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Nézd, anya, három kisgyerek éppen most jön be a kór-
házba! Kérdezzük meg tőlük, hogy mi történt velük!
-Én elestem a biciklivel, mert túl gyorsan kanyarodtam 
és kicsúszott alólam. A jobb lábam azóta nagyon fáj, 
nem tudok ráállni, lehet, hogy el is törött.
-Nekem tegnap óta egyre jobban fáj a hasam, lázas is 
lettem és ma már enni sem tudok. Azt mondták, lehet, 
hogy vakbélgyulladásom van, és ezért meg kell operálni 
a hasamat.
-Én is sokszor vagyok lázas beteg, és gyakran fáj a tor-
kom. Egy doktor bácsi szerint ki kell venni a mandulá-
mat ahhoz, hogy ismét egészséges legyek. 



Sziasztok! Én Panni vagyok. Most jövök ki a kórházból, 
megyünk haza a szüleimmel. Nekem is fájt a hasam és a 
sebészeten azt mondták, meg kell operálni ahhoz, hogy 
meggyógyuljak. Először nagyon megijedtem, de most 
már tudom, hogy egy kicsit sem kellett volna félni tőle! 
Ha szeretnétek, elmesélem Nektek, hogyan történik a 
beteg gyerekek műtéte itt a kórházban, jó?







A műtét előtt szüleiddel találkoztok majd az altató 
orvossal egy beszélgetésre. Nagyon aranyos, és igazi 
varázsereje van! Ő fog egy munkatársával elvarázsol-
ni Benneteket álomországba a műtét idejére, hogy 
aludjatok egy jót és ne érezzetek semmit. Sok min-
dent kérdez majd Rólatok, ami mind fontos ahhoz, 
hogy vigyázni tudjanak majd Rátok, amíg alszotok.    





A kórházban a nagy szobákat kórteremnek hívják. Itt laknak 
a beteg gyerekek a szüleikkel addig, amíg meg nem gyógyul-
nak. Ti is kaptok majd egy-egy ágyat, és anyukátok át fog 
öltöztetni Benneteket pizsamába. Ő a kórházban végig Ve-
letek lesz, és még egy kedves játékotokat is magatokkal hoz-
hatjátok. Rám most a kedvenc macim vigyázott, látjátok? 
És képzeljétek, az altató orvos a hallgatójával a mackómat 
is megvizsgálta! Nekem pedig meghallgatta a szívemet és a 
légzésemet, és még a számba is belenézett. 



Később jött egy aranyos nővér néni és mondta, hogy 
hamarosan kezdődik a műtétem, ami ahhoz kell, hogy 
meggyógyulhassak. Egy kicsit félni kezdtem, de ő mo-
solyogva megnyugtatott, hogy minden rendben lesz. 
Egy kis üvegből töltött nekem egy kanálba valami báto-
rító orvosságot, és megkért, hogy nyeljem le. A gyógy-
szertől egy picsit elálmosodtam és már egyáltalán nem 
féltem.







Nemsokára jött értem egy zöld ruhás bácsi és megkér-
dezte: „Te vagy Panni, ugye? Indulhatunk a műtőbe, 
kisasszony?” Nevetve válaszoltam, hogy HÁT PERSZE! 
És képzeljétek, az ággyal együtt tolt végig a kórház fo-
lyosóján úgy, hogy én meg benne feküdtem! Anya és apa 
egészen a műtő ajtajáig elkísérhettek. Ott kaptam tő-
lük egy puszit, mondták, hogy ügyes legyek, ők pedig 
itt a műtő előtt fognak várni rám.



A műtő egy olyan szoba, ami tele van érdekes gépekkel 
és nagy lámpákkal. És tudjátok, ki várt ott rám? 
Az aranyos altatódoktor és egy másik mosolygós néni. 
Mind a ketten szép színes ruhában voltak, és sapka is 
volt a fejükön, pedig egyáltalán nem volt hideg! Volt a 
műtő közepén egy másik ágy, arra kellett ráfeküdnöm. 
A mosolygós néni ragasztott rám kis matricákat és a 
karomra tett egy erőmérőt, hogy megmérje, milyen 
erős vagyok. Az egyik ujjamra pedig egy érdekes, 
pirosan világító csipeszt is kaptam.







Az altató doktor megkérdezte, hogy a mackómat is 
operálni fogják-e, mert akkor őt is el kell ám altat-
ni! Mondtam, hogy igen, erre rátettek egy pici bú-
vármaszkot a mackóm arcára. Nagyon vicces volt, 
mindenki nevetett, még én is! Megtudtam, hogy a bú-
vármaszkból olyan varázslevegő jön, amitől a mackók 
és a gyerekek is szépen elalszanak.



Az altató orvos mondta, hogy én is ugyanígy fogok 
elaludni, varázslevegővel. Azt is megkérdezte, hogy 
melyik a kedvenc mesém, mert akkor olyan varázsle-
vegőt ad nekem, amitől arról a meséről fogok álmod-
ni. De érdekes! Aztán óvatosan rátette a maszkot az 
arcomra, és már éreztem is az altatólevegő furcsa il-
latát. 







Képzeljétek, ha valaki olyan bátor hogy nem fél egy 
kis szúnyogcsípéstől, akkor őt nem altatólevegővel 
altatják el, hanem varázstejjel. Az ilyen bátor gyerekek 
kezébe, egy erecskébe pici tűszúrással egy vékony 
műanyag csövet tesznek be. Ebbe a kanülbe (tudjátok, 
így hívják a vékony csövet) olyan fehér varázstejet 
adnak, amitől egykettőre elalszanak a gyerekek.





A varázslevegőtől hamar elálmosodtam, 
éreztem, hogy lassan lecsukódik a szemem és 

már nem is emlékszem semmi másra. Csak arra, 
hogy valami nagyon érdekeset álmodtam…









Képzeljétek, olyan mélyen aludtam, hogy észre sem 
vettem, mikor lett vége a műtétemnek. Anyukámék 
később mesélték, hogy amikor toltak ki az ágyamon a 
műtőből, még akkor is aludtam. Azt is mondták, nagyon 
megörültek ám, hogy újra látnak!  



A kórteremben, az ágyamban ébredtem fel. Anyukámék 
örömmel újságolták, hogy túl vagyok a műtéten, és most 
már nagyon hamar meg fogok gyógyulni. A mosolygós 
nővér néni hozott nekem egy pohár teát, és mondta, 
hogy hamarosan már fel is kelhetek az ágyból. A műtéti 
seb a hasamon le volt ragasztva és szinte egyáltalán 
nem is fájt. A szép, színes kanül még mindig a kezemben 
volt, anyukám le is fényképezte!







Anya később éppen mesét olvasott nekem, amikor 
odajött hozzánk egy doktor bácsi és azt mondta, hogy 
lassan öltözhetek és mehetünk haza. Nem is gondoltam 
volna, hogy ilyen hamar! A kanül kikerült a kezemből, 
összecsomagoltuk az otthonról hozott játékokat és 
mesekönyveket. Amikor elköszöntünk a nővér néniktől, 
kedvesen mondták, hogy gyógyuljak meg hamar! 
Ezt megígértem, és már be is csukódott mögöttünk a 
sebészeti osztály ajtaja. 



VÉGE

Látjátok, ez volt az én műtétem története. 
Ugye elhiszitek nekem, hogy tényleg nem kell 

félnetek semmitől? Sziasztok, legyetek bátrak és 
gyógyuljatok meg ti is minél előbb!





Elutazni álomországba? Bizony ám! 
Ez a könyvecske segítségül hívható, ha gyermekünk 

műtétre, altatásra vár. Meseszerűen, a kisgyermekek 
fantáziavilágát megragadva magyarázza el a 

kórházban történő eseményeket. Könyvünk célja, 
hogy Panni kórházi élményeinek elmesélésével 

eloszlassuk a műtétet, altatást övező félelmet kis 
betegeink és szüleik számára egyaránt. 


