezve: melyik társa-
dalmi rétegből kerülnek ki 
leginkább az alkoholbetegek? 
- terelődött beszélgetésünk 
újfent a statisztikák felé. Nos, 
Demeter főorvos asszony so-
kakat untató számokkal nem 
szolgált, de azt elmondta, 
hogy pszichiátriájukra na-
gyon sok munkáját elveszí-
tett ember kerül be. S bár az 
alkohol bizony manapság 
már véletlenül sem sorolható 
az olcsó mulatságok kategó-
riájába, jövedelemmel nem 
rendelkezők, hajléktalanok 
népes csapatát kezelték már. 
Hogy miért is olyan fontos 
detoxikálás esetében a pénz-
telenség? 

- A hetvenes években 
még ötszáz forintot kellett ki-
fizetni a kijózanításért, a 
nyolcvanas években ezért 
ezer forintot kérhetett el a 
gyógyintézet, míg napjaink-
ban már ötezer forint lenne a 
kezelés ára. Természetesen a 
mentőszállítás költségei is a 
részeget terhelnék. De azért 
beszélek erről feltételes mód-
ban, mert szinte esélyünk 
sincs arra, hogy ezt az össze-
get akár a mentősök, akár a 
kórház megkapná. Úgy húsz 
évvel ezelőtt még csak 50 
százalékos volt a behajthatat-
lan követelések aránya, tíz 
éve már a hozzánk beke-
rülőknek legfeljebb húsz szá-
zaléka fizette ki akár önszán-
tából, akár többszöri felszólí-
tásra a józanság árát, ma pe-
dig már nem is igazán pró-
bálkozunk - mondta Dr. De-
meter Ildikó. De szavaiból az 
is kiderült, hogy a szegény-

ségről nem csak a betegek 
esetében beszélhetünk. 

Csodatévő 
gyógyszer nincs 

- Hosszú évek hagyomá-
nya immár, hogy a szenved-
élybetegségek elleni harcra 
jut mindig a legkevesebb 
pénz. A mi osztályunkon a 
több, mint húsz évvel ezelőtti 
nyitás óta legfeljebb kisebb 
átalakításokra, s persze a 
tisztasági festésekre futotta. 
Ami pedig a személyzet bérét 
illeti - épp olyan alacsony, 
mint a magyar egészségügy-
ben bárhol. Az önkormányzat 
erejéhez mérten költ ránk, de 
az nagyon kevés a lényegi 
változtatásokhoz. No, de 
hogy ne csak rossz hírekkel 
szolgáljak: most talán lesz 
annyi pénzünk, hogy kiala-
kíthassunk egy önálló addik-
tológiai részleget a pszichiát-
rián belül, s ezzel minden-
képp javulnak majd a gyó-
gyítás körülményei. De még 
egyszer hangsúlyozom, mi-
vel a csodatevő gyógyszert 
még nem találták föl, túl 
nagy esély sajnos nincs arra 
- történjék bármilyen ko-
moly fejlesztés is az ország 
pszichiátriai és addiktológiai 
osztályain - , hogy Magyaror-
szágon lényegesen megvál-
tozzanak a közeljövőben az 
alkoholizmus mutatószámai. 
Mert sajnos a magyarság al-
koholhoz fűződő kapcsolata 
se akar változni. Sőt, a hely-
zet egyre rosszabb, ugyanis a 
kevésbé káros borról mindin-
kább átszoknak alkoholbará-
taink a tömény szeszekre, 
ami sokkal nagyobb pusztí-
tást visz végbe mind a test-
ben, mind a lélekben - je-
gyezhettem föl Demeter dok-
tornő szavait. 

Nem mondanám, hogy 
pesszimistán, sokkal inkább a 
realitásokhoz ragaszkodva 
mondta ki mindezt. S már ép-
pen azon voltunk, hogy na-
gyon elszomorodjuk ezt hall-
gatván, amikor megismer-
kedtünk egy nagyon is opti-
mista alkoholbeteggel. K. M. 
erős elszántsággal a hangjá-
ban közölte velünk: ha vala-
kinek van akaratereje, s bízik 
az orvosok segítségében, 
igenis megszabadulhat ettől 
az átoktól. 

- É n is nagyon remélem, 
hogy örökre le tudom tenni a 
poharat, ezért is jöttem be 
most újra a pszichiátriára -
mondta K. úr. - Csak hát az a 
baj, hogy belőlem éppen ez 
az akaraterő hiányzik egy ki-
csit, s (gy mindig visszatalá-
lok az italhoz. Pedig kipró-
báltam én már mindent, volt, 
amikor hónapokig egy korty 
szeszt se ittam, aztán meg 
úgy gondoltam, hogy csak 
egy-két híg fröccs, és kész, 
megállok. Na, hát ebből nem 
lett semmi... Ezért azt taná-
csolom a fiataloknak, hogy 
ha jót akarnak maguknak, so-
ha egy kortyot sem, mert az-
tán nincs megállás. És mire 
észbe kap az ember, már el is 
ivott egy házra való pénzt. 
Nekem elhiheti, velem is 
megtörtént - közölte velünk 
nagy szomorkodva K. M.. 
Aki 1977-ben, 18 évesen 
vendégeskedett először a ki-
józanítóban, s meg sem tudná 
mondani hányadik csatáját 
vívja most a szeszháborúban. 
De harcol, keményen. 

S boldogabb perceiben 
alighanem arról a szép, de 
már régen elivott kis házacs-
káról álmodik... 

Bátyi Zoltán 


