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lük tet kar ján a szí ve. A több ség vo na ko dik „meg ér te ni” Dar -
ren sza va it, így a ke zek nem nyúl nak fe lé – pe dig ne héz
nem el fo gad ni aján la tát. Amúgy per sze kü lö nös ér zés az ujj -
be gyek alatt érez ni a lan gyos pul zá lást. Most, a szó szo ros
ér tel mé ben elsô kézbôl, érin tés bôl ta nu lom meg, mi vel (is)
jár dial izált nak len ni. 

A tüs kés re nyírt ha jú, mo soly gós fi a tal em ber le hajt ja ing -
uj ja it, s már megint nem lát szik raj ta, hogy sú lyos be teg vol -
na. A te rem be lép tem kor orvos-elôadó nak gon dol tam, hi -
szen az U alak ban kör be ra kott sze mi ná ri u mi asz ta lok egyik
dísz he lyén ült és jegy ze te it ra kos gat ta. Mo so lyog va üd vö -
zölt min den érkezôt, s míg a kez dés re vár tunk, in ni kí nált az
asz tal ra ké szí tett pa lac kos vízbôl. Az ese mény té má já ra
utal va pró bál tam „tár gysz erû” vá laszt ad ni: hogy ne kér nék,
leg alább át mos sa ve sé i met. Mint ha kétkedô fej moz du lat tal
re a gált vol na, ám ez csak jó val késôbb ju tott eszem be, el -
vég re ma gá nak is töl tött, és ivott pár korty nyit. 

Dar ren a kór ral va ló együt télés rôl be szél. A di a lí zis ál tal
szi go rú ke re tek kö zé szo rí tott élet mód já ról. A szer ve ze tet
igény be vevô ve se pót ló kezelésekrôl. Em lí ti, hogy min den
al ka lom mal leg alább 2 pa lack nyi fo lya dé kot ve szít. En  nyit –
mu tat ja fel a vi zes-fla kont. Meg jegy zi, a ve se be teg nek nem
sza bad so kat in nia, mert szer ve ze te nem ké pes ki vá lasz ta -
ni. Vö rös vér sejt szá ma sza ka szo san ug rá ló vál to zá sa i ról be -
szél, meg ar ról, né ha an  nyi ra ki fá raszt ja a ke ze lés, hogy
utá na ágy ba bú jik pi hen ni ki csit – mielôtt edzés re in dul na.
Dar ren ugyan is in ten zí ven spor tol – ma is. 

Su gár zik belôle az ener gia, a jó kedv, az op ti miz mus. Tel -
jes éle tet él, mond ja, bár ál lan dó mun ká ja nem le het, hi szen
he ti 3-4 al ka lom mal fél na po kat a dial izáló ál lo má son tölt. Ha
ép pen jól ér zi ma gát, jegy zi meg, szü lei vál lal ko zá sá ban se -
gít – cse ré be a csa lád anya gi és er köl csi tá mo ga tá sá ért.
Barát nô je a mielôb bi esküvôt szor gal maz za, ô azon ban az
is me ret len (a re mélt kö ze li) jövôbe tol ja a dá tu mot. El vég re
még nem le het. A ve sé jét vár ja. Ha jön a te le fon, hogy meg -
van a beül te th etô szerv, ne ki órá kon be lül a kli ni kán kell len -

Ve se pót ló ke ze lé sen, szerv át ül te tés elôtt
In ter jú Dar ren-nel, Eu ró pa leg gyor sabb be teg em be ré vel

So kat fájt a fe je, és egy re több ször lá tott ho má lyo -
san. Szem or vos hoz ment, aki azon nal kór ház ba küld te.
Ott a több fé le spor tot ûzô, egész sé ge sen élô fi a tal em -
bert av val szem be sí tet ték, nagy be teg: ve sé je alig
mûködik. Az ang li ai Bed ford shire-i Egye tem sport és fit -
ness sza kán a dip lo má zás elôtt ál ló 20 éves ír Dar ren J.
Caw ley – alig két hét tel késôbb – di a lí zis re ke rült. 

Ta nul má nyai be fe jez té vel vis  sza tért Íror szág ba, 7-8
hó nap pal késôbb do nor-ve sét ka pott. Ha ma ro san új ra
spor tolt, s a transz plan tál tak vi lág já té ká ra Ja pán ba uta -
zott. In nen, majd töb bi versenyérôl is, érem mel tért ha -
za. 2002-ben, a ma gyar já té kok után az ered mé nyek örö -
mé be már üröm ve gyült – meg tud ta, ve sé jét vírus fer -
tôzés tá mad ta meg, és el kel lett tá vo lí ta ni. Dar ren az óta
– im már 8 éve –, új ra di a lí zis re jár. A sport per sze to -
vább ra is az éle te. Ma ra dék sza bad ide jé ben egy re több
jó szol gá la ti mun kát vé gez – is ko lá sok nak tart fel vi lá go -
sí tó elôadást a ve se szerepérôl, a di a lí zis, a transz plan -
tá ció lényegérôl. Fel nôtt kö zön ség elôtt a szerv do ná ció
fon tos sá gát hang sú lyoz za. Meg akar ja mu tat ni, be te gen
is le het har mo ni kus, ér té kes, minôsé gi éle tet él ni, fon -
tos cé lo kat kitûzni. Köz ben pe dig új ve sé re vár – op ti -
mis tán, re mény ked ve, ôsz in tén bíz va a sze ren csés
jövôben, az ez út tal po zi tív vég ki fej let ben...  

Eu ró pai Par la men ti képviselôk és egész ség ügyi új ság -
írók kis cso port já nak tart be teg ség-be mu ta tó elôadást Dar -
ren a Ve se Vi lág nap ja al kal má ból szer ve zett ta lál ko zón
Stras bourg ban. Áll hall ga tó sá ga elôtt, s míg be szél, feltûri
mind két ing uj ját és mu tat ja al kar ja it. Ha tal mas ra szé le se -
dett, kitüremkedô erek há lóz zák be, mint ha bôrszínû so vány
kí gyók te ke reg né nek raj ta. Ma gya ráz za is, ezek itt a se bé -
szi leg ös  sze kap csolt ar té ri ák-vé nák, a ve se pót ló ke ze lés -
hez szük sé ges fisz tu lák, amibôl ná la egy re töb bet kell ki ala -
kí ta ni. Bíz tat ja a jelen lévôket, bát ran ta pint sák meg, mi ként

Az egész ség ügyi el lá tás sal és a be te gek jo ga i val fog lal ko zó szín vo na las új ság írást kí ván ta ösz tö nöz ni az Eu ró pai Bi zott -
ság – a 2010-ben már má sod szor meg hir de tett – Eu ró pai Uni ós Egész ség ügyi Új ság írói Díj pá lyá za tá val. Az „Eu ró pa a be -
te ge kért” eln evezésû kam pány ré sze ez a pro jekt is, amely 11 na gyon fon tos eu ró pai egész ség po li ti kai té má ra (kez de mé -
nye zés re) kí ván ja fel hív ni az egész ség ügyi el lá tá sért felelôs szak em be rek, dön tés ho zók és a la i kus köz vé le mény fi gyel mét.
A té mák meg je lö lé sét az a cél ve zé rel te idén is, hogy jobb egész ség ügyi el lá tás ban ré sze sül hes sen min den Eu ró pá ban élô
pol gár. A díj jal pe dig azo kat az új ság író kat ju tal maz za az EB zsûri je, akik, meg íté lé sük sze rint, jelen tôs mér ték ben elôsegítet -
ték, hogy a né pes ség tag jai: be te gek és egész sé ge sek meg ért sék a külön bözô egész ség ügyi kér dé se ket, és akik nek írá sai
ki fe je zés re jut tat ják a pá ci en sek és az egész ség ügyi dol go zók el vá rá sa it, gon do la ta it, ér zé se it. Az ün ne pé lyes díj ki osz tón az
Eu ró pai Unió 27 tag ál la má nak nem ze ti nyer te sei kö zött ma gyar résztvevôként az IME mun ka tár sa, Fa ze kas Er zsé bet pá lyá -
zó is részt vesz – az Eu ró pai Uni ós ver seny gyôzte seit lap zár tánk után, no vem ber 30-án hir de tik ki Brüs  szel ben.

Ka rá cso nyi – je len – lap szá munk ban ol vas hat ják ked ves Ol va só ink Fa ze kas Er zsé bet pá lya mun ká ját, mely el tér la puk
meg szo kott stí lu sá tól, azon ban fon tos nak tart juk, hogy az IME ked velôi is meg is mer hes sék írá sát. Egy ben kö szö ne tet mon -
dunk a WEBBeteg mun ka tár sa i nak, hogy hoz zá já rul tak a cikk köz lé sé hez.

Szerk.
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nie. Nem sza kít hat ja meg a nász utat. Új ve sé vel kí ván
nôsül ni, em lé ke ze tes nász utat akar, majd ál lan dó ál lást,
hogy el tud ja tar ta ni leendô csa lád ját. Ad dig meg tü rel me sen
vár. Nap ja it ki töl ti a re mény ke dés és a szol gá lat... 

Váz la to san en  nyit mon dott ma gá ról Dar ren a szak mai
elôadá sok elôtt. Az or vo sok pe dig az ô pél dá já ra hi vat koz va
be szél tek ar ról, hogy bár az eu ró pai né pes ség 10 szá za lé -
kát érin ti a kró ni kus ve se be teg ség, megelôzésére hi ány zik a
megfelelô eu ró pai, il let ve nem ze ti stra té gia. Már pe dig a pre -
ven ció se gít sé gé vel le het csak csök ken te ni a di a lí zis re
kerülô és a ve se át ül te tés re – oly kor hos  szú éve kig is hi á ba
– vá ra ko zó be te gek szá mát. Mi nél több élô do nor ra, „jó
minôségû” beül te th etô szerv re vol na szük ség, is mét lik a
nefrol ó gu sok, s ké rik, ne csak a Ve se Vi lág nap já nak kam pá -
nya fi gyel mez tes sen a megelôzés fon tos sá gá ra, a kró ni kus
ál la pot koc ká za ta i ra. Azért szor gal maz ták a ta lál ko zót a ve -
se egész sé gé ért dol go zó EP mun ka cso port tag ja i val, hogy
se gít sé gük kel sze rez zék meg az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sát
a té ma fel ka ro lá sá ra. Te remt se nek lehetôséget a nyil vá nos -
ság elôtt a ki ala kult kór ke ze lé sé nek meg ér té sé re, a ke ze lé -
si el já rá sok meg is mer te té sé re. Szó lít sák fel az EU tag ál la -
ma i nak egész ség ügyi dön tés ho zó it, tart sák na pi ren den a
szerv át ül te tés ügyét, tár gyal ja nak, tisz táz zák a transz plan -
tá ció, a szerv do ná ció – ma még sok szor nem azo no san ér -
tel me zett – eti kai, val lá si, or vo si, egyé ni kér dé se it. A la kos -
ság pe dig is mer je fel, a kü lön ben el te me tett szer ve ket fel le -
het ne aján la ni má sok meg men té sé re, élet minôségük ja ví tá -
sá ra. Egy ha lott külön bözô szer vei akár 7-8 be teg éle tén se -
gít het nek. Ja ví ta ni kel le ne az ál ta lá nos tá jé ko zott sá got –
Dar ren és a hoz zá ha son lók ér de ké ben.

Dar ren szí ve sen fo gad ja a to váb bi kér dé se ket – be szél -
ge té sünk a stras bour gi ren dez vé nyen szük ség kép pen fél -
be sza kadt, ám írás ban az óta is foly ta tó dik. Kór tör té net ének
és éle té nek rész le tei sor ra bon ta koz nak ki le ve le zé sünk so -
rán. Elôször per sze új ra vis  sza tér tünk a „nul ladik” pil la nat -
hoz – ho gyan is kezdôdött...

Ha jól em lék szem, né hány hó nap tör té né sei ve zet ték be
a fo lya ma tot, ír ta Dar ren. Egy re töb bet fájt a fe jem, s vé gül
an  nyit rom lott a lá tá som, hogy már nem csak az ol va sás
ment ne he zen, de alig lát tam a lab dát fo ci köz ben. Nem volt
mi re vár nom – sze gény di ák lé vén, el men tem az in gye nes
egye te mi ren de lés re. A dok tornô meg hall ga tott, majd fel ve -
tet te, ha úgy gon do lom (rám bíz ta! Ha úgy aka rom!), men jek
el egy op ti kus hoz. Lát szott raj ta, azt hi szi, csak a vizs ga aló li
fel men tést, a ki bú vót ke re sem. (Az óta töb ben mond ták, pe -
rel jem be ha nyag sá gá ért, hogy min den fé le vizs gá lat nél kül
el en ge dett, egy ál ta lán nem fog lal ko zott av val, mek ko ra koc -
ká zat tal élek!) Mi vel to vább ra is ho má lyo san lát tam, a fe jem
meg fájt, be je lent kez tem egy lát sze rész hez. A ka pott idô -
pont, 4-5 nap pal késôbb, szom bat ra esett. Az op ti kus meg -
vizs gált, le ír ta mit ta lált, mit gya nít, majd azt mond ta, le ve lé -
vel most azon nal men jek a leg kö ze leb bi kór ház sürgôssé gi
osz tá lyá ra. Til ta koz tam, az le he tet len, es te fut ball mec  csem
van, hi ány zom a csa pat ból. Az or vos nem tá gí tott, el ma gya -
ráz ta, pa na sza i mat a kó ro san ma gas vér nyo má som okoz za,

a fi zi ka i lag rend kí vül megter helô kel ta (gael) fo ci köz ben
akár ma es te agy vér zést kap ha tok. Sze ren csé re szót fo gad -
tam ne ki. A kór ház ba fitt, egész sé ges (hit tem én) sport sza -
kos di ák ként ér kez tem te hát, ám ve se elég te len ség mi att
dial izált be teg ként jöt tem ki on nan. Az el vég zett biop szia
sze rint ve sém an  nyi ra be teg volt, hogy mûködésébôl 20%-
os nál ki sebb ka pa ci tás ma radt. Hogy mitôl? Az or vo sok fel -
te vé se sze rint, akár egy to rok gyul la dást oko zó strep to coc -
cus fer tôzés mi att.

Az egye tem utol só (3.) évét di a lí zis re jár va vé gez tem.
Nem akar tam még ha za u taz ni, mert na gyon elé ge dett vol -
tam a ke ze lé se met vál la ló – a ve se be teg sé gek re spe ci a li zá -
ló dott – ang li ai kór ház zal (Lis ter Hos pi tal, Steve nage).
Transz plan tá ci óm ra azon ban már Íror szág ban ke rült sor.
Kö zel akar tam len ni a csa lá dom hoz, az ott hon hoz.

A be teg sé gem elôtt sok fé le spor tot ûztem. Ír or szág leg -
nép sz erûbb „nem ze ti” sport ja (a kel ta fo ci, ahol kéz zel, láb -
bal le het ve zet ni, ke zel ni a lab dát) mel lett ked ven cem volt a
boksz, a rög bi, meg a fut ball, és egyéb ké zi-, ütôs lab da já -
ték ok. A mûtét után a lis ta jelen tôsen le rö vi dült. Ami kor ér te -
sül tem a szerv át ül te tet tek olim pi á já ról, at le ti zál ni kezd tem.
In dul tam a 100, 200, 400 mé te res fu tás ban, kis lab da do bás -
ban, tá vol ug rás ban, bi cik li zés ben, te ké ben. 2001-ben,
Kobe-ban a ja pán já té ko kon 200, 400 mé te ren bron zot nyer -
tem. Ez en gem is meg le pett, mert éle tem ben nem vol tam fu -
tó pá lyán. Az óta 3 eu ró pai ver se nyen vet tem részt. A 2002-
es ma gyar já ték azért em lé ke ze tes, mert ezt követôen tud -
tam meg, poly oma-fer tôzés mi att a be ül te tett ve sém is be -
teg, ki kell ope rál ni. A 2004-es szlo vé ni ai versenyekrôl, már
dial izált in du ló ként, 3 ezüst és 1 arany ér met hoz tam el. A
2008-as né met já ték kü lö nö sen szép em lék, mert oda már
barát nôm, Aoife is ve lem jött. Rá adá sul a 4 érem mel itt vol -
tam a leg si ke re sebb, ami azért nem túl nagy szó, mert jó val
ke ve seb ben spor tol nak az én ka te gó ri ám ban, mint a transz -
plan tál tak kö zött. Nem egy szer kel tek de rült sé get a hall ga -
tó sá gom kö ré ben, ha az zal büsz kél ke dek, én va gyok Eu ró -
pa leg gyor sabb be teg em be re. 

Va ló já ban ta nít hat nék spor tot, mert dip lo mám fel jo go sít
er re. De a di a lí zis mi att csak rész mun kát vál lal ha tok. Dol -
goz tam a spe ci á lis olim pi án, edzôként se gí tet tem a sa já tos
igényû (pél dá ul vég tag hi á nyos, nem lá tó, sé rült, fo gya té kos)
spor to lók fel ké szí té sét, és vol tam helyettesítô tor na ta nár
szülôváro som ban, West port ban.  

Nyolc éve dial izál nak. Amíg a ví rus tel je sen el nem
hagy ta a szer ve ze te met, a vá ró lis tá ra nem vet tek vis  sza.
Most nagy já ból 5 éve va gyok a lis tán – ez az idôszak az ír -
or szá gi át lag nál hos  szabb. At tól tar tok, nem túl jó elô jel szá -
mom ra, hogy szer ve ze tem ben túl ma gas az an ti tes tek ará -
nya. De fo lya ma to san ellenôrzik az ér té ke ket, s most úgy
tûnik, rend ben lesz min den. Ér zem, kö zel a mûtét. Biz to san
ha ma ro san hív nak. 

Nem akar tam élô do no ros transz plan tá ci ót. Csa lád tag ja -
im, ba rá tok, sôt ide ge nek is fel aján lot ták ve sé jü ket. De nem
fo gad ha tom el. Négy hú gom még fi a tal, csa lád juk van vagy
lesz, nem le het nek ilyen ön zet le nek ve lem! Ha a következô
be ül te tés nem lesz si ke res, majd ak kor meg fon to lom az élô
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szerv be ül te té sét. Je len leg azon ban tel je sen egész sé ges -
nek ér zem ma gam, nem okoz gon dot a vá ra ko zás. Van mi -
vel el töl te nem az idôt.

Ami ó ta be lép tem a West port-i Lion s’ Klub ba, sok jó té -
kony sá gi mun kát vég zek. Az ír Ve se-ala pít vány (Irish Kid -
ney Asso ci a tion, IKA) és egy ku ta tá si alap (Pun chestown
Kid ney Research Fund) szá má ra gyûjtöm a pénz be li tá mo -
ga tást, és is ko lai fel vi lá go sí tás sal szol gá lom a transz plan tá -
ció ügyét. Al kal mas elôadó va gyok, el vég re már 12 éve
belül rôl, jól is me rem a té mát. Elsô cé lom volt, hogy já rá som
(Mayo) min den is ko lá ját fel ke res sem. Az óta bôvül a kör,
más dial izált fi a ta lo kat is pró bá lok rá ven ni, ôk is lá to gas sák
sor ra me gyé jük ok ta tá si in téz mé nye it. Utaz ni is hív nak, de
nem min dig si ke rül el men nem. A di a lí zis mi att nem vál lal hat -
tam egy utat Chi lé be. Az tör tént, hogy tud to mon kí vül, test -
vé rem be ne ve zett egy chi lei „he lyi hôs” pá lyá zat ra. Meg -
nyer tem a 10 ezer eu rós fôdí jat, amit hely ben kel lett vol na
át ven ni. Nem utaz tam el, jött vi szont a pénz, amit az idén
Dublin ban tar tan dó transz plan tá ci ós já té ko kon in du ló dia-
l izál tak tá mo ga tá sá ra aján lot tam fel. 

Meg ír tam Dar ren nek, örü lök, hogy meg is mer het tem.
Szá mom ra ô a po zi tív hoz zá ál lás élô pél da ké pe – hi szen rit -
kán ta lál koz ni olyan fi a tal em ber rel, aki elég bá tor, hogy a
nyil vá nos ság elé tár ja sze mé lyes prob lé má it, nyo mo rú sá gát
„csökken t-értékûségét“‘, s köz ben ké pes re ményt, bi zal mat
su gá roz ni, mert ôsz in tén hisz a lehetôségek ben, a szebb
jövôben. Ez fôleg ak kor mintaértékû, ami kor an  nyi – lát szó -
lag egész sé ges – em ber vi szont foly ton ló gat ja az or rát, va -
la mi ért elé ge det len, bé két len. Meg osz tot tam ve le a stras -
bour gi prog ram egyik szervezôjének gon do la ta it is: 

A ká ro so dott ve se nem tud ja el tá vo lí ta ni a szervezetbôl a sa lak anya go kat (az anyag cse re vég- és mel lék ter mé ke it, a
vér ben lévô mérgezô anya go kat), il let ve a fe les le ges víz men  nyi sé get. Ezért mes ter sé ges szûrés sel kell meg ol da ni a
tisz tí tást – a hemodi alízis so rán a di a li zá tor eln evezésû szer ke ze ten ára mol tat ják át a vért. A szûrést végzô memb -
rán olyan szerkezetû, hogy a vér sej tek és a nagyméretû fe hér jék nem ke rül nek át a dial izáló ol dat ba. A vér el tá vo lí -
tá sa és a szer ve zet be va ló vis  sza jut ta tá sa ér de ké ben szük sé ges a se bé szi úton lé te sí tett kap cso lat: egy verôér (ar -
té ria) és egy vissz ér (vé na) kö zöt ti (az úgy ne ve zett arte ri ovenózus, rö vi den A-V) fisz tu la ki ala kí tá sa. A vér ki-be ára -
mol ta tá sa a fisz tu lá hoz kap csolt csö vön ke resz tül tör té nik.

„Na gyon meg ha tó volt a hi he tet le nül bá tor ír fiú pél da -
mu ta tó, lelkesítô be mu ta tó ja. Egy do log a ve se baj ról szó -
ló ada tok kal, té nyek kel ta lál koz ni, és egé szen má sik do -
log, meg hall gat ni egy át élt ma gán tör té ne tet. Ilyen kor há -
lás az em ber a sors nak, hogy egész sé ges le het. Ezt az ál -
la po tot tel je sen ter mé sze tes nek, adott nak ves  szük, nem
gon do lunk rá, hogy oly kön  nyen el is le het ve szí te ni! Nem
törôdünk ve le, hogy meg tar tá sá ért ten ni is kel le ne va la -
mit. Per sze, ilyen az em be ri ter mé szet! De egy- e gy ilyen
ta lál ko zás rá döb bent, nincs ez így jól. Fel kell ráz ni ma -
gun kat. Tu da tá ban kell len nünk, ha egész sé ge sek va -
gyunk, kincs van ránk bíz va, amit ôrizni kell. Ép pen úgy,
ahogy Dar ren ôrzi a re ményt, még így is, be te gen. Pél da -
mu ta tá sa mi att volt olyan fe led he tet len a Ve se Vi lág nap -
ján tör tént ta lál ko zó.”

Dar ren nagy öröm mel fo gad ta a szervezô so ra it, vá lasz -
le ve lé ben ô is cso dá la tos nak ne vez te az ese ményt, mert av -
val szem be sül he tett, hogy igen, be te gen is, men  nyit te het
má so kért, mi lyen fon tos üze ne te ket jut tat hat el a nyil vá nos -
ság hoz. Ar ra kért, ha írok ró la, be szá mo lóm, épp úgy, mint
a transz plan tá ció kérdésérôl szó ló min den cik kem, le gyen
na gyon po zi tív. Csak a derûs, re ményt adó írá sok se gí tik az
új, egész sé ge sen beül te th etô szer vek re vá rók ügyét. Még
meg je gyez te, te kint sem úgy vá la szát, mint a leg hos  szabb
mailt, amit va la ha is írt – di a lí zis köz ben, egyik ke ze egyet -
len uj já val pö työg tet ve.

„Slainte” bú csú zik Dar ren, mint ma gya ráz za, ev vel a
szó val koc cin ta nak, isz nak egy más egész sé gé re az írek a
pub- ban. „Slainte mo chara” – is mét li meg: „jó egész sé get
ba rá tom“.

Fa ze kas Er zsé bet

A SZERZÔ BEMUTATÁSA

Fa ze kas Er zsé bet magyar-angol sza-
kos tanári diplomát szerzett – a tanítás
mellett, fôállásban, üzemi lapnál kez -
dett dolgozni. A kétéves újságíró iskola
el végzése után a Magyar Hírlaphoz k e -
rült. Véletlenszerûen találtak rá az
egész ségügyi témák, drámai élethely -

ze tekrôl szóló riportjai az Élet és Irodalom, az Új Tükör, a
Nôk Lapja, a Valóság, a Mozgó Világ hasábjain jelentek
meg. A Nép sza badság egészségügyi magazinjának, a
Gyó gyásznak fe le lôs szerkesztôi pozíciójából küldte a
lapvezetés nyugdíjba. Szabadúszóként jelenleg az IME és
a WEBBeteg.hu munkatársa.


