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– Nézegettem a rendelő előtt várakozva 
a régi fényképeket a falon, de nem talál-
koztam az édesapja, dr. Ávéd László port-
réjával.

1947-tőlvoltabbanapraxisban,melyetén
1982-benvettemáttőle.Azótapróbáloma
gyógyítómunkámatalegnagyobbalázattal
végezni–mesélteaháziorvos.
–Édesapám35évvelezelőttazzalen-

gedett útra, hogy soha ne felejtsem el,
hogy a család aggódva bízza ránk bete-
gét, és reménykedik a gyógyulásban,mi
vagyunk a betegekért, és nem a betegek
miértünk.Ezekettartomszemelőtthiva-
tásom gyakorlása során asszisztenciám-
malegyütt–fejtettekiaháziorvos.–Egy
háziorvosnaknapmintnapmegvannakaz
apróörömei,ezekbőlerőtmerítvevégzia
munkáját–mondta.
–Ezadíjegybenmegerősítésis,hogyezt

kelltennem,tennünk.Egyháziorvosazév
365napjánésanap24órájábanisorvos,
és akkor is, amikor egykilókenyérért áll

asorban,ésabetegekkelasorbanállásso-
ránazéppenaktuálisproblémáitishajlan-
dómegbeszélni–magyaráztaÁvédJános.
–Azünneplésmárhamarabbelkezdő-

dött.Máraztóriásidolognaktartom,hogy
azelsőtízbebejutottam,ezkorábbande-
rültki–mondtaaháziorvos,akicsaládjá-
valésegykisbusznyimindszentikísérő-
velutazottafővárosba.
Ávéd Jánost ajánlói jó diagnosztának,

nagy tudású, lelkiismeretesorvosnakne-
vezték. Megemlítették azt is, hogy őrzi
székelygyökereit,ápoljaahagyományo-
kat.Agyógyításmellettoktatazegyete-
men,előadásokattartalakosságnak,gon-
dozzaazorvostörténetiemlékeket,össze-
tartjaaMindszentrőlszármazóorvosokat,
fogorvosokat, gyógyszerészeket.

(Délmagyarország 2017.09.06. 10:17)

Tóth András
Dr. Ávéd János: különleges és egyben 

felelősségteljes életforma a háziorvosi hivatás
Ritkaságszámba menő, izgalmas orvostörténeti gyűjteményt gondoz, büszkén mu-
tatja veterán autóit Mindszent megbecsült háziorvosa, akinek az édesapja is ebben a 
városban dolgozott mint a családok orvosa. Különleges történet. 

Azoknakaháziorvosoknakafényképe
került ki a falra, akik hosszabb időt töl-
töttekavárosban.Mostfogmegjelennia
harmadik kiadása amindszenti orvosok,

AzévpraxisaaKárpát-medencébenpályázatonhatároninnenéshatárontúl10-10
háziorvoskerültbeazsűrivéleményealapjánabbaadöntőbe,aholbárkihozzásegít-
hetteszavazataivalsajátháziorvosátéspraxisátvagyaszámáraszimpatikusházior-
vostéspraxisátagyőzelemhez.
LelkesenéskitartóanösszefogottMindszentvárosa,ígyakezdeti4.helyezésután

rövididőnbelüldr.ÁvédJánosholamásodik,holpedigazelsőhelyenálltapályá-
zatban,végülazőpraxisakerültadobogólegfelsőfokára.



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. július-augusztus

12

gyógyszerészek és állatorvosok életrajza-
iból szerkesztett kötetnek.A korábbi ki-
adások megtalálhatóak az orvostörténeti
gyűjteménybenis,amelyeténgondozok. 
Édesapámfényképeitt találhatóarende-
lőm falán, itt van az asztalommal szem-
ben,hogymindiglássam,ígymostisse-
gítésfigyelihogyandolgozom.

– Sok mindent köszönhet az édesapjá-
nak. Mesélne róla?
1920-ban született Gyergyóalfaluban, a

Gyergyói-medencében, Erdélyben. Egye-
düligyermekvolt,Kolozsváronjártazor-
vosiegyetemre,majd1944-benvégzett,há-
borúskörülményekközött.Mesélte,hogy
a légópincébenavattákorvossá.Azegyik
asztalnálmegkapta a diplomáját, amásik
asztalnál pedig a sasos behívó parancsot.
Amiazt jelentette,hogy teljesenkiképzés
nélkül24óránbelüla frontonkellett len-
ni.Amerikai fogságbaesett, aháborúvé-
geztévelazonbannemtérthazaRomániá-
ba,hanemarokonokhozköltözöttCsong-
rádra, hogy a szentesi kórházba letöltse a
hiányzógyakorlatiidejét.Többmindszen-
tibetegevolt,ésazegyikbácsimeghívtaa
kisvárosba,ígyottlettháziorvos1947-ben.
Én1983-banvettemáttőleapraxisát.

– Itt nőtt fel a háziorvosi praxisban?
Soha nem volt elvárás, hogy az ő hi-

vatását folytassam, saját, tudatos döntés
volt,hogyazorvosipályátválasztottam.
Mondhatni, ebben nőttünk fel két nővé-
remmel együtt.Mária Budapesten él, és
mérnöktanárlett,Katapedigazorvosihi-
vatást választotta, fül-orr-gégész, szin-
ténafővárosban.Édesanyánktanárvolt,
amai napig emlegetik a nevét, követke-
zetességét.
Mindkettenvadásztunk,hatalmasszen-

vedéllyel, apám félelmetes érzékkelmű-
velte azt is. Egy másfajta szféra, ami-
korvárakozikazemberalesen.Azegyik

ilyenalkalomkormondtamelneki,hogy
háziorvosszeretnéklenni.
Az emberekkel való kommunikáció, a

mindennapos kapcsolat miatt választot-
tam ezt a területet, naponta láttam, tapasz-
taltam,hogyandolgozikédesapám.Mihá-
ziorvosok,helyzetielőnyünkmiattissok-
kaltöbbetlátunk,tapasztalunk,mintakór-
házban dolgozó kollégák. Együtt élünk a
betegeinkkelegykis településen.Nagyon
jólismerjükabetegekmakro-ésmikrokör-
nyezetét,hol,milyenkörülményekközött
élnek,milyenaviszonyukacsaládjukkal,
azittdolgozókollégákkal,ismerjükamin-
dennapos problémáikat.Kicsit be is húz-
nakbennünketacsaládjukba.

– Ezért is kifejezőbb a családorvos el-
nevezés?
Felelősség,bizalmikérdés,amiaszép-

ségeésegybenanehézségeisennekahi-
vatásnak,amiéletforma.Nemnapinyolc
órábandolgozunk,hanemazév365nap-
ján, 24 órában,mert a beteg a legfonto-
sabb,ésacélom,hogyalegjobbtudásom
szerint ellássamőt,veleegyüttműködve,
közösendönteniaszükségesterápiáról.
Jelenleg 2270 betegem van. Soha nem

hagyjukabbaarendeléstakiírtidőpontig,
madéligrendeltünkvolna,demégfélegy-
korisvoltkétpáciensem,ésönisvártránk.

– Miként élték meg Az év praxisa a Kár-
pát-medencében pályázat szavazását, 
eredményét?
Mégmostiskirázahideg,habelegon-

dolok, miként értesültem az egészről.
Nem tudtam arról, hogy jelöltek a bete-
gek, egy telefonhívás tudatosította ben-
nem, mibe csöppentünk: bekerültünk a
350 praxis közül az első tízbe.Megnéz-
temazajánlásokat,abetegek történeteit.
Aszépírásokatmeghatódvaolvastam.Jó
voltismétvégigélniazokat.Mindegyikre
emlékeztem,arégebbikreis.
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Az ember nem gondolja azt a gyógyí-
tás közben, hogy ez majd milyen nyo-
mott hagy a másikban.
Amikor megtudtam, hogy több mint

25ezerszavazatnáljárunk,kiszámoltam,
mekkoraerőfeszítéskellettehhez:percen-
kéntkétszavazatotkellettleadniatizen-
két nap alatt, hogy elérjük ezt a számot. 
Meglepődtem, hogy folyamatosan, kitar-
tóan szavaznak rám.
Egyidőutánmárnemfoglalkoztamaz-

zal, hol állunk, az első vagy a második
helyrekerültünk,hiszennemezalényeges,
máskülönbennemszerettemvolnamegél-
niazt,hogyegymásikkollégaellenszól-
jonaszavazás,versenylegyen.Akikazelső
tíz helyen szerepelnek, nem véletlenül van-
nakott,elevekitüntetetthelyzetbekerültek.
Ahogyan édesapám mondta mindig,

egyedül vagyunk itt a lövészárokban,
vannakugyannapivisszajelzések,kedves
szavak,deúgygondolom,azelmúlt35év
megerősítéseezazelismerés,amelyetez-
útonisköszönökkollégáimnak,akétasz-
szisztensemnek, Hevesi Józsefnének és 
Nagyné Tóth Szilviának,valamintbetege-
imnek, segítőimnek, ismerőseimnek, is-
merőseimismerőseinek, így ismeretlenül
is immáron ismerőseimnek.Családtagja-
imnak,drágafeleségemnek,Titinek,aki-
vel 36 éve, hogy itt élünkMindszenten.
Őgyógyszerészkéntsegítiamunkánkat.

– Részt vesz a graduális és posztgradu-
ális képzésben, oktat, gyakorlatot vezet, 
rezidenseket fogad rendelőjében.

Jelenlegkétkollégavannálam,akikha-
marosanháziorvosok lesznek. Dr. Kovács 
László Gábormár letettea licencvizsgát,
és hamarosan a szakorvosi vizsgán is túl
lesz. Dr.. Méhes Zoltánjövőtavasszalmegy
licenc vizsgára, vajdasági fiatalember. Ő
harmadévesvoltazegyetemen,mikormeg-
hallgatvaazegyikelőadásomat,amiaszív-
ügyemről,asürgősségiellátásról,azügye-
letrőlszólt,elhatározta,hogyháziorvoslesz.
Márakkorazelőadásutánihetekbenfelál-
dozvaahétvégéit sokszoreljöttSzegedről
Mindszentre,lelkesenjártki,hogylássa,ta-
pasztalja, milyen egy háziorvosi központi
ügyelet,lássa,hogyanélegyháziorvosegy
ilyenkisvárosban.Nagyonbüszkevagyok
arezidenseimre.Precíz,jólmotiváltházior-
vosnakvalókollégák,emberek.

(Webbeteg)

Adódikakérdés,kiköveti apályán,
melyikgyermekéből lett orvos, eset-
leg háziorvos.Dr. Ávéd János elme-
sélte,hogyLászlófiaszakorvosjelölt,
jelenlegSzegedenélafeleségével,és
9hónaposkislányával,Flórával.Har-
madikévéttöltiabelgyógyászatikli-
nikán, követheti a pályán. János fia
informatikus mérnök, Budapesten él
afeleségével,elvégezveazeneikon-
zervatórium jazz tanszakát, annak
mesterfokátis,zenévelfoglalkozik.

Az egyik fia orvos lett

Humor… Humor… Humor…
(Szeretettel és humorral kell élni az életet! A szeretet a megértéshez, a humor az elviseléséhez kell.)

Kedvetlenül,láthatóanrosszhangulatbanmegyhazaesteaférj.Megvacsorázik,iszik
egypohárbort,majdbebújikafeleségéhezazágyba,éselkezdisimogatni.
Drágám–súgjaazasszony,manemlehet…!
Éneztnemértem–motyogtaaférj–hátmamindennőösszeesküdöttellenem??!!

(Az Erdélyi Szemmel 2017/51 számából kölcsönkérve)


