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Az Egészségügyi Világszervezet az atípusos tüdőgyulladásról 

Utazás előtt - utazás után 
nem árt az óvatosság 
A világszerte veszéllyel fenye-
gető megbetegedés, az atípusos 
tüdőgyulladás terjedésének 
megakadályozása érdekében a 
WHO eljutatta adatait és ta-
nácsait a világ országaiban mű-
ködő járványügyi intézeteinek, 
így a magyarországi tisztiorvosi 
szolgálatnak is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 2003. március 12-én kö-
zölt először adatokat arról, hogy 
február közepe óta ismeretlen 
kórokozó által előidézett, súlyos 
légúti tünetekkel és lázzal járó 
megbetegedések halmozódását 
észlelték Hongkongban és Viet-
namban. 

Márciusban kezdődött 

A jelenleg is terjedő nemzet-
közi járvány valószínű kezdetét 

2002. november 1-jére teszik. A 
kínai egészségügyi hatóság ápri-
lis 2-án tettek közzé a Guang-
dong tartományban zajló jár-
ványra vonatkozó, március 
1-31. között regisztrált adato-
kat. Eszerint ebben a hónapban 
Guangdong tartományban 361 
személy betegedett meg súlyos, 
heveny légúti tünetegyüttesben 
és közülük kilencen haltak 
meg. 

Európa sem kivétel 

A 2002. november 1. és 2003. 
április 2. közötti időszakban ti-
zenhat országból összesen 2 ezer 
223 esetet jelentettek. A regiszt-
rált megbetegedések közül 78 
halálos kimenetelű volt. Az ösz-
szes eset felét Kínában, közel 
harmadát pedig Hongkongban 
regisztrálták. 

Március 14-e után a betegség 
Kanadában, Európában és az 

A BETEGSEG TÜNETEI 

A betegség hirtelen kezdődik, 38 Celsius-fokot meghaladó lázzal, 
hidegrázással, esetleg enyhe légúti tünetekkel, a betegek egy részé-
nél fejfájás, izomfájdalom és rossz közérzet is jelentkezik. 

Később száraz köhögés, esetenként fulladás lép fel. 
Ezt követően a tünetek súlyosbodnak, a betegek egy részénél ké-

toldali tüdőgyulladás alakul ki. 
A betegek 80-90 százalékánál a 6-7. napon a panaszok enyhül-

nek. 10-20 százalékuknál a súlyosbodó állapot, légzési elégtelen-
ség miatt mesterséges lélegeztetés válhat szükségessé. 

A tünetegyüttes kórokozója feltehetően vírus, amelynek azono-
sítása még tart. 

A kórokozó nagy valószínűséggel elsősorban cseppfertőzéssel 
terjed, azonban a fertőzés létrejöttéhez szoros kontaktus szüksé-
ges. Ennek megfelelően a fertőződés előfeltétele a beteggel közös 
háztartásban, egy lakásban, szobában való együttélés vagy testi 

lkuntakxus. — ....... 

Amerikai Egyesült Államokban 
is felbukkant. Olyan emberek 
betegedtek meg, akik ezt megelő-
zően Kínában, Hongkongban, 
Szingapúrban vagy -Vietnamban 
jártak. 

Hat országban nemcsak behur-
colt, hanem helyben történt fer-
tőződéssel kialakult megbetege-
dések is előfordulnak. 

lelenleg a járványügyi helyze-
tet Hongkonban ítélik a legsú-
lyosabbnak, itt folyamatosan és 
jelentősen emelkedik a regiszt-
rált megbetegedések száma. Ez 
arra utal, hogy a kórokozó nem 
csak a kórházakban, hanem a 
lakosság körében is tovább ter-
jed. 

A Hongkongban kialakult 
helyzet, valamint a Kína Guang-
dong tartományából érkezett 
újabb, a járvány terjedését bizo-
nyító adatok alapján az Egészség-
ügyi Világszervezet április 2-án 
módosította a nemzetközi utazá-
sokra vonatkozó korábbi ajánlá-
sát. 

Irány az orvoshoz 

A W H O a tünetegyüttes által 
legérintettebb területekre tör-
ténő utazások számának mér-
séklésétől azt várja, hogy ezál-
tal csökken a kórokozó terjedé-
se. 

Azt tanácsolják valamennyi, a 
betegséggel érintett országba uta-
zónak, hogy ha a külföldi tartóz-
kodás során, vagy azt követően 
belázasodik és légúti panasza je-
lentkezik, azonnal forduljon or-
voshoz. Vonatkozik ez azokra is, 
akik az elmúlt tíz napban érkez-
tek haza az érintett országokból 
és lázasak, légzőszervi betegsé-
gükvan. 

Dr. Altmayer Pál közel tízezer gyermeket segített a világra 

Elismerő Pro Sanitate-díj 
Gyógyítómunkájának elismeré-
seként Pro Sanitate-díjat kapott 
az egészségügyi minisztertől dr. 
Altmayer Pál, a makói kórház 
szülész-nőgyógyász főorvosa. A 
rangos ki tüntetés birtokosa kü-
lönösen arra büszke, hogy húsz-
évi makói munkájával közel 
hozta a térség lakóihoz a kli-
nikai szintű ellátást. 

Dr. Altmayer Pál saját hivatásá-
ról azt mondja: mindig lehetősé-
get, egyúttal ösztönzést is ad a 
megújulásra, hiszen minden 
gyermek születése új élmény. 
Gimnazista korában országos 
versenyt nyert földrajzból és fel-
vételi nélkül mehetett volna erre 
a szakra, ő mégis az orvosit vá-
lasztotta. Másodjára vették fel, 
egy évet bányászként dolgozott. 
A szegedi egyetemről máig hálás 
szívvel emlékezik vissza Szon-
tágh Ferencre és Sass Mihályra. A 
két professzortól sajátította el 
azt a klasszikus európai szemlé-
letet, mely egyforma hangsúlyt 
helyez a naprakész tudásra és a 
beteggel való kommunikációra. 

Végigjárta az egyetemi orvo-
soktatói ranglétrát; volt gyakor-
nok, klinikai orvos, tanársegéd 
és adjunktus. Szakvizsgá-
zott szülészet-nőgyógyászatból, 
aneszteziológiából és jártasságra 
tett szert az onkológia, illetve az 
egészségügyi szervezés terén is. 
Makóra éppen húsz esztendeje, 
1983 február elsején került. Visz-
szatekintve éppen húszeszten-
dős makói munkásságára, azt 
mondja, jól döntött, amikor a 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórhá-
zat választotta. Nagy kihívás 
volt, de megérte: úgy gondolja, 
sikerült a térség lakóit közelebb 
hozni a klinikai szintű ellátás-
hoz. Ám azt mondja, a műszere-
zettség nem minden. A legmo-
dernebb mindentudó csodabe-
rendezés sem tudja helyettesíte-

A LOMBARD L ÍZ ING RT. ALLASHIRDETESE 
Hogyan lehet szervezeti, ügyviteli és technológiai válaszokat adni egy gyorsan fejlődő és változó piac kihívásaira? 
Hogyan lehet ilyen piaci környezetben folyamatosan biztosítani a vezető nagyvállalati technológiát? 
Hogyan lehet a technológiával szemben felmerülő fejlesztési igényeket gyorsan és hatékonyan kielégíteni? 

A kérdéseket megfogalmaztuk, a válaszokat azoktól a munkatársaktól várjuk, akik sikerrel 
pályáznak a fejlesztési osztály alábbi munkaköreire: 

osztályvezető fejlesztő 
I G E N Y E I N K A P A L Y A Z O K K A L S Z E M B E N : 

• felsőfokú szakirányú végzettség • felsőfokú szakirányú végzettség 
• informatikai affinitás • informatikai affinitás 
• problémafeltáró és -megoldó képesség • problémafeltáró és -megoldó képesség 
• rendszerszemléletű gondolkodásmód • rendszerszemléletű gondolkodásmód 
• fejlesztői, üzemszervezői tapasztalat • pályakezdő is lehet 

AJÁNLATUNKA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE: 
• esély a sikerre és elismerésre • szakmai fejlődés biztosítása • lendületes csapatmunka • a pénzügyi szféra anyagi biztonsága 

LOMBARD 
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod a pozíció megjelölésével _ 

küldd az alábbi címre: 6 7 0 1 Szeged, Pf.: 739 
Határidő: a hirdetés megjelenésétől számított egy héten belül. s 

P RENAULT 

Thai ía Prima, 1,4 75 L1 í, limitált széria 
2 . 0 9 9 . 0 0 0 , - F t ! 

MOST CSERÉLJE RÉGI AUTÓJÁT ÚJRA! Használt, bármilyen 
műszaki állapotú gépkocsiját most minimum 100.000,-Ft 
értékben, fiatalabb autóját pedig Eurotax vételi ára felett 
100.000,-Ft-al számítjuk be új Renault vásárlása esetén! 
Ha nincs beszámítandó gépkocsija, a fenti árelőnyt szintén 
biztosítjuk Önnek - akciós modelljeink kivételével! Várjuk 
Márkakereskedésünkben! www.ffnanit.hu 
Foflyautfci «Játok ÍL/JOO km): v*gy« teunélaT: 7.1, orcrkgút: 5,7, varos: 9.7, C07: 168 g/km. Itf 

Molnár Autóház Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 8. 

Telefon / fax: (62) 4-20-237 

Iparvállalat felvételt hirdet 

PÉNZÜGYI ELŐADÓ 
munkakör betöltésére. 

Felvételi követelmények: 
- mérlegképes könyvelői végzettség 

- legalább hároméves, pénzügyi munkakörben eltöltött 
gyakorlat 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok 
fénymásolatával és a fizetési igény megjelölésével 

„Pénzügyi előadó" jeligére 
2003. április 18-ig kérjük küldeni 
a 6701 Szeged, Pf.: 506 címre. 

Hirdetését 
már 7 0 postahivatalban is feladhatja! 

Dr. Altmayer Pál negyven év után is örömét leli hivatásában a ma-
kó i k ó r h á z b a n . Fotó: Szabó Imre 

ni a személyes hangot, a figyel-
met, amellyel az orvosnak a pá-
ciens felé kell fordulnia. 

Kitüntetést egyébként kapott 
már egyetemi oktatói és kutató-
tevékenységéért is, orvosi mun-
kájáért azonban most először. 
Nemrégiben összeszámolta, 
mennyi időt töltött az ügyeletek-
kel együtt a kórházban - össze-
sen kilenc év jött ki. A sikerek 
között örömmel említi, hogy 
Makón és környékén - minden 
bizonnyal az orvosi tájékoztató, 
felvilágosító munkának is kö-
szönhetően - csókkent a terhes-

ségmegszakítások száma, rend-
szeresek, szervezettek a nő-
gyógyászati szűrővizsgálatok, 
még a falvakba is eljutnak. 

Dr. Altmayer Pál, ha ideje en-
gedi, szívesen teniszezik; boldog-
gá teszi családja - felesége gyógy-
szerész, fia jogász, lánya ugyan-
csak orvos és már egy kilencéves 
unokája is van - , de örömét leli 
munkájában is. Becslése szerint 
kilenc-tízezer szülésnél műkö-
dött közre és már olyan páciensei 
is vannak, akiket ő segített a vi-
lágra. 

SZABÓ IMRE 

•"! 

Í 0 É V E S A Q U A E S T O R " 

B E F E K T E T É S I A L A P C S Á L Á É 
A QUAESTOR-nál már 10 éve mindenki megtalálhatja az 
igényeinek leginkább megfelelő biztonságos, magas 
hozamú, modern megtakarítási formát! 
Az elmúlt 10 év során azon dolgoztunk, hogy Ügyfeleink 
igényeit minél magasabb szinten és minőségben 
szolgáljuk ki. 
Büszkék vagyunk rá, hogy a QUAESTOR* Befektetési 
Alapkezelő Rt. 2002-ben kiemelkedő teljesítményt ért el a 
befektetési alapkezelő társaságok piacán. 

QUAESTOR KURÁZSI 

PÉNZPIACI ALAP 7%* 
QUAESTOR® BOROSTYÁN 

KÖTVÉNYALAP 7 ,6%* 

QUAESTOR® ELSŐ HAZAI 
) co/ 

LA KASALAP / ) A ) 

Ha merészebb befektetési alapokra vágyik, további 
számos megoldást kínálunk: QUAESTOR" Tallér 
Részvény Alap, QUAESTOR® Aranytallér Vegyes Alap, 
QUAESTOR'5' Deviza Nemzetközi Alap. QUAESTOR' 
Ingatlan Alap. 
További információért forduljon a 
QUAESTOR munkatársaihoz 

Szeged, Kölcsey u. 11. l . e m . 
Tel.: (62) 424-565, 
vagy a Konzumbank Rt. munkatársaihoz, illetve látogassa 

meg weboldalunkat: W W W . C J U c i e S t O 
*A Bamosz (www.bamosz.hu) 2003. március 24-i adata, alapján az etmútt 12 havi 
hozam. Az alapok múltbeli hozama, teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli 
hozamra, teljesítményre. A befektetési döntés meghozatala előtt főemelten 
PSZAF áital engedélyezett Tájékoztató és kezelési szabályzat alapos át 

http://www.ffnanit.hu
http://www.bamosz.hu

