
Jó kezekben a szentesi légi mentıknél: a 
levegıben sem lehet hibázni 

Szentes - Lapunk Jó kezekben nevő akciójának lezárult egy periódusa: 
ajándékcsomagjainkat most Szentesre juttattuk el. A légimentı-csapat tagjaira 
egy csongrádi asszony hívta föl a figyelmünket. 

Az életét köszönheti az orvosnak és a szentesi 
légimentı-bázis csapatának az a csongrádi asszony, 
aki hálából lapunk Jó kezekben akciójára jelölte az 
egészségügyi dolgozókat. Szívpanaszokkal 
jelentkezett a csongrádi orvosi ügyeleten, ahonnan 
helikopterrel vitték Szegedre. Az ügyeletes orvost, 
Tánczos Tamást korábban már megismerhették 
olvasóink. Most azt a három embert mutatjuk be, 
akik azon az augusztusi napon együtt teljesítettek 
szolgálatot.  
 
– A mi munkánk azért komplikáltabb, hogy a 
levegıben, a biztonsági szabályok maximális betartása mellett kell dolgozni – 
jellemezte hivatásukat Bukor Barbara doktornı. – A fedélzeten a zaj miatt nehezebb 
a beteggel kommunikálni, elsısorban a szemünkre és tapasztalatainkra kell 
hagyatkoznunk. Így jobban egymásra vagyunk utalva, mint a földi mentık, a 
csapatmunka nagyobb hangsúlyt kap.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Ezzel együtt ugyanolyan benyomások érik, mint a földi kollégákat, vannak jó és rossz 
élmények is, amelyek nyomot hagynak a lelkében. – A jelölés ezért nagy elismerés, 
sokat jelentett mindnyájunknak – tette hozzá. 
 
A pilóta, Fülöp Sándor szinte gyerekkora óta repül. Számára a legnagyobb kihívás az, 
hogy gyakran rövid idı alatt kell jó döntéseket hozni.  
 
A helyszínhez legközelebb kell leszállni, ugyanakkor 
biztonságosan, és ehhez sokszor a kollégák 
segítségére van szüksége. Ez persze kölcsönös: 
leszállás után ı segít nekik ott, ahol tud; legyen az 
a felszerelés biztosítása, a hordágy elıkészítése, 
vagy a segítség megszervezése. 
 
– Tudathasadásos állapot a miénk – tette hozzá félig 
tréfásan, félig komolyan. – Jó, ha nem repülünk, 
mert az azt jelenti: nincs baj, de rossz, ha nem 
repülünk, mert akkor hiányzik. 
 
A csapat harmadik tagja, Lukács András 
paramedikus örömmel fogadta a csongrádi nı 
gesztusát, ugyanakkor elmondta: úgy érzi, ebben az 
esetben sem tettek semmivel sem többet, mint amit 
kell. 
 

A szolgálat végén is közös a munka: a kollégák együtt tolják be a hangárba a helikoptert.  
A szerzı felvétele

Jutalmazott jelölések 
 
Továbbra is várjuk olvasóink 
jelöléseit hat kategóriában: 
orvos – kórházi, illetve nem 
kórházban dolgozó; ápoló – 
kórházi, illetve nem kórházban 
dolgozó; munkahelyi közösség; 
az egészségügyben egyéb 
munkát végzı. Olvasóink 
ajánlása alapján szakmai 
testület választja ki azokat az 
egészségügyben dolgozó 
személyeket és csoportokat, 
akiket egy-egy héten 
bemutatunk. Közülük 
hathetente a testület 
segítségével választjuk ki és 
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– Mentıtiszt vagyok – folytatta. – Azért jelentkeztem 
a légi mentıkhöz, mert 18 évi prehospitális 
gyakorlat után imponált a kihívás. Ahogy a mentés 
valamennyi szektorára, úgy ránk is igaz, hogy a 
mentıegység csapatként tud csak jól funkcionálni. 
Ha valamelyik tag bármilyen okból kilóg a sorból, a 
betegellátás nem zökkenımentes – magyarázta. Az 
egyik különbséget a földi és a légi mentés között abban látja, hogy a beteg 
állapotának rosszabbodása esetén nem tudnak bárhol, bármikor leszállni. A 
helikopteres mentéshez ezért többletismeretekre van szükség, amelyeket speciális 
képzésen sajátítanak el.  
 
A szentesi bázis munkatársai más-más városokból érkeznek néhány napra szolgálatot 
teljesíteni. A beosztásukból adódóan nem volt arra lehetıség, hogy mindhármukkal 
egyszerre találkozzunk. Lapunk ajándékcsomagjait Bukor Barbara az éppen 
szolgálatban lévı kollégáival vette át és juttatta el Fülöp Sándornak, illetve Lukács 
Andrásnak.  

jutalmazzuk a legszebb történet 
fıszereplıjét, illetve a 
legérdekesebb sztori jelölıjét.  
 

A rovat legfrissebb cikkei 

Ghymes: Híd két ország között - 
interjú

Dunaszentpáli templom harangja a rádióban

Ismét lencsevégre kapták a Google-autót Gyırben

A nyitóoldal témái 

Médiadíjat kapott lapunk a kajak-
kenu szövetségtıl

Gázpisztolyt szegezett tanára homlokához egy 14 éves diák

Parlament: Elfogadták az új munka törvénykönyvét

hirdetés 

Fiskars utalvány 
4.000 Ft-ért 

3. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2254262


