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A küldetés véget ért

Pótolhatatlan veszteség érte a Támasztma Zuglói Egyesületet: szakmai patrónusunkat, dr. Popovics Zsuzsanna tüdőgyógyász főorvos asszonyt
2015. június 17-én kísértük mély gyásszal a szívünkben utolsó útjára a Farkasréti temetőben.
Hirtelen halála megrázott valamennyiünket,
akik tiszteltük és szerettük.
A doktornő a 90-es években került az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetből
a Zuglói Tüdőgondozóba, amikor még szinte
ismeretlen fogalom volt a betegoktatás hazánkban. A főnővérrel összefogva határozták el
az asztmaklub megalapítását, hogy egészségtudatosabbak legyenek az oda járó betegek.
Mindketten elhivatott, lelkes, tervekkel teli, önzetlen emberek, akik időt és fáradságot nem kímélve meg is valósították az elképzelésüket, így
alakult meg az egyesületünk.
Hatalmas munka volt ez, de Popovics főorvosnő szakmai vezetőként azonnal elkezdte a
betegoktatást, a főnővér az egyéb programok
szervezését. Itt tanulták meg a betegek, hogy
egy asztmás mit tegyen, hogyan használja a
gyógyszerét és a segédeszközöket, és hogy
milyen életmódot folytasson ahhoz, hogy elkerülje a kórtermeket. Az oktatáson kívül nagyon

sok jó program is hozzájárult a közösségi élet
kialakulásához, ami etalon volt a civil szervezetek részére abban az időben Zuglóban. Tagjaink
létszáma megközelítette a 100 főt.
Sajnos a jelen helyzetben nincs okunk dicsekvésre. A főorvosnő elkerült tőlünk és munkabeosztása miatt csak ritkán találkoztunk. Megszűnt
a betegoktatás, működésünkhöz egyre nehezebb anyagi támogatáshoz jutni, nyolc tagunk
elhunyt, mi többiek pedig megöregedtünk, betegeskedünk.
A klub megszűnőben van. A májusi klubfoglalkozás volt az utolsó örömteli találkozás a Főorvosnővel, amikor hivatását március végén abbahagyva nyugdíjba vonult, és jutott ideje újra
közénk jönni. A hosszú, gyógyítással eltöltött
évek után rövid lett a pihenő, hirtelen ragadta
el a halál 68 éves korában. Személyében egy
lelkes, önzetlen, segítőkész, nagy tudású orvost
vesztettünk el.
Mi marad nekünk ezután? A jövőben egymást
kell támogatnunk, a meglévő jó kapcsolatokat
fenntartani és készülni az utolsó nagy utazásra.
Szabóné Robotka Erzsébet
a Támasztma Zuglói Egyesületet tagja

