
Vádemelési javaslat a Loboda-ügyben 

Szentes - Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendırség a szentesi 
nıgyógyász ügyében – az orvos tavaly egy rutinbeavatkozás közben kilyukasztotta 
egy fiatalasszony méhfalát, a nı késıbb életét vesztette. Loboda Fábián 
mostantól megint nem mőthet és nem vezethet szülést. 

A szentesi Loboda-ügyben tizenöt hónapig nyomozott a 
rendırség:�kedden vádemelési javaslatot küldtek a 
szegedi ügyészségre. Közleményük szerint a 2008 
júliusában a szentesi kórházban történt, halállal 
végzıdı nıgyógyászati beavatkozás ügyében 
foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan 
veszélyeztetés vétségének megalapozott gyanúja áll 
fenn egy fıvel szemben. Szenti Szabolcs szóvivı 
érdeklıdésünkre megerısítette, hogy az elhunyt nı 
kezelıorvosáról van szó, akit ki is hallgattak a 
nyomozók.� 
 
A vádhatóságnak 30 napja van arra, hogy vádat emeljen, vagy ejtse azt, de a 
határidı meghosszabbítható. 
 
A tragikus esetrıl többször írtunk: tavaly júliusban egy 31 éves helybeli asszony 
spontán elvetélt, ezért egészségügyi küretet végeztek rajta az intézmény szülészeti-
nıgyógyászati osztályán. A beavatkozáskor azonban kezelıorvosa kilyukasztotta a 
méhfalat, és ezt nem vette észre. Három nappal késıbb a hibázó nıgyógyász maga 
vitte mőtıbe az asszonyt, és csak akkor derült ki, hogy bélmőtétre is szükség lesz. 
Több héten át az intenzív osztályon kezelték a nıt, de így sem sikerült megmenteni 
az életét. Kezelıorvosát, Loboda Fábiánt a szentesi kórház vezetése akkor részben 
felfüggesztette a munkavégzés alól. Februárban azonban az intézmény akkori 
fıigazgatója, Várkonyi Katalin engedélyezte, hogy ismét munkába álljon. Azóta 
jelentési kötelezettséggel mőthetett és vezethetett szülést a nıgyógyász. 
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Kedden�többször próbáltuk mobilján elérni Loboda Fábiánt, üzenetet is hagytunk 
neki, hogy keresni fogjuk, de nem reagált hívásainkra. Sikerült viszont elérnünk az 
elhunyt nı özvegyét. A férfi azt mondta, még nem kapott hivatalos iratot a 
rendırségtıl, ezért egyelıre nem nyilatkozik. 
 
Baráth Lajos, a szentesi kórház megbízott fıigazgatója az intézmény jogi 
képviselıjéhez, Kriveczky Györgyhöz irányította lapunkat, mondván, jogi és nem 
szakmai kérdésrıl van szó. Az ügyvéd elárulta, februárban azért engedte meg a 
kórház vezetése Loboda Fábiánnak, hogy a járóbeteg-ellátáson kívül mást is 
csináljon, mert a nıgyógyász munkaügyi bíróságon megtámadta a munkavégzés alóli 
felfüggesztésrıl szóló döntést. Az ártatlanság vélelme ıt is megillette – de csak 
eddig. Kriveczky György lapunknak úgy fogalmazott, azt fogja javasolni a 
fıigazgatónak, hogy folytatódjon a fegyelmi eljárás, egyúttal a súlyos gyanúsítás 
miatt indokolt, hogy ismét részben felfüggesszék Lobodát a munkavégzés alól. Vagyis 
nem mőthet, és szülést sem vezethet mostantól. Baráth Lajos erre azt mondta végül, 
a jog szerint fognak eljárni, és megfogadják ügyvédjük tanácsát. 

Ebben a kórteremben feküdt az asszony. 
Fotó: Segesvári Csaba

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2118722


