
Mesélek nektek 

                                 Intermezzo 

Mikor operálták? 

Egy éve. 

És azóta nem volt nőgyógyásznál? 

Nem. Azt mondta az orvosom, hogy akkor jöjjek, ha van 

panaszon, de nem volt! 

Azonnal tessék elmenni kontrollra. (És felsorolta, hogy 

milyen műveleteket eredményét kéri.) 

Jó! 

Telefon fel. 

Országos Onkológiai Intézet, tessék... 

A dr. X Y-hoz kérek időpontot azonnalra.... 

Sajnálom, de, dr. X Y már nem dolgozik nálunk.... 

?????????? 

Nem tudok segíteni, tessék az osztályhoz fordulni és ott 

megbeszélni! Telefon le. 

Osztály helyett egy osztálytársamhoz fordultam infóért, 

mert nem jutott eszembe annak a doktornőnek a neve, 

akit ismertem régebbről az onkológián. Zsuzsikám fel is 

homályosított + beszélgettünk egy kicsit a régi szép 

időkről, telefon le. 

Telefon fel: 

Országos Onkológiai Intézet, tessék... 



A dr. S. Zs-nához szeretnék időpontot azonnalra. 

Sajnálom, de nem lehet, mert dr. S. Zs-nához nem 

adhatok időpontot, nyugdíjba fog menni és már nem 

vállalhat új beteget! Mi tetszik dönteni? 

Akkor kihez lehet..... 

Mikorra szükséges a lelet?...... Igen, akkor csak egy orvos 

maradt  dr. Y. X, csak hozzá van olyan időpontom, aki ha 

leveszi, amit kell, az eredmény még elkészülhet a kívánt 

időpontra, 2017. 05. 11. 8:40 megfelel? 

OK, Köszönöm. Telefon le. 

2017. 05. 11. péntek, hajnali 7 óra, Országos Onkológiai 

Intézet, 1. emelet Labor, sorszámom 577-es. Éh 

gyomorral jöttem, várok! Kb. fél óra múlva látom meg a 

sorszámomat, odalépek az ablakhoz, de már löki is vissza 

a pasi (?) a papíromat: Ezzel hamar végzett, mert nem 

tudom elfogadni a beutalót, biztosan felvilágosították a 

kedves beteget (Nem vagyok beteg!), hogy a körzeti, lakó 

hely szerint, rendelőbe tessék menni, ott végzik el a 

vizsgálatot! 

De, a kezelő orvos... 

Ne tessék kérem feltartani a sort, sokan várnak, 

mondtam, nem tudom elfogadni, tessék a körzeti 

rendelőbe menni........578 következik... 

Ha ezt én tudom, akkor megihattam volna a finom 

kávécskámat, most nem fájna a fejem. Leülök és 

bánatosan megeszem a magammal hozott fél zsömlémet. 

Persze baromi korán van, csak 8:40-re van időpontom. 



Pedig milyen szépen, praktikusan kitaláltam, hogy egy 

napon, egy szusszal elintézem minden ügyemet és most 

tessék. Ráadásul mehetek a körzetihez érvényesíteni a 

beutalómat, eh....most már mindegy, mindjárt 8:40 2. 

vagyok, hamar végzek és mehetek …...... 

 

9 óra, nőgyógyászati ajtó nyitva többen kérdezgetnek a 

nővértől, a doktornő még nincs! Jó hát persze végigrohan 

az osztályon, megnézi a betegeit, azonnal itt lesz! 

10 óra a doktornő még mindig nem érkezett meg. Az ajtó 

még mindig nyitva, belopakodok. Meg se várja a nővér, 

hogy szóljak, mondja: Most szóltam fel,  az osztályra, 

hogy sok beteg várja a doktornőt... Éppen beteget veszek 

fel, jövök.... 

Hogy, Hogy? 

Hát elég rossz állapotok uralkodnak mostanában a 

nőgyógyászaton, nincs orvos! Egy orvosnak kell ellátni az 

osztályon a betegeket és az ambulanciát is Azelőtt nem 

így volt, de most, kevés az orvos, mindenki elment.... 

Tudom, engem már két orvos is elhagyott! 

Ne is tessék mondani, más még rosszabb helyzetben van. 

Egyik vizitről, a másikra tűnnek el az orvosok! 

Visszaülök, várok..... 

Folyosó végéről hallom: Jövök már lányok, jövök! Nézek 

körbe orvos sehol, majd feltűnik egy hatalmasság. Kövér, 

dagadt lábakkal vonszolja magát a hosszú folyosón. 

Úristen, nekem azt mondták, hogy egy fiatal kezdő, még 



féltem is, hogy mi lesz........ (Alea iacta est!) 

 

Öt perc alatt végzett velem, félév múlva kontroll, addigra 

felveszek orvosokat, majd akkor levesszük a citológiát.  

Ő volt az osztályos főorvos. 

Végül még örültem is, hogy ekkora, Ő biztosan nem fogja 

mondogatni nekem: tessék lefogyni! 

Fél 12-re értem haza. Szinte eredmény nélkül! Ráment a 

fél napom! De hát mit is kezdett volna egy nyugdíjas a fél 

napjával!  

Igaz van egy papírom, hogy semmi bajom, legalábbis egy 

fél évig! 

 

2017. 05. 11. délután fél 5 óra 



 

 


