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Kilenc műtő áll rendelkezésre

Az Angliában dolgozó dr. Rákóczy 
György gyermeksebésszel „Mindenna-
pi gyermeksebészet” címû könyvének 
megjelenése alkalmából beszélget-
tünk.

 Hogy kerültél Manchesterbe?

2005 óta dolgozom ott. 79-ben végeztem 
a SOTE-n, az elsô, László kórházi éveket 
Keleti György professzor védô szárnyai 
alatt töltöttem. A sebészeti szakvizsga 
megszerzése utáni „elôéletem” döntô ré-
szét, 15 évet a budapesti I. sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika gyermeksebészetén 
töltöttem, Verebély professzor mellett ta-
nultam, gyermeksebész, majd mellkasse-
bész szakvizsgát tettem. Mielôtt 2002-ben 
világnak indultam több helyen is dolgoz-
tam rövidebb ideig: a Heim Pálban, dél-
pesten, a SE Mellkassebészeti Tanszékén, 
az Arab Emirátusokban. Miután az Orszá-
gos Traumatológiai Intézetben baleseti 
sebészeti tapasztalatot is szereztem, három 
évig sebészkedtem Hollandiában. Talán 
szokatlanul hangzik, de nem elsôsorban a 
pénz, sokkal inkább a tapasztalatszerzés 
motivált, amikor 2005-ben Manchesterbe 
jelentkeztem, ahová több irányban képzett 
gyereksebészt kerestek. 

 Hol dolgozol ott?

A régi és patinás nevû pendlebury-i Royal 
Hospital for Sick Children-be kerültem, 
aminek magyar vonatkozású nevezetessé-
ge, hogy itt dolgozott valaha Schöpf-Mérey 
is, akit az elsô magyar gyermeksebésznek 
tartunk. Három évvel ezelôtt egy gyönyörû 
új kórházba, a Royal Manchester Children’s 
Hospital-ba költöztünk, ide vonták össze a 
város addigi három különbözô gyermek-
kórházát az ott mûködô gyermeksebésze-
tekkel együtt. Ez Anglia és egyben Európa 
legnagyobb gyermekkórháza; nagyobb és 
forgalmasabb, mint mondjuk a Great Or-
mond Street Hospital Londonban, de nem 
annyira neves. A négy és fél milliós város 
egyetlen modern gyermeksebészeti cent-
rumaként kialakított osztály lehetôségei a 
korábbiakhoz viszonyítva jelentôsen bôvül-
tek, szervezettsége jóval magasabb a ko-
rábban egymással is konkuráló „szomszéd 
várakénál”. 

 Beosztásod?

Az osztály kilenc konzultánsának, vezetô 
beosztású, de egyenrangú sebészeinek 

egyike vagyok, a ranglétrán ez körülbelül 
az osztályvezetônek felel meg. Van termé-
szetesen az osztálynak egy adminisztratív 
vezetôje is, mi, hogy úgy mondjam, a gyer-
meksebészet egy-egy részterületéért fele-
lünk. Szakmai döntéseket önállóan hozunk 
és a felelôsséget is egy személyben viseljük. 
Én az újszülött-sebészeti vezetô konzultáns 
vagyok, de tagja vagyok a mellkassebésze-
ti és a végbélsebészeti csoportnak is.

 Milyen az osztály munkarendje?

A felvétel folyamatos. A beteget a rezidens 
vagy a már szakvizsgajelölt registrar vizs-
gálja meg és veszi fel, aki köteles döntése-
irôl a konzultánst, ha épp én vagyok az 
ügyeletes, akkor engem, tájékoztatni. 
A kon zultánsok 24 órás készenlétben vált-
ják egymást, de ez nem jelent folyamatos 
bent létet. Az alacsonyabb beosztásban 
lévôk a délelôtti, délutáni vagy az esti mû-
szakba vannak beosztva. A beteg sorsáért 
az a konzultáns felel, aki a felvételekor 
ügyelt, egészen addig, míg nem adta haza, 
vagy nem adta át valaki másnak. Az egy-
szerûbb eseteket a szakorvosjelölt önállóan 
megoperálhatja, komplikált eljárásokat 
azonban csak a konzultáns felügyelete 
mellett végezhet. Egy nyelôcsô- vagy egy 
anusatréziát például csak azzal a konzul-
tánssal együtt operálhat, aki az adott el-
változás megoldásában nagyobb jártasság-
gal rendelkezik. Minden registrarnak van 
a konzultánsok közül egy tutora, aki a szak-
orvosjelölt képzéséért felel.

Az égési sérülteket ellátó mûtôvel 
együtt a délelôtti és délutáni mûszakban 
kilenc, az estiben négy mûtô mûködik fo-
lyamatosan, éjjel azonban csak egy vagy 
kettô áll állandó készenlétben. Egyedül 
szívmûtétet nem végzünk, ôket a liverpoo-
li központ látja el.

 Mi Angliában a szakorvosképzés 

menete?

Az ötéves egyetemi képzés után kétéves 
„residency” következik, ez alatt a frissen 
diplomázott orvos 3–6 hónapos váltások-
ban különbözô osztályokon teljesíti az 
elôírt szakmai gyakorlatot. Ezután lehet 
jelentkezni szakorvosképzésre. A gyermek-
sebészet önálló curriculum, nincs szükség 
hozzá elôzetes sebészeti szakvizsgára. Az 
angliai szakvizsga-követelmény a hazainál 
nagyobb számú és szélesebb körû mûtéti 

gyakorlatot ír elô, így a képzés 6–8 évig is 
eltarthat, attól függôen, hogy ki mennyi 
idô alatt szerzi meg elôírt mûtéti gyakorla-
tát. Nem mindegy tehát, hogy egy szakor-
vosjelölt hölgy – nálunk a registrarok mint-
egy 30 százaléka nô – hány gyermekszülést 
vállal. A Manchester–Liverpool oktatási 
egységben egyébként mindenki köteles két 
évet a másik városban eltölteni.

 Hogy érzed ott magadat?

Bizonyos értelemben jól, bizonyos értelem-
ben rosszul…

 ?

Jó érzés, hogy az ember jövedelme nem a 
beteg nagylelkûségétôl függ, hogy a hiva-
talos fizetés többszöröse az otthoninak de 
magasak a lakhatási és fôleg a gyerekek 
oktatás költségei. Egy ilyen nagy, egyetemi 
hátterû kórházban több kutatásra is le-
hetôség nyílik és nekem nagy öröm, hogy 
az elmúlt évek folyamán több magyar or-
vos, neonatológus, sebész töltött hosszabb 
rövidebb idôt itt. Cserni Tamással, a könyv 
másik szerzôjével is így kezdôdött a mun-
kakapcsolatunk.

Otthonos vagyok már az angol orvosi, 
kórházi eljárásrendben, az itt élô arab, in-
diai vagy pakisztáni szubpopuláció angolját 
is jól értem már, bár a nyelvtanulás nekünk, 
„késôn jövôknek”, életre szóló folyamat. 
A különbözô országokból származó mun-
katársaimmal is jó a munkakapcsolatom, 
ez talán a szokottnál nagyobb nyíltságom-
nak, rugalmas hozzáállásomnak is köszön-
hetô. Nagyon hiányzik viszont az évtizedek 
során otthon kialakult kapcsolati tôke, a 
barátságok sora, a hazai értelemben vett 
barát, a társasági élet. Az itt nincs, az na-
gyon otthon maradt, Magyarországon. 
Ér dekes, hogy ez nemcsak nekünk, hanem 
a gyerekeimnek is mennyire hiányzik. Nem 
egyedi probléma ez, ahogy tudom, a kinti 
magyarok jó része szenved ettôl. Talán az-
zal van összefüggésben, hogy amíg az itt 
élô indiaiak vagy lengyelek saját közössége-
ket alkotnak, jobban összetartanak, a ma-
gyarok inkább elkülönülten élik életüket, 
feltehetôen a gyorsabb integrálódás re-
ményében.

 Köszönjük a beszélgetést! 

K.F. 


