
A szervi átültetést a modernkori orvostudomány korszakának (20. század) 
egyik legfontosabb megvalósításának tekintik. Az első ilyen kísérletet a pé-
csi születésű Ullmann Imre sebészorvos hajtotta végre 1902-ben Bécsben, aki 
kutyavese nyaki erekre történő átültetéssel próbálkozott sikerrel. Nem sok-
kal ezután Alexis Carrel-Billiard francia orvos az Egyesült Államokban közöl-
te érvarrat-technikáját, amellyel többek között veseereket is megvarrt, ennek 
köszönhetően 1912-ben Nobel-díjjal jutalmazták. A legelső sikeres emberi ve-
seátültetést az amerikai Joseph Edward Murray sebész és munkatársai haj-
tották végre 1954-ben Bostonban; a szervátültetés egypetéjű ikrek között zaj-
lott. A transzplantáció terén kifejtett munkásságáért Murrayt 1990-ben szintén 
Nobel-díjjal méltatták. A csontvelő-átültetés eljárását Georges Mathé francia 
onkológus tökéletesítette 1963-ban Párizsban, majd ugyanezen évben az 
USA-ban James Hardy tüdőátültetést, Thomas E. Starzl pedig májátültetést 
bonyolított le sikeresen. Az első szívátültetés a dél-afrikai Fokvárosban tör-
tént 1967-ben, és az amerikai Christiaan Neethling Barnard nevéhez fűződik.

KALENDÁRIUM

A szervátültetés története

Február 1., hétfő
Az évből 32 nap telt el, hátravan 
még 333.

Névnap: Ignác
Egyéb névnapok: Birgit, Brigitta, 
Fiametta, Gitta, Imogén, Innocencia, 
Kincső, Szevér, Vincencia, Virgínia

Katolikus naptár: Szent Ignác, 
Szent Brigitta
Református naptár: Ignác
Unitárius naptár: Ignác, Enikő
Evangélikus naptár: Ignác, 
Virgínia
Zsidó naptár: Svát hónap 19. napja

Az Ignác férfi név a latin származású 
Ignatius név rövidülése. Eredete és 
jelentése ismeretlen. Női párja: Ig-
nácia. Semmelweis Ignác (1818–
1865) híres magyar orvos volt, aki 
kimutatta az antiszeptikus (fertő-
zést megelőző) eljárások előnyeit 
a szülészetben, illetve a sebészet-
ben. Mind gyakorlatával, mind írá-
saiban terjesztette a nézeteit, azon-
ban az orvostársadalom nem vett 
róla tudomást, eljárásainak jelen-
tőségét és annak bevezetését csak 
Joseph Lister angol sebész meg-
győző munkája nyomán fogadták el 
a 19. század végén.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ma érdekes üzleti fejlemények alakulnak 
Ön körül. Ezek révén rátalál a megoldás-
ra, hogy miként növelje tekintélyét, és is-
mertesse el képességeit.

Amennyiben gyors eredményeket akar 
ma elkönyvelni, a tárgyalásai során hasz-
nálja ki vonzerejét. Maradjon ambició-
zus, illetve legyen barátságos!

Legyen előzékeny a környezetében élők-
kel. Ám a véleményét ne hallgassa el 
még akkor sem, hogyha az minden te-
kintetben különbözik a másokétól!

Ne ragaszkodjék görcsösen korábbi el-
képzeléséhez, mert most könnyebb úton 
is megvalósíthatja a célkitűzéseit! Le-
gyen nyitott az újdonságokra!

Ne ragaszkodjék mindenáron a megszo-
kott módszerekhez! Ha úgy érzi, pár újí-
tással könnyebben elérné céljait, legyen 
merész és kezdeményező!

Képtelen odafigyelni a teendőire, így hi-
bát hibára halmoz. Kikapcsolódásra len-
ne szüksége, ezért mielőbb tudja le a kö-
telezettségeit, és lazítson!

Magabiztossága kisugárzik a környeze-
tére. Szinte probléma nélkül oldja meg 
a bonyolult feladatokat is. A kollégáival 
igyekezzék elnézőbb lenni!

Félreértések dominálnak a nap folya-
mán. Hagyja figyelmen kívül a negatív 
hatásokat, a munkájában pedig próbál-
jon figyelni az apró részletekre!

Hajlamos túlzásokba esni. Ezért jobban 
teszi, ha megosztja a gondolatait a bizal-
mas hozzátartozóival, akik képesek reá-
lisan felmérni a helyzetét!

Ne siessen el semmit, mert egy elhamar-
kodott cselekedete vagy elszólása miatt 
komoly problémái adódhatnak, ami által 
ellenséget is szerezhet!

Egy váratlan esemény kedvezőtlenül be-
folyásolja a döntéseit. Ne engedje, hogy 
a környezetében eluralkodjék a türelmet-
lenség és az idegesség!

Uralkodó bolygója feszültté teszi Önt. Így 
olyan változtatásokat ne hozzon, ame-
lyek esetleg veszélyeztethetik az eredmé-
nyeit vagy a biztonságát!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

DINAMIKUS ARCULAT  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 6°

Kolozsvár
2° / 3°

Marosvásárhely
1° / 4°

Nagyvárad
1° / 3°

Sepsiszentgyörgy
1° / 5°

Szatmárnémeti
1° / 3°

Temesvár
2° / 3°

Szolgáltatás2021. február 1.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. február 
14-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

február
1/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A férj hazatér a szolgálati útról. Oda-

megy a szekrényhez, kinyitja, és miután 

meggyőződik róla, hogy üres, megöleli 

a nejét és boldogan felkiált:

– Drágám, ...! (Poén a rejtvényben.)

Boldog férj

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU

7

2

8

3

1

4

2

5

3

4

5

6

1

6

4

7

9

7

3

3

4

9

8

5

8

6

3

2

9

3

Nyíltszíni orvoslás

A buszmegállóban két idősebb nő, jó nagy hangerővel egyikük 
szomszédasszonyának betegségét taglalja. Valójában viszont 
nem is a betegség az igazi beszédtéma, annyira nem, hogy ki 
sem derül, miben is szenved a szomszédasszony, hanem a 
számára előírt kezelés milyensége és hogyanja. Nem kívánom 
túlrészletezni a magukat abszolút szakértőnek tartó hölgyek 
mélykritikáját, a lényeg, hogy szerintük az orvos nem a megfe-
lelő gyógyszert írta fel a hozzáforduló betegnek. Ezen a ponton 
meg is áll a cselekménymesélés, mert áttérnek az orvos bírála-
tának indoklására. Egymás szavába vágnak, beszélgetésük egy-
re inkább eluralja a megálló közönségének a fi gyelmét, ugyanis 
érvelésük nem más orvosok receptjeiről szól, hanem különböző 
kórház-, illetve orvostematikájú régebbi és újabb fi lmsoroza-
tokban látott-hallott hasonló betegségek kezelési módszereiről. 
Mintha csak jól begyakorolt forgatókönyv szerint beszélgetné-
nek, helyenként egyetértenek, más esetben vitatkoznak, de öm-
lik mindkettőből a nyíltszíni orvoslási „kultúra”. Hogy mire jutot-
tak, nem tudtam meg, mert befutott a buszom, ők viszont más 
járatra vártak és tovább ágáltak a megállóban. Épp csak átvillant 
az agyamon, hogy most még az hiányozna, ha a járművön valaki 
telefonon tárgyalna le egy más betegséget, de ez ma nem ada-
tott meg nekem. Máskor bezzeg röpke három-négy megállónyi 
utazás közben enciklopédikus ismereteket szerezhetek anonim 
anyósok, barátok, kolléganők egészségi állapotáról, de különö-
sen a számukra javallott gyógyszerek színéről és alakjáról. Pon-
tosan nem is tudom, mikor kezdődött az orvoslás iránti ennyire 
felfokozott érdeklődés, de a legkülönbözőbb tévécsatornákon 
napról napra újabb sorozatok jelennek meg a témában. Beval-
lom, azonnal átkapcsolok, talán mert annyira egy lére mennek, 
mintha csak a szereplők neve különbözne. És egyébként sem 
vagyok titkon az öröklétben reménykedő fajta, épp ellenkezőleg: 
gyakran megbotránkoztatom egészségmániás barátaimat azzal, 
hogy szerintem nem kell megvárnia senkinek, hogy a családtagjai 
vagy szomszédjai közül valaki elkezdjen azon gondolkodni, mi is 
volna a teendő, hisz már olyan régen lát, hogy megunta. Tudom, a 
hasonló kĳ elentéseimet nem veszik tőlem épp szívesen, sőt talán 
sajnálják is, hogy ennyire együgyű vagyok, de ez legyen az ő ba-
juk: én semmiképp sem vágyom a nyíltszíni orvoslás hívei közé!
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