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Napló 4: Munkánk Fatehpurban 
Németh Júlia és Pálúr Tamás 

 
 
Fatehpur 
2010.01.01. péntek  
Az újévbe éjfélkor itt is közös imádsággal mentünk át. Dél-
után pedig megint egy közös szabadtéri ebéddel ünnepeltünk.  
 
 
2010.01.03. vasárnap 
Egy hetes utánajárást követően végre megkapom az eredeti 
akkutöltőnket (Olympus) megjavítva. Minden nap azt ígérték, hogy másnapra meglesz, 
menjek 12-re, 3-ra stb. Most el kellett a kemény beszéd, helyre raktam őket, a munkát meg 
megköszöntem. (�em a fehér emberek fölényével viszonyultam hozzájuk, mindig türelmesen 

kértem a segítségüket, de visszaéltek vele és folyton csak hitegettek.) 
 
2010.01.07. csütörtök 
Prem, az egyik szakács fiú már magától megcsinálja az étkezőben, amit kértünk tőle, 
kitakarítja a mosdókagylót, letisztítja a pultot. Taibun, a váltótársa (szakácsnő) még nem sajá-
tította el az új rendszert. 
A szülőszobában holnap fogják megszüntetni a dugulást. (Már 
csak az a baj, hogy nem ma – a „má”-t itt nem ismerik, csak a 
„holnap”-ot.) Hetek óta szorgalmazom, hogy csinálják meg. 
A szülőszobán egy kismama 8 cm-es tágulással. Mire teszek 
egy kört, már a 4 szolgálatban lévő nővér közül az egyik meg 
is szüleszti, a baj csak az, hogy egyedül. Máskor általában 2-
ten, 3-man szokták levezetni a szülést. Sokszor „elfelejtenek” 
szólni Julinak, amikor beindul egy szülés, pedig Sunitha kiírta 
nekik, hogy „Please call Dr. Julia for every delivery!” 
�yitott szemmel járva a kórház területén egyre több logiszti-
kai feladatot találok magamnak: segítem az üzemeltetést, jó 
példával megpróbálok javítani a takarítás színvonalán, felku-
tatjuk a kórház használaton kívüli eszközeit és műszereit, 
megpróbálom megjavítani azokat, tanácsokkal segítem Sujith-
ot a kórház vezetésében. A kórházat vezető orvos házaspár 1 
hónapos szabadsága alatt segítünk a helyettesítésükben.  
A takarító fiút megtanítottam már arra, hogy szórjon vizet a betonra, amikor söpör, hogy ne 
kavarja fel a port (főként a kiteregetett ruhák miatt). Kisúrol-
tam a mosdókat az ambulancián meg az ebédlőben. A rozsdás 
szárítókötelet kicseréltük műanyagra. Naponta szorgalmazom 
a dugulás-elhárításokat meg a javítási munkákat. Az ebédlő-

ben első lépcsőben bevezettük a napi takarítást és fertőtlenítő 
mosogatószer használatát. Második lépcsőben meg szeretnénk 
valósítani a háromfázisú mosogatás (ld. ÁNTSZ rendelete: 
zsíroldás, fertőtlenítés, öblítés) egy egyszerűsített változatát 2 
új mosogató-medencével, jelenleg ugyanis csak 2 kis kézmosó mosdót használnak a tányérok 
hideg vízzel való ellötykölésére. 
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2010.01.14. csütörtök 
„Hideg” idők járnak itt, tél van. Nappal 10-16 fok van, 
éjszaka pedig 5-8, a szobánkban reggelente 17. Reggel 7-től 
este ½ 6-ig van világos. Mostanában sokszor van köd, több-
ször esett az eső, ami itt ritkaság, de jól jön, mert megfogja a 
port. Van, aki még mindig nem hord zoknit, de sapkát igen. A 
leleményesebb nővérek forróvizes palackot ölelgetnek, a kar-
bantartók pedig némi parazsat hoznak alumínium lavorban és 
elhelyezik a kórház egy-egy pontján. Az egyik 
ilyen „szolga”, aki korábban a meleg vizet hozta 
nekünk reggelente – ezért elneveztük magunk 
között „gárám páni”-nak – különösen is alulöl-
tözött, papucsban jár mezítláb és elég rongyosak 
a ruhái. Vettünk neki a piacon egy ruházatot: 
cipőt, meleg nadrágot, polár pulóvert, zoknit. 
Nem kis feltűnést keltettünk a piacon, mi mint 
fehér emberek, kilóméteren át egyre nagyobb 
tömeg verődött össze mögöttünk és követtek, 
mint az árnyék, amikor pedig megálltunk egy 
boltnál, bámultak, mint az állatkertben.  
Este összegyűlünk férfiak röplabdázni, mintegy 10-12-en, ját-
szunk néhány meccset. Sötétedés után 2, oszlopra rögzített 
fénycső segít a tájékozódásban. Utána olyan nagy a lelkese-
dés, hogy elhatározzák, vesznek 2 kis reflektort, ami bevilágít-
ja a pályát. Alkudozás bontakozik ki arról, hogy 2-2 100 W-os 
izzóból álljon a világítás, vagy csak 1-1-ből. A vezetők takaré-
kossági érvei az 1-1 izzó mellett döntenek. A karbantartók 
vezetője, Mr. Rao, megígéri, hogy készíttet 2 magas állványt a 
lámpáknak. 
 
A kórházi munkáról: 
A kórház két fő profilja a szülészet és a szemészet, bár az EHA eredetileg sebészeti 
centrumként látná szívesen. 10 éve nem is látott a kórház nőgyógyászt, csak sebészt. Emellett 
foglalkoznak természetesen terhes- és csecsemőgondozással, és belgyógyászati esetekkel is. A 
bonyolultabb eseteket nem veszik fel, vagy továbbküldik Kanpurba.  
A szülészet viszont a gyakorlatban nagy rutinná vált, a szülé-
seket szinte kizárólag nővérek vezetik le. Most Juli sok szülé-
sen részt vesz, részben figyeli a helyi szokásokat, részben meg 
orvosként segít megelőzni a komplikációkat. Újból bevezette a 
CTG (szívultrahang) és – most télen – az elektro-mos fűtők 
használatát.  
Havonta átlagosan 74 szülés van. Ez évente kb. 900 szülést je-
lent, ami egy nagyobb kórházunkénak több mint a fele, az ösz-
szes magyarországi születésnek 1%-a. Nálunk néhány ismert 
intézményben az éves születésszám 1600 körül van (Szent 
János Kórház - 1388, Jahn Ferenc Dél-Pesti Kh. - 1469, Fejér 
Megyei Szent György Kh., Székesfehérvár - 1954). A szülő 
nőknek csupán a fele ún. „booked patient”, vagyis előre beje-
lentkezett, aki járt terhesgondozásra, a többi csak beesik – a 
komplikációk általában az utóbbi esetekben fordulnak elő. A 
császármetszések aránya 25% (a WHO szerint 15% lenne in- 
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dokolt, nálunk 20-50% között van), a halva születéseké 5-6% (nálunk 
0,5%). Viszonylag gyakran előfordul a meconiumos csecsemő, 
részben a nem kellő prediagnosztika, részben az elnyúló, erőtelen 
kitolási fázisok miatt.  
Az egyik nap bejött egy asszony égési sérülésekkel a lábán és a 
karján. A számunkra szokatlan esetnek az szokott lenni a háttere, 
hogy ha a férj nem elégedett a felesége családja által adott hozo-
mánnyal, akkor megégeti – nagyon durva, de sokszor előfordul. Több 
hétig kezeltük, kókuszolajjal kentük a bőrét és nagyon szépen javult 
az állapota. 
  
A szürkehályog-műtéteket (cataracta) ilyenkor végzik, a téli 
hónapokban, kampányszerűen. Tömegével érkeznek a jelent-
kezők, akiket előzetesen szűrnek. A szemsebész, dr. Khupp, 
egy másik EHA-kórházból, Chhatarpurból jön ide és 3 nap 

alatt közel 300 szemlencsét cserél ki a stáb meglepően jól 
szervezett, összehangolt munkájának köszönhetően. Ilyenkor 
egy felbolydult hangyabolyhoz hasonlít a kórház, több százan 
zarándokolnak el ide családtagjaikkal együtt. (A jelenség az 

Augustus császár által elrendelt népszámlálást 

teszi szemléletessé számomra. De Jézus gyógyí-

tásai is megelevenednek a szemünk előtt, az 

embereket hasonló öltözetben és körülmények 

között látva.) A regisztráció viszont már egy 
koncentrációs tábor vagy egy börtön hangulatát 
idézi, ahogy egy táblával a kezükben falhoz 
állítják a pácienseket és lefotózzák a nevükkel 
meg az azonosítószámukkal; az aláírásukat pe-
dig a „legmodernebb technikával” rögzítik: tin-
tás ujjlenyomattal, mivel a többség nem tud írni. 
Az állam támogatja ezeket a szemműtéteket és egy-egy meg-
felelően dokumentált beavatkozásért 750 rúpiát fizet majd 
egyszer, amint a bürokrácián „átfut” az igénylés. (2008-ban 

felfüggesztették az „eye-camp”-et, mert a 2006-os térítéseket 

a korrupció miatt még 2007 folyamán sem kapták meg.) Az 
ingyenes szemműtétekre főként a legszegényebb rétegből jön-
nek emberek, akik még annak is örülnek, hogy valamilyen 
fekvőhelyet kapnak a kórház folyosóján vagy a kórteremben 
egy földre terített matracon vagy pokrócon. A kórház eme áldásos tevékenységének köszön-
hetően tehát évente több mint 1000 embernek javulnak a kilátásai.  
 
 
Az operációkat minden esetben imádsággal kezdjük, „let’s 

pray!” felszólításra. (Ennek nem az a jelentése, hogy „jaj, 

iste-nem, segíts meg, mert fogalmam sincs, hogyan kell csinál-

nom!” – ahogy azt múltkor fogalmazta valaki –, hanem egy 

nagyon tudatos megalázkodás és bizalom-kifejezés a Teremtő 

Isten előtt, aki a legjobban ismeri az emberi szervezetet, és 

meg tudja áldani az orvosi beavatkozást.) Nagyon tetszik 
nekem, hogy ilyen komolyan kérik az Úr segítségét a munká-
hoz.  
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2010.01.14. csütörtök 
Van a kórház laborjában 2 műszer, amit Daniék hoztak magukkal adományként anno. Egy 
nátrium- és kálium-analizátor meg egy pH-mérő. Egy ideig nagy hasznát vették. A szemé-
lyi fluktuáció miatt azonban abbamaradt a használata és másfél éve a sarokban hever. (Ó, ez 
egy értéktemető!) Már hetek óta tervezem, hogy utánanézek, miért nem használják, s mára 
sikerült összehozni egy videokonferenciát Erdélyi Jánossal (Dani édesapjával), aki úgy ismeri 
ezeket a készülékeket, mint a tenyerét. Megpróbáljuk távirá-
nyítással újból üzemképessé tenni a gépeket. Leporoljuk a ké-
szülékeket, s az első néhány óra még sikeres is, de aztán olyan 
károsodást találunk a paneleken, amit részben az áramingado-
zás, részben a hosszú állás okozhatott, ami már kérdésessé 
teszi az üzembe helyezés kifizetődő voltát. János szívesen ál-
dozna még rá és küldene alkatrészeket, de este arra jutunk, 
hogy már nem éri meg két-háromszáz ezer forintot költeni 
rájuk.  
Időközben megtudjuk, hogy éppen a napokban érkezett meg egy új Na-K-analizátor, amit 
még Sujith-tal rendeltek meg a szabadsága előtt. Ezt a készüléket viszont csak akkor fogják 
üzembe helyezni, ha vettek hozzá egy UPS-t (1 kW-os szünetmentes tápegység), ami egy fe-
szültség-stabilizátorból, akkumulátorból és töltőből áll. Ez a berendezés a feszültség-ingado-
zásokkal és az áramszünettel szemben nyújt védelmet a készülékeknek.  
A helyzet abszurd és nagyon súlyos szemléletbeli, valamint szervezési problémákat vet vel. 
Nehéz elfogadni az ellentmondásos helyzetet, de azon vagyunk, hogy jó gazdái legyenek 
azoknak az eszközöknek, lehetőségeknek, amiket kapnak.  
 
Az egyik beteg kisgyerek sorsát különös figyelemmel kísérte végig Juli. Anyjával együtt 2 
hétig feküdtek bent, részleges rekeszizomsérvvel érkezett. Az ő segítségére egy távoli város-

ból, Ludhianából (Punjab tartomány) jött egy gyereksebész, aki a hónap folyamán megmű-
tötte. A műtét az előzetes aggodalmak és kockázatok ellenére nagyon jól sikerült. Az első 
képen a műtét előtti várakozás nehéz perceit látjuk, a másik kép pedig a távozáskor készült – a  
boldogság leolvasható az arcokról. 
 
Lapzárta után 
Lapzárta után éppen visszaérkezett kontrollra az égési sérülésekkel 
kezelt nő, boldogan köszönt rám, és mondta, hogy jól van és minden 
rendben van. 
 
Szintén friss élmény, hogy a betanított 
takarító (Rahul) hosszú vonakodás 
után ma már saját maga is locsolja a 
port a söprés előtt. Bár főnökét, Mr. 
Rao-t meg kellett győznöm hozzá. 
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Január utolsó napjaiban megjött a tavasz, szinte mondhatnám: a nyár, mivel napközben 23-
25 fok van. Nagyon boldog mindenki, felengedünk a hidegből, pedig csak másfél hónapig tar-
tott a tél és közel sem volt olyan kemény, mint otthon.  
 
Sujithék is visszaérkeztek szabadságukról, rögtön érezhető volt a légkörön. Az elmúlt 1 
hónapban, mintha a lelke hiányzott volna a kórháznak. Minden sikerült, tartottuk a frontot, de 
az ő jelenlétük nagyon meghatározó a kórház, a személyzet hétköznapjaira nézve. 
 
Az előző (3.) beszámolónk végén írtunk a kórházi eszközök beszerzésére vonatkozó terveink-
ről. Ha kapunk erre szóló adományokat, akkor megvalósítjuk az említett néhány fejlesztést. 
Addig is minden kedves olvasónknak köszönjük, hogy figyel ránk! 
 

 
 
Fatehpur, 2009. január 31. 

Juli és Tamás 

 
A www.indiamisszio.wordpress.com című blogunkon (™  ENREITER ÁDÁM)  

elérhetőek beszámolóink, körleveleink és egyre több fotó eredeti méretben. 
 
 
 
Aki szeretné még támogatni utunkat, vagy a kórház felszerelését, az befizetheti/átutalhatja 
adományát a Missziói Iroda központi számlájára az alábbiak szerint, vagy készpénzben a Pa-
saréti Gyülekezet irodájában.  
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