Sikerült konszenzusra jutni a kormány és az ellenzék között
Interjú dr. Lehoczky Péter Gáborral, a XI. kerületi Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatójával

A Consensus was Reached between the Government and the Opposition

Interview with Péter Gábor Lehoczky MD, Director General of Szent Kristóf Specialist Clinic of the 11th District
Mikor tavaly idekerültem az intézmény élére,
még volt, hogy több hónapos várakozási listák
voltak, melyet nagymértékben sikerült lecsökkentenünk. A koronavírus ezt követőn nagymértékben befolyásolta ezt és az egész rendszert. Az
első hullám után gyakorlatilag nulláról indult a
várólista, s most ott állunk, hogy maximum
négyhetes várakozási listák vannak, amiket
igyekszünk – és ez polgármester úr kérése is volt
– úgy lecsökkenteni, hogy lehetőség szerint a
betegek minél hamarabb hozzájussanak az orvosi ellátáshoz. Ezek a várólisták természetesen a
sürgősségre nem vonatkoznak, azok, akik ezt
szeretnék igénybe venni, mindig azonnal hozzájutnak az ellátáshoz.

Dr. Lehoczky Péter életpályájában a legfontosabb szerepet mindig is a járóbeteg-ellátás jelentette. Huszonkét évig dolgozott az Uzsoki
Kórház sebészetén és a Hermina úti szakrendelőben, majd a János Kórház járóbeteg-ellátás igazgatói feladatát látta el. Volt igazgató a
Dél-pesti Kórházban és a Sportkórházban,
végül a Honvédkórház gyógyító betegellátási
igazgatójaként ment nyugdíjba. A zuglói orvosi kamara elnöke volt, amikor a szakellátásban dolgozó kollégáival megalapították a
MOK járóbeteg-szekcióját. A Medicina 2000
Poliklinikai és Járóbeteg Szövetségben is alapítóként az alelnöki és az elnöki posztot is
betöltötte. Nyugdíjba vonulása után vállalta
el a Szent Kristóf Rendelőintézet főigazgatói
feladatait főleg azért, hogy az összegyűlt szakmai tapasztalatait a nála mindig is központi
szerepet játszó szakrendelőben kamatoztathassa a betegek javára.
P A kerület lakói által elismert rendelőintézetet vezeti, nagyon sok pozitív vélemény érkezett szerkesztőségünkhöz is.
Kérem, meséljen arról minek köszönhető,
hogy ilyen jól tudnak működni?
– A kerületben mi vagyunk az egyetlen rendelőintézet, és ehhez mérten mindig is igyekeztünk biztosítani a lehetőséget a betegeknek, hogy
minél gyorsabban hozzáférjenek az ellátáshoz.
Ehhez a kerület egészségügyi szférából érkező
polgármestere is minden támogatást megad.
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P Mennyire érinti az intézet és az egészségügyi dolgozók munkáját a járvány?
– A rendelő működése a koronavírus-járvány
idején alapvetően változott meg. A beléptetésnél
már hőmérsékletméréssel és nyilatkozattétellel
indítunk, a fővárosban elsők között biztosítottuk
a maszkot és a kézfertőtlenítés lehetőségét már
januárban a koronavírus terjedése előtt az influenzajárványra való tekintettel, valamint folyamatosan végzünk tesztelést a rendelőintézetben
az egészségügyi és önkormányzati dolgozók,
óvónők, szociális hálózatban dolgozók részére. A
polgármester úr egy felülről nyitott támogatási
számlát indított tavasszal, ami jelenleg százhárommillió forint elköltését mutatja. Védőfelszereléseket, fertőtlenítőket és olyan berendezéseket
vettünk ebből a támogatásból, ami nemcsak a
szakrendelő és a háziorvosi rendelők, hanem az
óvodák, a bölcsődék, az önkormányzati működtetésű intézmények és a szociális ellátó hálózat és
az alapellátásban dolgozók ellátását is biztosította, ezek beszerzését nagyrészt a szakrendelő bonyolította. A támogatás révén ezek az intézmények lehetőséget kaptak, hogy idejében rendelkezésükre álljanak azok a modern fertőtlenítési
eszközök, melyek szükségesek a járványügyi
helyzetben, s ezzel szerencsére sikerült a fertőzést
meggátolnunk. Jó példa erre, hogy kerületben
lévő idősek otthonában ezeknek a lehetőségeknek is köszönhetően nem történt kiemelt fertőzés, hiszen mi már a kormányzati döntés előtt
leszűrtük az ott élő időseket és a dolgozókat is,
valamint biztosítottuk részükre a védőfelszereléseket és fertőtlenítőket is.

Outpatient care has always been the most
important area in Péter Lehoczky’s career. He
worked in the surgery of Uzsoki Hospital and
in the Specialist Clinic on Hermina Street for
22 years, then he was the Director of Outpatient Care at Szent János Hospital. He was
also the Director of the South Pest Hospital
and the Sports Hospital, and eventually retired as the Director of Healing and Patient
Care of the SBO Military Hospital. He was
the Chair of the Zugló Medical Chamber
when he established the outpatient section of
MOK (Hungarian Medical Chamber) with
his colleagues working in specialist care. He
also worked as Vice Chair and Chair of Medicina 2000 Association for Polyclinical and
Outpatient Health Services as a founding
member. After his retirement he took over the
duties of Director General of the Szent Kristóf
Clinic, mainly to make use of his accumulated professional experience for the benefit of
the patients in the specialist clinic, which has
always played a central role in his life.
P You are the head of a clinic highly
esteemed by the residents of the district,
and our editorial office also received a
lot of positive feedback on the institution. Please tell me why it functions so
well?
– We are the only outpatient clinic in the
district, and therefore we have always sought
to provide patients with the opportunity to
access health service as quickly as possible. The
district’s mayor, who also comes from the
health sector, provides all the necessary support. When I became the leader of the institution last year, waiting lists were several months

P Egy új beruházás indult annak érdekében, hogy a gyermekellátás feltételeit javítani tudják, illetve új szolgáltatásokat tudjanak biztosítani az Egészséges Budapest
Program (EBP) keretén belül az Újbudai
Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet létrehozásával. Ezen intézmény létrehozását a kerületben vita nélkül
mind a kormány, mind az ellenzék támogatta. Kérem, meséljen e projektről.
– A szakrendelőnk körülbelül százötvenháromezer XI. kerületi lakost lát el, ezen belül huszonkétezer gyereket. Mivel hozzánk tartoznak
más agglomerációs településeken élő lakosok is,
így e környékeket is beszámítva körülbelül hatvanötezer gyermek ellátásáról beszélünk jelenleg.
A kerületben az elkövetkezendő három-négy
évben huszonkétezer lakás épül, így arra kell számolnunk, hogy körülbelül nyolcvanötezer gyermek ellátását kell majd biztosítani. Nagyon örülünk annak, hogy konszenzusban valósulhat meg
ez a projekt, mert azt gondolom, hogy az egészség
és különösen a gyermekeink egészsége mindenképp konszenzussal támogatandó, ebben nincs
helye a politikai csatározásnak. Így az egyik legkorszerűbb egészségügyi intézmény fog létrejönni az országban, ahol szeretnénk európai szintű
ellátást biztosítani minden gyermek számára,
mely kiegészül a korszerű diagnosztikával és
felnőttellátással egy helyen.

long, but we managed to shorten them significantly. The subsequent coronavirus deeply
affected this and the entire system. After the
first wave, waiting lists started from virtually
zero, and now no one has to wait longer than
four weeks, which we are trying to reduce further – also at the mayor’s request –, so that
patients have access to medical care as soon as
possible. In urgent cases, there are no waiting
lists, of course; people in urgent need always
have immediate access to care.

P Kérem, mondjon pár szót a kerületben
tervezett további programokról, köztük a
„Gondoskodó Újbuda Programról”?
– Az önkormányzattal és dr. László Imre polgármester úrral közösen szeretnénk egy új programot bevezetni, mivel nagyon sok idős ember él
a kerületben, így őket szeretnénk biztonságban
tudni. Egyeztetés folyik egy olyan call center
létrehozásáról, ahol 24 órás ügyelet mellett, egészségügyi szenzorok (EKG, vércukormérő stb.)
idősekhez való kihelyezésével és egy mobilapplikáció segítségével is biztosíthatnánk az újbudai
betegek és idősek egészségügyi felügyeletét, s ha
szükséges a sürgős segítség megérkezését.

P How much does the pandemic affect
the operation of the institution and
health care workers?
– The operation of the clinic changed fundamentally due to the pandemic. At the entrance we start with temperature measurement
and declaration signing, we were among the
first in the capital to provide a mask and the
possibility of hand disinfection in January due
to the flu epidemic, before the spread of the
coronavirus, and are continuously testing
health care and municipal workers, kindergarten teachers and employees of the social network. The mayor launched a top-up support
account in the spring, which currently shows
the spending of HUF 103 million. Protective
equipment, disinfectants and tools were purchased, mostly by the specialist clinic, and they
were used by the clinic and GP surgeries, as
well as kindergartens, nurseries, municipally
operated institutions, workers of the social care
network and primary care. Due to this measure, the above mentioned institutions were
given the opportunity to acquire the modern
disinfection equipment needed in the pandemic situation in time, and fortunately we
were able to prevent the spread of infection. A
good example of this is that we managed to
keep infection out of retirement homes in the
district, as we had screened the elderly living
there along with the employees before the government’s decision, and equipped them with
protective gear and disinfectants.

P Felelősségteljes és sikeres munkája
végzéséhez a család nagyon sok segítséget nyújthat, bemutatná egy pár szóban
az önhöz legközelebb állókat?
– Feleségem magyar–német szakos tanár,
jelenleg az Osztrák Intézet igazgatói posztját
tölti be. Két fiam közül egyik sem lett orvos, a
nagyobbik fiam közgazdasági végzettségű a kisebbik ügyvédként dolgozik. Már három unokával büszkélkedhetünk feleségemmel és nagyon várjuk a további unokákat. Hobbim a
kertészkedés, és az ehhez kapcsolódó borászat.
Dr. Fodros István

P A new investment has been launched
in order to improve the conditions of
childcare and provide new services within the framework of the Healthy Budapest Programme (EBP) with the creation
of the Újbuda Children’s Health Centre
and One-Day Surgery. The establishment of this institution in the district
was supported without debate by both
the government and the opposition.
Please tell us about this project.
– Our Specialist Clinic provides service for
about 153,000 residents of the 11th district,

including 22,000 children. As residents living
in other areas of the agglomerations also belong to us, we are actually talking about health
service given to approximately 65,000 children. Over the next three or four years,
22,000 apartments will be built in the district,
that will increase the number of children to
85,000. We are very pleased that this project
is backed by a consensus, because I believe
that health, and in particular our children’s
health, must be supported by consensus, and
there is no room for political battle in this.
Thus one of the most state-of-the-art healthcare institutions in the country will be created, where we want to provide Europeanlevel care for all children, complemented by
cutting-edge diagnostics and adult care in one
place.
P Please say a few words about other
programmes planned in the district, including the “Caring City” project?
– With the municipality and mayor Dr
Imre László, we would like to introduce a new
programme, as many elderly people live in the
district whom we want to keep safe. Negotiations are underway to set up a call centre
where, in addition to 24-hour on-call care, the
placement of health sensors (ECG, blood glucose meter, etc.) are provided to the elderly,
and we also set up a mobile application which
could ensure the health supervision of patients
and the elderly in Újbuda and the arrival of
urgent help if necessary.
P In order for You to do Your responsible work successfully, You might need a
lot of help from the family. Would You
introduce Your beloved ones in a few
words?
– My wife is a Hungarian–German teacher and is currently the director of the Austrian
Institute. My two sons did not become physicians; my older son has a degree in economics,
the younger one works as a lawyer. We can
boast with three grandchildren with my wife,
and we are looking forward to having more
grandchildren. My hobbies are gardening and
the related winemaking.
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A függetlenség szentje – könyv Szent II. János Pál pápáról
The Saint of Independence – Book on Pope St John Paul II
Szent II. János Pál pápa születésének (1920. május 18.) 100. évfordulója alkalmából, a budapesti Lengyel Intézet kezdeményezésére, a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent A függetlenség szentje című
színes album. A pápának emléket állító könyv bemutatója 2020. szeptember 22-én volt a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban sok érdeklődő részvételével. Osztie Zoltán plébános vendégeként az eseményen jelen volt őexc. Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság nagykövete, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Joanna
Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója, a magyar, lengyel és
angol nyelvű album társszerkesztője.
A 336 oldalas, színvonalas kiadvány a pápa lelkipásztori látogatásainak állomásait mutatja be bélyegeken, képeslapokon keresztül, amelyeket Steindl Rezsőnek a Szentatyával kapcsolatos gazdag gyűjteményéből
válogattak. A lengyel pápa 1978-tól, 27 éven át vezette a Római Katolikus Egyházat, apostoli útjai során 1991-ben és 1996-ban járt Magyarországon is, az ezekre az alkalmakra a könyv kiemelt figyelmet szentelt.
A pápa 104 külföldi útja során nem csak evangéliumot hirdetett, a szabadság, a függetlenség, az igazságosság és a méltóság fontosságának
eszméit is terjesztette. Ezzel hozzájárult a társadalmak lelki és erkölcsi
megújulásához, és politikai változásokat is kezdeményezett, erőt és bátorságot adott az elnyomott nemzeteknek. Így jogosan nevezik a lengyel
pápát a függetlenség szentjének egyetemes dimenzióban is, aki mély
nyomot hagyott Európa és a világ történetében.
A rendezvény végén a megjelentek virágokat helyeztek el a templom
rózsakertjében található magyar–lengyel vonatkozású Szent Hedvig és
Szent Kinga szobránál, akiket II. János Pál pápa avatott szentté. Az 1000
példányban kiadott könyv Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., a Budapesti Lengyel Intézet, és a Magyarországi Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének támogatásával készült.
P. A./A. C.
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On the occasion of the 100th anniversary of the birth of Pope St
John Paul II (18 May 1920), on the initiative of the Polish Institute in
Budapest, Szülőföld Publishing House produced a colourful album
entitled The Saint of Independence. The book launch took place on the
22nd September 2020, in the Budapest Inner-City Parish Church of
the Blessed Virgin with the participation of many invitees. Among the
guests of parish priest Zoltán Osztie, was H.E. Jerzy Snopek, Ambassador of the Republic of Poland, Mr Zsolt Semjén, Deputy Prime
Minister and Ms Joanna Urbańska, Director of the Polish Institute in
Budapest, the co-editor of the Hungarian–Polish–English album.
The 336-page, high-quality publication presents the stages of the
Pope's pastoral visits through stamps and postcards selected from Rezső
Steindl’s rich collection on the Holy Father. From 1978, the Polish
pope led the Roman Catholic Church for 27 years, and during his
apostolic journeys he also visited Hungary in 1991 and 1996, the book
pays special attention to these occasions. In the course of his 104 trips
abroad, the Pope not only preached the gospel, but also spread the
ideals of the importance of freedom, independence, justice, and dignity. In doing so, he contributed to the spiritual and moral renewal of
societies and also initiated political change, giving strength and courage to oppressed nations. Thus, the Polish pope is rightly called the
Saint of Independence in a universal dimension, who has left a deep
mark on the history of Europe and the world.
At the end of the event, guests placed flowers at the statues of
Hungarian–Polish saints St Hedwig and St Kinga – canonised by John
Paul II – to be found in the rose garden of the church. The book,
published in 1000 copies, was created with the support of the Hungarian Government, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, the Polish Institute
in Budapest, and the St Adalbert Association of Polish Catholics in
Hungary.

