
Szentesi mőhiba - Nem mőthet a szülész 

Szentes - Nem mőthet és szülést sem vezethet tegnap óta Loboda Fábián, annak a 
31 éves nınek a kezelıorvosa, aki egy nıgyógyászati rutinmőtét után halt meg 
szerdán a szentesi kórházban. A szülészorvosnak nem engedélyezte az intézmény 
vezetése, hogy nyilatkozzon az ügyben. A szentesi kismamákat megosztja az eset: 
a tragédia ellenére is van olyan anyuka, aki bízik Loboda doktorban. 

Visszatért szabadságáról, és tegnap nyilatkozott a 
szentesi kórház igazgatója a múlt heti haláleset 
kapcsán. Mint arról lapunkban beszámoltunk, egy 31 
éves nı spontán elvetélt, és ezért egészségügyi 
küretet végeztek rajta az intézmény szülészeti-
nıgyógyászati osztályán. A beavatkozáskor azonban 
az orvos kilyukasztotta a méhfalat, amit nem vett 
észre. Egyes szakmai vélemények szerint ez általában 
azonnal észrevehetı, de 24 órán belül mindenképpen 
megjelennek a tünetek. A fiatalasszony azonban csak 
a kaparástól számított 48 óra múlva került ismét 
sebészkés alá. Akkor derült ki, hogy nemcsak a 
méhfala, de a vékonybél is sérült. Ennek következményeként súlyos 
hashártyagyulladás, szeptikus állapot lépett fel, és bár ezt követıen – értesüléseink 
szerint – háromszor is megmőtötték, többhetes intenzív kezeléssel sem tudták 
megmenteni az életét. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A kötelezı jelentéseknek eleget tett az intézmény, a rendırségi nyomozás 
folyamatban van, illetve belsı vizsgálat is indult az ügyben – nyilatkozta lapunknak 
Várkonyi Katalin. A kórház fıigazgatója hozzátette, fegyelmi bizottságot is 
alakítottak a történtek tisztázása érdekében, a határozathoz szükséges írásos 
anyagok most készülnek. Amíg döntést nem hoz a grémium, az osztályvezetı orvos 
javaslatára a negyvenkét esztendıs Loboda Fábiánt részben felfüggesztik a 
munkavégzés alól: hétfı óta nem mőthet, és szülést sem vezethet a szentesi szülész-
nıgyógyász. Kérdésünkre, miszerint az intézmény vezetése engedélyezi-e, hogy az 
érintett orvos megszólaljon a nyilvánosság elıtt, elıbb azt a választ kaptuk Várkonyi 
Katalintól, hogy egyeztet Loboda Fábiánnal. Késıbb a fıigazgatónı közölte, a belsı 
szabályzat elıírásait szem elıtt tartva nem járul hozzá, hogy a szülész-nıgyógyász 
nyilatkozzon a sajtónak. 
 
Megkerestük a szerencsétlenül járt fiatalasszony családját, az özvegyen maradt férj 
azonban addig nem beszél a történtekrıl, amíg a vizsgálat le nem zárul. 
Információink szerint volt feleségét ma temetik el. 
 
A szentesi szülészeten tegnap is beszédtéma volt a 31 éves nı tragikus esete. Egy 
fiatal tiszasasi kismama, Nikolett elmesélte lapunknak: az egyik szobatársán is 
gyógykaparást végeztek a napokban, és a nı rettentıen félt, hogy vele is megeshet 
ugyanaz, ami a 31 éves asszonnyal. Nikolett bevallotta, ı soha nem bízná magát és 
babáját olyan orvosra, aki ilyen hibát követett el, de megjegyezte, ezt a véleményt 
nem mindenki osztja az osztályon. Sıt több olyan kismamával is beszélgetett, aki a 
történtektıl függetlenül csak dicsérte Loboda Fábiánt. 
 
Loboda bátorító SMS-eket kap 
 
Loboda Fábián szőkebb környezetébıl szerzett információink szerint egyelıre 
egyetlen általa kezelt várandós asszony sem pártolt át más orvoshoz – épp 
ellenkezıleg: támogató és bátorító telefonos üzeneteket kapott és kap a szentesi 
szülész. Úgy tudjuk, bőnbaknak érzi magát Loboda, mert szerinte egyértelmő, hogy 
nem a nıgyógyászati beavatkozásba halt bele a 31 éves nı, hanem egyéb 
körülmények is közrejátszhattak abban, hogy végül az intenzív kezelés sem segített a 
fiatalasszonyon.  
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