
 
 
 
 
 

	
	

Dr. Fábián Lajos Károly – IG Elnök, TritonLife Holding Zrt. 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. 

info@tritonlife.hu   

Budapest, 2022.06.30. 
 
 
Kedves Munkatársaim, Szakdolgozóink, Orvos kollégák, Egészségügyi Dolgozók! 
 
A magyar egészségügy ünnepnapja, a Semmelweis-nap előestéjén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek 
Benneteket!  
 
Köszöntelek mindannyiótokat, akik fáradtságot nem kímélve, sokszor a családotok és saját szabadidőtök 
rovására is szolgáljátok a beteg ember érdekeit attól függetlenül, hogy milyen munkakörben teszitek ezt. 
Segítitek jó szóval, és magas szintű szakmai munkátokkal azokat, akiknek a gyógyulása és az egészsége a 
kezetekben van. Emelem kalapom minden olyan egészségügi dolgozó, szakdolgozó és orvos előtt, vagyis 
előttetek, akik kiállva a Covid járvány alatti extrém stresszt és nyomást, átvészelve a magyar egészségügy 
utóbbi 50 évének egyik leginkább embert próbáló időszakát, még mindig közöttünk vagytok, velünk harcoltok, 
és nem adjátok fel ezt a harcot! 
 
Ez a jeles nap, az 1992. évi XXIII. törvény Parlament által történt elfogadása után vált hivatalosan is az 
egészségügyben dolgozók munkájának elismerését szolgáló ünnepnappá, majd 2011. július 1-től munkaszüneti 
nappá is vált. Persze az egészségügyben ez is relatív, hiszen sokan lesznek holnap is olyan kollégáink, akik 
ügyeleti szolgálatban lesznek, mentenek, operálnak, beteget altatnak, és nyilván lesz sok olyan szakdolgozónk, 
akik ugyanúgy ápolják a rászorulókat, mint ahogyan a hétköznapokon teszik.  
 
Itt engedjetek meg egy gondolatot a szakdolgozókról. Szokták mondani, hogy minden sikeres férfi 
mögött/mellett ott áll egy nő (és fordítva!). Ezt nehéz cáfolni. Számomra a szakdolgozó az egészségügyben 
olyan, az orvosok munkáját kiegészítő, elősegítő, előkészítő, és befejező, a betegekkel a legközelebbi 
kapcsolatban álló szakember, akinek közreműködése nélkül nincs egészségügy és nincs gyógyítás! A 
szakdolgozó tehát olyan fontos az orvos mellett, mint a sikeres férfi mellett az a bizonyos nő, vagy nő mellett 
a férfi. Jó lenne ezt így szemlélni, a szakdolgozókat szeretni, megbecsülni, és életpályamodellt biztosítani 
számukra. Ha módomban áll, ezt mint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, és 
Egészsgügyi Tagozatának elnöke, minden – akár kormányzati – fórumon is képviselni fogom. 
 
Holnap tehát Semmelweis-nap. Semmelweis Ignác születésének 204. évfordulója. Annak a Semmelweis 
Ignácnak, aki kicsit másodrendű magyarként, a maga korában Bécsben küzdött ötletének, és megfigyeléseinek 
elfogadtatásáért, óriási ellenszélben, és nem mindig baráti légkörben. Az ötlete, és a küzdelme az elmúlt több 
mint százötven év alatt emberek millióinak életét mentette meg, és alapjaiban változtatta meg az 
orvostudomány szemléletét és fejlődését. Nevét ma büszkén viseli legnagyobb, nemzetközi hírű egészségügyi 
képzőhelyünk és gyógyító műhelyünk is, a budapesti Semmelweis Egyetem! 
 
Lebegjen hát Semmelweis Ignác küzdelmének példája előttünk is! Nincs olyan erőfeszítés, amely előbb, 
vagy utóbb meg ne hozná gyümölcsét. Haladjunk tovább ezen az úton azzal a tudattal, hogy a világ 
legnemesebb hivatásának gyakorlói vagyunk, és segítsük tovább hozzánk forduló embertársainkat! 
 
Köszönöm az áldozatos munkátokat, köszönöm, hogy velünk vagytok! 
 
Hajrá TritonLife! 👍😄 Hajrá magyar egészségügy! 
 
 
Üdvözlettel, Lajos 
 


