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Az első vidéki transzplantációt Szegeden hajtották végre 

Életmentő szívátültetés 

Dr. Bogáts Gábor főorvos hajtotta végre az első szegedi szívátültetést Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

A budapesti SOTE tapasztalt or-
vosai, dr. Szabolcs Zoltán szívse-
bész és dr. Bobek Ilona aneszte-
ziológus vállalták, hogy Szegedre 
sietnek, és a transzplantáció so-
rán asszisztálnak a kardiológiai 
központ szívsebészeti osztályát 
vezető dr. Bogáts Gábor főorvos-
nak és dr. Babik Barna aneszte-
ziológusnak. 

- Az első vidéki szívátültetés 
megvalósításában nagyon sokat 
köszönhetünk a budapesti kollé-
gáknak. A balesetben elhunyt fi-
atal donor szívét is a fővárosban 
működő csoport munkatársai 
hozták el szerdán este Szegedre. 
A szívtranszplantáció nagyon 
nagy szervezést igénylő feladat. 
Akkor a legjobbak az esélyek, ha 
a szív a kivételt követő négy órán 
belül megérkezik a beültetésre 
váró beteghez - hangsúlyozta 
tegnap délután a láthatóan fáradt 
dr. Bogáts Gábor főorvos. - Eb-
ben az esetben 3 óra 11 perc volt 
ez az idő, azaz bőven a négy órán 
belül voltunk. Ennek is köszön-
hetően a szív azonnal elindult, és 
kitűnően működik. 

A beavatkozás négy órán át tar-

A CSALAD EGYELŐRE KERÜLI 
A NYILVÁNOSSÁGOT 
A szívtranszplantáción átesett f iatal szegedi nő tegnap, az esti órákban jól 
érezte magát. Szerettük volna megkérdezni családtagjai t arról, ők hogyan 
élték meg az elmúlt napokat, heteket. Különösen az elmúlt 2 4 órára vol-
tunk kíváncsiak. Kérdéseinkkel mégsem kerestük meg a beteg édesanyját 
és élettársát, mert a f iatalasszony orvosain keresztül azt kérte tőlünk, ettől 
egyelőre tekintsünk el. 

tott, szerdán este negyed 9-kor 
tolták be a szegedi asszonyt a 
műtőbe, és éjjel fél 1-kor már az 
intenzívszobában volt. Tegnap 
reggel fölébredt az altatásból, tel-
jesen tiszta a tudata, a nap során 
a lélegeztetőgépről is levették. Az 
első héten egy izolált, légkondici-
onált steril szobában kezelik, 
ahonnan nem jöhet ki, és az ápo-
lószemélyzetnek is steril kabátot, 
maszkot, sapkát és kesztyűt kell 
viselnie. Semmilyen külső anya-
got nem vihetnek be hozzá, még 
az ételét is külön, steril módon 
juttatják be. Hamarosan gyógy-
tornász segíti majd a felépülését. 

- A szívátültetés nem a legbo-
nyolultabb, legnehezebb beavat-
kozás, bizonyos veleszületett 
vagy felnőttkori szívhibák műté-

ti kezelése sokszor nagyobb fel-
adatot jelent a szívsebész számá-
ra - mondta dr. Bogáts Gábor, aki 
nem előzmények nélkül vállal-
kozott a transzplantációra, hi-
szen hat hónapot töltött a párizsi 
Pitié-Salpetriére Kórházban, 
ahol Christian Cabrol professzor 
1968-ban az első európai szívát-
ültetést végrehajtotta. Két évig a 
Leuveni Katolikus Egyetem szív-
sebészeti osztályán is dolgozott, 
ahol évente több mint harminc 
transzplantációt végeznek. Ott a 
szív kivételében és átültetésében 
is többször közreműködött. Más 
kiváló szegedi kollégái is szerez-
tek már külföldön gyakorlatot. A 
szegedi orvosegyetem veset-
ranszplantációs tapasztalatai is 
komoly segítséget jelentenek. 

Azaz a személyi feltételek itt is 
adottak lennének a programsze-
rű szívtranszplantáció beindítá-
sához. Csak az infrastruktúrát 
kellene biztosítani hozzá, hiszen 
jelenleg a szegedi az ország leg-
rosszabb feltételek között műkö-
dő, mégis az egyik legsikeresebb 
szívsebészeti osztálya. 

H. ZS. 

EVENTE CSAK TIZ 
A világon az első szívtranszplantá-
ciót 1967-ben Christian Bemard 
professzor hajtotta végre Dél-Afri-
kában. Magyarországon 1992 óta 
végeznek szívátültetéseket Buda-
pesten, a SOTE Városmajor utcai 
szívsebészeti központjában, ahol 
azóta több mint hetven beavatko-
zást végeztek el. A várólistán 25-30 
beteg szerepel, de évente átlagosan 
csak tíz szívtranszplantációra kerül 
sor. Ez lakosságszámra vetítve ke-
vesebb mint negyede az európai át-
lagnak, és körülbelül nyolcada an-
nak, ahány szívátültetést a legfejlet-
tebb országokban végeznek. Idén a 
szegedi volt a harmadik transzplan-
táció hazánkban. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 9 millió 
forinttal támogatja a beavatkozást 

Határnyitás, külügyminiszterekkel 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyar, a román és a szerb-montenegrói 
külügyminiszter jelenlétében nyílik meg hol-
nap reggel kilenckor a hármas határ Kübek-
házánál. A Duna-Körös-Maros-Tisza Euro-
regionális Együttműködés hagyományos 
programján most először vesznek részt a kül-
ügyminiszterek, s ez - mint Marosvári Attila, 

a DKMT magyar nemzeti koordinátora 
hangsúlyozta - mérföldkő az együttműködés 
életében. A határon ezúttal is lesz mezei fu-
tóverseny a gyerekek számára, s beszédet 
mond Somogyi Ferenc, Mihai-Razvan Ungu-
reanu és Mik Draskovics is. A három politi-
kus ezután Szegeden tárgyal, a DKMT köz-
gyűlése pedig a TIK-ben megvitatja, s várha-
tóan elfogadja a határon átnyúló beruházá-

sokról szóló stratégiai tervét. A három kül-
ügyminiszter erről, illetve a katasztrófavéde-
lem közös lehetőségeiről is tárgyal. 

A határ szombaton reggel kilenctől délután 
ötig, vasárnap tíztől délután négyig lesz nyit-
va, az átkeléshez természetesen útlevél szük-
séges. A három ország állampolgárai gyalog, 
kerékpárral, motorral és személygépkocsival 
léphetnek át. 

Művelik 
a csodát 
H O L L Ó S I Z S O L T 

Szeged számára csak a kultúra és tudomány jelenthet kitörési 
pontot. Közhellyé vált, annyiszor elhangzott már ez a mondat -
igazságtartalmát persze ez sem csorbítja. Itt az újabb bizonyíték 
is: a legrosszabb körülmények között működő, leglepusztultabb 
hazai szívsebészeti központban, a szegediben hajtották végre az 
első szívátültetést. Nem hónapokig készültek rá, nem egy átgon-
dolt program részeként végezték el a bonyolult műtétet, hanem 
szükséghelyzet volt: életet kellett mentem. Egy harmincöt éves, 
kétgyermekes szegedi anyáét. 

Sokan mondták már, neves budapesti professzorok is: Szeged 
egyik legnagyobb erőssége az orvostudomány. Kevés olyan város 
akad, ahol magasabb a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező 
kitűnő szakemberek, kutatók aránya. Van tehát sok elsőrangú or-
vosunk, csak épp a többség gúzsba kötve próbál táncolni, méltat-
lan körülmények között műveli a csodát. A sebészeti klinika har-
mincágyas szívsebészeti osztályán hat intenzív ággyal és két mű-
tővel dolgoznak. Ugyanakkor 913 szívműtétet végeztek el az el-
múlt évben - százötven-kétszázzal többet, mint a sokkal kedve-
zőbb körülmények között dolgozó és jóval nagyobb budapesti 
centrumokban. Az első vidéki szívátültetés sikere érdekében egy 
négyágyas kórtermet kellett három-négy hétre kivonniuk a forga-
lomból. Nem a szakértelem, felkészültség, elhivatottság hiányzik 
ahhoz, hogy előre tervezetten végezzenek Szegeden is szívt-
ranszplantációt a jövőben, hanem a nagyobb személyzet, a több 
műtő, intenzívágy és kórterem. 

Ma már büszkén emlegetjük, hogy 1962-ben Németh András 
professzor itt, a Tisza partján végezte el az első hazai veseátülte-
tést. Bogáts Gábor szívsebész főorvos mostani teljesítménye sem 
kisebb. Hogy kitűnő szakember, azt a kollégái eddig is tudták: a 
Magyar Szívsebészeti Társaság legutóbbi közgyűlésén nem vélet-
lenül esett rá a választás, hogy 2006-tól három éven át töltse be a 
testület elnöki posztját. 

Vasárnap estig tart nyitva a vásár 

Expó Szegeden 
A negyedik Szeged Expó nyílt 
meg tegnap délután a Hangár 
Expó- és Konferencia-központ-
ban, a Gellért és Fiai Consulting 
Kft. rendezésében. Az idei vá-
sáron száz kiállító mutatkozik 
be, lesz kert-, sport- és szabad-
idő-, valamint Szeged pillérei és 
Szeged ízei kiállítás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendező Gellért és Fiai Con-
sulting Kft. tavaly, az expó zá-
rásakor megkérdezte a kiállító-
kat, melyik időpont lenne szá-
mukra a legmegfelelőbb 
2005-ben. Az ő véleményüket 
figyelembe véve július elejéről 
május végére tűzték ki a vásár 
megrendezését, és a korábbi öt 
nap helyett négynaposra szűkí-
tették az időtartamot. A döntés 
hátterében a nyári program-
dömping, a szabadságolások, az 
üzleti életben is jelentkező 
uborkaszezon állt. 

A Szeged Expót tegnap délután 
nyitotta meg Solymos László vá-

rosüzemeltetési alpolgármester, 
a látogatókat azonban már csü-
törtök délelőtt 10 órától várták. 
A nyitva tartás kezdő időpontja 
az elkövetkező napokban is a 10 
óra lesz, a kapukat pedig 19 óra-
kor zárják - vasárnap estig, a 
Szeged Expó berekesztéséig. A 
felnőtt belépő 600, a kedvezmé-
nyes 400, a családi belépő 1200 
forintba kerül. A kiállítás ideje 
alatt 15 percenként közlekedik 
az ingyenes Cora-Hangár Expó 
járat. 

Idén először jelentkezik a Sze-
ged Expó keretein belül a Pergola 
kert- és parképítészeti szakkiállí-
tás, valamint az Aktív sport- és 
szabadidő-kiállítás. A már ha-
gyományos Szeged pillérei vásá-
ron a város köz- és művelődési 
intézményei, szolgáltatói, vállal-
kozásai ismertetik meg új ajánla-
taikkal a látogatókat. A rendez-
vény külön érdekessége, hogy a 
vásár előcsarnokában a Móra Fe-
renc Múzeum is kiállítást rende-
zett, de lesz Szeged ízei és Szeged 
zenéje című program is. 

^ C T 

A valóság fantázia nélkül. 
' -Siti 

A megye szeptembertől segíti a foglalkoztatókat - ha kell 

Megegyezés a rokkantakról 

Opel Meriva Fantasy extrákkal, akár 438 000 Ft megtakarítással! 
Képzelje el, hogy oufója minden fontos, o Ön kényelmét és biztonságát szolgáló extrá-
val rendelkezik. Képzelje el az Opel Meriva Fantosy-t, amelynek fantáziadús extrái: 
ABS vezető- és utosotdali légzsák iégkondiáonáló távirányítású központi zár 

FlexSpoce úlésrendszer állitható kormányoszlop elsű elektromos ablak-
emelők szervokormány Immoblllzer CD-s rádlá. Ez nálunk a valóság. 
Új Astra és Vectra vásárlása esetén 100 cm'-es, 2 személyes robogót adunk ajándékba.' 
További kedvezményes hitellehetőségek. 
•Az ajánlat 2005. május 6. és lunlus t5. kázárt. Illetve a készlet erejéig étvényes. 
Fogyasztás (vegyes): 5,3 8,2 l/100km, C O j kibocsátás (vegyes): 143-196 g/km. 
A részletekről érdekládján márkakereskedésünkben. A képen látható autó Illusztráció. 

Az Ön Opel-partnere: . . „ . , , . , 
Opel Alfa Autóház 

6800 Módmezávósárhely. Szántó Kovács J. utco 149/A. 
Tel.: (62) 241-885, (62) 246-568, Fax: (62) 242-939 

info@olfaautohaz.hu 

Az elmúlt napok vitái után tegnap megegyeztek a 
kormánypárti és ellenzéki megyei képviselők a 
rokkantakat foglalkoztató cégek támogatásáról. 
A megye kéri a kormányt, ne csak egymilliárddal 
segítse a csökkent munkaképességűeket foglal-
koztató szervezeteket. Ha mégis lenne olyan 
megyei foglalkoztató, amely nem kap állami 
pénzt, az önkormányzat segít rajta. 

Egy órával a tegnapi megyei közgyűlés kezdete előtt si-
került összehozni egy olyan kompromisszumos javas-
latot, amely békét hozott a csökkent munkaképességű 
emberek ügyében zajló vitában. Eszerint a megyei ön-
kormányzat kezdeményezi a Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztériumnál, hogy legyen nyitott 
az a keret, amelyre a rokkantakat foglalkoztató cégek 
pályázhatnak. A minisztérium ugyanis egymilliárd fo-
rintos alapot hozott létre, amelyből azokat a cégeket 
szándékozik segíteni, amelyek a kormány egy rendele-
te miatt kapnak kevesebb támogatást. A megye azt 
szeretné elérni, hogy minden érintett cég kapjon. Ha 
mégis lesznek olyan Csongrád megyei szervezetek, 
amelyeknek nem jut támogatás, akkor a megye szep-
temberben létrehozza a saját keretét, és segít. Bár ez a 
megoldás megfelelt az MSZP-SZDSZ és a konzervatív 
frakciónak is, a támogatás ötletét felvető Murányi 
Lászlónak is, a vita résztvevői azért elmondták, ami 
még a szivüket nyomta. 

Simicz József, az egészségügyi bizottság elnöke azt 

hangsúlyozta, nem helyes, amit az újság írt: a bizott-
ság igenis a közgyűlés döntésének megfelelően vizs-
gálódott, és nem annak ellentmondva. Azt állapítot-
ták meg, hogy abban a formában, ahogyan azt Murá-
nyi elképzelte, nem lehet segíteni. Ezután Murányi 
is elmondta, szerinte hogyan akarta „kiherélni" az ő 
javaslatát a kormánypárti többségű bizottság. Móra 
József- Murányinak a lapunkban megjelent nyilat-
kozatára utalva - fölolvasta, hogy az értelmező szó-
tár szerint kik voltak a farizeusok. Nagy Ernő azt 
mondta, hogy igenis a téma fontosságának járó fi-
gyelemmel tárgyalták ezt az ügyet. O is tudja, mi-
lyen fontos ez a segítség, hiszen egyik barátja is eb-
ben a cipőben jár. Marosvári Attila alelnök pedig a hi-
vatal nevében elnézést kért, jelezve: a megyei önkor-
mányzat szakemberei a magyar önkormányzati jog-
ban profik, a közösségi joganyag azonban ingová-
nyos terület, keresgélni kellett egy ideig a megoldást. 

A kompromisszumos javaslattal kapcsolatban 
Martonosi György arra hívta fel a figyelmet, lehet-
nek olyan kis szervezetek, cégek a megyében, ame-
lyek így is kimaradhatnak, hiszen ha valamilyen 
okból nem pályázhatnak az állami forrásra - vagy 
pályázhatnának, de elmulasztják ezt a lehetőséget 
-, akkor a megye segítségét sem tudják igénybe 
venni. Ezért jó lenne, ha minden érintett pályázna. 
A közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta a javas-
latot: nem volt ellenszavazat. 

B.A. 

Kiskönyv 
külföldi 
dolgozóknak 
Alkalmi munkavállalói könyv-
vel dolgozhatnának a külföldi 
állampolgárok Magyarorszá-
gon, ha a parlament elfogadja az 
erről szóló törvényjavaslatot -
mondta tegnapi sajtótájékozta-
tóján Géczi József szocialista 
országgyűlési képviselő. 

A javaslat szerint a munkaválla-
lók hatvan napot dolgozhatná-
nak, a munkadíjhoz kapcsolódó 
járulékokat pedig napi közteher-
jeggyel lehetne leróni. A javaslat 
bizottsági vitái a jövő héten kez-
dődnek, és mivel a sürgősségi tár-
gyaláshoz a Fidesz is hozzájárult, 
a törvényt még július 4-e előtt el-
fogadhatják, és a szüreti munkák 
idején már alkalmazhatják. 

Mindez megnyugtatóan ren-
dezhetné a külföldiek fekete fog-
lalkoztatásának problémáit, 
amely nemcsak költségvetési be-
vételkieséseket okoz, hanem a 
hazai munkavállalókat is ver-
senyképtelenné teszi. 

mailto:info@olfaautohaz.hu

