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Nem kell tartani a rezidensektől
Minden egyes szakorvosjelölt mögött egy tapasztalt orvos áll

S Z U C H E R  E R V I N

„Nem elég, hogy éjfél után fel kellett 
szaladnunk a sürgősségire, ahol bő 
két órát várakoztunk, még egy ren-
des orvost sem tudtak biztosítani, 
mindössze egy rezidens próbálta 
kideríteni, mi a bajom” – panaszol-
ja felháborodottan egy harmincas 
éveiben járó hölgy, aki gyomorbán-
talmakkal került a marosvásárhelyi 
kórház sürgősségi osztályára. Szava-
iban nem kételkedünk, elvégre ter-

mészetes módon a súlyosabb 
esetek élveznek prioritást. 
Erre találták ki a színkódo-
kat: állapota szerint minden 
egyes páciens kap egy szín-

kódot, kezdve a kritikus hely-
zettől egészen a nem sürgősségi ese-
tig. Piros kóddal például nyomban a 
kezelőbe viszik a beteget, míg sárga 
kód esetén 15 percen belül kell meg-
vizsgálni. A zöld besorolás, amelyet 
az életveszélyen kívüli betegek kap-
ják, a várakozási idő akár három órát 
is eltarthat. „Mindenki azzal jön, 
hogy az ő panasza a legfontosabb, s 
ez az ő szemszögéből így is van, de 
más beteghez képest lehet, hogy már 

nem olyan fontos” – magyarázza 
Vass Hajnal, a marosvásárhelyi sür-
gősségi osztály főasszisztense. Ami a 
rezidenseket illeti, egy egyetemi köz-
pontban a lehető legtermészetesebb-
nek számít, hogy kezdőkként őket is 
bevetik a mély vízbe. Ez viszont nem 
azt jelenti, hogy mögöttük nem áll 
egy tapasztaltabb orvos.

„A rezidens is orvos”

„Nem kell tartani a rezidenstől, hi-
szen ő is orvos, aki hat évet tanult az 
egyetemen, és általános orvoslásból 
felkészült ember” – állítja Tubák 
Nimród, akinek replikája azoknak 
a betegeknek szól, akik azt kifogá-
solják a sürgősségi osztályon, hogy 
őket „csak” egy rezidens vizsgálta 
ki és látta el. Az Erdélyi Rezidens 
Orvosok Szövetségének (EROSZ) 
nemrég megválasztott elnöke fon-
tosnak tartja hangsúlyozni, hogy a 
pályakezdő a rezidensképzés alatt 
is folyamatosan dolgozik és fejleszti 
magát – szak- vagy főorvosi felügye-
let mellett. Attól, hogy a sürgősségin 
a rezidens orvos vizsgálja a rászo-
rulót, még egyáltalán nem biztos, 
hogy egyedül hozza meg a döntése-
ket. Ha az illető valamiben bizony-

talan, az emeleten lévő főorvossal 
konzultál. Tanácsért akár a műtőbe 
is beléphet, a legtöbb szak- vagy 
főorvos nem ellenzi az ilyesmit. Sőt, 
ha szükségesnek tartja, az operáció 
lejárta után ő maga is lemegy a sür-
gősségire, és megvizsgálja a pana-
szost. „Ettől függetlenül, ha a beteg 
már eleve úgy érkezik a kórházba, 
hogy ő kimondottan a szakorvos 
véleményére kíváncsi, kérésének 
eleget kell tennünk, de előre fi gyel-
meztetjük: lehet, hogy időbe telik, 
amíg a tapasztaltabb kolléga ott tud-
ja hagyni a betegeit, és le tud jönni a 
sürgősségire” – mondja Tubák.

Sok függ a mentortól

Kérdés, hogy mindössze a betegek 
sorában tapasztalható a rezidens or-
vos lenézése vagy magas lóról tekint 
le rájuk a tapasztaltabb felettes is? 
Az EROSZ elnöke úgy véli: ez kimon-
dottan egyénfüggő. A középkorú és 
idősödő orvosok közül sokan barát-
ságosan viselkednek, és a „kolléga” 
megszólítással tisztelik meg fi atal 
pályatársukat. A másik véglet kép-
viselői még a beteg közelébe sem 
engedik a kezdő orvosokat, sem 
tudásukat, sem gondolataikat nem 
osztják meg vele. „Pedig nagyon 
fontos volna, ha a tapasztaltabb or-
vos folyamatosan ellenőrizné a rezi-
dens tudásszintjét, illetve hiányos-
ságait” – véli a szövetség elnöke. A 
kölcsönös tiszteletre és érdeklődés-
re épülő kommunikációból akár az 
idősebb orvos is hasznot húzhat, ál-
lítják a fi atalok. Tubák Nimród abból 
indul ki, hogy a kezdő fi atalok álta-
lában sok mindenre nyitottabbak, 
mint idősebb kollégáik. A számítás-
technika területén egyértelműen ők 
az élenjárók: többet interneteznek, 
nagyobb érdeklődést tanúsítanak az 

innovatív technológiák iránt. Példa-
ként Tubák a centrális katéterezést 
hozza fel. Míg Nyugaton már sehol 
nem szúrnak ultrahang nélkül cent-
rális katétert, nálunk egyes orvosok, 
az évtizedek során felgyűlt rutinjuk-
ra alapozva, hallani sem akarnak az 
új technológiáról. Ezzel szemben 
viszont a rezidensek kimondottan 
biztosra mennek. Egy másik előnye 
a pályakezdő orvosnak a türelme. 
Számos beteg nyugtázza elégtétel-
lel, hogy a fi atal szakembereknél 
látni a mosolyt és az érdeklődést az 
arcukon és az empátiát a lelkükben. 
Huszonéves korban az embert még 
nem fenyegeti a szakmai kiégés ve-
szélye, ráadásul a karriere elején, 
főként lendületének köszönhetően, 
mindenki próbálja a maximumot 
kihozni magából. „Ideális körül-
mények közt a rezidens, a főorvos 
és a szakorvos közötti viszonynak 
kiegészítő jellegűnek kellene len-
nie. Az egészséges együttműködés 
mindhármuk javát szolgálja, a beteg 
érdekéről nem is beszélve!” – vonja 
le a végkövetkeztetést az altatóor-
vosként dolgozó Tubák Nimród.

Megbíznak a rezidensekben

A tapasztaltabb orvosok többsége 
megbízik a rezidensekben. Néhány 
hónappal ezelőtt ennek fényében 
született az a törvénymódosítás, 
mely lényegesen növeli a kezdő 
orvosok mozgásterét és felelőssé-
gét, ugyanakkor közvetett módon 

a vidéki kórházak fejlesztését is 
megkönnyíti. A rezidens orvosok 
ugyan felügyelettel és korlátolt fe-
lelősséggel, de hivatalosan is részt 
vehetnek a műtéteken és a pácien-
sek kezelési folyamatában. A kezdő 
orvosokat tömörítő szövetség állás-
pontja szerint mindenki nyer abból, 
hogy a rezidensek ezentúl nem csak 
az egyetemi központokban gyakor-
latozhatnak. Így egyrészt a nagyvá-
rosokban kevesebb tanítvány jutna 
egy-egy fő- vagy szakorvosra, más-
részt olyan települések kórházait is 
kiszolgálhatná egy-egy rezidens, 
ahol nincs orvosi egyetem.  

Csiszolandó a nyelvtudás 
és a mentalitás

Tubák Nimród szerint a rezidensek 
hiányossága a nyelvtudásban nyil-
vánul meg. A fi atal román orvosok 
nem annyira nyitottak a magyar 
nyelv megtanulására, mint amilye-
nek voltak a ma már idősebb neme-
zedékhez tartozó kollégáik. „A leg-
szomorúbb az, hogy a kezdők között 
van, aki kimondottan elvárja az idős 
magyar betegektől, hogy tanulják 
meg az állam nyelvét, és kizárólag 
csak románul kommunikáljanak az 
orvosukkal” – nehezményezi a ma-
gyar rezidensek szervezetének veze-
tője. Tubák szerint minimális köve-
telmény lenne akár a Regátból érkező 
újonccal szemben is, hogy néhány 
alapdolgot elsajátítson az Erdélyben 
élő magyar kisebbség nyelvéből.

Az alapoktól kell kezdeni. 
A rezidens orvosokból lesznek 
a majdani porfesszorok

▴   F O R R Á S :  E R D É L Y I  R E Z I D E N S  
O R V O S O K  S Z Ö V E T S É G E / F A C E B O O K

re
zi

de
ns

H I R D E T É S

• Nehezen szabadul a társadalom attól az előítélettől, 
hogy amennyiben valaki a kórház sürgősségi osztályán 
köt ki, és „csak” egy rezidens veszi kezelésbe, nem 
biztos, hogy a kezdő orvosnak sikerül helyes diagnó-
zist felállítania, és megfelelő kezelést kiírnia. Azt már 
kevesen tudják, hogy minden egyes rezidens mögött 
egy tapasztalt orvos áll, aki, még ha nincs is jelen a 
vizsgálaton, tájékozódik az esetről.

Mit takar a rezidens?
Rezidens orvos az általános orvosi diploma megszerzése utáni 3-6 éven át 
tartó szakorvosképzésben résztvevő orvos. A fiatal rezidensek a több éves 
kihelyezett kórházi praxis során gyakorlati tapasztalatokat szereznek a 
különféle orvosi szakterületeken.




