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Naponta átlagosan több mint tíz katéterezés egy helyen 

Behatolás a szív ereibe 
Folytatás az 1. oldalról 

- A katéterező orvos kezét a sze-
me vezeti - magyarázza Ungi 
doktor hiszen a két monito-
ron megjelent képek alapján irá-
nyítja a 1-1,3 méter hosszú ka-
téter mozgását a szívben. A 
vizsgálóasztal mellett függő har-
madik monitoron a szív műkö-
dése kontrollálható. A steril 
röntgenmütőt üvegfallal elvá-
lasztó előtérben az ellenőrző 
monitorok és az ezeket figyelő 
asszisztensek a dupla biztonsá-
got jelentik. 

A szegedi hemodinamikai la-
bor túlterhelt, kapacitása kevés 
ahhoz, hogy Dél-Magyarország 
három megyéjének összes szív-
katéterre szoruló betegét elássa. 
A vizsgálatokat viszont el kell vé-
gezni, ezért az egyetlen „aszta-
lon" sokszor napi tíz-tizenkét 
órán át váltják egymást a bete-
gek. Erőltetett menet: műszerek-
nek és személyzetnek egyaránt. 

- Az 1997-ben vásárolt gépek 
korszerűnek mondhatók - foly-
tatja Ungi Imre - , ám az itteni 
berendezések az optimálisnál 
háromszor több beteget szolgál-
nak ki. Ekkora igénybevétel mel-
lett életkoruk valójában megdup-
lázódik, s nem öt, hanem leg-
alább tizenkét évesnek számíta-
nak. Nyugat-Európában 4-5 
évenként cserélik a katéteres la-
borok műszereit. 

A statisztikák azt mutatják: 
hazánkban a szív-érrendszeri ha-
lálozás vezet, a katéteres vizsgá-
latra szoruló szívkoszorúér beteg 
egyre több. A szegedi hemodina-
mikai laborban 1999-ben 1400 
katéteres vizsgálatot végeztek, 
tavaly ez a szám 3400-ra emelke-

A régió egyetlen szívkatéteres laborjában a személyzet és a gépek túlterhelése óriási. Fotó: Karnok Csaba 

dett. A közelmúltban volt olyan 
nap, amikor 22 katéterezés tör-
tént. Összehasonlításképpen: az 
európai országokban naponta 
hat betegnél többet nem katéte-
reznek. Magyarországon össze-
sen kilenc szívkatéteres labor 
működik, Csehországban húsz 
ilyen van. 

A szegedi központban nem-
csak a szívműtétek előtti diag-
nosztika, a szívizomzat, az erek, 
illetve a billentyűk állapotának 
feltérképezése történik. Azok a 
betegek is ide kerülnek, akiknek 
beszűkült koszorúereit tágítani 
kell. A szívkatéterrel helyezik fel 

azokat a picinyke implantátu-
mokat is, amelyek tágan tartják 
a beszűkült szívkoszorű-ereket. 

A szívkatéter életmentő szívin-
farktus esetén. Ha a beteg 6, de 
legfeljebb 12 órán belül a laborba 
kerül, a katéterrel „egyszerűen" 
áttörik a vérkeringést elzáró vér-
rögöt, amit aztán vagy eltávolíta-
nak vagy feloldanak. 

A hemodinamikai laborban 
katéterezik a szívfejlődési rend-
ellenességgel világra jött újszü-
lötteket, illetve az e beavatkozás-
ra szoruló szívbeteg gyermeke-
ket. 

A szegedi orvoskar vezetősége 

is tisztában van azzal, hogy a há-
rom megye betegeit kiszolgáló 
egyetlen laboratórium túlterhelt. 
Az egyetem tavaly sikeresen pá-
lyázott az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztárnál, amely vállal-
ja egy új laboratórium működé-
sének finanszírozását. 

A kar centrumának elnöke, Lo-
novics lános professzor úgy nyi-
latkozott: már döntés született 
arról, hogy közbeszerzési pályá-
zatot hirdetnek, s az új labor a 
tervek szerint jövő év márciusára 
elkészül a sebészeti klinika épü-
letében. 

K.K. 

A Duna Profit rendkívüli közgyűlést hívott össze 

A befektetők harmada kéri a pénzét 
Nyitva tartja irodáit az ingat-
lanszövetkezeti botrány leg-
újabb „áldozata", a Szegeden is 
képviseletet működtető Duna 
Profit Ingatlanbefektetési és 
Hasznosító Szövetkezet. A nyi-
tott ajtók ellenére a tagok egy-
előre nem kapnak információt 
arról, mikor és hogyan jutnak a 
pénzükhöz. A szövetkezet ok-
tóber 6-ára rendkívüli közgyű-
lést hívott össze. 

Mint arról lapunk korábban be-
számolt, a Duna Profit ellen 
szeptember 18-án tett feljelentés 
két szombathelyi befektető, miu-
tán állításuk szerint nem jutot-
tak pénzükhöz. A Duna Profit 
szeptember 18-i taggyűlése után 
egy nappal a rendőrség átkutatta 
a cég irodáit, köztük éjjel tíz óra-
kor a szegedit is, ahol lefoglalták 
a tagokról készült nyilvántartást, 
a szerződéseket, a számítógépes 
adatbázist, a számlákat és 400 
ezer forint készpénzt. Az ügyész-
ség zároltatta a cég számláit is. 
Hogy a szombathelyi nyomozó-

A GYANÚ ARNYEKABAN 
A hazánkban működő hét ingatlanszövetkezet közül az idén négy 
cég került a nyomozóhatóságok látókörébe. Jelenleg elfogatóparancs 
van érvényben a Duna Profit elnöke, Némethy András ellen, akit 
üzletszerűen elkövezett csalással gyanúsítanak. A szegedi székhe-
lyű Verticai Invest korábbi ügyvezetője, Svetz Szabina ellen csalás, 
sikkasztás, magánokirat-hamisítás és tőkebefektetési csalás alapos 
gyanúja miatt folyik eljárás, csakúgy, mint a Verticallal kapcsolatba 
hozható, Esti Hírlap extulajdonosi székéből ismert Klivinyi Zoltán 
ellen. A 300 ügyfélnek tartozó, be sem jegyzett KPHM Ingatlanfej-
lesztési Szövetkezet elnökét, Kurkó Gergelyt már elfogták a rend-
őrök, kihallgatása ugyancsak a fent említett gazdasági bűncselek-
mények elkövetésének gyanúja miatt folyik. A Pannon Unió a ne-
gyedik az ingatlanszövetkezetek azok sorában, amelyek működése 
szemet szúrt a rendőrségnek, a vizsgálat itt is megkezdődött. 

hatóság foglalkozik a szövetkezet 
ügyeivel, azt az is bizonyítja: 
szeptember 22-én már elfogató-
parancsot adtak ki a Duna Profit 
elnöke, Némethy András ellen. 

A hír nem tesz jót egy tagi köl-
csönökből építkező, majd az 
azokból megvalósult fejlesztések 
hozamát „szétosztó" ingatlan-
hasznosítónak, hiszen a befekte-

tők azonnal ki akarják onnan 
szabadítani pénzüket. Az ingat-
lanszövetkezeti botrányok utáni 
feszült helyzetben így a Duna 
Profit számára is sorsdöntő le-
het, hogy milyen hírek jelennek 
meg róluk. Mint azt Pákh László, 
a Duna Profit igazgatója elmond-
ta, a Verticai Invest és a KPHM 
tönkremenetelének hírére au-

Egyelőre nem tudni, bűnös vagy áldozat-e a Duna Profit. Fotó: Gyenes Kálmán 

gusztus végétől a 4 ezer 500 fő-
nyi taglétszámból 1500-an dön-
töttek úgy, hogy visszakérik pén-
züket, s kilépnek a szövetkezet-
ből. Ez ugyan jelentős, de kibír-
ható megterhelést, 7-800 millió 
forintos kifizetést jelent a cég 
számára. 

Pákh László hangsúlyozta, 
hogy a szövetkezet beruházásai 
léteznek és tiszta tulajdoni vi-
szonyok között fellelhetőek. Az 
igazgató elmondta, a helyzethez 
mérten nyugodtan állnak a vizs-
gálatok elé, bár a rendőrség in-
tézkedéseit túlreagáltnak tartják. 
Arra a kérdésre, van-e kapcsolat, 
a Verticai Inves csalással vádolt 
háttérembere, Klivinyi Zoltán és 
a Duna Profit tulajdonosai kö-
zött, Pákh László egyértelműen 
kijelentette, nincs tudomása 
ilyen jellegű üzleti kapcsolatról, 
tulajdonosi összefonódásról, s 
Klivinyivel sem a cégnél, sem 
másutt nem találkozott. A Verti-
cai Invest nemrégiben megvá-
lasztott elnöke, Remete Julianna 
ugyanerre a kérdésre hasonlóan 
válaszolt. 

Miután az ingatlanszövetkeze-
tek befektetik a tagi hiteleket, 
korlátozott» mennyiségű kéz-
pénzzel rendelkeznek. A Duna 
Profit egy hónapja, a tulajdoná-
ban lévő budapesti, XIII. kerületi 
társasházát már értékesítette 
200 millió forintért, ami még 
mindig kevésnek bizonyult a 
megingott bizalmú tagok kifize-
tésére. Miután az ügyészség zá-
roltatta a cég számláit, a Duna 
Profit pénze jelenleg is lakat alatt 
áll, így fizetni már csak ezért sem 
tudnak. 

A szövetkezet szegedi irodájá-
nak ajtajára a napokban kifüg-
gesztett közgyűlési meghívó sze-
rint a tagok célrészjegyeikkel ok-
tóber 6-án, Budapesten jelenje-
nek meg, ahol értékelik a cég je-
lenlegi helyzetét, s a tagok a lehe-
tőségekhez mérten döntést hoz-
hatnak a cég jövőjéről. 

KATKÓ KRISZTINA 

Sokkterápia 
HOLLOSI ZSOLT 

Összefogásra, szolidaritásra, akár országos sztrájkra, helyben pe-
dig egy-egy próba, ha kell, egyfontos előadás bojkottjára biztatták 
a szakszervezeti vezetők tegnap a színháziakat. Régi bölcsesség 
volt: színész ne sztrájkoljon, mert úgy marad. Hogy ma már ez 
sem biztosan igaz, arra akad már távoli példa: Avignon. A francia 
fesztiválvárosban idén nyáron elmaradt a fesztivál. A közreműkö-
dők nem voltak hajlandók színpadra lépni, mert megvonták tőlük 
az azokra a hónapokra járó munkanélküli segélyt, amikor nem 
játszanak. Hétszázezer turista maradt hoppon, a város meg főtt a 
saját levében. 

Azt mondják a szakértők, az uniós csatlakozással a magyar 
színházi élet gyökerestül átalakul. Tőlünk nyugatabbra átlag 40 
euróba kerül ma egy színházjegy. Nálunk négybe. Alulfizetett 
művészek játszanak alulfizetett nézőknek. A béreken, az elő-
adókon lehet spórolni, a vastraverzeket, a faanyagot meg a bro-
kátot világpiaci áron tudják csak beszerezni a színházak. Panem 
et circenses - mondja a régi latin. Mai politikusaink is tudják, 
nem csak kenyérre, cirkuszi játékra is szükség van. Kicsi az ál-
lami mecenatúra, az önkormányzatnak is mélyen a zsebébe 
kell nyúlnia, ha színházat tart fenn. És nem mindegy, a polgá-
rok adójából hogyan működik a helybeli teátrum. A szegedi szi-
nidirektort az előző önkormányzat idején hagyták, hogy a maga 
portáján azt csináljon, amit akar. A képviselők meg rendre meg-
szavazták az újabb és újabb tíz- és százmilliókat. Utánam az 
özönvíz - mondhatta, amikor könnyed mozdulattal vette a ka-
lapját. És tényleg jött az özönvíz, ami elhúzódó vezetőválasztást 
hozott nem kompetens megbízott igazgatóval, aki utódja kontó-
jára vállalt kötelezettségeket. Széthulló társulatot, gigászi hi-
ányt, összehányt szabadtéri műsort is hozott. És egyetlen meg-
maradt játszóhelyet. 

Árvízi vészhelyzetben vette át Székhelyi József a Szegedi Nem-
zeti Színházat. Ehhez képest, legalábbis pénzügyileg, sikertörté-
net volt a szabadtéri. A hiányt azonban nagy fejszecsapásokkal 
kezdték lefaragni. A színházi szakszervezet eddig nemigen halla-
tott magáról, így most sem kérdezték meg. Hiba volt. Mert ami-
kor egyre többen kerültek utcára, természetes, hogy feléledt az 
önvédelmi reflex. Mert mit csinál például az a 44 éves énekkari 
művész, akit 25 év szolgálat után harmincezerért szakmai nyug-
díjba küldenek ? Eddig sem keresett annyit, hogy biztos egziszten-
ciát teremthessen, tartalékokat halmozhasson fel. Húsz éve talán 
elmehetett volna még valamelyik gyárba. De ma mihez kezdhet 
Szegeden ? Egy színidirektor szerződési ígéreteire meg ki merne 
mérget venni ? 

Színházi ügyekben az előző városvezetés felelőssége talán még 
nagyobb, mint Korognaié. Ha nem lettek volna cinkos összeka-
csintások, falazások, hanem következetesen számon kérték vol-
na a saját biztosuk jelentésében foglaltakat, az ország legtöbb 
pénzből gazdálkodó vidéki teátrumában nem lett volna szükség 
sokkterápiára. Ráadásul a sokkterápia sem ér semmit, ha elhú-
zódik és egyre újabb csontvázak bukkannak fel a szekrény mé-
lyéről. 

Csongrád megyében 600 ezer forint a bírság 

Újra büntetett 
a dohánykommandó 
Csongrád megyében a múlt he-
ti nagyszabású dohánykom-
mandós akció után előrelátha-
tólag 590 ezer forint egészség-
védelmi bírságot ró ki a tiszti-
orvosi szolgálat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Országos dohányzás-ellenőrző 
akció volt az elmúlt hétfőn. 
Csongrád megyében összesen 
273 helyen vizsgálódtak a me-
gyei tisztiorvosi szolgálat és a vá-
rosi tisztiorvosi intézetek mun-
katársai. A szegedi orvosegyetem 
néhány intézményében, kórhá-
zakban, gyógyszertárakban, 
sportlétesítményekben, az írott 
és az elektronikus média szer-
kesztőségeiben, cukrászdákban, 
éttermekben, munkahelyeken 
vizsgálták, hogy betartják-e a 
nemdohányzók védelmét szolgá-
ló törvényt. 

A nagyszabású ellenőrzési ak-
ció után megyénkben előrelátha-
tólag összesen 590 ezer forint 
egészségvédelmi bírságot szab-
nak ki. 

Szegeden két pizzériát 10, illet-
ve 20 ezer forintra büntettek, 
Makón egy falatozóra 50 ezer fo-
rintos bírságot róttak ki, Vásár-
helyen és Szentesen nem tapasz-
taltak olyan súlyos szabálytalan-
ságot, ami pénzbüntetést indo-
koltvolna. 

A Csongrád megyei tisztiorvo-
si szolgálat ellenőrei négy mun-
kahelyen és öt közforgalmú in-
tézményben tettek javaslatot 
összesen 510 ezer forintos bün-
tetésre. 

NÉGYMILLIÓ 
Az országos tiszti főorvos, 
Ungváry György professzor a 
weborvosnak nyilatkozva el-
mondta: a nemdohányzók vé-
delméről szóló törvény előírá-
sainak betartását ellenőrző 
őszi, idén már harmadik or-
szágos akció után, a szabály-
sértések nyomán összesen 3 
millió 782 ezer forint bírság 
folyik be az államkasszába. 

Az akció tapasztalatairól la-
punkat tájékoztató Gera Kata-
lin, az ÁNTSZ megyei intézeté-
nek tisztiorvosa a legjellemzőbb 
hiányosságnak tartja a dohány-
zást tiltó, illetve a dohányzó he-
lyeket kijelölő táblák hiányát. A 
másik tipikus probléma a do-
hányzással kapcsolatos szabá-
lyozás hiánya. A szakember ki-
rívó esetként említette: az ellen-
őrök jártak olyan munkahelyen, 
ahol az étkezőben jelölték ki a 
dohányzót, másutt az egész 
épületben találtak dohányzásra 
utaló jeleket. 

Az ÁNTSZ munkatársai leg-
utóbbi vizsgálódásaik alkalmával 
azt tapasztalták, hogy egyre több 
helyen ismerik a törvényt, s lát-
hatóan törekednek arra, hogy be-
tartsák a szabályokat. 

A tisztiorvosi szolgálatok -
szerte az országban - negyed-
évente tartanak ellenőrzéseket. 
Ebben az esztendőben még egy 
dohánykommandós akció várha-
tó. 


