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Néhány illemszabály alkalmazása és nyelvünk jobbítása 
az egészségügy mindennapjaiban 
TÓTH EMIL DR. 

,,Az, ki honi nyelvünk mellett van, 
nemzetünk létét hordja szívében." 

(Széchenyi) 

A betege llátó tevékenység a társada lom szinte minden tagjáva l 
előbb-utóbb kapcso latba kerül. Nem mindegy, főleg a betegek
nek, hogy egészségügyi intézményeinkben hogyan fogadják , 
milyen az el ső benyomásuk. Ismeretes , hogy mindez közvetve 
vagy közvetlenül meghatározhatja a betegek közérze tét; végső 
sorban a kórh ázi magatartását, i lletőleg a későbbi gyógyu lását. 
De a kórházi személyzet munkája is nagyban függ a rábízott ak 
közérzetétől és befo lyáso lhatja a gyógyító tevékenységü ket. 

AZ. ELSŐ A KÖSZÖNÉSI Ugyanis, ha valakivel találkozunk vagy 
valamilyen intézménybe, kórházba, társaságba, vagyis embe
rek közé megyünk, a köszön és bizonyítja társadalmi és embe
ri létünket. 

Milyen is legyen ez? Mindenekelőtt egysze rü, egységes , min
denki által elfogadható , befogad ható és tisztességes; ne okoz
zon senki számára mega lázást és kivéte lezést. Így a napszak
nak megfelelően legyen „Jó regge lt!", ,,Jó napot! ", ,,Jó estét!", 
,,Jó éj szakát!" . Az egyéb köszö nési formákat (Szia, Csókolom, 
Tiszte letem stb.) csak intézményen kívü l használhatjuk . Ter
mészetesen jó lenne, ha ez a kivéte lezés sem lenne! E sorok 
írój a 25 évig volt osztályvezető főorvos, és ehhez mindig ra
gaszkodott , baja ebből sohasem származott. A példamutatás 
azonban itt is nagyon fontos. Nálunk a csa ládban az unokák is 
mindig a napszakna k megfelelő köszöntésse l üdvözlik a fel
nőtteket. 

MEGSZÓLITAs Nehezebb a helyzet a megszólításokkal, amelye
ket annyira átpolitizáltak a parancsuralmi rendszerekben. Még 
jó , hogy elég gyorsan kezd tisztázódni a helyzet. Régen az elv-
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társnő, elvtárs vo lt a vezetők, illetve feleségük, férjük megszó
lítása, míg a „szegé nyeké" a néni meg a bácsi. Ez volt ám az 
igazi megkülönböztet és és kirekes ztés! Szerenc sére ennek az 

időszaknak is vége. 
Helyesebb tehát az „Uram", ,,Asszonyom" megszó lítás, de 

mindenkinek! Használható még ebben a körben a „Hölgyem", a 
,,Kisasszony" vagy a „Fiatalúr" megszólítás is. Vagyis fajra, val
lásra, foglalkozásra , valamint a társadalomban elfoglalt helyze
tére való tekintet nélkül, mindenkinek ugyanazt, ugyanúgy! 

Ide tartozik a megalázó maga szó haszná lata, amely helyett 
szerencsére van szebb és már elfogadott szó: az „ön", az önö
zés. Az előbbiben bent van a lekezelés és egy kicsit a lenézés 
is, amelyekből sajn os a magyar népnek elég sok j utott tört énel

me folyamán. 
Ugyanígy elfogadhatat lan, amikor a kórh ázba n fekvő bete

geket „egyeske" , ,,ketteske" stb. megjelö léssel illet i a kezelő
szemé lyzet. Ennyire személytelenné, szinte tárgyként és nem 

emberként kezelni a betegeket szinte már bűn! 

LEVELEZÉS, TÁVBESZÉLÉS, VILLANYPOSTA A harmadik fontos mód
ja a kapcsolattartásnak a levelezés, a távb eszé lés, a villanypos
ta és egyéb formái az effajta érintkezés nek. Az Európai Unió
ban szabá ly, sőt, íratlan törvény, hogy a levélre 1 héten belül, a 
távbeszélőhívásra ped ig 48 órán belül köteles mindenki vála
szolni. Hogy ez mennyire hiányzott korábban , álljon itt egy ta
nulságos és megrendítő eset. Levélben érdeklődik felvételéről 

(beuta ló birtokában) egy szabolcsi beteg. Azonnal válaszo lok, 
megjelölve a felvétel napját. Szerencsés megérkezésekor szó 
szerint a következőket mondta: ,,Főorvos Úr, nem is gondol
tam, hogy levelemre válaszo lni fog." Merem remélni, hogy en
nek a feudá lis társadalmi viszonyokra oly jellemző mondatn ak 
a szelleme ma már végképp a múlt é. 

Végül negyed ikként a levélcímzést hozom fel. Nem lehet a 
puszta nevet írni a levé lre. A helyes címzés a következő : első

ként a név, utána az „Úrnak", az „Úrasszonynak " stb. megjelö
lés és végül a foglalkozást, társadalm i rangot vagy egyé b kife

jezést írjuk, már ezek alá. 

Pl.: Dr. Kiss Jáno s úrnak, Dr. Kiss Jánosné úrasszonynak , Dr. 
Kiss Jolán úrhö lgynek , 
egyetemi tanár, osztályvezető főorvos, főmérnök, tanár, pol

gármester stb. 
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Ezen helyes címzésse l a címzett társada lmi rangját, foglalkozá
sát jelöljük és adj uk meg ezze l a tiszte letet. Így hozzájárulunk 
ahhoz az elvhez, hogy j ogilag mindenki egyforma, mindenkit 
megillet az egyfo rma megszó lítás, hiszen je lezzük: mindenki 
úr, úrasszo ny stb., függetlenül az egyéb körülményektől. 

Csupán a puszta név használata megalázó, szinten mindenki 
védelme nélkül álló, személyte len valami. 

Ami ped ig a távbeszé lést illeti, szintén van elfogadott szabá ly, 
amely így hangzik: Ha a hívott fél je lentkez ik, akkor köszö nök 
és bemutatkozo m, utána kérem a hívott személyt. Mindezt tisz
telettel és kedvese n! Megengedhetetlen, amikor a hívó - le
gyen bárm ilyen beosz tásban lévő személy - minden köszönés 
nélkül, csak a nevét mondja be. Ezze l mintegy j elezve, itt nincs 
jó modor, nincs tisztesség, itt ő az úr. Istenem, de jó lenne ettől 

is vég leg megsza baduln i! 

HASZNÁUUNK VILÁGOS ÉS ÉRTHETŐ MAGYAR KIFEJEZÉSEKET Hely
telen, amikor kórházvezetés ! mondunk vezetőség helyett. Az 
előbbi megfoghatatlan, elvont és személytelen, míg az utóbbi 
élő személyekre vonatkozik, ami a valós helyzete t tükröz i. 

Ehhez hasonló, amikor a tömegtájékoztatásban azt hallj uk 
vagy látjuk: ,,Kedves Hallgató!", ,,Kedves Hallgató k!" vagy 
,,Kedves Néző ! ", ,,Kedves Nézők ! ". 

Helyesen a fentiek miatt : ,,Kedves Nézőnk!", "Kedves Né
zőink! ", i lletőleg „Kedves Hallga tónk!", ,,Kedves Hallgató
ink!" . 

Ugyancsak mind en ésszerűséget nélkülöz a kórház építése
kor használt hotelszárny elnevezés . Miután a kórház sohase m 
lesz szálloda, a ,,fekvőbetegszámy (fekvőbetegrészleg)" a he
lyes megje lölés, a „műtőrészleg", a „kezelőrészleg (kezelőegy

ség)" kifej ezése kkel egyetemben. 

Miért tusolás a zuhanyozás, és miért nem terméktelenítés a 
sterilizálás . 

Vég ül ne mondj uk a hűtőt meg a műtőt két „t"-vel és a ja 
pánt pedig két „p" -vel, valamint a tele szót két ,,l''-lel. 
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A világos, értelmes, tiszta beszéd ugyanis nemcsak a nyel
vünket gazdagítja, hanem elősegíti a tisztánlátást és a szakm ai 
eligazodást is! 

Ennél felhábor ítóbb a gyakran használt rez idens szó, és a 
vele kapcsolatban kialakult néhány szó értelmezése és felesle
ges használata. 

Először is: már megint utánorunk másokat! Még ki sem he
vertük a százéves porosz felsőoktatási képzés t, és fel sem 
ocsúdtunk a szovje t orvostovábbképzés minden szörnyűségé
ből, itt vagyunk az angolszász rez idensképzés nél. Hogy a kor
ral haladni kell és a jó t bárkitől át kell vennünk, azt hisze m, ez
zel mindenki egyetért. Gróf Széche nyi Istvá n is arra ösztönöz
te nemzetét, hogy a szake mberek lássák a világot , a j ót hozzák 
haza, gyarapí tsák ezzel a magya r tudományt és egyéb mes ter
ségbeli tudást. De ne úgy, hogy teljesen ellentétes legye n a ma
gyar szellemiségge l és nem biztos ítja a ha ladást. Mert ha ez 
nem úgy van, akkor anarchista, kozmopo lita próbálkozás az 
egész. Ugyanis az angolszász területen más a középis kolai 
képzés i rendszer és az ehhez kapcsolódó felsőoktatási képzés 
is. Nem lehet csak úgy egy iket ráhúzni a más ikra . Sajnos, most 
ennek vagyunk tanúi. Jól tükr özi ezt maga a név: a „rez idens" 
szó is. A latin eredetű rezidens szó, akár a resedeo, akár a resi
do igékből szárn1aztatjuk: ügyintézőt, helytartót stb. je lent. Itt 
említendő még a „tutor", vagy is a 'gyá m', 'o ltalmazó' szó is. 

Nem lenne egyszerűbb a „központi gyako rnok" ( ez már 
volt egysze r), az „orvosgya kornok" vagy egyszerűen a „gya 
kornok" szava kat használni az érinte ttek megjelölésére, akik 
mellé „tanácsadót", ,,felügyelőt", ,,segítőt" j elölnének ki? 
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