
Magára maradt Ildikó és Patrik 

Szentes - Elvesztette a Legfelsıbb Bíróságon is a szentesi kórház ellen indított 
mőhibapert Blázsik Ildikó, akinek Patrik fia négy éve nyílt gerinccel született. 
Arról a szerencsétlen sorsú csongrádi családról van szó, melyet korábban az 
Érzıszív Alapítvány is kihasznált. 

Támogatóik eltőntek, Ildikó és Patrik magára maradt. 
Öröm az ürömben, hogy a kórház lemondott arról a 
pénzrıl, 222 ezer forintról, amit a Blázsik családnak 
kellene kifizetnie az intézménynek. 
 
A Legfelsıbb Bíróság is elutasította Blázsik Ildikó 
keresetét, így kártérítést és életjáradékot sem kaphat 
a csongrádi család. Ildikó azért indított mőhibapert a 
szentesi kórház ellen, mert szerinte terhessége elsı 
szakaszában kezelıorvosának észre kellett volna vennie 
fia fejlıdési rendellenességét. Az igazságszolgáltatás 
minden szinten kimondta, hogy diagnosztikai tévedés 
történt, de mivel nıgyógyásza a protokollt betartva végezte el a vizsgálatokat, nem 
lehetett felelısségre vonni. 
 
– Most kaptuk a levelet, hogy április 23-áig 272 ezer forint eljárási költséget kellene 
kifizetnünk. Ebbıl 222 ezer forintot a szentesi kórháznak, 50 ezret pedig a 
biztosítónak. Ezt minden igyekezetünk ellenére sem tudjuk kigazdálkodni, hiszen havi 
64 ezer forintból élünk ketten – mondta keserően Ildikó. A fiát egyedül nevelı, 31 
éves anyuka elárulta, hogy havi juttatásaikból – ami az ápolási díjat és az emelt 
szintő családi pótlékot foglalja magába – 15 ezer forintos lakáshitelt is fizetniük kell 
még egy darabig, sıt gyógyszerekre és kezelésekre is tartalékolniuk kell. Patrik a heti 
egy ingyenes alkalmon kívül kétszer jár gyógytornára, ezért 2500 forintot fizet 
óránként. 
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Egy másik járógépre is szükségük lesz ısztıl, mert Patrik óvodába fog járni, és mivel 
biciklivel közlekednek, nem tudják hordozgatni a meglévı kerekes széket. Egy új 
járógép több mint 100 ezer forintba kerül. 
Jó szándékú támogató is alig maradt a Blázsik család körül. Mint arról beszámoltunk, 
és utóbb nagy vihart is kavart: az újkígyósi Érzıszív Alapítvány győjtést szervezett 
Patrikék javára, de a befolyt több mint egymillió forintból mindössze 200 ezret adtak 
át a családnak, a többit költségként számolták el. Az ügyészi vizsgálat nem talált 
szabálytalanságot a civilszervezet gazdálkodásában, Ildikó viszont novemberben 
felbontotta a velük kötött szerzıdést. Azóta többen ígértek segítséget nekik, de 
kézzel fogható eredménye csak annak az akciónak lett, amit egy csongrádi zöldséges 
indított el. A befıttesüvegekbe dobott aprópénzbıl végül 100 ezer forint adomány 
győlt össze – ezt már meg is kapták Patrikék. 
 
– Én már nemigen reménykedek semmiben – 

fakadt ki az édesanya, akinek az ügye lezárult a 
Legfelsıbb Bíróság ítéletével. Már nem fordulhat 
újabb fórumhoz, de nem is akar tovább hadakozni. 
– Ha megítélték volna nekünk a 4 millió forintos 
életjáradékot, legalább lenne némi 
biztonságérzetünk, de ilyen feltételek mellett 
nem tudom, hogy meddig bírjuk. Dolgozni nem 
mehetek el, még 4 órára sem, mert Patriknak 24 
órás felügyeletre van szüksége. Az 
önkormányzatnak sincs pénze, hogy segítsen. A 
fiam bármelyik pillanatban meghalhat: 
agykamratágulata miatt söntést ültettek a fejébe, 
de ez nem cserélhetı, ugyanakkor bármikor 
elzáródhat. Nyílt gerincét csak egy vékonyka 
bırhártya fedi – sorolta és mutatta Ildikó. Az 
anyuka szerint mégis az a legelszomorítóbb, hogy 
valójában nem volt és nincs gyermekkora 
Patriknak. Hiába van kivételes szellemi képessége 

A csongrádi anyuka és kisfia mindennap harcol az életért – egyre reménytelenebbül. 
Fotók: Tésik Attila

A kórház lemond a 222 ezer 
forintról 
 
Igényt tart-e a szentesi kórház 
a bíróság által kiszabott, 222 
ezer forintos eljárási költség 
megfizetésére, vagy elengedi 
azt, és nem kéri a pénzt a 
Blázsik családtól – tettük föl a 
kérdést Várkonyi Katalinnak. Az 
intézmény fıigazgatója 
lapunktól értesült az ıket 
megilletı összegrıl. Bár járna 
ez a pénz a kórháznak, mert 
minden fillérre szüksége lenne – 
hangsúlyozta Várkonyi Katalin –
, de nem lenne etikus, ha 
elkérnénk a 222 ezer forintot a 
szerencsétlen sorsú Blázsik 
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a 4 éves fiúnak, mióta öntudatánál van, 
óhatatlanul másról sem hall, csak a 
pereskedésekrıl, kezelésének nehézségeirıl, és ez 
nagyon megviseli. Talán ezért sem véletlen, hogy 
mostanában naponta többször megkérdezi az 
édesanyjától: szeretsz még engem, anya?  

családtól. 
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