
  

Ismét mőthet és szülést is vezethet Loboda 
Fábián 

Szentes - Február eleje óta újra mőthet és szülést is vezethet a szentesi 
kórházban az a szülész-nıgyógyász, aki júliusban egy egészségügyi küret során 
kilyukasztotta páciense méhfalát. A beavatkozás után elhunyt 31 éves nı férje 
nem kommentálta az intézményi döntést. 

December végén érkezett meg a szentesi kórházba az a 
szakértıi vélemény, amit a debreceni klinika készített 
a 31 éves fiatalasszony halála ügyében. Mint arról 
többször is beszámoltunk, a nı spontán elvetélt, ezért 
július elsején egészségügyi küretet végeztek rajta az 
intézmény szülészeti-nıgyógyászati osztályán. A 
beavatkozáskor azonban az orvos kilyukasztotta a 
méhfalat, amit akkor nem vett észre. Miután észlelték 
a belsı sérülést, több életmentı mőtétet is 
végrehajtottak a fiatalasszonyon, de már nem tudtak 
segíteni rajta. A történtek után a kórház fıigazgatója 
részben felfüggesztette a munkavégzés alól a nı 
kezelıorvosát, Loboda Fábiánt. 
 
Február eleje óta – jelentési kötelezettséggel – ismét mőthet, és szülést is vezethet 
Loboda Fábián – mondta lapunknak Várkonyi Katalin. A szakértıi vizsgálat 
megállapításairól és az intézményi döntés hátterérıl egyelıre nem kívánt nyilatkozni 
az intézmény fıigazgatója. 
 
– Én még nem láttam ezt a szakértıi anyagot – fogalmazott az elhunyt nı férje, aki 
bıvebben nem beszélt az ügyrıl. A férfi lapunktól tudta meg, hogy újra munkába 
állhatott elhunyt kedvese kezelıorvosa, de nem volt különösebb hozzáfőznivalója. A 
rendırség sem volt bıbeszédőbb: csupán annyit válaszoltak megkeresésünkre, hogy a 
nyomozás még folyamatban van, és nem áll rendelkezésükre valamennyi szakértıi 
vélemény. 
 
Loboda Fábián nem nyilatkozott az ügyrıl, de információink szerint az elmúlt 
hetekben néhány szülést már levezetett a szentesi kórházban. Igaz, arányaiban jóval 
kevesebbet, mint a júliusi tragédia elıtt.  
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