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A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyv-
gyûjteményben számos kéziratos jegyzetet
õrzünk. Az elmúlt hetekben is kaptunk egyet,
amely 1865-bõl származik és két részbõl áll:
Galambos Márton Kórbonctana, és feltehetõ-
en (a címlap hiányzik) általános kórtana van
benne kõnyomatos formában. Akkoriban így
oldották meg a hallgatók az elõadások anya-
gának sokszorosítását: szép kézírásukat –
jegyzetenként többet – öröm nézni. Van azon-
ban egy igazi kéziratunk is, egy anatómia
jegyzet, amely különlegessége miatt többek
kedvence: Tremkó Ferenc 1908. január 30-án
jegyzett rajzai. A borítón lévõ címke tanúsága
szerint a füzet egy szöveges jegyzet mellék-
lete lehetett.

Tremkó Ferenc unokája jóvoltából már elõt-
tünk áll a jó kézügyességû, szorgalmas hall-
gató képe, aki 1888-ban született, 1906-tól
járt a Magyar királyi Állatorvosi Fõiskolára,
ahol 1910-ben szerzett oklevelet. Pályáját Er-

délyben kezdte, majd 1918-ban Gyöngyösre
került. 1919 és 1925 között Tiszafüreden,
1926-tól ismét Gyöngyösön volt körzeti állat-
orvos. 1937-ben Zalaegerszegen kapott ál-
lást, megyei fõállatorvosként dolgozott 1940-

ig, amikor a Földmûvelésügyi Minisztérium-
ban volt állategészségügyi felügyelõ. 1945-
tõl nyugdíjazásáig a kelet-magyarországi
állategészségügyi kerület felügyelõje volt.
1949-tõl 1970-ig körállatorvosként dolgozott
Gyöngyösön. 1961 szeptemberében megkap-
ta aranydiplomáját, valamint a hatvanas évek
közepén a Heves megyei állatorvosi kar elis-
merõ plakettjét. 1976 õszén halt meg. Sze-
mélyével és jegyzeteivel megismerkedhetnek
a könyvtár honlapján:
http://konyvtar.univet.hu/tremko/index.htm. 

Ugyancsak száz éves a könyvtár igazgatói
szobájában található Hutÿra Ferenc fest-
mény, Balló Ede munkája, amelyet 1908. má-
jus 10-én lepleztek le. 

A festmény a Magyar Országos Állatorvos
Egyesület megrendelésére készült és leleple-
zésérõl a Veterinariusban olvashatunk (1908.
május 16.). A leírás zártkörû, családias ese-
ményrõl beszél, de az, hogy az állatorvosok
az ország minden részébõl összesereglettek
nagyobb ünneplésrõl árulkodik. Jakab László
lefestette Hutÿra Ferenc intézményépítõ,
oktatásreformáló, kutatásra és publikálásra
bíztató erõfeszítéseit, majd e szavakkal fe-
jezte be beszédét: „Hulljon le tehát e képrõl a
lepel… hirdesse egyszersmind azt is, hogy a
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magyar állatorvosi kar meg tudja érteni a ma-
ga nagy embereit és tud szeretni, tud becsül-
ni és tud hálás lenni.”1

Hutÿra Ferenc ezek után köszönõbeszédet
mondott, majd az ünnepély véget ért. „Az
ünnepélyt követõ közgyûlés után azonban a
fehér asztal mellett tovább folyt az ünneplés.
A Royalban ugyanis közös ebéd volt, a me-
lyen több mint kétszázan vettek részt.”

Az állatorvos szaktudásán kívül egész sze-
mélyiségével dolgozik, sokrétû kapcsolatban
áll pácienseivel és a gazdákkal. Megnéztük,
hogy az elmúlt évben milyen problémákkal
foglalkoztak az állatorvosokról szóló cikkek,
amelyekbõl több mint négyszáz jelent meg.
Válogatásunk csak felvillant egy-egy kérdés-
kört érzékeltetve azt, hogy ennek a szakmá-
nak is érdemes és szükséges törõdnie ma-
gával – a szigorú értelemben vett szakmai
kérdéseken túl is. A cikkek teljes terjedelmük-
ben elérhetõk az idézett honlapokon, illetve a
könyvtárban.

Az állatorvos lelke
Mint arról a Veterinary Record-ból értesülhet-
tünk2, 3200 állatorvos mentálhigiénés állapo-
tát mérik fel Nagy Britanniában. A felmérés
részleteirõl a http://www.vetwellbeing.co.uk/
honlapról tájékozódhatunk, melynek nyitó ol-
dalán két lelkisegély-telefonszám áll, úgy lát-
szik nem véletlenül.

Az állatorvosok életkörülményeivel foglal-
kozó, újonnan indult http://www.vetlife.org.uk/
honlapon is olvashatjuk az In practice cikkét3,
mely szerint az  állatorvosok körében négy-
szer gyakoribb az öngyilkosság, mint a né-
pesség egészében4. A háttérben rejlõ okok
között szerepelhet az elzártság, a magányos-
ság, a szabadidõ hiánya, a növekvõ elvárá-
sok, az eutanázia gyakorlása, a gyógysze-
rekhez való hozzáférés stb.  Különösen ne-
héz helyzetben lehetnek a friss diplomások,
akik esetleg megfelelõ támasz nélkül kell,
hogy megküzdjenek a szakmai feladatokkal,
komoly tanulmányi kölcsöntartozásuk van

stb. Komoly stresszt okoztak a Nagy Bri-
tanniát sújtó állatjárványok és ezek nyomán a
tömeges leölések is, amelyek az állatorvosok
létbiztonságát is fenyegetik. Az öngyilkossá-
gok mögött depresszió, kilátástalanság hú-
zódik meg. A szerzõk, bár dicsérik az állator-
vosokat segítõ telefonos és más szolgálatok
munkáját, leginkább az ún. pozitív pszicho-
lógiában bíznak. Milyen tényezõk határozzák
meg a pszichés jóllétet? Mintegy 50%-ban
genetikus adottságok (vérmérséklet, szemé-
lyiségvonások stb.), 10%-ban a körülmények
(egészség, jövedelem, munkahely stb.) és
40%-ban általunk befolyásolható tényezõk:
magatartásformák, kognitív viszonyulás, mo-
tiváció. 

Mi szükséges a tartós boldogsághoz? A
cikkírók szerint szoros emberi kapcsolatok;
egészséges életmód; a fontos és jelentékte-
len dolgok megkülönböztetésének képessé-
ge; a naponta, teljes odaadással, elmélyülten
végzett tevékenység („flow”); a jó dolgok tu-
datosítása, megbecsülése; az önazonosság
és elégedettség önmagunkkal és még szá-
mos tényezõ. A cikkbõl azt is megtudhatjuk,
hogyan lehetünk boldogok a munkahelyen, és
hogy tehetjük beosztottjaink életét is szebbé.

Egy amerikai cikk5 foglalkozik azzal, hogy
az utóbbi években a ragadós száj- és köröm-
fájás, illetve a madárinfluenza miatt sok he-
lyen szükségessé vált jelentõs állatállomá-
nyok kiirtása. Ezek az esetek nemcsak szak-
mailag rónak igen súlyos terhet az állator-
vosokra (hiszen õk irányítják a leöléseket és a
tetemek megsemmisítését), hanem psziché-
sen is, mert gyakran õk azok, akik a járvány-
védelmi rendszabályoknak érvényt szerez-
nek, akik a termelõkkel közlik a lesújtó infor-
mációkat. Az ilyen akciókban résztvevõ ame-
rikai állatorvosok számára a legfontosabb
stresszor az ilyen helyzetek kezelését szol-
gáló protokollok hiánya, a kaotikus állapotok
kezelésére való képtelenség, a döntések kö-
vetkezményeinek nem megfelelõ belátása,
és a szükséges interperszonális készségek
hiánya volt. Ezek pszichoszomatikus, érzelmi
és magatartási reakciókat váltottak ki. Mivel a
gazdákat érõ pszichés és gazdasági sokk
elsõdlegesen az állatorvosokon „csapódik
le”, a vidéken praktizáló állatorvosokat fel kell

készíteni egyfajta krízisintervenciós munkára
is, amelynek keretében pszichológiai elsõ-
segélyben tudják részesíteni az elkeseredett
falusiakat, és a megfelelõ intézményeket, se-
gítõket, szervezeteket is be tudják ebbe a
munkába vonni. Ezzel is hozzájárulhatnának
a helyi közösségek talpraállásához egy-egy
katasztrófa után.

Az állatorvos veszélyben
Az állatorvosokat a mindennapi rutin mun-
kában is érhetik fizikai és érzelmi traumák6,
amelyek befolyásolhatják a kezelt állatokhoz
és gazdáikhoz fûzõdõ viszonyukat. Az állat
okozta fizikai sérüléstõl való félelem különö-
sen akkor erõs, ha az állatorvosnak nincs
elég gyakorlata egy bizonyos faj viselkedés-
formáinak értelmezésében, az egyedek lefo-
gásában, rögzítésében, kezelésében. Megfe-
lelõ etológiai ismeretek, a veszélyhelyzetek
elképzelése és megfelelõ védõruha viselése
enyhíthetik ezt a szorongást. Érzelmi fenye-
getettséget érezhet az állatorvos, ha a gaz-
dák nem osztják az õ határozott felfogását
(pl. az ivartalanítás szükségességérõl), vagy
ha az állat nem az elvárások szerint reagál a
barátságos közeledésre. Ez a helyzet téves
értékeléséhez és a gazdával való nem meg-
felelõ kommunikációhoz vezethet.

Ausztráliában széleskörû felmérést végez-
tek az állatorvost fenyegetõ fizikai és kémiai
foglalkozási kockázatok és a védekezés gya-
korlata terén érzékelhetõ trendek feltérképe-
zésére7.  Megállapították, hogy az 1990 óta
diplomázottak jóval több röntgenvizsgálatot
végeznek, mint a hetvenes évek elõtt végzet-
tek, és gyakran maguk fogják az állatot a
vizsgálat alatt, de több mint 90%-uk ezt meg-
felelõ védõruhában teszi. A mûtétekkel töltött
idõ is növekedett a praxisokban, de az utób-
bi 15 évben végzetteknek már a 76%-a ügyel
a megszökõ altatógáz felfogására, elszívásá-
ra. Csökkent az autóvezetéssel töltött idõ is.
Meglehetõsen gyakori azonban, hogy az állat
rögzítése, lefogása nem megfelelõ, és ez külö-
nösen a nagyállat praxisban rejt veszélyeket.

Az állatorvosok szaktudására a katasztró-
fák (balesetek, terrorcselekmények, termé-
szeti katasztrófák) esetén is szükség lehet,
ha ezek állatokat is érintenek8.  Az elsõdleges
feladat a katasztrófa okának a megállapítása,
ez után a megfelelõ védõzóna kijelölése, a
fertõtlenítés következik, és ennek során meg-
felelõ személyi védõfelszerelést kell használ-
ni. Az állatorvosnak ismernie kell a védõzó-
nák fokozatait a fertõzés gócpontjától a telje-
sen fertõzésmentes övezetekig. Meg kell
határoznia, milyen egyéni védõfelszerelés és
-öltözék szükséges, és ismernie kel a fertõt-
lenítés technikai, tömeges és vészhelyzetben
használható eljárásait.

Az állatorvos és a tudomány
Vajon helyettesíti-e a gyakorlat a korszerû
ismereteket? – teszi fel a kérdést Norman és
Eva9 az Equine Veterinary Journal hasábjain.
Több, orvosok körében végzett vizsgálat azt

FÓKUSZBAN AZ ÁLLATORVOS

1 Fokányi László: Dr. Hutÿra Ferencz. = Állatorvosi Lapok, 1908. 31. 20. 252-258.
2 Bartram, D. - Baldwin, D.: Mental health and wellbeing survey. = Veterinary Record, 2007. sept 8. 360.
3 Bartram, D. - Boniwell, I.: The science of happiness: achieving sustained psychological wellbeing. = In prac-
tice, 2007. 29. 478-482. http://vetlife.org.uk/stress_depression/478.pdf

4 Bartram, D. J. - Baldwin D. S.: Veterinary surgeons and suidide: influences, opportunities and research direc-
tions. = Veterinary Record, 2008. 162. 2. 36-40.

5 Nusbaum, K. E. - Wentzel, J. G. W. - Everly, G. S.: Psychologic first aid and veterinarians in rural communities
undergoing livestock depopulation. = Journal of the American Veterinary Medical Association, 2007. 231. 5.
692-694.

6 Milani, M.: Nothing to fear, but… Nothing to fear, but... Part I: The clinician and fear of physical harm.
Canadian Veterinary Journal, 2007. 48. 4. 351-2, 354, 356.
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=17494363 
Part II. The clinician and fears of emotional trauma. = Canadian Veterinary Journal, 2007. 48. 6. 596-599.
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1876185

7 Fritschi, L. -  Shirangi, A. - Robertson, I. D.: Trends in exposure of veerinarians to physical and chemical haz-
ards and use of protection practices. = International Archive of Occupational and Environmental Health, 2008.
81. 371-378. 

8 Wenzel, J.G.W.: Awareness-level information for veterinarians on control zones, personal protective equip-
ment, and decontamination. = Journal of the American Veterinary Medical Association, 2007. 231. 1. 48-51.



KAMARAI ÁLLATORVOS 2008/138

K Ö N Y V T Á R

mutatja, hogy az esetek számával (a tapasz-
talat gyarapodásával) javul a mintafelisme-
rés, azaz a hasonló esetek gyors diagnosz-
tizálása, kialakul viszont egy tendencia az
elsõ felmerülõ diagnózishoz való ragaszko-
dásra, ami gátolja az ismerttõl eltérõ esetek
helyes értékelését. Jellemzõ az idõsebb or-
vosokra a protokolloktól, irányelvektõl való
eltérés is, amivel az egyéni igényekhez iga-
zodnak. A tapasztalat tehát elõny és hátrány
egyszerre. Az azonban valószínû, hogy a to-
vábbképzõ elõadások kevésbé hatékonyak,
mint az esetmegbeszélések, amelyeken a
gyakorlott orvosok szembesülhetnek a rutin-
jukból fakadó buktatókkal.

A bizonyítékokon alapuló állatorvoslás
hívei szerint a minõségi munka – a gyakorlat
idejétõl függetlenül – nem képzelhetõ el a
szakirodalom naprakész ismerete nélkül. A
legjobb állatorvosi gyakorlatot megalapozó
bizonyítékok pedig klinikai kutatásokon ala-
pulnak10.  Ezek a vizsgálatok sohasem tökéle-
tesek, de van egy nagy elõnyük: metodikájuk
pontosan ismert, így tetszés szerint megis-
mételhetõk újabb betegpopulációkon. Minél
többször ismétlik meg õket, annál megbízha-
tóbb metaanalízis-eredményeket lehet nyerni.
A bizonyítékokon alapuló orvoslás sem
nélkülözheti azonban a józan ész kontrollját:
nem lehet lemondani az olyan eljárások alkal-
mazásáról, amelyekre vonatkozóan még
nem állnak rendelkezésre kutatásokkal alátá-
masztott eredmények. Mit tehet az állatorvos,
ha nincs kész szakirodalmi „bizonyíték”?
Továbbíthatja a gyakorlatban felmerülõ kér-
dést a(z egyetemi) kutatóknak, vagy – és ez
a jobb megoldás – maga is végezhet klinikai
kísérleteket. Ehhez nyújthatnak segítséget a
hivatásos kutatóhelyek a kutatási módsze-
rekre, etikára vonatkozó továbbképzésekkel.

Az állatorvosokat hívja kutatni Molan és
Palmarini is11.  Véleményük szerint a lakosság
és az állatállomány egészsége szempontjá-
ból igen fontos állatorvos-tudományi kutatá-
sokban több állatorvos végzettségû kutatóra
lenne szükség, akik sokrétû ismereteikkel és
klinikai tapasztalataikkal különösen alkalma-
sak lennének az állatorvosi (és orvosbioló-
giai) kutatómunkára. A helyzet azonban az,
hogy még a brit állatorvosképzõ intézmények-
ben alkalmazott 353 kutató közül is csak 54
rendelkezik állatorvosi végzettséggel. Ahhoz,
hogy a helyzet megváltozzon a preklinikai és
klinikai egységek szorosabb együttmûködé-
sére, több klinikai kutatást érintõ PhD téma

kiírására, nagyobb állami vagy az ipar felõl
érkezõ támogatásra lenne szükség.

Az állatorvos pénztárcája
Kinek a legmagasabb a nettó jövedelme Ka-
nadában? – teszi fel a kérdést Osborne.12 A
kanadai állatorvosok 24%-a által megvála-
szolt felmérés szerint a Manitoba és a Prince
Edward Island tartományban dolgozóknak. A
teljes munkaidõben (évi 2000 óra) foglalkoz-
tatottakra átszámított, a tartományonkénti
megélhetési költségek szerint normalizált
legmagasabb éves nettó jövedelem 146.100
dollár a kisállat-, és 136.575 dollár a vegyes
praxisban. A rendelõ- vagy állatkórház-tulaj-
donosok körében végzett gazdasági jellegû
felmérés alapján a Kanadai Állatorvos Egye-
sület praxis-értékbecslést is végez.13 Ez három-
féle megközelítésen alapulhat: piaci, érték- és
bevételi paramétereken. Az egyesület becs-
lése az állatorvosok pénzügyi információin
(bruttó bevétel, kiadások stb.) alapul, ame-
lyek kiegészülnek olyan tényezõkkel, mint
például az alkalmazottak száma, a gépkocsi
használat, ingatlan tulajdon. Átlagos koc-
kázati szinttel és négyéves fizetési futam-
idõvel számolva 2006-ban egy kanadai kisál-
latpraxis értéke az éves bruttó bevétel 35-
53%-a, egy vegyes praxis értéke 34-59%-a
között van. E tekintetben is a Prince Edward
Islanden élõ állatorvosok a legszerencséseb-
bek: praxisuk 49, illetve 59%-ot ér.

A fenti adatok persze nehezen értelmez-
hetõk magyar körülmények között. Talán álta-
lánosíthatóbb azonban annak a felmérésnek
az eredménye, amelynek keretében megvizs-
gálták, hogyan látják az állatorvosok, illetve a
gazdák az állatorvosi ellátás anyagi oldalát.14

32 gazdával (6 fókusz csoport) és 24 állator-
vossal (4 fókusz csoport) készítettek inter-
júkat, amelyek során kiderült, hogy az állator-
vosok az ár kialakításánál elsõsorban az
olyan „megfogható” dolgokat veszik figye-
lembe, mint a beavatkozásra fordított idõ, és
az alkalmazott eljárások, szolgáltatások, a
gazdák számára azonban a beavatkozás
eredményessége (a kedvenc életminõsége,
jólléte) a fontos. Az állatorvosok gyakran ér-
zik úgy, hogy alulértékelik a teljesítményüket,
ezért mindenképpen hasznos lenne a nyíl-
tabb, hatékonyabb kommunikáció a kliens és
az állatorvos között a beavatkozások költsé-
geirõl, hasznáról stb. Ez talán oldaná az állat-
orvosok díjazásával kapcsolatban jelentkezõ
feszültségek egy részét. (OÉ)

SzakMa – linkgyûjtemények 
http://konyvtar.univet.hu/ugro/actual.php
E fejezet célja, hogy egyes témakörök leg-
fontosabb információforrásait, honlapjait ösz-
szegyûjtse és segítséget nyújtson a tájékozó-
dásban. A legfrissebb témák: 
¨ Információval az élelmiszer-biztonságért
¨ Váltott lovakkal (Szolgáltatások lovas állat-

orvosoknak)
¨ Az állatorvosi munka információs háttere

(Gyakorlati útmutató az Állatorvos-tudomá-
nyi Könyvtár szolgáltatásainak használatá-
hoz)

Új könyvek
http://konyvtar.univet.hu//konyvtar/books.php
Rovatunk nem új keletû. A beérkezett köny-
vekrõl való tájékoztatást mindig is fontosnak
tartottuk. Most külön oldalon, a borító színes
fotójával tesszük ezt meg. A képekre kattint-
va a katalógusban meg lehet nézni a leírást,
amely a könyv helyben használatáról vagy
kölcsönözhetõségérõl is informál. A hazai
állatorvosi kiadványokat mind beszerezzük,
így ezekrõl – és természetesen a legfonto-
sabb külföldi szakkönyvekrõl is – áttekintést
kap, aki folyamatosan figyeli ezt az oldalt.

Hírek
Az internet terjedésével egyre több folyóirat
archívuma elérhetõ ingyenesen vagy elõfize-
téssel. Ezzel párhuzamosan megjelentek a
szabadon hozzáférhetõ folyóiratok is. Ezek-
bõl szeretnék most kettõt bemutatni:
Parasites & Vectors (http://www.parasitesand-
vectors.com): A BioMed Central indította. Cél-
juk, hogy a tavaly év végén megszûnt Kineto-
plastid Biology and Disease és a Filaria
Journal szerzõi itt folytassák a publikálást. 
Veterinary Research Digest (http://www.ve-
terinaryresearchdigest.com): a Wiley-Blackwell
kiadó állatorvosi folyóirataiból válogató in-
gyenes online orgánum segít a tudományos
ismeretek naprakészen tartásában. Néhány
példa a tallózott forrásokból, amelyek egyes
cikkei teljes szöveggel elérhetõk az oldalon:
Australian Veterinary Journal, Journal of Small
Animal Practice, Journal of Veterinary Medi-
cine A, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Anesthesia and
Analgesia, Veterinary Comparative Oncology
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