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Richter nagyberuházás 
Debrecenben

A Debrecenben felépülő egység terápi-
ás fehérjéket készít majd rovar vagy
emlős sejtek felhasználásával. A mint-
egy 110 embert foglalkoztató üzem vár-
hatóan 2012-ben kezdi meg működé-
sét. Az első években, mint azt a cég ve-
zérigazgatója elmondta, klinikai vizs-
gálatokhoz szükséges mintákat gyárta-
nak, termelőként a piacon 2014-ben kí-
vánnak megjelenni. A beruházás kb.
15 milliárd forintba kerül. (Weborvos)

Elhunyt a visszavarrt karú férfi

Július 8-án replantálták egy 56 éves férfi
felső végtagját a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kór-
ház Traumatológiai Osztályán; a férfi
karját munkagép szakította le. Csiba Gá-
bor a kórház főigazgató főorvosa közölte:
a csaknem hétórás operációt követően a
helyreállított felső végtag életképesnek
bizonyult, keringése helyreállt, a beteg-
nek minden esélye megvolt arra, hogy
meggyógyuljon és sérült karja működő-

képes lehessen. A férfi halálát az okozta,
hogy egy rendkívül gyors lefolyású, szep-
tikus állapot alakult ki, ami néhány óra
alatt fejtette ki végzetes hatását.

Nem lehet szülésznőt választani
az ÁEK-ban
A kismamák nem választhatnak szü-
lésznőt az Állami Egészségügyi Köz-
pontban, a felső vezetők döntésük meg-
hozatalakor a munkaidőnormák meg-
sértésére hivatkoztak. Török Miklós, a
szülészeti osztály vezető főorvosa nem
ért egyet a döntéssel, szerinte a szülész-
nők nem számolják el túlóraként azt az
időt, amit olyan szüléseknél töltenek,
ahol a kismamák kérték a közreműkö-
désüket. (MTI)

Változások a Pfizer 
Magyarország Kft. vezetésében
A Pfizer döntést hozott a Pfizer Magyar-
ország Kft. főbb menedzsment funkciói-
nak konszolidálásáról. Ennek értelmé-
ben a kormányzati kapcsolatokért fele-
lős igazgatói pozíció megszűnik, amely-
nek teendőit a továbbiakban Mario
Gattino, a magyar leányvállalat ügyveze-
tő igazgatója fogja ellátni. Székely Krisz-
tina kormányzati kapcsolatokért felelős
igazgatói munkaviszonya közös meg-
egyezéssel megszűnik. (Weborvos)

MI TÖRTÉNT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN?

Kórházügyeink
Összekötő híd épült a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház „C” és „D” épületei kö-
zött. Nem kell esőben-hóban tolni a
betegeket egyik részből a másikba.

Teljes létszámmal akarja átvenni az eg-
ri kórház működtetését a HospInvest,
ezért munkaerő-toborzásba kezdett.

Kórházakba mennek a mentőtől az or-
vosok. Az OMSZ-nak komoly vetély-
társa keletkezett a súlyponti kórházak
és a sürgősségi betegellátó osztályok
kialakításával.

A mentők az egyik leglényegesebb
szereplői az egészségügyi rendszer-
nek, mert a betegek gyakran először a
mentősökkel találkoznak, amikor baj
van – jelentette ki az emődi mentőállo-
más avatásán Székely Tamás.

Új országos intézet felállítását sürgették
a pszichiáter szakma képviselői. Alkal-
mas lenne a célra a Nyírő Gyula Kórház
vagy a budai MÁV-kórház épületei is.

K észültünk rá,
mégis meg-
d ö b b e n t ő e n

hatott, hogy néhány
nappal 79. születés-
napja után, hatalmas
lelkierővel és méltó-
sággal viselt hosszú
szenvedés után el-
hunyt dr. Cséffalvay
Tibor szülész-nőgyó-
gyász főorvos, az or-
vostudományok kandi-
dátusa.

Több mint fél évszá-
zados gyógyító munkáját a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetem elvégzése után pato-
lógusként kezdte. Az ott szerzett tapasz-
talatok birtokában, azokra alapozva vá-

lasztott új szakterüle-
tet, és lett a szülészet-
nőgyógyászat elismert
szakembere. Több évig
dolgozott a hatvanas
években Németország-
ban, majd a János Kór-
házban. Szakmai kitel-
jesedését a Vas utcai
Kórház szülészeti osz-
tályának megszervezé-
se és vezetése jelentet-
te. Élete nagyobb részé-
ben a hivatásának élt.
A családi programokat

is otthagyta számos esetben, ha betegei-
nek, munkatársainak szüksége volt ta-
pasztalatára, tudására. Sokan ismerték,
sokan szerették, számos család boldog-

ságának volt aktív részese. Sikeres tevé-
kenységét azonban nemcsak betegei ér-
tékelték. Iskolát teremtett maga körül.
Rendkívül fontosnak tartotta a folyama-
tos képzést, a képzésben való részvételt.
Számos konferenciának volt kezdemé-
nyezője, szervezője, a szervezés segítője.
Széles körű személyes és szakmai kap-
csolatait csak a szakképzésért, a szak-
mai rendezvények sikeréért és munka-
társai boldogulásának elősegítéséért volt
hajlandó igénybe venni.

Fegyelmet követelt és fegyelemből
példát mutatott. Sokunknak volt példa-
képe, tanára, tanácsadója. Fontos volt
számára a közösség bizalma. Büszke
volt munkatársaira. Jó főnök, jó barát, jó
orvos volt. Emléke sokunk szívében és
gyermekeinkben tovább él.

Nyugodj békében.
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