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Krokker Krisztina
nemcsak festi az
ikonokat, hanem
a hozzájuk kötődő
ismeretterjesztésben
is élen jár. 11.

Polimerkutatás-
ban jeleskedik
ATermészettudományi Kutató-
központ munkatársa, a kanizsai
dr. Osváth Zsófia a 33 év alatti
kutatók között érdemelte ki a
Junior Prima Díjat. 10.

A platform
Ebben az ínséges idő-
szakban minden frissen
napvilágot látott egyedi
film megváltásként hat,
A platform című spanyol
thriller pedig kimondottan
érdekesnek ígérkezik a
története alapján� 10.

HORVÁTH-BALOGH ATTILA
attila.horvathbalogh@
zalaihirlap.hu

A nagykanizsai szü-
letésű pécsi fül-orr-

gégész professzor,
dr. Gerlinger Imre

újabb karitatív
„tanulmányúton”

vett részt Nepál-
ban. Mint mindig,
ezúttal is fülsebé-
szeti beavatkozá-

sokat végzett olyan
embereken, akik

szegény sorsuk
miatt nem, vagy

csak nagyon sokára
jutottak volna ellá-

táshoz.
Professzor dr. Gerlinger Imre
egyetemi tanár, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Or-
vostudományi Kar fül-orr-gé-
gészeti és fej-, nyaksebészeti
klinikájának vezetője évek óta
fontosnak tartja, hogy részt
vegyen karitatív célú sebé-
szeti missziókban. Ezekkel
nemcsak a jószolgálat a célja,
hanem az is, hogy önmagát,
tudását tegye próbára, mert
kíváncsi rá, hogy kiemelkedő
teljesítményt tud-e nyújtani az
optimálistól nagyon távol álló
körülmények között is. Ennek
szellemében járt az elmúlt
években Afrikában, Indiában
és legutóbb Nepálban.
� Az ország délnyugati sar-

kában, az indiai határ közelé-
ben lévő Nepalgunj városában
egy brit orvoscsoporthoz csat-
lakozva végezhettem karitatív
fülsebészeti tevékenységet �
hallottuk dr. Gerlinger Imrétől.
� Nepál egy tengertől elzárt,
rendkívül szegény ország Dél-
kelet-Ázsiában, melyet észak-
ról Kína, illetve Tibet, keletről,
nyugatról és déli irányból India
határol. Népessége 28 millió
fő, területe csaknem másfél-
szerese Magyarországénak. A
politikai gondolkodásról sokat
elárul, hogy a legutóbbi válasz-
tást egy maoista párt nyerte�
Az ország délnyugati része az
Indo-Gangeszi-síksághoz tar-

tozik, északi felét a Himalája
foglalja el, itt található a világ
tíz legmagasabb hegycsúcsából
nyolc. A lakosság 80 százaléka
hindu, 10 százaléka buddhis-
ta, a többiek mohamedánok és
keresztények. Az egészségügyi
ellátás sajnos rendkívül kezdet-
leges és szervezetlen, nem cso-
da hát, hogy a krónikus geny-
nyes középfülgyulladás, illetve
az annak következményeként
kialakuló halláskárosodás a
népesség 10 százalékát sújtja.
Egy jómódú brit konzultáns
főorvos, a guilfordi Neil Weir
1989-ben turistaként tapasztalta
meg a kezdetleges és elkeserítő
körülményeket, s létrehozta a
BRINOS (British Nepal Oto-

logy Society) nevű szervezetet.
A BRINOS 1989 óta 65 fül-
sebészeti missziót szervezett
Nepalgunjba, egy Pécs nagysá-
gú egyetemi városba, ahol mára
már egy viszonylag jól felsze-
relt mini fülészeti intézet várja
a műtétet igénylő pácienseket
évente két alkalommal, 2-2 hé-
tig operálva a betegeket. Az év
többi részében a BRINOS által
kiképzett középkáder szakem-
berek látják el a fülbetegeket,
meglehetősen ügyesen. Korábbi
fülsebészeti missziókban szer-
zett tapasztalataim (Üzbegisz-
tán, Malawi, India) alapján a
legutóbbi BRINOS-misszió
során én is csatlakozhattam a
Swindon városából érkező dr.

Angus Waddell főorvos vezette
csapathoz, melynek három fül-
orr-gégész, három anesztezio-
lógus és két brit orvostanhall-
gató mellett tagja volt maga a
78 éves alapító, Neil Weir is. A
helyi Medical College két fiatal
fül-orr-gégész rezidense tanulá-
si céllal csatlakozott hozzánk.
Dr.Gerlinger Imre elmondta:

miután megérkeztek a főváros-
ba, Katmanduba, a gyógyítás-
hoz és az altatáshoz szükséges
gyógyszerkészlet beszerzése
után a Yeti Airline-nal � ez a
világ egyik legveszélyesebb
légitársasága � utaztak Nepal-
gunjba.
� Az öreg és kicsi repülőgé-

pen úgy éreztem, mintha egy

propelleres konzervdoboz-
ban repülnék � érzékeltette a
professzor. � Nepalgunjban a
kórházigazgató, Phuran Taru
várt bennünket, majd a szállá-
sunk elfoglalása után azonnal
a kórházba siettünk, ahol 3
órás előkészülettel felszerel-
tük a műtőt: két asztalon helyi
érzéstelenítésben, egy aszta-
lon altatásban operáltunk egy
nagy közös teremben, a hazai
viszonyokhoz képest rendkívül
szerény körülmények között.
Szállásunkról a kórházba min-
den reggel 5 kilométeres bi-
cikliúttal jutottunk el, ami már
önmagában is kihívás volt a
szegényes utakat elfoglaló mo-
torkerékpárok, gyalogosok és
a nagy tiszteletben tartott tehe-
nek között� Két brit barátom-
mal, Angussal és Jonathannal
az elkövetkező 10 nap során
132 műtétet végeztünk: a dob-
hártyapótlásokat helyi érzés-
telenítésben, a cholesteatomás
(ez daganatként viselkedő, ke-
ratinnal, kéntartalmú fehérjével
teli hámzsák a középfülben)
fülműtéteket, összesen harminc
beavatkozást pedig altatás-
ban. A helyi érzéstelenítéshez
4,4 milliliter injekció állt ren-
delkezésre minden beteghez,
ami nagyon kevés, ezt kellett
ügyesen beosztani. A legfiata-
labb páciensem 12 éves volt. A
betegeket gyakran több napig
tartó utazással hozták Nepal-
gunjba a hegyekből, nemritkán
ökrös szekérrel, elhanyagolt
állapotban. Sokaknak ez volt
az egyetlen lehetőségük életük
során, hogy egy szakember
megvizsgálja őket, s esetleg
műtétre kerüljenek, megelőzve
így a cholesteatoma esetleges
központi idegrendszeri szövőd-
ményeit (agyhártyagyulladás,
tályog, trombózis, stb.). Alta-
tóorvosaink, Mike, Ed és Andy
körülbelül 1000 fontért, ado-
mányokból vásárolták össze az
interneten az altatáshoz szüksé-
ges eszközöket, s nagy rutinnal

biztosították a cholesteatomás
esetekhez az aneszteziát. A
műtétek során sokat magyaráz-
tunk a tanulni vágyó fiatal re-
zidenseknek, be is vontuk őket
az operációkba, s igyekeztünk
képezni a műtősnőket is.
A professzor a misszió köze-

pén beiktatott egy hétvégi pihe-
nőnapot, amikor meglátogatták
a Bardia Nemzeti Parkot, ahol
többek között 80 tigris él sza-
badon. Izgalmas és torokszo-
rító volt nyitott dzsipekkel ke-
resztülhajtani a parkon.
�Amisszió végén csapatunk

egyik része a Shivapuri Nem-
zeti Park területén magaslati
kerékpártúrán vett részt, én
azonban inkább Katmandu ne-
vezetességeivel ismerkedtem
� árulta el dr. Gerlinger Imre.
� A várost 40-50 évente hatal-
mas földrengések pusztítják,
s az újjáépítések csak lassan
haladnak. A misszió során volt
alkalmam meglátogatni a helyi
Medical College fül-orr-gé-
gészeti osztályát, mely a Kat-
mandui Egyetem instrukciói
alapján mintegy kihelyezett ta-
gozatként működik.Akollégák
primitív körülmények között
dolgoznak, képzettségük nem
hasonlítható az európai nívó-
hoz. Konferenciákra nem jut-
nak el, szakirodalomhoz nem

jutnak hozzá, ráadásul egymég
mindig aktív, 76 éves, rossz
egészségi állapotú tanszékve-
zető professzor irányítása alatt
tevékenykednek, meglátásom
szerint régimódi elvekkel.
Összességében jól éreztem
magam, a nehéz körülmények
megedzettek valamennyiün-
ket, szerencsére a műtéteket
komplikációmentesen tudtuk
elvégezni. Mindeközben bepil-
lantást nyerhettünk egy idegen,
rendkívül szegény ország mi-
énktől teljes mértékben eltérő
kultúrájába, életébe. S mivel
korábban Pécsett kiképeztünk
egy fiatal malawi rezidenst,
aki időközben szakorvos lett
Afrikában, a 16 milliós Ma-
lawi második (!) szakorvosa,
most is meghívtam Nepálból
egy fiatal rezidenst Pécsre, aki
remélem, megfelelő tudással
visszatérve hazájába hasznos
tevékenységet végezhet.

HELYTÁLLÁS
az isten háta mögött

A világhálón
szedték össze
az altatáshoz
szükséges
eszközöket

Prof. dr. Gerlinger Imre Fotó: ZH Archívum/Szakony

Együtt a csapat: balról a harmadik dr. Gerlinger Imre, mögötte a
missziót alapító dr. Neil Weir látható

Az orvosok két asztalon helyi érzéstelenítésben, egy asztalon pedig
altatásban operáltak egy nagy közös teremben

Színes világgal találkoztak, melyben mindennapos a dráma is
Fotók: dr. Gerlinger Imre

Nepálban sok a szegény, a meg-
élhetésért – szó szerint – kézzel
lábbal dolgozni kell
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