
Remekül érzi magát az a 48 éves 
székelykeresztúri nő, akinek pénte-
ken laparoszkópos hiszterektómia 
módszerrel, egy másfél centi átmé-
rőjű csövön keresztül távolították 
el méhét és petefészkeit. Székely-
földön először a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórházban végeztek ilyen 
műtétet. Az intézmény nemcsak 
a premierműtét sikerétől volt 
hangos: a napi átlag 3-4 születés 
helyett a hőségnek köszönhetően 
szombaton 12 csecsemő először 
sírt fel az újszülöttosztályon.

 
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Bár Románia egyik legrégeb-
bi és legrangosabb egyetemi 
kórháza Marosvásárhelyen mű-

ködik, laparoszkópos hiszterektómia 
módszerrel Székelyföldön először a 
Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban végeztek műtétet péntek délben. 
A negyvennyolc esztendős páciens 
méhét és petefészkeit egy másfél cen-
timéter átmérőjű csövön keresztül 
távolították el. A bemutatóműtétet 
dr. Losonczy János nyíregyházi főor-
vos végezte dr. Szabó Sándor helybéli 
osztályvezető főorvos asszisztálásával. 
„Ennek a módszernek köszönhetően 
a gyógyulási idő néhány hétről néhány 
napra rövidül, ráadásul – nyílt seb hi-
ányában – a felülfertőződés esélye is 
majdnem teljesen kizárható” – magya-
rázta lapunknak nyilatkozva dr. Szabó 
Sándor. Az udvarhelyi főorvos két 
dolgot emelt ki a premier utáni pilla-
natokban: az anyagi hátteret biztosító, 
a műszereket megvásároló román ha-
tóságok hozzáállását, valamint „a ma-

gyar kollégák önzetlenségét, akiktől 
gyakorlatilag tanultam ezt a módszert, 
az első műtétet is ott végeztem”. Szabó 
doktor azt mondja, a páciens méhén 
jóindulatú daganatot diagnosztizál-
tak, ami gyakori a nőknél, viszont nem 

minden esetben kell műteni – a negy-
vennyolc éves keresztúri asszonynak 
viszont vérzészavarai voltak. „Egy óra 
öt perc alatt távolítottuk el a méhét és 
a petefészkeit is, különben egy nyílt 
műtét is ennyit tart” – mondta dr. Sza-
bó Sándor. Az osztályvezető főorvos 
erre az alkalomra egy olyan műszert 
kért, aminek használata jócskán lerö-
vidíti a beavatkozás idejét: egyetlen 
mozdulattal vérzést csillapít és vág is – 
egy ilyen, 35 ezer eurót kóstáló beren-
dezést egyébként hamarosan vásárol a 
kórház. Az úgynevezett morcelatort 
már megvette az intézmény: ez csí-
kokban, darabokban veszi ki a méhet.

„A módszerből nemcsak a beteg, 
az ellátórendszer is profitál” – hangsú-
lyozta dr. Losonczy János. A nyíregyhá-
zi kórház szülész-nőgyógyász főorvosa 
szerint kevesebb a posztoperatív fájda-
lom, miután nincsenek nagy hasi met-

szések, így az ellátórendszer kevesebb 
gyógyszert használ, kevesebb ellátási 
időt vesz igénybe. „A laparoszkópos 
módszer lényege, hogy nyílt metszés 
helyett egy másfél centiméteres átmé-
rőjű csövön keresztül végzik el a mű-
tétet. A hiszterektómia módszerével 
pedig a páciens méhét apró szeleten-
ként távolítják el a laparoszkópon ke-
resztül” – magyarázta Losonczy.

„Mindig nagyon jó vélemény-
nyel voltam az udvarhelyi kórház-
ról, s elsősorban a szülészetről, ahol 
évtizedek óta nagyon jó kollektíva 
dolgozik. Ezzel az új eljárással is a 
lakosság érdekeit szolgálják” – nyilat-
kozta prof. dr. Szabó Béla, a maros-
vásárhelyi egyetemi kórház szülész-
nőgyógyász osztályvezető főorvosa. 
Szabó Sándor azt mondja, minden 
méhet nem lehet ezzel a módszerrel 
eltávolítani, például a rákos folyama-
toknak továbbra is nyílt műtét során 
kell gátat szabni, viszont jelentősen 
csökkenthetik a nyílt műtétek szá-
mát. „Tőlünk nyugatabbra egynapos 
műtétnek számít egy ilyen beavat-
kozás, a beteg két hét múlva mehet 
dolgozni.” 

Szabó nem tart attól, hogy az új el-
járást meghallva ezután a más megyék-
ből érkezők megrohanják az udvar-
helyi kórházat. „Betegeink harminc-
negyven százaléka eddig is úgymond 
területen kívüli, a megyeszékhelyről, 
más megyéből érkező volt.”

A hagyományosan végzett mű-
tétek esetében a gyógyulás akár 
egy hónapig is eltarthat, az új mód-
szernek köszönhetően azonban a 
székelykeresztúri páciens már a hét 
elején elhagyhatja a kórházat.
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> Halálos motorbaleset. Bukósisak, jogo-
sítvány nélkül közlekedett az a huszonöt éves 
szentegyházi fiatal, aki forgalomba be nem íra-
tott motorbiciklijével halálos balesetet szenve-
dett szombat reggel. A szintén szentegyházi, 35 
éves K. Cs. Kápolnásfalu felé autózott, amikor 
hirtelen szabálytalanul visszafordult, a motorral 
érkező Sz. R. nem tudta elkerülni az ütközést, 
a kanyarodó autónak csapódott. A motorost a 
megyeszékhelyi kórházba szállították a mentők, 
de életét már nem tudták megmenteni.

> Székelyföldi magazin a Duna Tévében. 
Július 16-án 18.25-kor Térkép ráadással – szé-
kelyföldi magazinnal jelentkezik a Duna Televí-
zió. A szerkesztők szerint a júliusi kánikulában 
is érdemes lesz a Székelyföldi Stúdió műsorával 
tartani, mert időutazásra indulnak bringával, 
hogy honismereti hadjáratuk során megismer-
jék szülőföldjüket, majd hévíz után kutatnak 
ezer méterrel a föld felszíne alatt, hogy megtud-
ják, visszahozható-e Tusnádfürdő régi hírneve. 
A kommunizmus lenyomatait megörökítő kor-
dokumentumokat mutatnak be, amelyek Sep-
siszentgyörgy régi arculatának átalakítását örö-

kítik meg, és végül megkérdezik a csíkkarcfalvi 
származású Barabási Albert-Lászlótól, a világhí-
rű, Bostonban élő fizikustól, hogyan számítható 
ki a jövő? 

> MúzeumCafé Udvarhelyen. Európa 
harmadik legszebb magazinját mutatták be a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum képtá-
rában: a MúzeumCafét a vilniusi European De-
sign Awardson negyven jelölt közül nevezték 
magazin kategóriában a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára – az öreg kontinens egyik leg-
nagyobb dizájnversenyén korábban nem díjaz-

tak magyar terméket. A különleges formaterve-
zésű, igényes, Pro Typographia-díjas, százoldalas 
kiadványt a Szépművészeti Múzeum alapította 
négy éve. A cél az volt, hogy magyar múzeumi 
szakembereknek teremtsenek egy fórumot, 
bemutassák a magyar múzeumi eseményeket, 
kezdeményezéseket. A MúzeumCafé rendsze-
resen tudósít térségünk múzeumainak életéről 
is: az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum esemé-
nyei közül például beszámoltak a Mária-tisztelet 
Erdélyben című egyházművészeti kiállításról, 
valamint a Bronzkori népek és vizigótok című ré-
gészeti kiállításról is.

Laparoszkópos hiszterektómia módszerrel végzett műtét Székelyudvarhelyen. Premier

Felsőfokú 
képzések 

Udvarhelyen
turizmus–vendéglátás, valamint 
az informatika terén indul ősz-
szel felsőfokú diplomás képzés 
Székelyudvarhelyen, jövőtől pedig 
faipari és energetikai szakokkal 
bővül az iskolaváros kínálata.

HN-információ

A Magyar Felsőoktatási Akk re-
ditációs Bizottság plénumá-
nak soros ülésén a szakok léte-

sítése, indítása ügyében hozott határo-
zatok értelmében akkreditációt nyert a 
Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 
Székelyudvarhelyre tervezett Turiz-
mus–vendéglátás alapképzésének, ide-
genforgalom és szálloda szakiránya: ez 
idén ősztől levelező formában indul 
50 ingyenes hellyel. Székelyföldön a 
turizmusban rejlő potenciál még nem 
eléggé kihasznált, ezért fontos kitörési 
pont a turizmus fellendítése, amihez 
nagy szükség van képzett humántő-
kére – vallják a szak elindítói. A BGF 
abból a célból tervezte Udvarhelyre a 
képzést, hogy a Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskoláján helyi szakembe-
reket képezzen magyarországi neves 
oktatókkal. A végzett hallgatók ké-
pesek lesznek a turisták utaztatásával, 
elszállásolásával, ellátásával, a szabad-
idő eltöltésével és a területfejlesztéssel 
összefüggő tevékenységek folyama-
tainak tervezésére, szervezésére. Az 
újonnan induló szakra július 22-ig 
lehet jelentkezni. További informá-
ciók a www.foiskola.ro vagy a www.
egyetem.ro oldalon olvashatók.

A Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem a már meglévő tanítóképzés mel-
lett szeptembertől informatika-szak-
képzést is indít Székelyudvarhelyen. A 
kihelyezett kar beindításáról Bunta Le-
vente polgármester tavaly már egyez-
tetett az egyetem rektorával, nemré-
giben pedig tárgyalt a matematika és 
informatika kar tanszékvezetőjével és 
dékánhelyettesével, dr. Soós Annával, 
ennek eredményeként 20-30 hellyel 
indulhat a diplomás képzés Udvarhe-
lyen. Bunta tárgyalt Ulicsák Szilárd-
dal, a Bethlen Gábor Alap vezetőjével 
is, valamint Kató Bélával, a Sapientia 
Alapítvány kuratóriumának elnöké-
vel, hogy a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemnek Udvarhelyen 
is legyen kirendeltsége. A tárgyalások 
eredményeként jövőtől három szak 
indulhat Székelyudvarhelyen: faipari, 
energetikai és turisztikai.

Kétóránként egy születés

Nagyüzem volt hétvégén a Szé-
kely udvarhelyi Városi Kórház új-
szülöttosztályán: szombaton huszon-
négy óra leforgása alatt tizenketten 
jöttek világra – minden bizonnyal 
a kánikulai forróság hatására. Hat 
fiú és hat kislány született, egyikük 
hat hónapra látta meg a napvilágot, 
őt helikopterrel szállították a ma-
rosvásárhelyi kórházba. A tizenkét 
újszülöttből hat roma.

A legfiatalabbakra is gondoltak a Kápolnási Napok rendez-
vénysorozatán: a változatos programkínálatot felvonultató falunapok 
keretében a gyerekeket és a fiatalokat kézművessátor várta, ahol a gye-
rekek kipróbálhatták a gipszfestést, kosár- és hűtőmágnes-készítést. A 
Szent Gellért Alapítvány önkénteseinél az arc- és testfestést is lehetett 
gyakorolni. A falunapokon kulturális programokban sem volt hiány, a 
modern- és néptánccsoportok műsorai után a Neoton Família koncert-
jén nosztalgiázhattak a jelenlevők.  szöveg és fotó: tamás attila


