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II. Erzsébet halálát követően a Colliquio interjút készített Ronald D. Gerste 

orvostörténésszel a királynő és a Windsor-ház más tagjainak egészségéről, hosszú életéről 

és a királyi család egészségügyi szolgálatáról.  

 

A királynő egész életében jó egészségnek örvendett. 2013-ban gasztroenteritisz miatt 

néhány napig kórházban ápolták. 2018-ban szürkehályoggal operálták. Az a tény, hogy 92 

éves korában esett át a műtéten, sokat mond életképességéről.  

A királyi család tagjai Viktória királynő óta átlagosan 30 évvel tovább éltek, mint 

alattvalóik, többek között Fülöp herceg (99) és az anyakirálynő (101). A titok a „jó gének” 

mellett az egészséges életmódban rejlett. II. Erzsébet és Fülöp herceg stresszmentes életet 

élt, egészségesen táplálkozott, nem dohányzott, nem fogyasztott alkoholt, sokat mozgott, 

elsősorban lovagolt.  

A brit királyi család egészségét hagyományosan egy kiváló orvosokból álló csapat 

(Medical Household) szolgálja. Viktória királynőt Madam Siebold segítette világra 1819-

ben. [N. B. az a Charlotte Heidenreich von Siebold, aki a második orvosnő és az első 

szülész-nőgyógyász szakorvosnő volt Németországban. Történetesen ő segédkezett Albert 

herceg születésénél is. – a szerk.] Viktória királynő mellett két orvos – Davis és Wilson – 

teljesített szolgálatot, később a team tagja lett Joseph Lister és John Snow is.  

II. Erzsébet Medical Household-ja élén 2014. óta Sir Huw Thomas gasztroenterológus, az 

Imperial College London professzora állt.  

A királynő közeli hozzátartozói körében azonban az övétől eltérő esetek is előfordultak. 

Apja, VI. György és húga, Margit hercegnő is erős dohányos volt. Apján előbb 

érelmeszesedés miatt lábműtétet hajtottak végre, majd 1951-ben eltávolították bal 

tüdőlebenyét. Egy évvel később tüdőrákban halt meg. Margit hercegnő már időskorú volt, 

amikor eltávolították tüdeje egy részét. Utolsó éveiben többször szenvedett agyvérzést.  

Egy generációval korábban: II. Erzsébet nagyapja, V. György 1936-ban hosszú szenvedés 

után hunyt el. Ötven évvel később jelentek meg háziorvosa, Lord Dawson naplójegyzetei, 

amelyben aktív halálba segítésről írt. Gerste szerint mai szemmel hihetetlennek tűnik, hogy 

Dawson így döntött volna. V. György esetében szív- és légúti panaszok álltak fenn. Erős 

dohányosként feltehetően ő is tüdőrákos volt. Dawson morfiumot és kokain fecskendezett 

be a 70 éves uralkodónak, aki 40 perc múlva elhunyt.  

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4911641?src=WNL_mdplsfeat_220928_mscpedit_de&uac=347207CJ&impID=4690951&faf=1#vp_1
https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4911641?src=WNL_mdplsfeat_220928_mscpedit_de&uac=347207CJ&impID=4690951&faf=1#vp_1
https://www.coliquio.de/wissen/Patientenfall-Kasuistik-100/leben-sterben-im-britischen-koenigshaus
https://www.coliquio.de/wissen/Patientenfall-Kasuistik-100/leben-sterben-im-britischen-koenigshaus

