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KOMÁROM KÓRHÁZMENEDZSERE
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Lőrinczi Enikő
tüdőgyógyász szakorvos 
a komáromi Selye János Kórház főigazgatója

A tüdőgyógyászok mindig is szívesen 
vállaltak közéleti feladatokat. Elég csak 
jelenlegi államtitkárunkra, Horváth Ildikó 
professzor asszonyra utalni. Te hogyan let-
tél főigazgató? Amikor először felmerült 
a lehetőség, rögtön igent mondtál, vagy 
először pánikot éreztél?
Volt egy kis hezitálás bennem, de a vezetői 
szerepre való felkészülésem korábban is tu-
datos volt. Mindig éreztem magamban egy 
olyan pluszt, hogy össze tudom fogni az 
embereket, van erre képességem, és a tuda-
tos felkészülés részeként szereztem meg az 
egészségügyi menedzseri diplomát. Már ak-
kor reméltem, hogy lesz egy olyan testresza-
bott feladat, amit majd el tudok vállalni. Ter-
veztem azt, hogy az újonnan épült pannon-
halmi Szent Márton Járóbeteg Központ orvos 
igazgatói posztját megpályázom. Az ÁEEK 
területi igazgatója tudott az elképzelésemről, 
és ő keresett meg, felvetve a komáromi lehe-
tőséget. Idegenként, kívülállóként vállaltam 
el ezt a feladatot. A kihívások elől soha nem 
futottam el, belevágtam, megpályáztam.

Sokak véleménye az, hogy a mai egészség-
ügy vezetői struktúrája – főigazgató, orvos 

Hugonnai Vilma óta – ő volt az első magyar orvosnő – nagyot változott a világ. Az orvosi hiva-
tást illetően megfordult a férfi-nő arány, és ezen belül egyre több női vezetőnk is lett. Az egyik 
ilyen vezetővel, Lőrinczi Enikővel, a komáromi Selye János Kórház főigazgatójával beszélgetek.
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Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2018. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html
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Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
fi nanszírozási eljárásrendek alapján. 
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Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.
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Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm©/ 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; Keresés indítása;  ; 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm©/ 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

 ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi 

szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

A dokumentum lezárásának időpontja: 2019. február 5. • RAIR2161/01.19

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Tb-támogatás összege Térítési díj 90%-os támogatással

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  8 126 Ft 7 313 Ft 813 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  10 155 Ft 9 140 Ft 1 015 Ft

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján

PRESS JAV+ 190211 AirFlusol A4 hirdetés [RAIR2161] KR, DL.indd   1 11/02/19   15:34
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igazgató, egyéb igazgató – nem 
tekinthető optimálisnak. Az 
egyik indok az, hogy a vezetői 
feladatkört vállaló orvos kiesik 
a gyógyításból, és ismerve az 
általános orvoshiányt, ez nem 
szerencsés dolog. Te hogy látod 
a kérdést? 
Ki nem esek a gyógyításból, csak 
csökkentett üzemmódban folyta-
tom. Pannonhalmán kialakítottam 
egy gondozói hálózatot, amit 
változatlanul működtetek tovább. 
Találtam egy kolléganőt, aki je-
lentős segítséget nyújt. Ellátom a 
korábbi feladataimat is, mert úgy 
gondolom, hogy csak akkor lehe-
tek igazán jó igazgató, ha közben 
orvosként is aktív maradok. 

A másik kérdés, hogy ha főigaz-
gatói pozícióba kerül egy kiváló 
belgyógyász, aneszteziológus, 
de bármelyik szakmát mondhat-
nám, akkor mi a biztosíték arra, 
hogy az új feladatát is ugyan-
olyan kiválóan tudja ellátni. 
Erre szokták mondani, hogy „a 
puding próbája az evés”. Az ember 
kipróbálja magát sok mindenben, 
és eldönti, hogy össze tudja-e illesz-
teni eredeti hivatását a vezetéssel. 

Mikor neveztek ki? 
Áprilisban lesz két éve. 

Hogy állsz a pudinggal? 
Nagyon szeretem, nem érzek 
csalódottságot. A nehézségekkel 
tisztában voltam és vagyok, nap 
mint nap szembe kerülök velük, 
de sikerült magam köré egy olyan 
csapatot kialakítanom, akikkel 
együtt gondolkodva, döntve si-
kerrel oldjuk meg a legnehezebb 
feladatokat is. 

Ha leülhetnél az államtitkár 
asszonnyal beszélgetni, mit súg-
nál, mit tanácsolnál neki? 
Túl könnyű lenne neki azt mon-
dani, hogy rendezzük a béreket. 
Olyan plusz szolgáltatásokat kelle-
ne a bérezések mellé tenni, amiért 
az orvos hajlandó átgondolni a 
jövőjét. Az anyagi juttatáson kívül 
pozitív jövőképet kellene felmutat-
ni az egészségügyi dolgozóknak. 
Horváth Ildikó nyilván ismeri ezeket 
a problémákat, de a megoldás 
nem csak rajta múlik. 

Speciális helyzetben van a vá-
ros, hiszen a Duna két részre 
osztja, és a bal parton is van egy 
kórház. Van-e kapcsolat a két 
intézmény között? 
Korábban érdemi kapcsolat nem 
volt. Majdnem egy időben az én 
kinevezésemmel, ott is igazgató- 
váltás történt. Felvettük a kap-
csolatot, és próbálunk együtt 
gondolkodni. Nekünk például van 
termálfürdőnk, reumatológiai osz-
tályunk, nekik fejlett az onkológiai 
ellátásuk. A nyitottság a két fél 
között megvan, de gondot jelen-
tenek a nemzetközi egyezmények, 
melyek kötöttséget jelentenek. 
A további kapcsolatépítés útjait 
még ki kell taposni. 

A magyar egészségügy átalakí-
tásai sokáig már nem odázhatók 
el. Úgy érzed, hogy a Selye Já-
nos Kórház jövője biztosított? 
Abszolút. Ismerjük a feladatainkat, 
az erősségeinket és a gyengesége-
inket. Komárom és környéke napi 
ellátásáért vagyunk felelősek. 

Beszéljünk a szűkebb szak-
mánkról, a tüdőgyógyászatról! 

Mennyire van szabad játéktere 
a mai világban egy főigazgató-
nak az elképzelései megvalósí-
tására, hiszen centralizálttá vált 
a magyar egészségügy. Elkép-
zeléseid lehetnek, de a megva-
lósítás már nem rajtad múlik. A 
működtető tulajdonos az állam 
lett az önkormányzatok helyett. 
Azért van játékterünk, részben 
azért, mert ha a prioritási sorren-
det felállítom, és kellő indokkal 
tudok hozzájuk igazítani, akkor 
célhoz lehet érni. Másrészt abban 
a kiváltságos helyzetben vagyok, 
hogy Komáromban kiváló az ön-
kormányzat és a kórház kapcsolata. 
Lehetőségekhez mérten, szükség 
esetén támogatják az intézményt. 

A megyében történt egészség-
ügyi változtatások mennyire 
érintették a komáromi kórházat? 
Lettek megszüntetve aktív osztá-
lyok, a mai napig szívfájdalma a 
komáromiaknak, hogy már nincs 
szülészetünk, de még van aktív 
ellátásunk, és ösztönző támoga-
tásokat kapunk az aktív ellátás 
fejlesztésére. 

Egy olyan kis kórház, mint a ko-
máromi, hogyan tud kellő lét-
számban nővéreket, orvosokat 
foglalkoztatni?
Ez egy nagyon érzékeny kérdés. 
Ha az ember térben lát és gondol-
kozik, akkor sikerül az ambuláns 
ellátásra szakembereket találni. 

Van erre anyagi kerete az intéz-
ménynek? 
Egyénileg mérlegelve, átszerve-
zésekkel reméljük a megoldást. 
Eddig kritikus helyzet még nem 
alakult ki. 
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Milyen Komárom tüdőgyógyá-
szati ellátása?
Nem tudok és nem is akarok elte-
kinteni a személytől, aki az ellátást 
végzi: ő Schlezák Judit főorvosnő. 
Korábban ő is volt intézményve-
zető. Schlezák Judit magas szinten 
műveli a szakmát, jól felszerelt ren-
delője van. Szakmai színvonalával 
kimagaslik a régióban. Az emberi 
hozzáállásáról is csak felsőfokban 
tudok nyilatkozni. Munkáját immár 
egy fiatal szakorvosnő, Szenes Éva 
Juliánna is segíti.

A jelen után beszélgessünk a 
múltról és a jövőről. 
Visszatekintve a múltra, jó néhány 
évet eltöltöttem a gyógyszeripar-
ban, de akkor sem adtam fel a 
szakmát. Sokszor lehetetlen körül-
mények között, de magánrendelé-
seket is folytattam. A győri kórház-
ból szakvizsgáztam. Amikor elsza-

kadtam a kórháztól, egyet tudtam, 
hogy én nem a betegágy mellett 
képzelem el a jövőmet, sokkal 
inkább az ambuláns betegellátás-
ban érzem magam elhivatottnak. 
Mindig is a gondozást éreztem 
hozzám közelállónak. Ahogy már 
említettem, Pannonhalmán, ami-
kor megépült az új szakrendelő, 
kialakítottam egy gondozási háló-
zatot. Ennek megmaradását ma is 
szívügyemnek érzem. 

Szóval már az egyetemen eldőlt, 
hogy nem manuális szakmát 
választasz. Mikor került képbe 
számodra a tüdőgyógyászat? 
Olyan szakmát kerestem a pályám 
legelején, amely közel áll a belgyó-
gyászathoz. A pályámat Győrben, 
a pulmonológiai osztályon kezd-
tem. Elképzelésem találkozott Tóth 
Magdolna főorvosnő tanításával, 
aki nem egyes szervrendszerek, 

hanem az egész ember gyógyítá-
sának iskoláját képviselte. 

Hol szerezted meg a diplomádat? 
Kolozsvárott jártam orvosi egye-
temre, és az első munkahelyem 
volt Győr. 

Adja magát a kérdés, miért jöt-
tél el a kincses városból? 
Annak idején részese voltam a Sütő 
András körül kialakult események-
nek. Ez adta a végső lökést, hogy 
Győrben kezdjem a pályafutásomat. 

Jártál azóta Kolozsvárott? 
Persze. Nem túl gyakran, de igen. 
Kolozsvárt mint várost, mint mű-
velődési központot mindig becsül-
tem. Szellemi kisugárzása óriási. 
Nagy élményt jelentett számomra, 
hogy bejáratos lehettem Kányádi 
Sándor házába. Nem kisebb él-
ményt jelentett, hogy ott lehettem 
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Nem, szinte mindenki a műszaki 
tudományokat űzte. Mérnökök, 
közgazdászok voltak. 

Orvosi élményed nincs is? 
Gyermekkorom háziorvosa volt az 
eszményképem. Ha beteg voltam, ő 
gyógyított, ugyanakkor verseket írt, 
jelentős festményekből gyűjtemé-
nye volt, és rendszeresen járt hang-
versenyre. Én sokáig jártam szavaló-
versenyekre és zongoráztam is.

Hogyan látod a jövődet 10-15 év 
múlva? 
A tudatos egészségnevelésben 
szeretnék szerepet vállalni, és 
amíg az egészségem engedi, szak-
orvosi rendeléseket végezni. Nem 
törekszem szakmai babérokra. A 
napi betegellátás szintjén szeret-
nék maradni, és részt venni annak 
irányításában.

Számomra Szent Márton hegye 
egy misztikus hely. Téged mi 
vonzott oda? 
Ha kinéztem a rendelő ablakán, az 
apátságot láttam, ami nagy hatással 
volt rám. Várszegi Aszrikkal és a diá-
kokkal szoros munkakapcsolatom 

alakult ki. Rendszeresen részt ve-
szek az ő kulturális eseményeiken is.

A gyermekeid hogyan viszik 
tovább a hivatásodat, vagy ezt a 
szikrát, ami benned van. 
A hivatást nem viszik tovább. 
Felnőtt lányom humánerőforrás 
menedzser, Budapesten dolgozik. 
Kisebb fiam most fog érettségiz-
ni. A gyermekeim a saját útjukat 
járják. A fiam egyszer úgy fogal-
mazott, hogy nem kis kihívás két 
orvos gyermekének lenni. 

Csapatépítő ember vagy? 
Azt gondolom, igen. Bár kicsi a 
keretünk, de kitaláltam, hogy kór-
házunkban a dolgozók válasszák 
meg az év dolgozóját.

 
Mit tartasz eddigi működésed 
legnagyobb sikerének? 
Egy év után, amikor már átláttam a 
dolgokat, az egyik cég vezetője el-
ismerő csodálkozással azt mondta: 
„Igazgatónő, maga itt menedzsel!” 
Ránéztem, és annyit mondtam: 
„Hát nem ez a dolgom?!" 

Dr. Osvai László

Sütő András színházi bemutatóin, 
és kezet foghattam vele. 

Az anyaországban megtalál-
tad-e azt a szellemi kisugárzást, 
amit Kolozsvárott tapasztaltál?
Itt Komáromban rendszeresen 
részt veszek a különböző kulturális 
eseményeken, például a Lovas 
Színház bemutatóin. Rendszeresen 
járok színházi előadásokra Győrbe, 
Budapestre, tehát megtaláltam.

 
Az én korosztályom egykori elő-
deinktől, mestereinktől sok min-
dent kapott. Vajon tovább tud-
juk-e adni ezeket az értékeket 
gyermekeinknek, unokáinknak?
Lehet, hogy gyermekeinknek nem 
mindig tudjuk átadni, de a környe-
zetemben mindig találok olyan 
embereket, akik fogékonyak az 
értékekre, akiket megihlet egy szép 
festmény, egy vers vagy egy dallam. 

Kolozsvárott születtél? 
Nagybányán születtem, és gyer-
mekkoromban festők, szobrászok 
között élhettem. 

A családod művészcsalád volt? 


