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Igyekszik minden páciensére időt szánni a szovátai Cuzic Melnda, Az év praxisa pályázat díjazottja

Együttérzéssel kell gyógyítani

400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min-
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol-
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0726-720280)
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ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej
Több mint kétezer beteget 

kell ellátnia, de igyekszik 

minden páciensére oda-

figyelni Cuzic Melinda 

szovátai háziorvos, aki a 

határon túli jelöltek közül a 

legtöbb szavazatot kapta 

Az év praxisa a Kárpát-

medencében pályázat 

keretében. A nagyenyedi 

származású orvosnő, akit 

páciensei ajánlottak az 

elismerésre, pályájáról, 

hivatásáról beszélt lapcso-

portunknak.

– Mit jelent az ön számára az 
elismerés, hogy a határon túli 
jelöltek közül a legtöbb voksot 
kapta Az év praxisa a Kárpát-
medencében pályázaton?
– Nagy-nagy örömet. Egyfajta csodát, 
mert manapság már nem a jó dolgok-
ra figyelünk, és nem a jó elismerésé-
re törekszünk, hanem sokkal inkább 
a rosszra koncentrálunk.

– A betegei javasolták, ami 
azt jelenti, hogy jó a kapcso-
lata velük.
–  Igen. A versenynek két része volt, 
az első, amikor a páciensek ajánlot-
tak, és egy második rész, amelyben 
már lehetett bárki szavazhatott.

– Mióta orvos Szovátán?
– Több mint tíz éve dolgozom itt. 
Marosvásárhelyen kezdtem a pá-
lyafutásomat, Kikeli professzor volt 
a vezetőm, rezidensként Tocaciu 
doktornő mellett dolgoztam. Ezt 
követően gyermeknevelési szabad-
ságra mentem, mielőtt az lejárt vol-
na, változott a törvény, döntenem 
kellett, hogy alkalmazott leszek va-
lahol, vagy praxist vállalok. A fér-
jem már itt dolgozott, úgy döntöttem 
az ő kérésére, hogy Szovátára jö-
vök. Akkor úgy éreztem, hogy na-
gyon nehéz a beilleszkedés főleg 

nyelvi szempontból. Ugyanis fele 
annyira sem beszéltem magyarul, 
mint most, tulajdonképpen meg kel-
lett tanulnom a magyar nyelvet, bár 
még most sem beszélem helyesen.

– Hány pácienst lát el?
– Mint általában minden háziorvos-
nak itt, Szovátán nekem is több mint 
kétezer beteget kell ellátnom. Per-
sze az idő mindig túl kevés ahhoz, 
hogy mindenkire elég legyen, de ha 
az ember a legjobban akarja végezni 
a hivatását, elég sok nehézségbe üt-
közik. Ilyen a rendszer, ezen mi nem 
tudunk változtatni. Szerintem hosz-
szú távon még rosszabb lesz, mert 
a háziorvosok közül sokan nyugdíj-
ba vonulnak a következő években, 
és akkor még több munkára számí-
tok. De mindezek mellett igyekszem 
minden páciensemre elégséges időt 
szánni, meghallgatni őket.

– Eleve háziorvos szeretett 
volna lenni, vagy így alakult 
az élete?
– Én akartam az lenni. Tudom, so-
kan úgy gondolják, hogy az lesz há-
ziorvos, akinek nem sikerült más 
szakosodás. Abban az évben, mi-
kor én rezidens vizsgára jelent-
keztem, első alkalommal lehetett 
külön háziorvosira is jelentkez-

ni. Akkor még nem tudtuk, milyen 
törvények és törvénymódosítások 
lesznek. Sokáig pszichiáter akar-
tam lenni, sokat jártam a pszichiát-
riai osztályra gyakorlatozni a nyári 
vakációkban önkéntesként Nagy-
enyeden. De aztán már ott, a kór-
házban rájöttem, hogy nem nekem 
való, s akkor felmerült a kérdés, 
hogyan tovább. Arra gondoltam, há-
ziorvos leszek, hiszen többféle pá-
cienssel tudok találkozni, más-más 
emberekkel, és így nem válik rutin-
ná a munkám, amitől tartottam. Há-
ziorvosként egyébként sokkal több 
türelemre, együttérzésre van szük-
ség, mert próbára teszi a türelmün-
ket a rendszer, amiben dolgozunk. 
A sok időt elraboló bürokrácia elle-
nére nagy odafigyeléssel kell a be-
tegekkel bánni.

– Ha a beteg hívja, házhoz 
megy?
– Gyakran adódik Szovátán ilyen 
eset, most is onnan jövök, három 
hívásom volt olyan betegektől, akik 
nem tudtak bejönni a rendelőbe. 
Természetesen minderre kell a 
pluszenergia, az idő, hiszen soha 
nem tudom időben befejezni a hi-
vatalos programomat. De ez hoz-
zátartozik a hivatáshoz, nem lehet 
valamit jól csinálni, ha ragaszko-

dunk a hivatalos munkaidőhöz. Van 
eset, amit gyorsabban meg tudok ol-
dani, és persze akadnak helyzetek, 
amikor sok időre van szükség.

– Rengeteg orvos elvándorol 
Romániából. Ön nem készült 
soha külföldre, hogy ott vállal-
jon munkát?
– Lett volna rá lehetőségem, de a csa-
lád miatt is úgy döntöttem, hogy nem 
megyek, és nem is bánom. A külföld-
re távozott ismerőseim közül tízből 
heten-nyolcan szívesen hazajönné-
nek, ha tudnának, s ha lenne miért. 
Odakint mindig idegen marad az em-
ber, bármilyen jól is végezze a dolgát.
 

ANTAL ERIKA

Háromszáz jelölt

Az év praxisa a Kárpát-medencé-
ben pályázatra háromszáz házi-
orvost ajánlottak. Az elismerést 
tíz, határon túli és tíz magyaror-
szági háziorvos vehette át Buda-
pesten. A szavazatok alapján a 
határon túliak közül az első Cuzic 
Melinda lett Szovátáról 4671 
vokssal. A doktornő 2001-ben 
végzett a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemen.

Cuzic Melinda szovátai háziorvos gyerekek körében. A doktornő a határon túli jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta

A honvédek sepsiszentgyörgyi bevonulására emlékeztek Háromszéken
Tucatnyi kerékpáros és futó vonult 
végig csütörtök délután a Magyar 
Királyi Honvédség 1940. szeptem-
ber 13-ai sepsiszentgyörgyi bevo-
nulásának egyik helyszínétől a Bod 
Péter megyei könyvtárig a 78 év-
vel ezelőtti eseményre emlékezve. 
A könyvtár előtt a fúvósok az Erdé-
lyi indulóval fogadták őket. Bálint 
József, a 100 év elnevezésű megem-
lékező rendezvénysorozatot kezde-
ményező Erdélyi Magyar Néppárt 
háromszéki elnöke elmondta, ünne-
peink nem mindig esnek egybe, de 
egymást tisztelünk kell, jeleznünk, 
hogy mi is itt vagyunk. Az első alka-
lommal szervezett megemlékezés 
koszorúzással és őrtűzgyújtással 
folytatódott.

BÍRÓ BLANKA
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A megemlékezés résztvevőit az Erdélyi indulóval várták a fúvósok a Bod Péter megyei könyvtár előtt
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