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SZAKMAPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM I DR. PÓTA GYÖRGY ROVATA
Összeállította: Kuslits Szonja I

újságíró

Miért rúgnak a haldoklóba?
A kérdést Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke teszi fel, aki szerint a kormányzat nemhogy támogatná az igen súlyos szakemberhiánnyal küzdő alapellátás rendszerét, helyette inkább csak még jobban elveszi
a fiatalok kedvét attól, hogy ezt a szakmát válasszák. Egy háttérbeszélgetésen az elnök kitért arra is, hogyan kénytelenek legalizálni a hamis igazolásokat az orvosok, és hogy a következő években több száz praxis válhat üressé,
így még több gyermek marad majd gyermekgyógyász-ellátás nélkül. Kérdés, hogy mi kell a változáshoz, és mikor
mernek drasztikusan átalakítani a döntéshozók.
A házi gyermekorvosok nem érzik, hogy a szakma mellettük
állna, ez derül ki abból, hogy nem sokkal karácsony előtt úgy
változtatták meg az alapellátási törvény egy passzusát, hogy
előzetesen semmiféle egyeztetést nem kezdeményeztek velük. Erről Póta György, a Házi Gyerekorvosok Egyesületének elnöke beszélt nemrégiben egy háttérbeszélgetésen.
„Csak a kihirdetés után tudtuk meg, hogy a gyermekek egészségének védelmében a házi gyermekorvosokat és a vegyes
praxisokat kötelezték arra, hogy az elmaradt védőoltásokat 24
órán belül jelentsék a védőnőknek. Ha pedig egy védőnői vizsgálat után eltérést tapasztal a védőnő, arról a szülőnek értesítenie kell a háziorvost, akinek pedig 72 órán belül közölnie kell
a védőnővel, hogy milyen lépéseket tesz az ügyben. Ezzel egy
amúgy is a kihalás útján lévő szakmát rugdosnak. Egy ilyen lépés után nem érzem, hogy az egészségügyi kormányzat a házi
gyermekorvosi rendszer megerősítésén dolgozna. Az elmúlt
időszak szakmapolitikai döntései nem a támogatás jegyében
történtek. Bár korábban azt ígérte a kormányzat, hogy az alapellátás fókuszba kerül, valójában nagyon lassan érnek be (ha
egyáltalán beérnek) az ígéretek. Ami történik, az nem az, amit
a szakma szeretne” – hangsúlyozta Póta György. Kitért arra
is, bár könnyű lenne bevezetni, továbbra sem történt semmi a
kollegiális vezetői rendszer ügyében sem, holott a jogszabály
már él, csak a pályázatok kiírására várnak. Pénz van, és igény
is, csak a megvalósítás nincs sehol.
Hiába, az egészségpolitikának számításba kellene már vennie, hogy a jelenlegi rendszer egyszerűen fenntarthatatlan. Ekkor azonban ki kellene dolgozni egy új és megvalósítható rendszert. Kérdés, hogy erre egyáltalán vállalkozna-e a minisztérium, és a tervek nem csak tervek maradnának-e megint.
„A cél az lenne, hogy a 18 év alatti populációt a nap 24 órájában gyermekgyógyászati gyakorlattal rendelkező gyermekorvosok lássák el. Jelenleg ez a hétvégi ügyeletek és a sürgősségi ellátás során meglehetősen ingoványos talaj. Pedig ez kifejezetten fontos volna, hiszen egy gyermek nem kicsi felnőtt,
és míg egy házi gyermekorvos öt évig tanulja a szakmát, addig egy felnőttháziorvos csupán négy hónapot tölt a gyermekgyógyászati gyakorlaton. A kettő között pedig igen jelentős a
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különbség. Végzettsége mindkét orvosnak van, de a tudásbeli
különbségek nagyon nagyok. Ezért is sajnálatos annyira, hogy
a szakma elöregedése miatt egyre több gyermek kerül vegyes
praxisba” – mondta Póta György.
Kihalófélben
Az elöregedés sokkal súlyosabb probléma, mint azt a laikusok
vagy a döntéshozók gondolnák, jelenleg az alapellátásnak ez a
legégetőbb problémája. A házi gyermekorvosok több mint fele
60 évesnél is idősebb, 20 százalékuk 70 év felett dolgozik, és
az sem ritka, hogy valaki 80 év felett látja el a betegeket a praxisában.
„Akármit is teszünk, hamarosan robbanásszerűen fog kiesni a most gyógyító orvosok 15–20 százaléka. A jelenlegi képzési forma és a jelentkezők száma alapján ezt a hiányt szinte
lehetetlen feltölteni. Évekkel ezelőtt még 140 gyermekgyógyász rezidens is tanult az országban, ez sajnos mára alig több
mint 40-re esett vissza. Ez is annak a következménye, hogy a
szakma nem elég vonzó a fiatalok számára. Tavaly ugyan sikerült elérni, hogy 40 rezidenst vehetnek fel a klinikák, és további 40 fiatal mehet házi gyermekorvosi praxisokba, miközben a
képzés mindkét csoport esetében ugyanaz. A probléma azonban, hogy nincs semmiféle garancia arra, hogy az a 40 ember
később is a házi gyermekorvosi ellátásban marad, továbbra is
fennáll” – fejtette ki az aggasztó helyzetet az elnök.
Mindez annak tükrében még elkeserítőbb, hogy az utóbbi 4–5
évben 100 körül mozog a megszűnt praxisok száma. Ha pedig
négy év múlva fel is vesznek majd praxisokat az új rendszerbe
elsőként jelentkező házi gyerekorvosok, addigra legalább 300
praxis megszűnik, és még az sem garantálható, hogy ez a 40
orvos Magyarországon, vagy az állami ellátásban marad. Manapság ugyanis már praxist vásárolni sem életre szóló kaland,
hiszen nem tudni, hogy öt év múlva hogyan fog működni. Sok
fiatal éppen emiatt nem akar komoly beruházásokat.
A helyzeten a HGYE szerint javíthatna, ha emelnék a finanszírozást, és a háziorvosok 700–800 ezer forintos jövedelmet könyvelhetnének el maguknak az után, hogy kifizették az asszisztenciát, rezsit, eszközöket, adókat, járulékokat stb. Jelenleg ez

300–400 ezer forint maximum. Minderre azért is égető szükség volna, mert a házi gyermekorvosok nagy része sajnos nem
tud pályázni a tartósan betöltetlen praxisok feltöltését célzó állami támogatásra sem, pedig ez milliókat jelenthetne.
Köztudott ugyanis, hogy ha egy házi gyermekorvosi praxis hat
hónapnál tovább betöltetlen, és eladni sem tudják, akkor a törvények szerint az önkormányzat tulajdonába kerül. Az pedig általában megszünteti, és az ellátást vagy egy másik házi gyermekorvosi körzet veszi át, vagy egy vegyes praxis. Így azok a
lehetőségek, amelyek elérhetők a felnőttháziorvosok számára, a gyermekeket kezelőknek nem állnak rendelkezésükre.
Nincs ugyanis 5–10–15 éve tartósan betöltetlen praxis; és bár
nagyon sokat jelent, hogy a házi gyerekorvosok kapnak havi
plusz 130 ezer forintos praxistámogatást, ezzel még nincsenek kinn a vízből. Ebben ugyanis nincs semmiféle motiváló erő,
hiszen bárki, bármennyit, bármilyen praxisban dolgozik, ugyanezt kapja.
„Ki kellett volna dolgozni olyan minőségi mutatókat, amelyek
a valódi ellátáshoz kötődnek, és ezt az összeget kellene biztosítani. Ezzel szemben jelenleg népegészségügyi szűrőprogramokkal kapcsolatos finanszírozásra lehet pályázni, ami csak
egy szűk réteget érint, 6500 praxisból körülbelül 500–600-at.
Ezek a pályázatok ráadásul olyan, nem a gyógyítással összefüggő plusztevékenységért járnak, amelyet a rendelésen túli
időben végez az orvos. Persze, fontosak a szűrőprogramok, de
fejlesztések nélkül nem lesz, aki megfelelően tudja majd kezelni a kiszűrteket” – sorolta a buktatókat az elnök.
Igazolásgyárként működő praxisok
A rossz finanszírozási rendszer máshol is kibukik. Egy orvosra átlagosan 1000–1100 gyermek jut, de ahol összevonások
vannak, ott emelkedni kezd ez a létszám, pedig már az összevonás előtt sem feltétlen könnyű ellátni ennyi beteget. Azonban hiába lesz akár kétszer annyi betege, ezzel nem nő arányosan a finanszírozás.
Gyakran pedig nem is a gyógyítással megy el az orvosok ideje, hanem a papírmunkával, és azzal, hogy hamis igazolásokat
gyártsanak, mert belekényszerítik őket ebbe a helyzetbe. Mivel törvényben nincs tisztázva, hogy félévente hány napot igazolhat a szülő a gyermeknek, ezt az iskolák saját házirendjükben szabályozzák, és szinte mindenhol a félévente 3 nap az elfogadott keret. Ez azonban messze nem egyezik az igényekkel. A szülők pedig kénytelenek a háziorvossal legalizáltatni
egy olyan hiányzást, amikor a gyermek valójában nem beteg,
csak elutazik, vagy felvételire tanul. A helyzet kínos a szülőknek, ártalmas lehet a gyereknek, akit feleslegesen visznek betegekkel teli rendelőbe, és kellemetlen a házi gyerekorvosoknak is, akik a jelenleginél jóval nagyobb mozgásteret adnának
a szülőknek. Miközben ez teljesen szabályellenes, a valóság az,
hogy bizony vannak olyan szülők, akik már biankó igazolásokkal is rendelkeznek, és ha szükség van rá, csak beszólnak telefonon az orvosnak, hogy épp felhasználnak egyet.

A HGYE próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy van olyan település, ahol már lazítottak a szigorú szabályokon. Egy pomázi
iskolában évente 15, egy tiszaújvárosiban évente 10 hiányzást
igazolhat a szülő. Ennek köszönhetően nem kell állandóan beteget jelenteni, ha sítáborba, nagyszülőkhöz vagy akár sporttáborba megy a gyerek. A legtöbb intézmény azonban egyenlőre nem ilyen engedékeny, és képtelen leporolni a több évtizeddel lemaradt házirendet.
Póta György szerint az lenne az ideális, ha legalább évi 15 napot igazolhatna a szülő az óvodában és az iskolában is, így
ha beteg is a gyerek, egy náthával vagy egy enyhe hasmenéssel nem kellene pluszköröket futnia a szülőnek. Ezeket a könynyebb lefolyású betegségeket ugyanis a háziorvos szerint a
család is tudja kezelni. „A szülők tisztában vannak azzal, hogy
milyen egy kímélő diéta, vagy hogy mennyi lázcsillapítót kaphat egy gyerek. Egy enyhe betegség miatt nem mindenki akar
a rendelőben ülni a gyerekkel, és kitenni őt más fertőzéseknek”
– mondta Póta György. Érthető az érvelés, logikus is, a szülőkről pedig feltételezhető, hogy ha 2–3 nap alatt nem lesz jobban
a gyerek, úgyis elviszik az orvoshoz.
Kivéreztetett rendszer
„Természetesen minden gyermeket boldogan megvizsgálunk,
de van, hogy tényleg csak a papír miatt érkezik a szülő. Jó lenne, ha növelnék a kompetenciájukat, hogy bizonyos esetekben
ők is dönthessenek, legyen joguk megítélni egy-egy helyzetet”
– fogalmazott Póta György. Ez azért is fontos lenne, mert egyre kevesebb a házi gyermekorvos az országban, jelenleg csupán 1400-an vannak, és gyakran nagyon terhelt egy-egy praxis. Nem ritka az sem, hogy 60–80 beteget kell ellátni egy 3
órás rendelés alatt. Nem mindegy tehát, hogy valódi gyógyítással vagy csak igazolások írásával telik az idő.
„A kormány az alapellátás megerősítése helyett kivérezteti a
rendszert. Nem tudni, hogy miért csinálják, nem ismerjük a játékszabályokat, de tudatosítani kellene, hogy távolról sem természetes, hogy mindig és mindenhol van és lesz házi gyermekorvos” – szögezte le az elnök.
A HGYE nemrégiben honlapján a szülőket is arra biztatta:
szólaljanak fel iskolájukban, óvodájukban, és javasolják, illetve támogassák a kezdeményezést, hogy enyhe lefolyású betegségekkel ne kelljen mindenképpen orvosi vizsgálatra menni, majd a panaszmentes gyermeket pusztán az igazolás miatt visszavinni a rendelőbe, esetleg egy nyelvvizsgán, sportversenyen vagy síelésen való részvételt teljesen jogellenesen ezzel igazoltatni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma természetesen évek óta
hárítja a kérdést, és mindig azzal takaróznak az újságírói vagy
szakmai kérdések esetén: nincs jogszabály a szülői igazolásokról, erről minden intézmény maga rendelkezik a házirendjében. Így mérgez tehát egyre tovább és tovább az intézmények
szokásjoga. Amíg már nem lesz házi gyerekorvos, aki megírhatná az igazolást.
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INTERJÚ I DR. PÓTA GYÖRGY ROVATA
Kuslits Szonja I újságíró

A gyerekek érdeke

Hogyan működik együtt a háziorvos a védőnővel, milyen változásokat hozhat, hogy mostantól kötelező lesz a viszszajelzés a védőnők felé is, és egyáltalán milyen állapotban van a jelenlegi jelzőrendszer? Többek között erről kérdeztük Bábiné Szottfried Gabriellát, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnőtagozatának vezetőjét.

Bábiné Szottfried Gabriella

az Egészségügyi Szakmai Kollégium
Védőnő Tagozata vezetője

Végzettségek: védőnő, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, egészségügyi projektmenedzser

Mit gondol, miért volt szükség arra a házi gyermekorvosokat
és védőnőket is érintő 2018. évi CXVIII. törvényre, amelyet
decemberben, épp karácsony előtt néhány nappal hoztak
nyilvánosságra?
– A gyerekek védelmét nem csak a szülők látják el. A jelzőrendszerben fontos szerepük van a házi gyermekorvosoknak, védőnőknek, gyermekjóléti szolgálatoknak, gyámügyeseknek, óvodapedagógusoknak, és még hosszan sorolhatnánk a szakembereket. Az utóbbi években sokszor tapasztaltuk, hogy az információáramlás egyirányú, és a védőnőktől indul ki. Ők azok,
akik a családokat az otthonukban látogatják, és így sokkal inkább rálátnak a helyzetre, jelezni tudják, ha problémát észlelnek. Az új szűrési rendszerben probléma esetén a védőnők a
háziorvosnak, házi gyermekorvosnak jeleznek a védőnői leleten, amelyet a szülő visz az orvoshoz. Gyakran előfordult
azonban, hogy bár a védőnő megtette a szükséges lépéseket,
hozzá végül nem érkezett visszajelzés más szakemberektől.
Mire gondol, mikor az mondja, hogy nem érkezett visszajelzés?
– A védőnő nem orvos, különböző vizsgálatokat pedig már orvosi kompetencia elvégezni. Éppen ezért ha egy védőnő bántalmazás vagy elhanyagolás nyomait látja egy gyereken, vagy a szűrések során elváltozást észlel, a vizsgálatokat az orvosnak kell elvégeznie. Jó esetben ennek eredményéről később tájékoztatja a
védőnőt, hiszen egységben dolgoznak, de ez nincs mindig így.
Végzetes kimenetelű eseteknél előfordult, hogy ez az oda-vissza
kommunikáció elmaradt. 2017-ben és 2018-ban a védőnői konzultáció során minden megyét és a fővárost is felkerestem. A találkozók során a kolléganőkre bíztam, hogy beszéljenek azokról
a kardinális kérdésekről, amelyek foglalkoztatják őket, és kiderüljön, mik azok a problémák, amelyek nehezítik a munkájukat. Sok
városban olyan visszajelzéseket kaptam, hogy nagyon jó a helyi
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team együttműködése, de elhangzott olyan jelzés is, hogy nem
igazán működik az információáramlás visszafelé. Pedig a mai, digitalizált világban, mikor az ember pár másodperc alatt tud küldeni e-mailt vagy sms-t, nem gondolom, hogy bárkit akadályozna a
munkában egy visszajelzés a rendszer más szereplője felé. Fontos, hogy kiküszöböljük azokat a problémás eseteket, amelyeket
korábban említettem. Minimálisra kell csökkenteni annak esélyét,
hogy az információhiány miatt bármelyik gyereket hátrány érje.
A jogszabály-módosítás lehetővé teszi, hogy a rendszer összes
tagjának azonos kötelezettségei, felelőssége és információs kötelmei legyenek. Sok helyen eddig is meg volt oldva a komplex
ellátás és az azonnali információáramlás, de mostantól ez mindenhol így lesz.
Érthető, és vitathatatlan, hogy ez fontos a gyermekek szempontjából. Tudna konkrét példát mondani arra, mikor egy házi gyermekorvosnak értesítenie kellene a védőnőt?
– Előfordult, hogy egy család a településre költözött egy pici
gyerekkel, de nem jelentkeztek a védőnőnél. Előbb-utóbb,
ahogy mindenki, ők is megfordultak a házi gyerekorvosnál.
Onnan azonban már nem érkezett jelzés a védőnőhöz, hogy
egy potenciális gondozott van a területén. Pedig nagyon fontos, hogy az információk mindig célba és körbeérjenek. Csak
így lehet minőségi és magasan kvalifikált családgondozásról,
hatékony gyógyító-megelőző ellátásról beszélni az alapellátásban. De más példa is akad. Ha például egy kisgyerek nem
úgy fejlődik, ahogy kellene, nem megfelelő a testtömege, vagy
a pszichomotoros képességei, és ezt észreveszi a háziorvos,
akkor fontos, hogy erről értesítést kapjon a védőnő is, hiszen
neki is el kell végeznie különböző vizsgálatokat, monitoroznia
kell a családokat. Magam is húsz évig dolgoztam területen, és
ez soha nem volt kérdés abban a kisvárosban, ahol voltam, de
máshol sem szabad, hogy az legyen. Folyamatosan keresni
kell egymást, ha alultápláltság, pszichoszomatikus eltérések
vagy bántalmazás lehetősége akár csak felmerül. A házi gyermekorvos tudja a szükséges helyre továbbutalni a gyereket, a
védőnő pedig felveszi a kapcsolatot a különböző gyermekvédelmi szervekkel. Ha szükséges, akár ki is emelhetik a gyereket
a saját érdekében. Ez összetett és bonyolult rendszer, viszont
épp emiatt nagyon jól működik. A környező országok statisztikájához képest nagyon jól állunk, és ezt erősíti az új jogszabály
is. Éppen ezért nem értem a házi gyermekorvosok aggályait.

Ebben az esetben talán presztízskérdésről is szó van, az orvosok
nem feltétlenül örülnek annak, hogy a védőnőnek kell „jelenteni”.
– Nagyon félreértelmezik a jogszabályt, ha ez a konklúzió. A folyamatos kapcsolattartás, az aktuális ügyekben való visszacsatolás nem azt jelenti, hogy valaki valakinek „jelent”. A jelzőrendszer minden egyes tagjának együtt kell működnie, hiszen ez a
gyerek érdeke. Mindent meg kell tenni, hogy kiküszöböljük az
ártó tényezőket, legyen egészségügyiek vagy szociálisak. Ez a
háziorvosok és a védőnők érdeke is. Nem szeretném elvitatni
az orvosok érdemeit, de le kell szögezni, hogy a védőnők is diplomás szakemberek, akik ugyanúgy egyetemet végeztek – bár
nem hat évet, hanem négyet – így ők is nagymértékű felelősséggel tartoznak a hozzájuk tartozó családok iránt, és mellérendeltségi viszonyban vannak a háziorvossal.
Volt egyébként a kormány részéről egyeztetés a védőnői tagozattal, mielőtt megszületett a módosítás?
– Természetesen volt. A jelzőrendszer több szereplője (védőnők, gyermekvédelmi szakemberek) régóta hangsúlyozta a
döntéshozóknak, hogy mennyire fontos volna egy ilyen módosítás, hogy minimálisra mérsékeljék a károkat. A cél, hogy egységessé és a lehető legszorosabbra fonjuk a védőhálót a gyerekek és a családok között. Többkörös egyeztetések voltak az
utóbbi években, és ahogy érkeztek a javaslatok, úgy építette be
őket a kormány.
A házi gyermekorvosokat valamiért kihagyták az egyeztetésekből. Mi lehetett az oka annak, hogy tavaly szinte az utolsó pillanatban hozták ki a Magyar Közlönyben az őket is érintő módosítást?
– Nem tudom, hogy miért maradhattak ki a házi gyermekorvosok, de a jogszabály-módosítást széles körű egyeztetés előzte
meg, amely már évekkel ezelőtt elindult (2016–2017, a gyermekvédelmi törvény módosítása), és a szakma képviselői véleményt
nyilváníthattak.
Az utóbbi években több szigorítást is megélt a gyermekvédelmi
rendszer, rá is fért. Több ombudsmani jelentés is foglalkozott a
jelzőrendszer hiányosságaival, tragédiák is történtek, gondolok
itt az agárdi, a gyöngyösi és a recski ügyre. Mindhárom alkalommal egy gyermek életébe került, hogy nem sikerült időben kimenekíteni a családból. Milyen változásokat hoztak a szigorítások?
– 2017 januárjától már kötelező a védőnői gondozás, így a védőnők az alapellátás sarokkövei, a családlátogatások során pedig jól fel tudják mérni a helyzetet. Velük több mindent meg is beszélnek a szülők, mint akárki mással a jelzőrendszerből. De szorosabb lett az együttműködés a jelzőrendszer szereplői között is.
Igyekszünk minél jobban digitalizálni a munkát, de van, amit nem
lehet kiváltani.

A védőnők informatikai rendszerével (EVIR) kapcsolatban korábban többször felmerült, hogy nem sikerült megfelelően beüzemelni, és nem tudják használni a védőnők, emiatt folyamatosan
fénymásolással és papírmunkával telik a munkaidejük. Ez változott mára?
– A gyerekkori szűrővizsgálatok digitalizálásával kapcsolatban
valóban voltak problémák, sok papírmunkát kellett elvégezniük a
védőnőknek, de azt hiszem, mára beállt a rendszer, már nem kapok negatív visszajelzéseket a kolléganőktől. Elképzelhető, hogy
vannak olyan települések, ahol előfordulnak fennakadások, de
az adatszolgáltatás folyamatos. A helyzetet nehezíti az is, hogy
nincs egységes, országos védőnői szolgálat, mindenki az adott
település önkormányzatával szerződik. Az önkormányzatok mint
fenntartók különböző programokat vásároltak, így ezek is futnak
a mostani, központi rendszer mellett. Jó lenne ezt kiküszöbölni,
kiválasztani a legjobbat, és egységesíteni. A védőnői rendszer
hungarikum, ideje lenne, hogy egységes fenntartói háttér kapcsolódjon hozzá.
Mi volt az elmúlt időszakban a legfontosabb, a szakmát érintő
kérdés, amelyre sikerült végre választ találni?
– Azt hiszem, a bérrendezés megkezdése, amelyre nagy szükség volt a védőnők és a szakdolgozók esetében is. Bár a védőnők
esetében voltak buktatók, ezeket sikerült áthidalni. Végre megértették a döntéshozók, hogy pótlékokkal és címkézett juttatásokkal nem maradnak a szakmában a védőnők. Voltak olyan esetek
is, mikor a munkáltató nem biztosította a beígért pótlékokat, és
nagyon inkorrekt módon járt el.
Ezek az ügyek megoldódtak már?
– Még folyamatban vannak. Az egységes bér lesz a valós megoldás, ami remélhetőleg néhány hónapon belül bekövetkezik.
Milyen összegű emelésről beszélhetünk, egyáltalán mennyit keres most egy védőnő?
– A minimálbér összegétől, 149 ezer forinttól a pótlékokkal együtt
egészen bruttó 300 ezer forintig kereshet egy védődő, minden attól függ, hogy az önkormányzat hogyan utalja ki a NEAK által
adott támogatásokat. Most egy négylépcsős emelés van tervben, még folyamatban vannak a bértárgyalások. Július 1-jével
várható az új bértábla.
Az utóbbi években a házi gyermekorvosok folyamatosan kongatják a vészharangot, hogy idővel nem lesz, aki ellássa a gyerekeket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát. A védőnőkkel is ez a helyzet?
– Szerencsére annyira nem súlyos a helyzet, bár itt is tapasztalható egy állandó, 10 százalékos tartós hiány, de nem nő az üres
körzetek száma. Szeretnénk, ha a pálya vonzó lenne a fiatalok
számára, ez a szakma és a családok érdeke is.
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GONDOZZUK KERTJEINKET! I DR. KOVÁCS ÁKOS ROVATA

Voltaire Candide-jának szállóigéjévé vált utolsó mondata, amely – igen, valóban jól emlékeznek – a 20., jubileumi
Kávészünet jelmondata is volt, arra utal, hogy bizonyos helyzetekben a saját környezetünket rendszeresen ápolva,
gondozva, rendben tartva, magunk körül nap mint nap minőséget teremtve kell egymásnak is példát mutatnunk.
Ha ezt elég sokan elég hosszú ideig tesszük, ez egyszer majd a rendszer szintjén is megmutatja hatását. Közös dolgaink megbeszélése, szakmai tudásunk elmélyítése hozzásegíthet, hogy praxisunkban napról napra többet és jobbat tudjunk nyújtani betegeinknek. A praxis szakmai minőségének folyamatos emelése a jól ápolt kert örömével
töltheti el a gondos kertészt, ami nem utolsósorban a kiégés ellen is véd. Ehhez pedig arra van szükség, hogy időről időre egy pillanatra megálljunk, és körülnézzünk, hol is tart ma a szakma, és melyek azok a trendek, amelyekre
figyelnünk érdemes. A megújuló Hírvivő szakmai témájú közleményei ebben a szellemben íródnak. Ragaszkodunk
ahhoz, hogy a Hírvivőben a független és a szponzorált tartalmak azonos szakmai követelményeknek feleljenek meg,
és sohasem minőségük, hanem kizárólag az erre egyértelműen utaló világos jelzés alapján legyenek megkülönböztethetők. „Mi pedig most fogjunk munkához, mondá Candide: műveljük kertünket!”
Dr. Kovács Ákos I házi gyermekorvos, Hernád
Dr. Uhereczky Gábor I Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

Bronchiolitis: az alapellátó
gyermekorvos kompetenciája
és feladatai
Esetbemutatás
Egy négy hónapos fiúcsecsemővel jelentkezik édesanyja a házi gyermekorvosi rendelésen ziháló légvétel
és köhögés miatt. A gyermeknél négy napja orrfolyás,
hőemelkedés jelentkezett, majd előző este pihegő, felületes légzése alakult ki, köhögni kezdett. Eközben nyugtalanná vált, korábbi adagjainak körülbelül a felét fogyasztotta el, tápszert kevesebbet, gyümölcsöt, főzeléket egyáltalán nem fogadott el.
A gyermek a 38. terhességi héten, 2800 gramm testtömeggel született, 6 hétig szopott, eddig nem volt beteg.
Két óvodás testvére van, 3 és 5 évesek, a család a gyerekekkel közösen egy szoba-konyhás albérletben lakik,
ahol fafűtéses kályha üzemel. Mindkét szülő dohányzik, az apa alkalmi munkás.
Fizikális vizsgálatkor 44/perc légzésszám mellett megnyúlt, préselő kilégzés, diffúz sípolás hallható a tüdő felett. A kielégítő állapotú, mérsékelten exsiccált, nyugtalan csecsemő oxigénszaturációja 94%.
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Megválaszolandó kérdések
1.

Milyen tünetek és vizsgálatok alapján állítható fel a
bronchiolitis diagnózisa?

2.

Milyen adatok segítenek a betegség súlyosságának megítélésében?

3.

Mikor van szükség kórházi felvételre?

4.

Biztosítható-e a beteg otthoni ápolása?

Jelentőség és gyakoriság
Magyarországon a „mindennapi” orvosi gyakorlatban jelenleg
uralkodó nézet, hogy a bronchiolitis lényegében egyenlő a kis
tömegű koraszülöttek rsv-fertőzése kapcsán fellépő, az inhalációs hörgőtágító és szisztémás szteroid kezelésre nem reagáló,
és intenzív osztályon kezelt obstruktív bronchitisszel, ami nagyon ritka és mindig súlyos. A világ nagyobb részén azonban ezt
nem így gondolják, aminek elsősorban az enyhe esetek otthoni,
gyógyszeres kezelés nélküli ellátása miatt van jelentősége. A későbbi életkorban az obstruktív, ziháló betegek ellátásában alkalmazott gyógyszerek ugyanis fiatal csecsemőkben nem hatékonyak, és az irodalmi adatok szerint nincsenek lényeges hatással
a betegség lefolyására. Hazánkban azonban a legtöbb típusos

bronchiolitises beteg mind az alapellátásban, mind pedig a kórházi gyakorlatban a bronchitis obstructiva diagnózist és az ennek megfelelő kezelést is kapja, ami gyakran szükségtelen, és
eredménytelen polipragmáziához vezet.
Az akut bronchiolitis az 1 évesnél fiatalabb életkorban, de leggyakrabban 2–6 hónapos korban, felső légúti vírusfertőzés következtében kialakuló, elsősorban a kisebb bronchusokat,
bronchiolusokat érintő gyulladás, amely az 1 éves kor alatti gyermekek kórházba utalásának leggyakoribb oka. Az enyhébb esetek rendkívül gyakoriak, 1 éves korra a gyermekek mintegy fele,
két 2 korra szinte minden gyermek átesik a betegségen.
A lényegében valódi hungarikumnak nevezhető „obstruktív bronchitis” diagnózis alapvetően helyes, hiszen a klinikai képet jól írja
le. Jelenlegi gyakorlatunk szerint azonban ebbe a diagnosztikus
„puttonyba” kerül a csecsemők akut bronchiolitise mellett számos más kórkép is. Ilyen többek között a fiatal életkorban induló
valódi asztma, a kisdedek jellemzően visszatérő vírus indukálta
zihálása (amelyek nagyobb részéből mégsem lesz később asztma), valamint olyan ritka betegségek, mint a cisztás fibrózis vagy
egyéb okok által kiváltott obstruktív légzészavar. Feltétlenül kívánatos lenne tehát, hogy a betegség hazai megítélése, diagnosztikai és terápiás elvei közelítsenek a nemzetközi ajánlásokban foglaltakhoz.1,2
Kórélettani háttér
Az akut bronchiolitis kórokozója az esetek mintegy 80%-ában a
respiratory syncytial vírus (rsv), de egyéb vírusok, mint a metapneumovírus, rhinovírus, adenovírus és az influenzavírus, sőt a
Mycoplasma pneumoniae is kórokozóként szerepelhet.
Az rsv rendkívül fertőzőképes, jellemzően a téli hónapokban, november és április között járványszerűen okoz megbetegedéseket. A fertőzést elsősorban a kontaminált váladékkal szennyezett
gyermekjátékok, a légúti vírusfertőzésben szenvedő szülők, testvérek, ápolószemélyzet terjeszti, ezért a közösségi higiénés szabályok betartása ebben az időszakban különösen fontos. A koraszülöttség és a krónikus betegség mellett a rossz szociális viszonyok, a beteg gyermekekkel való közeli kontaktus, a zsúfolt környezet fontos rizikótényező. A betegség a két hónapnál fiatalabb
csecsemők között is előfordul, fiúk között másfélszer gyakoribb.
A vírusfertőzés hatására a kis légutak peribronchialis
lymphocytás infiltrációja, ödémája, az epithelialis sejtek következményes necrosisa alakul ki. Fokozódik a légúti váladék képződése, melynek következtében a lumen beszűkül, egyes területeken teljesen elzáródik. A jelentősen emelkedett légúti ellenállás következtében csökken a kilégzési áramlás, dinamikus
hyperinflatio, levegőcsapda (air trapping) lép fel, a megnyúlt, préselő jellegű kilégzéssel járó obstruktív típusú légzészavar jellemző klinikai képe alakul ki. Az erősen fokozott légzési munka,
a ventilláció/perfúzió arányának romlása és a következményes
hipoxémia miatt súlyos esetben légzési elégtelenség kialakulása fenyeget, tehát potenciálisan életveszélyes kórképről van szó.3
Diagnózis
A bronchiolitis diagnózisa az anamnézis és a fizikális vizsgálat
alapján állítandó fel.

Anamnézis
Az anamnézis felvételekor lényeges a rizikótényezők, valamint a
differenciáldiagnózis szempontjából szóba jövő betegségek felderítése. Az alábbi tényezőknek kiemelt jelentőségük lehet:
Születési és fejlődési anamnézis: koraszülés, kis születési tömeg,
a posztnatális adaptáció zavarai, oxigénkezelés, gépi lélegeztetés, anyatejes táplálás, szoptatás időtartama, a tehéntej bevezetése, tömegfejlődés esetleges elmaradása (percentilis táblázat!)
Családi és környezeti anamnézis: családban előforduló asztma,
légúti allergia, cisztás fibrózis, immnunhiány, a csecsemő környezetében zsúfoltság, bölcsődébe, óvodába járó testvérek, füstös
környezet (vaskályha, rossz kémény stb.), dohányzás a lakásban,
szegénység
Jelen panaszok: a bronchiolitis lehetősége fel kell hogy merüljön
minden, elsősorban november és március közötti időszakban,
néhány napos hurutos tüneteket követően fellépő folyamatos
köhögéssel, nehézlégzéssel, zihálással jelentkező 12 hónapnál fiatalabb (jellemzően 3–6 hónapos) csecsemő esetén. Az esetek
kb. 30%-ában lehet enyhe vagy közepes (<39 fok) láz, gyakori a
táplálási nehezítettség.
Betegvizsgálat
A fizikális vizsgálat során a mellkasi behúzódás, tachypnoe mellett hallgatózáskor elsősorban a megnyúlt, préselő kilégzés során mindkét oldalon hallható diffúz sípolás, a belégzésben apró
hólyagú szörtyzörejek, finom pattogás jellemző.
Egyéb vizsgálatok
Kiegészítő vizsgálatokra (vérkép, CRP, mellkasröntgen) az alapellátásban általában nincs szükség, a diagnózis az anamnézisen
és a klinikai tüneteken alapul, a beteg kezelését pedig a további vizsgálatok nem befolyásolják. Elhúzódó, atípusos esetben a
mellkas-röntgenfelvétel esetleg indokolt lehet.
Differenciáldiagnózis
Differenciáldiagnózis szempontjából az atípusos lefolyású esetek, a 2 hónapnál fiatalabb vagy az 1 évnél idősebb életkor, az
atópiás menetelés, a születés óta felső légúti hurutos tünetek
nélkül is állandóan vagy visszatérően előforduló zihálás, az elmaradó tömegfejlődés, a malabsorptio, illetve a magas lázzal, toxikus küllemmel járó esetek igényelnek különös figyelmet.
A bronchiolitis differenciáldiagnosztikája4
• Vírus kiváltotta zihálás, asthma
• Pneumonia
• Gastrooesophagealis reflux
• Aspiratio, légúti idegentest
• A légutak anatómiai rendellenességei, TOF
• Congestiv szívelégtelenség
• Cisztás fibrózis
Az alapellátó gyermekorvos számára talán a leggyakoribb és legfontosabb probléma a bronchiolitis és a vírus kiváltotta epizodikus zihálás elkülönítése. Az angolszász szakirodalom egy része
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ez utóbbi kórképet kisdedkori asztmaként tartja nyilván, azonban
nem minden ziháló kisdedből lesz később asztmás. Mivel a két
kórkép kizárólag fizikális vizsgálattal nem különíthető el, fontos
az anamnesztikus adatok ismerete, hiszen megkülönböztetésük
egyrészt szemléleti, másrészt gyakorlati, terápiás szempontból
egyaránt fontos.
Az akut bronchiolitis és a vírus kiváltotta
epizódikus zihálás elkülönítése

Jellemző életkor

Bronchiolitis

Vírus kiváltotta
zihálás

12 hónapnál fiatalabb

12 hónapnál idősebb

Leggyakoribb kórokozó

rsv

rhinovírus

van (téli hónapok)

nincs

Ismétlődő epizódok

nem jellemző

gyakori

A koraszülöttekben
gyakori

igen

nem

Családban asztma,
allergia

nem jellemző

gyakori

Atópia, ekcéma,
tejallergia

nem jellemző

gyakori

Hörgtágítókra jól
reagál

nem

igen

ellentmondó adatok

gyakrabban

Szezonalitás

Később asztmás lesz

Fontos megjegyezni, hogy a bronchiolitis diagnózisa alapvetően független a klinikai kép súlyosságától! A betegség súlyosságának helyes megítélése azonban az alapellátó gyermekorvos
számára elsődleges fontosságú feladat a további teendők, illetve az esetleges kórházi felvétel szükségességének eldöntése érdekében. Ebben a klinikai tünetek gondos értékelése (l.: táblázat)
mellett az egyetlen helyszínen elvégzendő műszeres vizsgálat, a
pulzoximetria lehet segítségünkre, amely lehetőség szerint mindig elvégzendő.
Lényeges, hogy a súlyosság klinikai kritériumok alapján történő
meghatározása mindig a felső légúti váladék előzetes eltávolítását követően kell hogy történjen!
A bronchiolitis súlyosságának megítélésére
szolgáló pontrendszer5
ENYHE

KÖZÉPSÚLYOS

SÚLYOS

Légzésszám

<60/perc

>60/perc

>70/perc

Mellkasi behúzódás

minimális

mérsékelt fokú

súlyos

>92%

88–92%

<88%

normális

kevesebbet
fogyaszt,
mint máskor

nem etethető

Dehidráció

nincs

enyhe

kifejezett

Viselkedés

normális

irritábilis

letargiás

Táplálhatóság
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A bronchiolitis diagnózisa nem feltétlenül jelenti a kórházba utalás szükségességét! A betegség enyhébb formájában szenvedő
csecsemők jelentős része nem igényel intézeti felvételt, otthon
is ellátható. Általában otthon is kezelhetők azok a 3 hónapnál
idősebb, nem dyspnoés, kielégíthetően táplálható és megfelelő
hidráltságú csecsemők, akiknek nincs lényeges társuló betegségük, a gyermek rendszeres házi gyermekorvosi ellenőrzése biztosítható, és a szülők alkalmasak a tünetek romlásának megítélésére, és képesek újbóli orvosi ellátást igénybe venni. A táblázat
szerinti súlyos tüneteket mutató esetek feltétlenül és haladéktalanul kórházba utalandók. A középsúlyos kategória mindig egyéni mérlegelést igényel. Amennyiben eltekintünk a kórházi felvételtől, 24 órán belül feltétlenül ismételt vizsgálat és állapotfelmérés szükséges.6
Kórházba küldés javasolt az alábbi esetekben:
• 12 hetesnél fiatalabb életkor
• társuló alapbetegségek jelenléte: veleszületett szívhiba, egyéb cardiopulmonalis betegség, immundeficiencia,
neuromuscularis betegség, 32. hétnél fiatalabb koraszülöttség, Down-syndroma
• légzési nehezítettség: kifejezett inter-, subcostalis,
supraclavicularis retractio, folyamatos kilégzési nyögdécselés (grunting)
• dehydratio, orális intolerancia (szokásos napi adag kevesebb mint 50%-a)

A betegség súlyosságának megítélése

Oxigénszaturáció

Fekvőbeteg-intézménybe való beutalás indikációja

• a mentális státus megváltozása: hiporeaktivitás, vagy éppen ellenkezőleg, túlzott agitáció
• tartósan 60/perc feletti légzésszám
• szobalevegőn 92% alatti oxigénszaturáció,
centrális cianózis
• a szülők, hozzátartozók képtelensége a betegség súlyosságának, illetve progressziójának korrekt megítélésére, illetve a csecsemő otthoni ápolására (rossz szocioökonómiai körülmények, nehéz földrajzi megközelíthetőség, közlekedési viszonyok)
Kezelés
Specifikus antivirális terápia nem lévén, a kezelés szupportív:
megfelelő oxigenizáció és hidráltsági állapot biztosítása. A nemzetközi klinikai gyakorlatban elfogadottá vált és fokozatosan érvényesül a „minimal handling” elv.7
Oxigén: a klinikai kép (nehézlégzés) és az oxigénszaturáció
együttes értékelése alapján kell dönteni az oxigén adásáról: súlyos fokú nehézlégzés, jelentős tachypnoe, cianózis, valamint
szobalevegőn, nyugalomban 92% alatti oxigénszaturáció esetén
helyszíni oxigénterápia megkezdése javasolt. Ezekben az esetekben a megkezdett ellátás mellett kórházi felvétel szükséges. Az
otthoni oxigénterápia ebben a kórképben hazánkban nem áll rendelkezésre.
2-3 ml porlasztott fiziológiás vagy 3%-os hipertóniás inhalálása
maszkon keresztül gyakran a klinikai tünetek átmeneti javulásá-

hoz vezet, bár a betegség gyógyulására gyakorolt hatását a nemzetközi szakirodalom egyértelműen nem erősíti meg.

A bronchiolitis megelőzése érdekében javasolt óvintézkedések:

Semmilyen egyéb gyógyszeres kezelés előnyös hatása
nem igazolódott. Nem javasolt sem a béta-agonista, sem
ipratropium-bromid inhalációja, sem porlasztott adrenalin
adása. Ugyancsak nem javasolt a xantinszármazékok, orális hörgőtágítók, porlasztott, vagy sc. adrenalin adása, a hipertóniás sóoldat inhalációja, antibiotikumok, orális vagy
rektális glucocorticoidok, mucolyticumok, köhögéscsillapítók,
antihisztaminok, decongestansok, egyéb alternatív terápia alkalmazása sem.8

• A téli időszakban kerüljék a gyermekkel a zsúfolt helyszíneket, a bevásárlóközpontokat, gyermekrendezvényeket,
orvosi rendelőket.

Lefolyás, prognózis
Az akut bronchiolitis a nemzetközi adatok alapján csupán mintegy 5-10%-ban igényel kórházi felvételt. A kórházi felvételt igénylő
betegek mintegy 10%-a intenzív ápolásra szorul. Ezek elsősorban
a 34 hét alatt született koraszülöttek, a 2 hónapnál fiatalabb csecsemők és azok az esetek, ahol valamilyen krónikus betegség súlyosbítja a lefolyást (broncholpulmonalis dysplasia, veleszületett
szívbetegség, neuromuscularis betegség, immundeficiencia).
A mintegy 0,5%-ra tehető halálozás is elsősorban ebben a betegcsoportban fordul elő.9
Az enyhébb esetek túlnyomó része azonban néhány napos otthoni ápolás mellett szövődmény nélkül gyógyul. Az akut tünetek általában 48-72 órán belül enyhülnek, de dyspnoét nem
okozó, normális légzésszám mellett hallható halk zihálás, enyhén megnyúlt kilégzés még két-három hétig fennmaradhat.
A csecsemőkorban lezajlott bronchiolitis és a későbbi asztma
kialakulása közötti összefüggés kérdésében egymásnak ellentmondó eredményekkel végződő vizsgálatokat ismerünk. Az úgynevezett reaktív légúti betegség, hetekig, akár hónapokig tartó
köhögés, bronchiolitis lezajlását követően gyakori jelenség. Ezek
a tünetek azonban átmenetiek, az rsv-infekció következményeként nem alakul ki valódi asztma. Reinfectio a következő téli szezon folyamán mintegy 40%-ban fordul elő, de az ismételt fertőzés általában enyhébb lefolyású, gyakran csak felső légúti hurutos tünetekkel zajlik.
Prevenció
A terhesség alatti anyai dohányzás kerülése, valamint az anyatejes táplálás kimutatott védőfaktor a súlyos rsv-bronchiolitissel
szemben.10 Rsv-járványokra novembertől áprilisig minden évben
lehet számítani. Ilyenkor mind otthon, mind gyermekközösségekben és egészségügyi intézményekben fontos a higiénés rendszabályok fokozott betartása a fertőzés szóródásának megelőzése érdekében.
A szülőket, hozzátartozókat célszerű figyelmeztetni, hogy a
légúti óriássejtes vírus rendkívül fertőzőképes, elsősorban a
téli hónapokban. Zsúfolt helyeken, orvosi rendelőkben, bölcsődében, ahol náthás, beteg kisgyermekek találkozhatnak, a fertőzés veszélye igen nagy. A vírus fertőzött felszíneken, vizsgálóasztalon, ajtókilincsen órákig fertőzőképes marad. A fertőzés rizikója néhány hasznos óvintézkedés betartásával csökkenthető.

• Köhögő, beteg ember ne látogassa a csecsemőt.
• A gyermekközösségbe járó idősebb testvér kezét, arcát
hazaérkezésekor gondosan, meleg, szappanos vízzel mossák meg.
• Igyekezzenek a testvérek közötti közvetlen kontaktust
(szájra, arcra adott puszi, közös kanál, pohár stb.) lehetőség szerint kerülni.
• Szoptatás, babaápolás előtt az édesanya mindig fertőtlenítse a kezét.
• Náthás, légúti betegségben szenvedő szülő hordjon maszkot a csecsemő ellátásakor.
Monoklonális rsv-immunglobulinnal (palivizumab) történő paszszív immunizálás a veszélyeztetettek számára rendelkezésre áll.
Alkalmazásával csökkenthető a kórházi felvételek száma, az intenzív ellátásra szoruló súlyos bronchiolitis gyakorisága, valamint a következményes átmeneti zihálás előfordulása. A profilaxisra hazánkban neonatológus szakvéleménye alapján társadalombiztosítási finanszírozással térítésmentesen is van lehetőség, a védőoltásban részesítendők körét rendelet szabályozza.
Az OEK 2016-os módszertani levele alapján a fokozottan veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek kaphatnak térítésmentes
védőoltást:
• térítésmentes rsv-profilaxis (palivizumab) indikációja,
• rsv-járvány idején a terhesség 32. hetében vagy korábban
született, hat hónaposnál fiatalabb csecsemők,
• kétévesnél fiatalabb gyermekek, akik a megelőző hat hónapban bronchopulmonális diszplázia miatt kezelést igényeltek,
• kétévesnél fiatalabb, súlyos veleszületett szívbetegségben
szenvedő gyermekek.
A passzív immunizálás kb. 4 hétig biztosít védettséget, ezért a
vakcinát havonta egy alkalommal intramuscularisan javallott alkalmazni az rsv-fertőzések szezonális időszakában, november és
április között.11
Betegoktatás
Otthoni ellátás, szülőedukáció
Tekintettel a bronchiolitises betegek otthonukban a minimal
handling betartása mellett történő gyógyulásának lehetőségére, az ilyen beteg gyermek ápolásában megfelelően kompetens
szülői magatartás kialakításában és ellenőrzésében az alapellátó gyermekorvosnak rendkívül fontos szerepe van.
Az orvosnak a bronchiolitisszel otthon ápolt csecsemő hozzátartozóit részletesen fel kell világosítania a betegség lényegéről, tüneteiről, lefolyásáról, valamint az otthoni ápolás feladatairól, az
esetleges állapotrosszabbodás felismeréséről, az ilyenkor szükséges teendőkről. Meg kell győződnie arról, hogy a szülő tisztá-
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ban van az alábbiakkal, és a beteg csecsemő otthoni ellátása
biztonságosan megoldható:
• A betegség vírusos eredetű, ezért sem antibiotikum,
sem egyéb gyógyszeres kezelés nem javasolt.
• Az aggasztó légúti tünetek általában 3-5 napon belül javulnak, a köhögés még 2-3 hétig is eltarthat.
• Bármilyen recept nélkül kapható köhögéscsillapító, nyákoldó, náthára, meghűlésre ajánlott gyógyszer,
gyógynövény stb. készítmény alkalmazása kerülendő
és veszélyes.
• Semmiképpen ne dohányozzanak a beteg csecsemő
környezetében.
Az otthoni ápolás legfontosabb elemei:
• megfelelő folyadékbevitel biztosítása (a szokásos adag
legalább 50-75%-a),
• az anyatejes táplálás folytatása, gyakori kis mennyiségű táplálék adása,
• gyakori fiziológiás sós permetes orrmosás, rendszeres,
gyengéd orrszívás,

Az esetbemutatás befejezése
A bronchiolitis a klinikai tünetek alapján enyhe-középsúlyosnak bizonyult. Krónikus alapbetegség nem súlyosbította a
prognózist. A család szocioökonomikus helyzete azonban aggodalomra adott okot.
Az orvos gondosan megbeszélte az anyával az otthoni ápolási feladatokat, az esetleges állapotromlás jeleit és az ilyenkor szükséges teendőket, majd a csecsemőt otthonába
bocsájtotta, és a másnapi rendelésre visszarendelte.
Az esti órákban azonban az édesanya telefonon jelentkezett,
hangos zihálásról, kapkodó légzésről és teljes táplálhatatlanságról számolt be. Ezért az orvossal közösen a kórházi felvétel mellett döntöttek.
A csecsemő mentővel a területi gyermekosztályra került,
ahonnan négy nap után megfelelően hidrált állapotban, 98%os szaturációval, minimális maradványköhögéssel került
haza. További házi gyermekorvosi ellenőrzések alkalmával
végig jó állapotúnak bizonyult, a köhögés még három hétig
fennmaradt. A betegség több alkalommal nem jelentkezett, a
gyermek egészségesen fejlődött.

• fej megemelése 20-30 fokban, nyugalom biztosítása,
• megfelelő hőmérsékletű (nem túl meleg), füstmentes
környezet, gyakori szellőztetés.
Az alábbi tünetek észlelése esetén haladéktalanul ismételt orvosi vizsgálatra van szükség:
• a szokásos napi folyadékbevitel legalább 50%-a nem
biztosítható,
• száraz, lepedékes nyelv, besüppedt kutacs, ismételten
nincs vizelet a pelenkában,
• feltűnő bágyadtság, érdektelenség vagy folyamatos
nyugtalanság, agitáltság,
• több napja elhúzódó magas (tartósan 39 fok feletti) láz,
• fokozódó, szapora, ziháló légvétel, hangos nyögés (percenkénti légzésszám számolása!),
• légzéskimaradás, elszürkülés.
Amennyiben az orvos úgy ítéli meg, hogy a szülők nem alkalmasak fentiek megítélésére, és/vagy az időben történő ismételt orvosi vizsgálat egyéb okból nem biztosítható, az enyhe
esetek is kórházba utalandók, főként ha a tünetek kezdetétől
rövid idő (12-24 óra) telt el, mert az állapot gyorsan rosszabbodhat.
Hasonló ápolási elvek érvényesek a kórházban ápolt és onnan hazaadott, de még nem teljesen tünetmentes gyermekre.
A végleges gyógyulásig ezekben az esetekben is rendszeres ellenőrzésre van szükség. A hozzátartozókat meg kell nyugtatni,
hogy sem asztma, sem más krónikus szövődmény, maradandó károsodás kialakulására a betegség gyógyulását követően
nem kell számítani.
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Élet Spiropent nélkül
A hazai gyermekgyógyászszakma a 2019. év első napjaiban
szembesült a Spiropent 0,005 mg/5 ml belsőleges oldat törzskönyvből való váratlan – nem szakmai okból kezdeményezett
– törlésével. Habár ezt megelőzően számos hazai közlemény
és előadás tett említést a fenti készítmény gyermekgyógyászati alkalmazásának korlátairól, a hazánkban 35 évig
gyógyszertári forgalomban lévő szer a gyermekkori obstruktív
légúti betegségek ellátásának napi része maradt egészen az
év eleji kivonásáig. Sok kollégánk érezheti most úgy, hogy egy, a
napi gyakorlatban fontos gyógyszert kell a jövőben nélkülöznie.
Az alábbi írás célja, hogy áttekintse azokat a kórképeket, amelyekben a clenbuteroltartalmú oldatot valószínűleg a leggyakrabban használtuk, és segítséget adjon ahhoz, hogy a terápiás fegyvertárunkban esetlegesen keletkező hiányt a legmodernebb szakmai ismereteknek megfelelően pótolhassuk.
Bronchitis obstructiva egyéves életkor alatt
Ahogyan azt a HGYE legutóbbi online felmérése is igazolta,
Magyarországon az egyéves életkort megelőzően nehezített,
megnyúlt kilégzéssel orvosi rendelésen megjelenő csecsemő
leggyakrabban még ma is a bronchitis obstructiva (gyűjtő)diagnózist kapja. A heveny bronchiolitist a gyakorló alapellátó
gyermekorvosok többsége jelenleg is elsősorban a volt koraszülöttek súlyos, kórházi kezelést igénylő obstruktív légúti kórképének tartja.1
A nemzetközi szakirodalomban ezzel szemben a 12 (de akár
24) hónapos életkor előtt jelentkező zihálás leggyakoribb okának a virális bronchiolitist tartják, amely – bár ebben a korcsoportban a kórházi kezelések vezető oka – legtöbbször enyhe
lefolyású, ambulanter kezelhető betegség.
Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) 2006-os,
majd 2014-ben megújított ajánlásának köszönhetően a legtöbb országban elfogadottá vált a betegség gyógyításában
a „minimal handling” elv alkalmazása.2,3 Különösen igaz ez a
betegség enyhe, kórházon kívül kezelt eseteinek ellátásában,
ahol egyértelműen a gyógyszermentes szupportív kezelésre és a párhuzamos szülőedukációra helyeződött a hangsúly.
A nemzetközi ajánlások alapján a Gyermektüdőgyógyász
Szekció Bronchiolitis Munkacsoportja által készített hazai útmutató sem javasolja hörgőtágító gyógyszerek alkalmazását
a betegség enyhe lefolyású eseteiben.4
Az életkor növekedésével a kórkép átfedést mutathat a vírus
kiváltotta zihálás korai megjelenésű formáival, amelyek ellátásában a hörgőtágítóknak szerepük lehet. Bár a 2014-es amerikai irányelv a béta-agonisták hatástalanságát hangsúlyozza,
a hazai munkacsoport ajánlása a kórházi ellátás során, dokumentálható hatás esetén, továbbra is megengedi az alkalmazását.

Összefoglalva: az egyéves életkor alatt jelentkező, enyhe lefolyású obstruktív légúti betegség oka leggyakrabban virális
bronchiolitis, melynek ellátásakor – a nemzetközi és hazai
ajánlások alapján – az alapellátó gyermekorvosnak nem indokolt per os hörgőtágító gyógyszert alkalmaznia.
Bronchitis obstrutciva iskoláskor előtt
Egy frissen megjelent hazai közlemény részletesen tárgyalja az iskoláskor előtti zihálás problémakörét.5 A ritka kórképek (hörgőszűkület, PCD, CF stb.) kizárását követően, a zihálás fenotípusától függetlenül, ebben a korcsoportban heveny
állapotrosszabbodás esetén elsődleges szerepe van a hörgőtágítók adásának.
Valószínűleg ebből a beteganyagból kerültek ki leggyakrabban azok a kisgyermekek – elsősorban az alkalomszerűen, vírusfertőzés kapcsán zihálók (EVW) –, akik egy péntek délutáni
rendelésen való megjelenést vagy hétvégi ügyeleti ellátást követően Spiropent-recepttel távoztak a rendelőből. Ugyanakkor
a Spiropent alkalmazási előirata szerint a „hatévesnél fiatalabb
gyermekek esetében kevés tapasztalatot szereztek, ezért ebben a betegcsoportban a készítmény javasolt adagjait is gondos orvosi felügyelettel kell alkalmazni”.6
A clenbuterol igen szűk hatékony és biztonságos dózistartománya miatt ebben a korcsoportban számíthatunk legyakrabban
alul- vagy éppen túldozírozásra. Életkori sajátosságok miatt a
gyógyszer véletlenszerű bevétele vagy túladagolása is ekkor a
legvalószínűbb.
Mindezeket figyelembe véve akkor járunk el leghelyesebben,
ha ahelyett, hogy a nem inhalatív gyógyszerbeadási utakat
– például teofillines kúp – preferálnánk, inkább felkészülünk
ezekre a „váratlan” helyzetekre. Rendelőnkben korcsoportoknak megfelelően 2-3 darab toldalékeszközt (babyhaler, spacer
maszkkal és maszk nélkül) tartva bármikor lehetőségünk van
az inhalatív hörgőtágítók használatát saját betegeinknek megmutatni, annak eredményességét megítélni, majd ezt követően „kikölcsönözni”, amíg a család be nem szerzi ezeket. Egyedül az idegen rendelőben (pl. ügyeletben) történő betegellátás
során szorulhatunk rá a házilag készített toldalékok (papírpohár, műanyag flakon) használatára. Ezek bár nem ideálisak de
a salbutamol dózishatásgörbéjét figyelembe véve, a kis menynyiségben a hörgőkbe juttatott gyógyszertől is jelentős javulást várhatunk.
Összefoglalva: ebben a korcsoportban az inhalatív bétamimetikumok alkalmazása előnyben részesítendő; ezek rendelőben és otthoni ellátás során, segédeszközzel való hatékony alkalmazására kis anyagi befektetéssel, előrelátóan felkészülhetünk.
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Asthma bronchiale
A jelenleg érvényben lévő, meghatározó asthma guideline-ok
egyike sem javasolja a szájon át alkalmazott bronchodilatátorkezelést a betegség ellátása során.7,8 Ennek oka a későbbi hatáskezdet, illetve a mellékhatások magasabb aránya az inhalált adagolással összehasonlítva. A Spiropent hazai alkalmazási előirata sem ajánlotta a készítmény orális gyógyszerformáit a heveny asthmás rohamok tüneti kezelésére!6 Egy 2016-os
ausztrál közlemény ugyanakkor rámutat arra, hogy az orális
béta-agonisták használata továbbra is létező orvosi gyakorlat.9 Ennek okaként a könnyű alkalmazhatóságot, olcsóságot,
az inhalatív gyógyszerforma megfelelő alkalmazásához szükséges betanítási idő hiányát vagy éppen a szükséges segédeszközök elérhetetlenségét szokták megnevezni.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgynevezett alapvető
gyermekgyógyászati gyógyszereket felsoroló listáján ugyanakkor 2011 óta már nem szerepelnek az orálisan adható bétaagonisták.10 Ez a lista a világ legszegényebb(!) országaira is
alkalmazhatóan tartalmazza azokat az „alapgyógyszereket”,
melyek a leggyakoribb kórképek hatékony és biztonságos ellátásához feltétlenül szükségesek. Ennek fényében hazánkban gazdasági indokokkal magyarázni a fenti elavult gyakorlatot legalább akkora tévedésnek számít, mint a gyorsabb és
biztonságosabb inhalatív gyógyszerbeadási út figyelmen kívül
hagyása.
Ugyanakkor az inhalatív hörgőtágítókat a sürgősségi ellátás
során valószínűleg kisebb dózisban alkalmazzuk, mint ahogy
az a nemzetközi gyakorlatban történik.11 A GINA útmutatója
az 5 év alatti asztmás gyermekek tüneteinek rosszabbodásakor kezdeti otthoni kezelésként 200 mikrogramm salbutamol
(2 puff Ventolin) 20 percenként, maximum háromszor, segédeszközzel történő adását javasolja. A háziorvosi rendelőben is
ennek a kezdő dózisnak az alkalmazása javasolt. Amennyiben
1-2 órán belül nem egyértelmű a javulás, a kezelés sürgősségi/
kórházi osztályon folytatható, ahol 4-10 puff egyszeri dózisok
is ismételhetők, akár 20 percenként. A már kezdettől súlyosnak
ítélt asztmaexacerbáció esetén a kórházba jutást megelőzően
a rendelőben is kezdhetünk nagyobb salbutamoldózisokkal, 20
percenként akár 6 puffot alkalmazva, oxigén adása mellett.7
Kiegészítő ipratropium-bromid adása elsősorban közepesen
súlyos, súlyos exacerbáció esetén jön szóba, főként sürgősségi vagy fekvőbetegosztályon. Amennyiben nem észlelünk javulást, vagy a tünetek 3-4 órán belül visszatérnek, hörgőtágító
gyakori adása (2-3 puff óránként, max. 10 puff/24 óra) mellett
korai orális szteroidos (prednizolon) kezelés javasolt 1-2 mg/
kg/nap adagban, maximum 5 napig. A már korábban inhalatív
kortikoszteroid-kezelésben részesülő gyermekeknél nincs bizonyíték arra, hogy a dózis megduplázása további előnnyel járna.
A 6 évnél idősebb gyermekeknél az első órában az állapottól
függően alkalmazhatunk akár 4-10 puff salbutamolt is 20 percenként ismételve.7
Összefoglalva: az asthma bronchiale állapotrosszabbodásának ellátásakor a megfelelő dózisban és módon alkalmazott
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inhalatív hörgőtágítók a kezelés alappillérének számítanak. Az
inhalatív szerek látszólagos hatástalanságának oka gyakran a
gyógyszer aluldozírozása.
Heveny légúti betegség (köhögés)
A légutakra ható gyógyszerek (váladékoldó, köptető, hörgőtágító, inhalatív kortikoszteroid stb.) használata a gyermekgyógyászatban általánosnak mondható. A clenbuterol tudatos vagy
véletlenszerű választása főként a köhögéssel járó légúti betegségekben is megszokott, de hibás gyakorlat. A tudatos alkalmazás oka valószínűleg a hörgőtágító hatás váladékürítést
elősegítő szerepének feltételezése lehet. Erre utalhat, hogy
számos országban a clenbuterol már eleve ambroxollal kombinálva kerül(t) patikai forgalomba (az USA-ban a clenbuterolt
soha nem fogadták el humángyógyászati alkalmazásra). Egy
2014-es németországi vizsgálat a salbutamollal együtt a gyermekkorban off-label indikációban alkalmazott leggyakoribb
szerek között említi a fenti fix kombinációt, ami azt igazolja,
hogy nem kizárólag hazai jelenségről van szó.12
A hörgőtágítók főként a kilégzési levegőáramlás javításával
valóban támogathatják a légúti váladék kiürítését, a köhögés
hatékonyságát, de ez a hatás egy egyébként egészséges tüdőben valószínűleg nem jelentős. Egy 2015-ös Cochranemetaanalízis két gyermekgyógyászati tanulmányra hivatkozik, melyekben a szájon át adott béta-agonistáknak nem találták előnyös hatását obstruktív légúti tünetek nélkül köhögő
gyermekeknél.13 Sem ez a közlemény, sem a nemzetközi ajánlások nem támogatják a hörgőtágítók rutinszerű alkalmazását
heveny légúti betegségekben egyébként egészséges gyermekeknél.
A témával foglalkozó továbbképzések alkalmával a
gyermektüdőgyógyászok arról a tapasztalatukról számolnak
be, hogy az alapellátásban a clenbuterol helyett/mellett az
inhalatív salbutamolterápia is egyre gyakrabban jelenik meg az
akutan köhögő gyermekek kezelésében. Bár – főként kisgyermekkorban – sokszor nem könnyű a társuló obstrukció szerepének megítélése, fontos volna, hogy a hörgőtágító használata csak valódi terápiás eredményesség esetén folytatódjon.
Ennek megítélése történhet akár a rendelőben, hiszen valódi
hatás esetén 15-30 percen belül észlelhetjük a javulást a légzésszámban, a köhögés csillapodásában, az oxigénszaturáció
javulásában. A hörgőtágító adása mellett napok múlva javuló
köhögés nem jelent valódi terápiás effektust.
Összefoglalva: a gyermekkori heveny légúti betegségek túlnyomó többségében a köhögés kezelésére felesleges a hörgőtágító adása. Bizonytalan esetben próbáljunk meggyőződni – akár
mi, akár a szülő odahaza – a kezelés valódi hatékonyságáról,
és csak egyértelmű javulás esetén folytassuk a terápiát.
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Hogyan illesszük be a
Meningococcus B elleni oltást
a csecsemőkori vakcinák közé?

A közelmúltban publikálták azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelyek a korábban is alkalmazott 3+1 (2,5 hó, 3,5
hó, 5 hó + 11 hó) oltási sorozatot hasonlították össze a 2+1
(3,5 hó, 5 hó + 11 hó) sémával immunogenitási és biztonságossági szempontból egyaránt.1
Ebben a szerzők megállapítják, hogy a 2+1 séma a védőoltásban található valamennyi szubkapszuláris antigén vonatkozásában hasonló immunogenitási profilt eredményez, mint a 3+1
séma, és a mellékhatások tekintetében sincs jelentős különbség a két oltási sorozat között.
A csökkentett (2+1) oltási sorozat előnyei
Az invazív meningococcus B fertőzés előfordulása csecsemő- és kisgyermekkorban a leggyakoribb. A két év alatti korosztály korspecifikus morbiditási adatai alapján megfigyelhető, hogy a maternális ellenanyagok fokozatos csökkenésével már az élet első féléve során párhuzamosan emelkedik a
betegség incidenciája (1. ábra). Ezért kulcsfontosságú, hogy

az oltással szerzett védelem már 5-6 hónapos korra kialakuljon.2 Nem tartható megfelelőnek tehát az a hazánkban elterjedt immunizációs gyakorlat, hogy sokan részben financiális, részben pedig kényelmi okokból (kevesebb szúrás) 6 hónapos kortól kezdik meg az oltási sorozatot. A jelenleg már elérhető 2+1-es csökkentett séma várhatóan nagyobb hozzáférhetőséget biztosít majd a kisgyermekes családok számára, és így
növelni fogja a meningococcus B elleni oltás lefedettségét is.
Természetesen az alkalmazási előirat alapján továbbra is lehetőség van a meningococcus B elleni immunizálás megkezdésére már 2 hónapos életkortól. Ebben az esetben azonban változatlanul a 3+1 oltási sorozat alkalmazása szükséges.
1. ábra Az invazív meningococcus betegség
kor- és szerocsoport-specifikus gyakorisága
(Magyarország, 2006–2015)
Megbetegedések száma
a korcsoportba tartozó 100 000 lakosra (%000)

A 4 szubkapszuláris antigént tartalmazó meningococcus B
oltás (Bexsero) alkalmazási előiratának 2018. június 7-ei változása óta lehetőség nyílt arra, hogy a 3 hónaposnál idősebb
csecsemőket 2+1 oltási sémával immunizáljuk, azaz két hónap különbséggel két alapoltás, majd 1 éves kor után egy emlékeztető oltással biztosítsuk a meningococcus B elleni védelmet.
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A Bexsero oltás beillesztése a csecsemőkori kötelező
és ajánlott oltások közé
A közelmúltban házi gyermekorvos, infektológus és klinikai immunológus szakemberek részvételével lezajlott a Bexsero csökkentett sémájának a csecsemők hazai oltási rendjébe való beillesztésével kapcsolatos szakmai konszenzus, amely találkozó alkalmával a következő javaslatok hangzottak el (1. táblázat).
1. táblázat
A meningococcus B elleni oltások beillesztése
a csecsemők oltási rendjébe
2 hó

2,5 hó

3 hó

3,5 hó

4 hó

4,5 hó

5 hó

1.

DTPa IPV HiB
PCV13
Rota

MenB

DTPa IPV HiB
MenC
Rota

MenB

DTPa IPV HiB
PCV13
(Rota)

MenB

MenC

2.

DTPa IPV HiB
PCV13
Rota

DTPa IPV HiB
MenC
Rota

MenB

DTPa IPV HiB
PCV13
(Rota)

MenC

3.

DTPa IPV HiB
PCV13
Rota

DTPa IPV HiB
MenC
MenB
Rota

DTPa IPV HiB
PCV13
(Rota)

MenC
MenB

4.

DTPa IPV HiB
PCV13
Rota

DTPa IPV HiB
MenB
Rota

DTPa IPV HiB
PCV13
(Rota)

5.

DTPa IPV HiB
PCV13
MenC
Rota

DTPa IPV HiB
MenB
Rota

DTPa IPV HiB
PCV13
MenC
(Rota)

MenC

MenC

5,5 hó

MenB

MenB

MenB

DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag
IPV = inaktivált poliovírus vakcina
Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag
PCV13 = 13-valens kunjugált pneumococcus vakcina
Rota = Rotavírus elleni vakcina
MenB = Meningococcus B elleni vakcina
MenC = Meningococcus C elleni vakcina

Továbbra is fenntartható a 3+1 oltási sorozat, amelynek előnye
a legkorábbi védelem biztosítása a csecsemő számára. Hátránya, hogy eggyel több oltás szükséges, amelynek költségvonzatai a családot terhelik.
A 3 hónapos DTaP+IPV+HIB és MenC oltást követően egy-két
héttel lesz beadva az első, majd 5,5 hónapos korban a második Bexsero oltás. Ennek az alkalmazásnak az előnye az, hogy
elegendő két oltás az alapimmunizációhoz, valamint a más oltással nem együtt adott Bexsero reaktogenitási profilja kedvezőbb. Hátránya az, hogy stabil védelem leghamarabb csak 6
hónapos korra érhető el.
A 3 hónapos DTaP+IPV+HIB és MenC oltással együtt adjuk az
első, majd 5 hónapos korban, a MenC oltással együtt a második Bexsero oltást. Előnye, hogy a csökkentett oltási sorozattal így érhető el a legkorábbi védelem, és nincs szükség ismételt megjelenésre a rendelőben, tanácsadóban. Azonban ez az
alkalmazási mód gyakran akadályba ütközik a kollégák, illetve
a szülők részéről, akik sok esetben nem támogatják egyszerre
három oltás beadását két végtagba.
A MenC oltást előrehozzuk, vagy eltoljuk 2 héttel 2,5, illetve 3,5
hónapos korra, és a Bexserót együtt adjuk a 3 hónapos korban
kötelező DTaP+IPV+HIB oltással. Ebben az esetben szintén elérhetjük a csökkentett séma által biztosított legkorábbi védelmet a meningococcus B ellen, és a MenC oltás előrehozásával a meningococcus C elleni korai védelem is biztosítva van.
Ezen oltási sorozat hátránya az, hogy két további megjelenést
kíván a páciensektől.
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A MenC oltást együtt adjuk a 2 hónapos DTPa+IPV+Hib+PCV
oltásokkal, és a Bexserót együtt adjuk a 3 hónapos kötelező oltással. Ebben az esetben érhetjük el a csökkentett séma által
biztosított legkorábbi védelmet meningococcus B ellen, és a
MenC oltás előrehozásával a meningococcus C elleni korai védelem is biztosítva van. Ezen oltási sorozat hátránya ugyanaz, mint a 3-as pontban felvázolt sémáé, azaz hogy három oltás együtt adását jelenti. Itt azonban a már „megszokottabb”
MenC oltást kombinálnánk a kötelező oltásokkal, ami a kollégák számára elfogadhatóbb megoldást jelenthet.
Egyelőre a házi gyermekorvosok, háziorvosok viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek a Bexsero más vakcinákkal
való együttadását illetően, azonban a nemzetközi vizsgálatok
nem igazoltak csökkent hatékonyságot egyik vakcina oldaláról sem immunogenitás tekintetében.3 A biztonságossági vizsgálatok eredményei szerint ugyanakkor együttadás kapcsán
gyakrabban fordul elő lázas reakció.4
A preventív lázcsillapítás kérdése
Több mint 3 millió, világszerte beadott Bexsero oltás után továbbra is a helyi reakciók és az oltás után 6-8 órával jelentkező lázas állapot jelenti a leggyakrabban előforduló oltást követő adverz reakciókat.5 Ezek veszélytelenek és időben limitáltak, azonban fokozott szülői aggodalomra adnak okot, és nemegyszer indokolatlan ambuláns megjelenéshez vezethetnek.
A paracetamol preventív lázcsillapítóként való alkalmazása már
a nyolcvanas évektől ismert a DTwP, majd DTaP vakcina kapcsán.
Az alkalmazási előirat javaslata alapján a 4CMenB vakcináció során is adható, közvetlenül az oltás előtt és azt követően 4-8 óra
múlva. A paracetamol preventív alkalmazása a vizsgálatok eredményei szerint nem befolyásolta a vakcina immunogenitását.6
Ennél azonban sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy a szülőket
előre tájékoztassuk a lehetséges mellékhatásokról, a láz és a lokális reakciók veszélytelenségéről és átmeneti jellegéről, mert a
hiteles informálás erősíti az oltásba vetett bizalmat, és elősegíti
az adherenciát az ismétlő oltások vonatkozásában is.
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Dr. Kovács Ákos I házi gyermekorvos, Hernád
az MGYT Evidencia Bizottságának tagja

„Valami probiotikumot kérek!”
A világszerte megjelenő több mint 15 000 tudományos folyóiratot az úgynevezett impaktfaktoruk alapján rangsorolják. Ez az
évente frissülő adat lényegében egy adott folyóiratban megjelenő közlemények idézettségének számát jelöli, ami jól tükrözi a
bennük leírtak fontosságát, hitelességét, és így közvetve az ilyen
cikkeket megjelentető folyóirat presztízsét, hatását, befolyását
(impakt) a tudományos közéletre. A listát egy kizárólag rákkutatással foglalkozó elméleti folyóirat vezeti, majd ezt követi a második helyen, messze magasan a többi előtt egy gyakorlati klinikai vizsgálatok eredményeit, ezek között gyermekgyógyászati
vonatkozású, diagnosztikus és terápiás közleményeket is rendszeresen publikáló hetilap, a New England Journal of Medicine,
népszerű nevén a NEJM*. Ami tehát a NEJM-ben megjelenik,
arra általában érdemes odafigyelni. Tovább fokozza egy-egy terület jelentőségét, ha egy számban több, közel azonos témájú
közlemény is megjelenik.
Így történt ez múlt év novemberében is, amikor egy nemzetközi munkacsoport több mint 1800, az USA és Kanada tizenhat
nagy gyermekkórháza sürgősségi osztályának valamelyikén
akut gastroenteritis tüneteivel jelentkező, 3 hónap és 4 év közötti
gyermek kezelésében alkalmazott probiotikum, a Lactobacillus
rhamnosus hatásáról számolt be. Sem a Lactobacillus
rhamnosus GG, sem a Lactobacillus rhamnosus R0011 és egy
Lactobacillus helveticus nevű törzset tartalmazó kombinált készítmény nem volt semmilyen érdemi hatással a tünetek alakulására, sem a hasmenéses és hányásos napok számára, sem a
jelentkező mellékhatások gyakoriságára.1, 2 Az eredmény azért
is meglepő, mert a Saccharomyces boulardii és a Lactobacillus
reuteri mellett éppen a Lactobacillus rhamnosus GG volt az a
probiotikum, amelyet az ESPGHAN 2014-es ajánlása, bár alacsony minőségű bizonyítékokra hivatkozva, a gyermekkori akut
gastroenteritis kiegészítő kezeléseként javasolt.3
Egy-egy ilyen negatív eredmény közlése azonban korántsem jelentheti azt, hogy egy sommás véleményt alkotva kijelentsük,
hogy a probiotikumok, úgy, ahogy vannak, hatástalanok. Ez éppen olyan nevetségesen általánosító vélemény volna, mint azt
állítani, hogy az antibiotikumok hatástalanok, mert például a penicillinnek nincs látványos hatása az atípusos pneumonia lefolyására. Igen nagy hiba lenne ezen meggondolás alapján például azithromycint sem alkalmazni ilyen betegnél. A modern
antibiotikus terápia alapja éppen az a mindannyiunk számára
egyértelmű gyakorlat, hogy különböző kórképek esetében, különböző típusos kórokozókra számítva, különböző antibiotikumot választunk. Sajnos ez a gondolkodásmód a probiotikumok
*

esetében még messze nem tekinthető általánosnak, pedig az
egyes törzsek teljesen különböző rezisztenciaspektruma például ezt maximálisan indokolná. A nem megfelelően szabályozott, multimilliárdos egészségbiznisz azt eredményezte, hogy mára több száz, különféle hasznos, vagy annak vélt,
probiotikum különféle dózisait tartalmazó, vény nélkül kapható
készítmény áll rendelkezésre. A gyógyszertárban a beteg „valamilyen probiotikumot” vásárol, általában azt, amire a legutóbbi,
„én a bélflórád hasznos baktériuma vagyok” típusú tévéreklámból emlékszik. A megfelelően gondos probiotikum-választás
fontosságára hívja fel a figyelmet az a tény is, hogy az előzőekben tárgyalt közlemények megjelenésével közel egy időben egy
másik, igen magas impaktfaktorral rendelkező tudományos folyóirat, a JAMA Pediatrics hasábjain egy 19 független vizsgálat adatait egyesítő metaanalízis jelent meg. Ez a közlemény a
különböző probiotikumok hatását elemezve a funkcionális hasfájás kezelésében hatékonynak találta az alkalmazásukat, bár
a rendelkezésre álló bizonyíték itt is alacsony, illetve mérsékelt
minőségű (low-quality to moderate-quality evidence) volt.4 Ez
feltehetően a metaanalízisek egyik legnagyobb hibájára utal,
amikor a narancsot az almával keverve igyekszünk értékelni
a különféle hasonló, de közel sem teljesen azonos gyümölcsök
egyes tulajdonságait.5
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy más-más kórképekben alkalmazva még egy adott probiotikum is különböző hatékonyságú
lehet. Az előbbi, antibiotikumokkal kapcsolatos példát folytatva,
az atípusos tüdőgyulladásban hatástalan penicillin a scarlatina
kezelésében természetesen megfelelő választás lehet. Ezt a
tényt igazolják a Lactobacillus reuteri alkalmazásával kapcsolatban a gyermek-gasztroenterológia vezető folyóirata, a Journal of
Pediatric Gastroenterology and Nutrition által nemrégiben publikált két közlemény adatai is.
Míg a Lactobacillus reuteri adása visszatérő hasfájás esetén
egyaránt eredményesen befolyásolta a fájdalom jelentkezésének gyakoriságát és intenzitását, addig ugyanez a készítmény
lactulose mellett funkcionális székrekedéssel küzdő gyermekeknek adva semmilyen hatással nem volt a székletek állagára
és gyakoriságára a csupán lactulose-zal kezeltekhez képest.6, 7
Mellékesen, a két kórkép kialakulásának mechanizmusába belegondolva ez az eredmény nem is annyira meglepő.
Mindezek a példák aláhúzzák a bizonyítékokra alapozott orvoslás
gyakorlatában alkalmazott úgynevezett „strukturált klinikai kérdésfelvetés” fontosságát.8 Az elérhető legjobb bizonyítékok kere-

Csupán az érdekesség kedvéért, néhány vezető orvosi és gyermekgyógyászati folyóirat 2018-as impaktfaktora: NEJM: 79, The Lancet: 53; JAMA: 47; Nature: 42;
Science: 41; British Medical Journal.: 23; Pediatrics: 5,7; The Journal of Pediatrics: 3,8; Archives of Disease in Childhood: 3,2
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1. táblázat
Nemzetközi ajánlások a legkutatottabb és leggyakrabban alkalmazott probiotikus törzsek és
kombinációk vonatkozásában az alábbi indikációkban (3, 9, 10, 11)
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-
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-
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-

-

Funkcionális székrekedés
kezelése

-

Funkcionális hasfájás
kezelése

B. Lactis
Bb12

EPA/UNEPSA
WGO

-

-

Akut gasztroenteritisz
kezelése

Indikáció

EPA/UNEPSA: European Paediatric Association/ Union of National European Paediatric Societiesand Associations. Guidance on the use of probiotics inclinical practicein children with selected clinical conditions and inspecific vulnerable groups, 2018 /
Európai Gyermekgyógyász Társaság / Nemzeti Gyermekgyógyász Társaságok Szervezete: Irányelv -Probiotikumok alkalmazása a klinikai gyakorlatban gyermekeknél meghatározott klinikai állapotokban és különlegesen sérülékeny csoportokban, 2018.
ESPGHAN: European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatologyand Nutriton. Useof Probioticsfor Management of Acute Gastroenteritis: A Position Paper by the ESPGHAN Working Group for Probiotics and Prebiotics, 2014.
Európai Gyermekgasztroenterológiai, Hepatológiaiés Táplálkozástudományi Társaság Probiotikumok alkamazásaakut gasztroenteritiszkezelésében: az ESPGHAN Probiotikum és PrebiotikumMunkacsoportjának irányelve, 2014.
WGO: World Gastroenterology Organisation-Global Guidelines Probioticsand prebiotics 2017. / Nemzetközi GasztroenterológiaiTársaság -Globális Irányelvek Probiotikumok és prebiotikumok 2017

sésekor először is magát a problémát kell megfogalmaznunk a
természet számára megválaszolható formában. Valójában egy
megfelelő mélységben és részletességgel strukturált, tudományosan megválaszolható kérdést kell feltennünk.Ennek megfogalmazásában segítséget jelent a PICO mozaikszó, ami a
patient, intervention, comparison, outcome angol szavak rövidítése. Vagyis: milyen betegcsoportról van szó, milyen beavatkozás hatására vagyunk kíváncsiak, mivel összehasonlítva, milyen eredmény tekintetében? Arra a kérdésre, hogy „milyenek a
probiotikumok”, nincs értelmes tudományos válasz. Arra viszont,
hogy például óvodáskorú gyermekek akut gasztroenteritiszében
(patient) az X készítmény alkalmazása (intervention) az egyéb
tüneti szerekhez képest (comparison) csökkenti-e a hasmenéses napok számát (outcome), már láttuk, hogy van. Éppen ezért
a „szedjünk-e probiotikumot” általános kérdés is értelmetlen.
Csak akkor tudjuk betegeinket érdemi, hasznos tanáccsal ellátni, ha konkrétan meg tudjuk határozni, hogy melyik betegnek milyen problémára milyen probiotikumot javaslunk. Sajnos ettől ma
még igen messze járunk. A bizonyítékokon alapuló ajánlások ismerete és konzekvens alkalmazása segítségünkre lehet a helyes
döntésben (1. táblázat).
A közlemény a BG Disribution Kft.
szakmai támogatásával készült.
Paul Cézanne:
Almák és narancsok (részlet)
(1900 körül. Párizs, Musée d’Orsay)
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TÉNYLEG A LÉNYEG I DR. KOVÁCS ÁKOS ROVATA

Ebben a rovatunkban egy-egy mindennapos rendelői probléma diagnosztikus, vagy terápiás megközelítéséhez igyekszünk rövid, tömör, lényegre törő, szinte „távirati” stílusban segítséget adni a legfrissebb nemzetközi guideline-ok alapján.
Összeállította: Dr. Kutas Katalin I házi gyermekorvos, Budapest

Kisajkak összetapadása

(labialis adhesio)

Definíció: a kisajkak másodlagos összetapadása

Kezelés:

Gyakoriság: 0,6–5% 3 hónapos és 3 éves kor között, leggyakoribb a 2. életévben

1. Panaszmentes esetben: megfigyelés. A kisajkak környékének napi, gondos tisztítása, kevés, nem hámosító hatású
popsikrém használata, naponta óvatos széthúzás például fürdés után.

Oka: gyulladás erodálja a hám felső rétegét, amely alacsony
ösztrogénszint esetén hajlamos cellulárisan összetapadni
(bélbaktériumok, Candida, HSV, Streptococcus, STD, melyek
oka nem megfelelő higiéne, trauma, nemi erőszak, DM).
Tünetek: általában tünetmentes, rutinvizsgálatnál ismerjük fel,
vagy a szülőnek tűnik fel.
Előrehaladott állapotban: pisilési problémák (a vizeletsugár
deviál), pisilés után elhúzódó vizeletcsepegés, hüvelyi fájdalom, folyás, húgyúti fertőzés
Diagnózis: szürkés, fibrotikus szövet (raphe) a középvonalban,
mely a hüvelybejárat egy részét vagy egészét, kiterjedt esetben a húgycsőnyílást is takarja. Ilyenkor csak egy tűszúrásnyi
résen át távozik a vizelet.
Differenciáldiagnózis: lichen sclerosus, imperforált hymen,
fejlődési rendellenességek (pl. interszex állapotok).

2. Tünetek esetén vagy nem javuló esetben:
a) Ösztrogéntartalmú hüvelykrém az összenövésre minimális
mennyiségben (ujjheggyel vagy fültisztító pálcikával) napi 1–2
alkalommal, 2–6 hétig, szükség esetén ismételhető (például
Ovestin, Estrokad), közben óvatosan, fájdalom nélküli széthúzással próbálni oldani az összenövést.
b) Lokális szteroid: nemzetközi javaslat a betametazon (Magyarországon nincs forgalomban) napi kétszer, 2–6 hétig
(max. 3 hónapig az atrófia lehetősége miatt!).
3. Sebészeti kezelés csak több hónapi sikertelen kezelés, kifejezett tünetek esetén jön szóba. Minden esetben helyi érzéstelenítésben, esetleg enyhe szedációban, gyakorlott gyereksebész, urológus vagy gyereknőgyógyász végezze! A beavatkozás után 1-2 hétig ösztrogénkrém, majd 6–12 hónapig
emolliens használata javasolt.

Források:
Laufer M.R., Emans J.: Overview of vulvovaginal
complaints in the prepubertal child. UpToDate,
Jul 02, 2018. www.uptodate.com
J.L. Bacon et al.: NASPAG Clinical
Recommendation: Labial Adhesions. Journal of
Pediatric and Adolescent Gynecology, 28. évfolyam 5. szám (2015), 405–409.
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HÁZUNK TÁJA I DR. KOVÁCS ÁKOS ROVATA
Ebben a rovatban referátumok kapnak helyet, amelyek a hazai tudományos és szakmai továbbképző folyóiratokban a közelmúltban megjelent közleményekből, elsősorban az alapellátás szempontjából érdekes, fontos, valami újdonsággal szolgáló anyagok közül válogatnak.
Az eredeti közlemények rövid összefoglalása mellett lehetőség szerint igyekszünk valami plusz rendelői szempontot is hozzátenni.
Dr. Papp Gábor I

házi gyermekorvos, gyermekpulmonológus szakorvos

Az allergén immunterápiát nem
lehet elég korán kezdeni
Referátum*

Kiváló összefoglaló jelent meg a Gyermekorvos Továbbképzés
2019/1. számában dr. Nagy Adrienn tanárnő tollából. A közlemény röviden megismertet bennünket az immunterápia történetével, ismerteti hatásmechanizmusát, egyben érzékeltetve
annak bonyolultságát.
A módszer több mint száz éve ismert. Az allergén fokozatos bevitelével elsősorban a regulációs T-sejtek aktiválódnak,
melynek hatására gyengül az allergiás reakció, a kibocsátott
citokinek mennyisége, a hízósejtek aktivitása, a B-sejtek IgEtermelése egyaránt visszaesik, ehelyett a B-sejtek protektív
IgG és IgA típusú antitesteket kezdenek termelni. Ezzel az oki
kezeléssel elérhető, hogy az allergiás beteg szervezete lépésről
lépésre hozzászokjék az allergiát kiváltó anyaghoz, megtanulja panaszok nélkül elviselni. A súlyos, életveszélyes allergiában
szenvedő betegnél, mint például a méh- vagy a darázsméregallergiások és a súlyos ételallergiások esetében az immunterápia célja a tolerancia olyan mértékre emelése, hogy egy csípés vagy egy diétahiba már ne tudjon súlyos reakciót okozni.
Az immunterápia indikációja széles körű, és a kontraindikáció viszonylag kevés. Az eljárás nemcsak rhinitis allergicában, de allergiás asztmában, méh- és darázsméreg-allergiában is hatékony,
sőt egyes táplálékallergiák, nikkelallergia és atópiás dermatitis
esetében is vannak már sikeres klinikai vizsgálatok. Az alkalmazott immunterápiás lehetőségek a klasszikus subcutan injekciótól a manapság legkedveltebb sublingualis formán át a klinikai
vizsgálati keretek között alkalmazható epicutan, transdermalis
és intralymphaticus módszerekig terjednek. A cikk bemutatja
a rekombináns allergének használatának a lehetőségét és az
együtt alkalmazott monoklonális anti-IgE terápia előnyeit is.
A kezelés úgynevezett preszezonális és koszezonális szakaszokra bontható, általában 2 vagy 3 egymást követő évben, évente 4-6 hónapig tart. Atkaellenes immunterápiánál
egész éves terápia javasolt. Ez a hosszú kezelési idő a beteg türelmes együttműködését kívánja meg. A mellékhatásokról szóló fejezet rövidsége sem véletlen, hiszen a készítmények igen jól tolerálhatók. A kezelés hatékonyságának
becslése és objektív monitorizálása azonban nem könnyű.
Különböző speciális biomarkerek lehetnek alkalmasak a kezelés okozta immunológiai változások detektálására.
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A befejező fejezetben a szerző foglalkozik az adherenciát jelentősen befolyásoló hazai helyzettel is. Számunkra a fő gondot elsősorban a terápia magas ára jelenti, ugyanakkor tapasztalatom szerint ez a magas ár egyben nagyobb terápiás fegyelmet is jelent.
A cikk jelentőségét az alapellátó gyermekorvosok számára elsősorban két dolog adja.
1. A szerző által kiemelt egyik legfontosabb konklúzió, hogy az
immunterápia egy hosszú távú megoldást kínáló, oki terápiás módszer a beteg életminőségét jelentősen rontó légúti allergiák esetén. Jelenleg nincs más olyan terápiás eszköz a
kezünkben, amellyel az allergiát nemcsak a tünetek szintjén kezeljük, hanem a patomechanikai lefolyásába való beavatkozással immuntoleranciát építhetünk ki a tünetet kiváltó allergénnel szemben. Az immunterápia ráadásul az életminőséget már igen hamar, sokszor már az első év során jelentősen képes javítani. A kezelés jótékony hatása évekig megmarad, sőt a beteg véglegesen is tünetmentessé válhat, vagyis meggyógyulhat az allergiájából.
2. A másik fontos gondolat már a közlemény címében is megfogalmazódik: Az allergén immunterápiát nem lehet elég korán
kezdeni. Ez az egyszerű állítás egyben arra a tendenciára is utal,
hogy már preventív immunterápiára is lehetőség nyílik. Jelen
aktualitását pedig az adja, hogy az immunterápiát ma már az
első allergia-szakrendelésen való megjelenés után elkezdheti a
beteg. Így nem kell megvárni, amíg a tünetek a konzervatív terápia mellett esetleg nem javulnak, és közben az életminőség
romlik. Az immunterápia az allergia progresszióját is képes gátolni, így kevesebb szénanáthás betegből lesz később asztmás.
Az összefoglaló végén megfogalmazott gondolattal, amely szerint a betegnek, az orvosnak és a társadalomnak is közös érdeke, hogy az allergiás betegek életminősége, munkabírása javuljon, a betegek száma csökkenjen, és ehhez egy elérhető árú, a
társadalombiztosítás által támogatott allergén immunterápiára
van szükség, csak egyetérteni lehet. Az alapellátó gyermekorvosnak pedig fontos feladata felajánlani ezt a modern terápiás lehetőséget, ennek előnyeit a betegeknek, a szülőknek.
A referátum dr. Nagy Adrienn Az allergén immunterápiát nem lehet
elég korán kezdeni címmel a Gyermekorvos Továbbképzés 2019-es,
XVIII. évf. 1. számában megjelent közleménye alapján készült.
*

Dr. Zonda Igor I házi gyermekorvos, gyermekpulmonológus szakorvos

Újabb gyakorlati ismeretek a
gyermekkori asztmáról
Referátum*

A Gyermekorvos Továbbképzés idei első számában megjelent
közleményében dr. Mezei Györgyi az asztma diagnosztikáját és
kezelését foglalja össze a GINA (Global Initiative for Asthma) legfrissebb, speciálisan az 5 év alatti korcsoport részére kialakított
alapelvei mentén.

 Légúti (vírus)fertőzés
 Erős érzelmi felindulás (sírás, nevetés)
• Ismétlődő, 10 napnál hosszabb ideig tartó légúti betegségek, „megfázások”
• Asztma elleni gyógyszerekre egyértelműen javuló tünetek

Az alábbiakban ezeket az elveket a hazai gyakorlatra adaptálva, az alapellátó gyermekorvosokat elsődlegesen érintő gyakorlati kérdéseket szeretnénk Mezei doktornő cikkéből kiemelni, és
azt ennek megfelelően néhány speciális szemponttal kiegészíteni, hiszen az alapellátásnak a diagnózis felállításában, az akut állapotromlás ellátásában és a folyamatos gondozásban egyaránt
kulcsszerepe van.

A gyermekkori asztma diagnózisa az alábbi kritériumok alapján
állítható fel:
• Egyéb obstrukcióhoz vezető betegség kizárása
• Legalább 3 obstruktív epizód légúti infekció kapcsán vagy
anélkül
• Inhalációs β2-mimetikum jó hatású az akut tünetekre
• Inhalációs kortikoszteroid jó hatású az exacerbációk gyakoriságára és súlyosságára

Az asztma a leggyakoribb krónikus, folyamatos gondozást igénylő betegség gyermekkorban.
A nehézlégzés, sípolás igen gyakori oka a kórházi felvételeknek
és az iskolai hiányzásoknak egyaránt.
Az asztma diagnózisa 5 éves kor alatt rendkívül nehéz, ugyanis
epizodikus zihálással, köhögéssel járó tünetek azoknál is jelentkezhetnek, akik nem asztmásak. Az első 3 életévben lezajló gyakori (akár évente 6–8) légúti vírusinfekciók során a gyermekek
közel felénél jelentkezik átmeneti sípoló légzés, azonban csak kisebb hányaduk lesz 7 éves korára asztmás.
Jelenleg sajnos a később kialakuló asztmának kisdedkorban
nem létezik biztos előrejelzője, egy ziháló kisdedről nem tudjuk
tehát biztosan megmondani, hogy később asztmás lesz-e. Minél fiatalabb a gyermek, annál nagyobb a valószínűsége annak,
hogy az asztmaszerű tünetekért valamilyen más betegség a felelős. Némi segítséget jelenthet a terápiás próba: β2-agonista- vagy
tartós inhalációs kortikoszteroid-kezelés hatására beálló javulás,
majd a kezelés befejezése után a tünetek ismételt jelentkezése.
Asztmára kell gondolni az alábbi jelek vagy tünetek esetén:
•
•
•
•

Zihálással járó epizódok havonta vagy gyakrabban
Fizikai aktivitás során jelentkező köhögés vagy zihálás
Köhögés (különösen éjszaka) vírusfertőzés nélkül
A zihálással járó tünetekben nem figyelhető meg
szezonalitás
• 3 éves koron túl is megmaradó tünetek
• A tünetek fellépése vagy rosszabbodása az alábbiak esetén:
 Aeroallergének (háziporatka, állati szőrök, penészgomba)
 Fizikai terhelés
 Pollen
 Dohányfüst

Megjegyzendő, hogy az atópia nem diagnosztikus kritérium!
Mivel a szakellátó csak ritkán találkozik olyankor a beteggel, amikor az éppen tünetet mutat, a rendszeres és jól dokumentált házi
gyermekorvosi anamnézis és fizikális vizsgálat elengedhetetlen
a korrekt szakorvosi diagnózis felállításához. Nagy segítséget jelent a szakorvos számára, ha az alábbiak részletesen szerepelnek az alapellátó gyermekorvos beutalóján:
• hallgatózási lelet,
• a sípolást kísérő egyéb tünetek,
• általános állapot,
• terápiás válasz.
Az idősebb gyermekeknél szokásos diagnosztikus eljárások ebben a fiatal életkorban nem használhatók biztonsággal.
Az allergológiai vizsgálatok a szenzibilizáltságot vagy az atópát
mutatják ki, melyek sem pozitív, sem negatív értelemben nem
perdöntőek, spirometria nem végezhető ebben az életkorban.
A kilégzett levegő nitrogén-monoxid-tartalmának (FENO) mérése és az orrváladék eozinofíliájának vizsgálata használható és viszonylag objektív diagnosztikai tesztek, de egyelőre a hazai gyakorlatban nem terjedtek el.
Az asztma kezelésének célja a tünetek megfelelő kontrollja, a normális aktivitási szint fenntartása, a fellángolások esélyének, a fejlődő tüdő szöveti károsodásának és a gyógyszermellékhatások
minimalizálása. A jól kontrollált asztma jellemzői az alábbiakban
foglalhatók össze:
• Nappali tünetek ritkábban, mint hetente 2×
• Éjszakai tünetek ritkábban, mint havonta 1×
• Ritka exacerbációk, ritka sürgősségi vizitek
• Minimális rohamószer-igény (kevesebb, mint hetente 2×)
• Nincs fizikai korlátozottság
• A kezelésnek nincsenek mellékhatásai
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1. ábra
Az 5 évnél fiatalabb asztmások
lépcsőzetes, hosszú távú
gyógyszeres kezelése

A megfelelő asztmakontrollt 5 éves kor alatt is az asztma lépcsőzetes kezelésével tudjuk legkönnyebbem elérni (1. ábra).

légzészavarhoz vezet. A gyermek kevésbé érzékeli, éli meg az
exacerbációt, ezért fontos figyelnünk ennek korai jeleire (1. táblázat).

A terápiának dinamikusan kell a beteg asztmakontrolljához igazodnia. Az első lépcsőben nemcsak rohamoldó szert adunk, szükség esetén β2-mimetikumot (salbutamol, Ventolin). A második
lépcsőben alacsony dózisú inhalált kortikoszteroidot (ICS) vagy
leukotriénantagonista (LTRA) szert (montelukaszt) adunk folyamatosan. A harmadik lépcsőben az ICS adagját növeljük (közepes
dózis), vagy az alacsony dózist LTRA-val kombináljuk. A negyedik
lépcsőben a fenntartó ICS-hez alkalmi plusz inhalációsszteroididőszakok iktatódnak be, vagy az ICS+LTRA-kezelést alkalmazzuk.

Az asztmás roham súlyos, életet veszélyeztető állapot lehet, ezért
ellátását azonnal meg kell kezdeni akár a beteg otthonában vagy a
házi gyermekorvosi rendelőben (2. táblázat).

Új elem a GINA 2018-ban, hogy ebben a negyedik lépcsőben alternatívaként regulárisan adott plusz ICS-t is ajánl. 5 éves kor alatt a hoszszú hatású β2-mimetikum (LABA) – ICS kombináció nem ajánlott.
Az aeroszolokat ebben az életkorban mindig toldalékkal (babyhaler,
aerochamber) alkalmazzuk, 4 év alattiaknál arcmaszkkal.
1. táblázat
Az akut asztmás roham súlyosságának megítélése
Tünetek

Enyhe

Súlyos

Tudatzavar

nincs

izgatott, zavart
vagy aluszékony

Oxigénszaturáció

94% felett

90% alatt

Beszédképesség

mondatok

szavak

100/perc alatt

180/perc felett

nincs

lehet

zihálás, fulladás

lehet gyengült

nincs

van

Pulzusszám
Centrális cianózis
Légvétel
Subcostalis behúzódás

Az asztmában szenvedő beteg akut állapotromlással járó epizódjára (exacerbáció) jellemző a tünetek és jelek fokozódó romlása, ami
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2. táblázat
Az akut asztmás roham kezdeti ellátása
5 évesnél fiatalabb gyermeknél
Inhalált rövid
hatású β2mimetikum

Salbutamol (Ventolin) toldalékkal (babyhaler) 2–6
puff/8–10 belégzés, szükség esetén 20 percenként
ismételve az első órában, majd 2–3 puff/óra
dózisban.

Kiegészítő oxigén

Szükség esetén a 94–98%-os oxigénszaturáció
fenntartására.
Arcmaszkon keresztül (1–2 l/perc)

Szisztémás
kortikoszteroid

per os (per rectum) prednisolon/prednison
1–2 mg/ttkg max. 5 napig
2 év alatt max. 20 mg/nap, 3–5 év között: 30 mg/nap

kiegészítő kezelés lehet az első órában:
Ipratropiumbromid

Ipratropium+fenoterol (Berodual) inhalációs oldat
porlasztóval
2 csepp/ttkg (max. 40 csepp) dózisban

Az otthoni ellátás leginkább a Ventolin, esetleg a Berodual adására szorítkozik, a rendelőben emellett szteroid és oxigén adására is sor kerülhet. A GINA-ajánlásban szereplő inhalált MgSO4
Magyarországon nem bevett gyakorlat. Nem javasolja viszont a
GINA protokoll a Magyarországon korábban elterjedt per os bétamimetikumokat (Spiropent), elsősorban ezek gyakori mellékhatásai és a túladagolás veszélyei miatt.
Ha mindezekkel nem érünk célt, akkor betegünket kórházba kell
utalnunk. 5 évesnél fiatalabb életkorban azonnali kórházba küldés
indokolt az alábbi esetekben:

• Egy óra alatt 3×2 puff Ventolin vagy 2 csepp/ttkg Berodual
eredménytelen
• Tachypnoe (2 hónapos kor alatt >60, 2–12 hónapos korig
>50, 1–5 éves korig >40)
• A gyermek képtelen beszélni, inni a kifejezett nehézlégzés
miatt
• Cianózis
• Oxigénszaturáció <92%

Az asztma profilaxisára a GINA 2018 továbbra is a dohányfüst, a
császármetszés és egyéves kor alatt a paracetamol és az antibiotikumok kerülését, valamint a szoptatást javasolja.
A referátum dr. Mezei Györgyi Újabb gyakorlati ismeretek a gyermekkori asztmáról című, a Gyermekorvos Továbbképzés 2019-es,
XVIII. évfolyamának 1. számában megjelent közleménye alapján
készült.

Tóbi Luca I a Semmelweis Egyetem ÁOK V. évf. hallgatója

Az anafilaxia felismerése és ellátása
Referátum*

Az anafilaxia gyermekkori sajátosságai

Kezelés

Az anafilaxia egy életveszélyes túlérzékenységi reakció, melynek
hátterében gyermekkorban szinte mindig IgE-mediált, az esetek
mintegy kétharmadában valamilyen étel (kisgyermekeknél leggyakrabban tej vagy tojás, nagyobbaknál mogyoró, földimogyoró), ritkábban rovarméreg vagy gyógyszer kiváltotta súlyos allergiás reakció áll. Főként tinédzserek körében előfordulhat fizikai
terhelés hatására is, ilyenkor az anafilaxia kialakulásához a fizikai
terhelést általában valamely étel fogyasztásának kell megelőznie. A gyermekkorban előforduló esetek 1,3%-a fatális kimenetű.

Az anafilaxia ellátásában a sürgősségi ABC elveinek alkalmazása
mellett az első és legfontosabb lépés az azonnali intramuszkuláris adrenalin (epinefrin, Tonogen) adása, mely semmilyen más
kezeléssel nem helyettesíthető! Hatása 5 percen belül jelentkezik, csökkenti a gégeödémát és a szisztémás vazodilatációt, oldja a bronchospasmust.

Tünetek, felismerés
Mindig fel kell hogy merüljön az anafilaxia lehetősége, ha akut,
súlyos tünetek fellépése előtt rövid idővel az egyébként egészséges gyermek valamilyen ételt fogyasztott vagy gyógyszert vett
be, esetleg rovar csípte meg. Az allergénen kívül az esetek mintegy harmadában egyéb, anafilaxia kialakulására hajlamosító tényező is jelen van: infekció, fokozott fizikai megterhelés, alkoholfogyasztás, menstruáció, asztma.
A klinikai tünetek az allergénnel való érintkezést követően leggyakrabban perceken, legfeljebb néhány órán belül kialakulnak.
Minél hamarabb jelentkeztek a tünetek az allergénexpozíciót követően, annál súlyosabb reakcióra kell számítani. A korai szakaszban gyakran enyhe, bevezető tüneteket tapasztal a beteg:
fémes szájízt, bizsergést, zsibbadást a szájban, talpon, tenyéren, a fülön vagy a fejtetőn. Ezt követően általában először kipirulás, viszketés, ajak-, nyelv-, uvuladuzzanat, generalizált urticaria
jelentkezik, melyekhez hasfájás, hányás, diszpnoé, stridor, majd
vérnyomásesés, eszméletvesztés társul. A betegek 5%-ánál a lefolyás bifázisos képet mutat, és átmeneti javulás után a tünetek
néhány óra, nagyon ritkán néhány nap múlva visszatérnek.

Az 1 mg/ml Tonogen injekcióból 0,01 ml/ttkg dózist kell adni, intramuszkulárisan a comb középső, laterális részébe. A maximális
dózis 0,5 ml. Amennyiben szükséges, a Tonogen az említett dózisban 5–15 percenként megismételhető a stabil állapot eléréséig.
Azonnal értesítendő a mentőszolgálat, az anafilaxia lezajlása után a beteg mindenképpen kórházi megfigyelésre szorul. Biztosítsunk perifériás vénát, indítsunk volumentpótlást
izotóniáskrisztalloid-oldattal. A gyermeket fekvő vagy félig ülő
helyzetbe hozzuk, lábait megemeljük. Az adrenalin adását követően alkalmazható egyéb gyógyszereket a táblázat tartalmazza.
Ezek kiegészítő gyógyszerek az anafilaxia kezelésében, az adrenalin első szerként való beadását nem helyettesítik.
Későbbiekben a beteget allergológiai kivizsgálásra kell küldeni, a
kiváltó allergén szigorú kerülése szükséges. A gyermeket önbelövős adrenalininjekcióval kell ellátni, és megtanítani a használatára.
Magyarországon az Epipen és az Anapen az elérhető készítmények, melyekből 150 és 300 μg hatóanyagtartalmú kapható (előbbi 30 kg alatti, utóbbi a 30 kg feletti testtömeg esetén adandó).
A referátum dr. Éliás Tünde Az anafilaxia felismerése és ellátása
a házi gyermekorvosi rendelőben című közleménye (Gyermekorvos Továbbképzés 2019/1. szám) alapján készült.
Az anafilaxia ellátásában alkalmazott gyógyszerek

Kezelés

Gyógyszer

Indikáció

Dózis

Hatáskezdet

Ismétlés

adrenalin

epinefrin (Tonogen)

MINDIG, AZONNAL

0,01 mg/ttkg = 0,01 ml/ttkg
(max. 0,5 mg)

5 perc alatt
8 percnél max.

5–15 perc

béta-2-mimetikum

salbutamol (Ventolin)

bronchospasmus

100 μg, 2–4 puff

-

10–15 perc

izotóniás krisztalloid
oldat

Ringer-acetat
Ringer-lactat

hipotenzió vagy keringészavar

20 ml/ttkg bolus 5–10 perc alatt

-

-

antihisztamin
2. gen. nem szedatív

loratadin, desloratidin
cetirizin, levocetirizin

másodlagos ellátás, viszketés ellen A szokásos adag kétszerese
(kizárólag már stabil betegnél!)

30–60 perc

-

kortikoszteroid

prednisolon (Rectodelt) Az akut szakban nem hat!
methylprednisolon inj. Kivédheti a bifázisos lefolyást

néhány óra

-

30–100 mg per rectum
1–2 mg/ttkg iv. vagy im.
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NAPRAKÉSZEN I DR. KOVÁCS ÁKOS ROVATA

Jelenleg a bizonyítékokra alapozott (evidence-based) szakmai tudás világszerte leginkább elismert, metodikai
szigorúsága, függetlensége és naprakész információtartalma miatt talán legmagasabbra értékelt két forrása
az UpToDate és a Cochrane-adatbázis. Naprakészen című rovatunkban e két tematikus szakmai öszefoglaló legutóbbi verzióiból válogattunk. A 20-40 oldalas, részletes elemzéseknek csak tömör kivonatát tudjuk közreadni,
igyekezve az alapellátás szempontjából lényeges pontokat kiemelni. 2018 végén mindkét forrás egy friss elemzést közölt a parciálisan hidrolizált csecsemőtápszerek allergiaprevenciós hatásával kapcsolatban (az UpToDate
negyedévente frissül, így ez már az októberben megjelent Cochrane-analízis decemberi értékelését is tartalmazza). A két anyagból elsősorban az újdonságnak számító részeket emeltük ki, szöveghű fordításban, kommentár hozzáfűzése nélkül, a részrehajlás legkisebb gyanújának elkerülése érdekében.
Osborn D.A., Sinn J.K.H., Jones L.J. I

Cochrane-adatbázis

Hidrolizáltfehérje-tartalmú csecsemőtápszerek szerepe az allergiás
megbetegedések megelőzésében
Art. No.: CD003664. October 2018
A nem kizárólag anyatejjel táplált csecsemők körében a
hidrolizált tápszerrel való táplálás a tehéntejes tápszerekhez képest csökkentheti a csecsemő- és gyermekkori allergiás betegségek kialakulását, de ennek megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek. A gyermekkori allergiás betegségek megelőzésére a standard tehéntejalapú tápszerek helyett
leggyakrabban hidrolizáltfehérje-tartalmú csecsemőtápszereket ajánlanak, de vajon tudjuk-e ezeket az állításokat valódi evidenciákkal igazolni? Az elemzés célja, hogy megválaszolja, milyen hatással van az allergiás betegségek kialakulására a standard tehéntejalapú tápszerhez, illetve az anyatejes tápláláshoz
képest a csecsemők hidrolizált fehérjét tartalmazó tápszerrel
való táplálása.
Az elemzésbe azok a randomizált vagy kvázirandomizált klinikai vizsgálatok kerültek be, amelyek a hidrolizáltfehérje-alapú
tápszeres, a tehéntejalapú tápszeres illetve az anyatejes táplálást hasonlították össze. Az elemzésben az elsődleges végpont az allergiás betegségek (asztma, atópiás dermatitis, allergiás rhinitis, ételallergia) előfordulása volt. Összesen 16 klinikai vizsgálatot választottak be. 4 vizsgálat a megszületést
követő 3-4 napon át az extenzíven hidrolizált tápszerrel vagy
pasztörizált anyatejjel, illetve tehéntejalapú tápszerrel pótolt újszülöttek adatait hasonlította össze. 12 vizsgálatban a
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hidrolizált fehérje és a tehéntejalapú tápszerrel való tartós táplálás hatását vizsgálták.
Az eredmények azt igazolták, hogy az egyes csoportok között nincs szignifikáns különbség a csecsemő- és gyermekkori allergiás betegségek előfordulásában összességében, illetve egyenként a csecsemőkori asztmában, ekcémában,
rhinitisben, ételallergiában és a tehéntejallergiában. A talált bizonyítékok minden eredményre vonatkozóan nagyon gyenge
minőségűek voltak.
Következtetések
Nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a nem kizárólag anyatejjel táplált csecsemők körében a tehéntejalapú
tápszerek tartós használatához képest a hidrolizált tápszerek
előnyösebbek lennének az allergiás megbetegedések, azon belül az allergiás, asztmás, ekcémás, szénanáthás, életallergiás
megbetegedések megelőzésében.

UpToDate, 2018. december 4. I

www.uptodate.com

Csecsemőtápszerek bevezetése az
allergia szempontjából veszélyeztetett csecsemők étrendjébe
A hidrolízis és az ultrafiltráció mértéke alapján megkülönböztetünk részlegesen (parciálisan) és erősen (extenzíven) hidrolizált
tápszereket. Az USA-ban és Kanadában az a csecsemőtápszer
minősül hipoallergénnek, mely kettős vak, placebokontrollált vizsgálattal igazoltan a dokumentáltan tehéntejfehérje-allergiás csecsemők legalább 90%-ánál nem okoz tüneteket. A jelenleg az
USA-ban forgalomban lévő részlegesen hidrolizált csecsemőtápszerek nem tekinthetők hipoallergénnek, mivel olyan nagyméretű peptideket tartalmaznak, melyek allergiás reakciót válthatnak
ki tehéntejfehérje-allergiásokban. Egy klinikai vizsgálatban a savóalapú parciálisan hidrolizált tápszer a tehéntejfehérje-allergiás
csecsemők mintegy 50%-ában okozott allergiás reakciót.
A legtöbb olyan korábbi vizsgálat, amelyben a parciálisan
hidrolizált, savóalapú tápszerek allergiaprevenciós hatását hasonlították össze a tehéntejalapú tápszerekével, azok preventív hatását
vetette fel, elsősorban az ekcéma kialakulásának szempontjából.
Azonban számos későbbi vizsgálat ezt a preventív hatást nem erősítette meg, és a témával foglalkozó legutóbbi három metaanalízis
(2016 és 2018 között) ellentmondásos eredményre jutott.
• Egy 2016-os metaanalízis, mely a parciálisan hidrolizált és
a tehéntejalapú tápszerek összehasonlító vizsgálatait elemezte, nem talált különbséget a két csoport vonatkozásában az ekcéma, a visszatérő zihálás vagy az ételallergia rizikójának szempontjából 14 éves életkorig, valamint a szénanátha kockázata szempontjából 5 és 14 éves életkor között.
A 0–4 éves korcsoportban a szénanátha rizikójának jelentős csökkenését tapasztalták a parciálisan hidrolizált tápszerrel táplált csoportban, de a vizsgálat e részével kapcsolatban módszertani problémák vetődtek fel.
• Egy 2017-es metaanalízis, amelyik csak egyetlen, savóalapú parciálisan hidrolizált tápszerrel végzett vizsgálatok
eredményeit elemezte, a tehéntejalapú tápszerrel való ösz-

szehasonlításban a magas rizikójú csecsemőknél bizonyos
korcsoportokban az ekcéma rizikójának csökkenését találta. A GRADE elemzés 1 alapján az adatok általános minősége közepes, vagy nagyon gyenge volt.
• Egy 2018-as, 12 vizsgálatot áttekintő metaanalízis a hoszszú távon alkalmazott hidrolizált vagy tehéntejalapú tápszerrel való táplálás összehasonlításakor nem talált különbséget egyik allergiás megbetegedés – asztma, ekcéma, rhinitis,
ételallergia – előfordulásában sem a két csoport között.
•

Az extenzíven hidrolizált tápszerek fokozott allergiaprevenciós hatását sem a tehéntejalapú, sem a parciálisan
hidrolizált tápszerekkel való összehasonlításban nem lehetett igazolni. A szójaalapú tápszerek ugyancsak nem jelentenek semmilyen előnyt a későbbi atópiás betegségek megelőzése szempontjából.

Ennek megfelelően azoknál az allergia szempontjából fokozott
rizikójú csecsemőknél2, akiknél a kizárólagos anyatejes táplálás
nem lehetséges az életük első 4–6 hónapjában, az elérhető tudományos bizonyítékok ellentmondóak, és nem támasztják alá
a tehéntejalapú tápszerek helyett bármely különleges (parciálisan hidrolizált, szójaalapú, vagy extenzíven hidrolizált) tápszer
választását az allergiás megbetegedések megelőzése céljából.
Így bármely tápszer választása megfelelő. Allergia kialakulása
szempontjából nem veszélyeztetett csecsemők esetén semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bármelyik csecsemőtápszer előnyösebb lenne a másiknál.
GRADE elemzés: egy, a nemzetközi szakirodalomban széleskörűen elfogadott, a bizonyítékok minőségét és a tudományos ajánlások „erősségét” mérő
módszer.

1

Allergia kialakulásának szempontjából fokozott rizikójúnak számít az a csecsemő, aki legalább egy, dokumentáltan allergiás megbetegedésben – atópiás
dermatitis, asztma, allergiás rhinitis vagy ételallergia – szenvedő elsőfokú rokonnal (szülő, testvér) rendelkezik.
2

Magyar Gyermekorvosok Társasága

2019. évi Nagygyűlése I EGER, 2019.10.03-05.
Kedvezményes regisztrációs határidő és az absztraktok beküldési határideje 2019. június 30.
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In memoriam
professzor dr. Oláh Éva
Megrendülten hallgatunk a hír hallatán. Gyermekorvos volt, egyetemi tanár, klinikaigazgató, genetikus,
hematoonkológus, és ha lehet ilyet mondani, mindezek etalonja. Nemzetközi hírű szaktekintély, elismert tudós, és ennek ellenére olyan ember, aki betegei, kollégái elismerését mindig a rá jellemző végtelen szerénységgel fogadta.

totta, élményt jelentett számára a fiatal kollégáival, hallgatóival végzett közös munka. A gyermekgyógyászat nemzetközi szervezeteiben hosszú éveken át képviselte a magyar gyermekgyógyászatot. A szerkesztésében megjelent kétkötetes
Gyermekgyógyászati kézikönyv sajátos szemléletével, didaktikus szerkezetével egyaránt nagy támaszt jelent mind a kórházi,
mind a területi gyermekorvosok munkájában.
Méltatlannak érezzük magunkat arra, hogy emberi nagyságát,
szerteágazó életművét, bámulatos szervezőkészségét, legendás munkabírását, kvalitásait mi foglaljuk össze. Munkásságának elismerését kitüntetéseinek hosszú sora bizonyítja. Abból a nagy ívű teljesítményből, amelyet a hazai gyermekgyógyászat fejlesztésében végzett, itt csak annyit emelünk ki, hogy
Ő szervezte 1995-ben Debrecenben azt az MGYT-nagygyűlést,
amely gyújtózsinórja lett a HGYE életre hívásának. Ő tartotta
egyesületünk alakuló értekezletének sokszor idézett nyitóbeszédét. Értékes, irányt mutató gondolatai nagy segítséget jelentettek gyermekorvosi és szakmapolitikai munkánkban.
Következesen hangoztatta, hogy közös cél a kor követelményeihez adaptált, korszerű gyermekorvosi alapellátás megteremtése. A hazai gyermekgyógyászat vezetői közül az elsők
között választottuk egyesületünk tiszteletbeli tagjává.

Oláh professzor asszony – felismerve a genetika fejlődésének
óriási hatását a gyermekgyógyászat fejlődésére – tudományos munkásságát elsősorban a genetikai kutatásokra összpontosította. Igazi örömet a beteg gyermekek gyógyítása jelentett számára. Ez jelentette a valódi kihívást. Kutatói tevékenysége ezt a célt szolgálta. A beteg gyermekek problémáinak megoldása jelentett valódi kihívást számára.
Gyermekgyógyász vezetőként is a betegágy mellett érezte igazán jól magát. Tanítványait szeretettel oktatta, irányí-

Tavaly még ott volt, még felszólalt a Kávészüneten, ősszel
még emlékezetes előadást tartott az MGYT konferenciáján.
Soha nem érezte rangján alulinak, hogy a területi ellátást végző gyermekorvosokkal őszinte, tartalmas beszélgetést folytasson. Eseményszámba ment minden alkalom, amikor kedves személyisége és férje, Ács Géza traumatológus profeszszor – ahogy Ő nevezte: a sofőröm – társaságában lehettünk.
Most döbbent csendben állunk. Elment egy gyermekorvos, egy
iskolateremtő tanár, egy példakép, egy nagy Ember.
Az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok nevében
a HGYE vezetősége
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Hol a helyünk?
Isten bizony nincs paranoiánk. Csak elegendő keserű tapasztalatunk például arról, hogy annak idején majdnem
kihagytak bennünket, gyermekorvosi praxisokat a vizitdíj-kompenzációból vagy az indikátorok alapján elnyerhető
többletjövedelem lehetőségéből. Az utolsó pillanatokban azért – a határidők szorításában ugyan kapkodva, és mindig csak a közbenjárásunkra – valahogy mégis bekerültünk a kedvezményezettek közé.

A közelmúlt eseményei is arra utalnak, hogy az ilyen típusú innovációk, pályázatkiírások során elkalandozik rólunk, gyermekorvosokról a figyelem. Ezt éreztük a nemrégen meghirdetett
Három generációval az egészségért pályázat kapcsán is, ami
egy legalább öt praxisból álló praxisközösség létrehozását írta
elő, hogy azok konzorciumba társulva kezdjék meg bizonyos
népegészségügyi betegségek, állapotok megelőzését, kiszűrését és gondozását.
A házi gyermekorvosok számára nem idegen a prevenció,
rendszeres, erre külön megszervezett rendeléseink vannak.
Nemzetközileg is kiváló védőoltási rendszerünk, átoltottsági
mutatóink eredményeként a fejlett nyugati országokkal ellentétben nálunk nincs kanyaró, az oltási fegyelemnek köszönhetően javult a pneumococcus okozta tüdő- és középfülgyulladások incidenciája.
Szűrővizsgálataink, fejlődéspediátriai tevékenységünk révén
a védőnőkkel közösen egyre több korai fejlesztésre szoruló
gyermeket szűrünk ki. Preventív munkánk mégis évtizedek óta
szakmai és anyagi elismerés nélkül maradt.
Ahogy nem mindegy, hogy mi történik a gyermekkel születésétől az ifjúkoráig, úgy nem mindegy az sem, hogy milyen belső
és külső hatások (programming) érik a magzatot még a megszületése előtt.
Mindez – évtizedekre kihatóan – a felnőttkori egészséget is
meghatározza. Igaz ez a jelenlegi Három generációval… pályázati kiírásban megelőzni kívánt felnőttkori népbetegségekre is.
Az elhízás, a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek megelőzésében végzett első húsz év erőfeszítése a későbbi életévekre is hatással van.
A meghirdetett pályázati program tartalmát, céljait illetően
hasznos és támogatásra érdemes.
Rengeteg munkát igényel, de – az eddigi támogatásokhoz
mérten – jelentős anyagi támogatást is jelent. Ez így rendben
van még akkor is, ha az egészségügyben az outcome, a pályá-
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zat eredményessége nehezen mérhető, és még akkor is, ha az
ennek keretében végzett munka csak egy hosszú távú folyamat kezdetét jelzi.
A Három generációval az egészségért… pályázat címe és bevezető mondatai a gyermekorvosokat is bátor közreműködésre sarkallták. Indokoltan, hiszen az élet első közel húsz évéért
közvetlenül mi vagyunk a felelősek. Szomorú azonban, hogy a
pályázat teljesítési feltételei egy kizárólagosan házi gyermekorvosokból álló konzorciummal nem teljesíthetők. A kiírás a
„svájci modellt” favorizálja.
Eszerint a praxisközösségnek 4-5 háziorvosi vagy vegyes praxisból és egy, a pártfogásukba vett „házi gyerekpraxisból” kell
állnia. Kicsit az a szerep jutott nekünk, mint a Pál utcaiaknál
„nemecseknek”.
A pályázat teljesítési feltételeinek meghatározásakor az alkotók elsősorban a háziorvosi és a vegyes praxisokra fókuszáltak. Születésének pillanataiban feltehetőleg hiányzott a bábák közül a gyermekorvos. Ezzel függhet össze az is, hogy a
gyermekorvosok – a nyerés esélyével – önállóan nem is nevezhettek, mert ők a kötelezően előírt teljesítési listát csak a
háziorvosokkal együttműködve teljesíthetik. A kiírás szerint
ez fordítva már nem látszott annyira szigorú feltételnek. Pedig a gyermekorvosok önálló indulási lehetőségével és a gyermekgyógyászati konzorciumok (gyermekorvosok, védőnők,
gyermekgyógyász specialisták és szakellátók) létrehozásával
szélesebb körben lehetett volna kihasználni az elhízás, illetve a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében a gyermekgyógyászat speciális lehetőségeit, megelőzési módszereit – és itt utalunk Ilyés István és munkatársainak a Gyermekgyógyászatban közelmúltban megjelent dolgozatára.
A gyermekorvosi praxisoknak ebben a pályázatban is szűkebb
lehetőségei adódtak az indulásra.
Sajnáljuk.

PRAXISMENEDZSMENT I DR. PÁTRI LÁSZLÓ ROVATA
Dr. Pátri László I

házi gyermekorvos, Pécs

Kiegészítő finanszírozás
a praxisban
Praxisunkban rendszeresen elgondolkodunk finanszírozásunk javításán. Az is eszünkbe jut ekkor, hogy a kiegészítő szolgáltatásoknak – így a magánpénznek – mi szerepe adódhat ebben. Általában véve a magántőke egészségügyben betöltött helye és konkrét megjelenése nem csupán itthon izgalmas téma, de a fejlett országok zömében is.
an korlátozottak az erőforrások. További különlegesség, hogy
az egészségügyben úgynevezett információs aszimmetria áll
fenn, így mind a keresletet, mind a kínálatot az orvos szabályozza döntésein keresztül. Kulcsszereplő a biztosító, amely
más tevékenységei mellett a garanciát jelenti, hogy a beteg
számos, rendkívül költséges diagnosztikus vagy kezelési módszerhez is hozzájuthasson – amit egyébként nem engedhetne
meg magának. Ebben az összetett rendszerben ezért folyamatos a diskurzus, hogy az egészségbiztosítás milyen formában
működik a leghatékonyabb módon, illetve a piaci szegmens
szerepe hogyan alakuljon.

Az egyik legelemibb kérdés, mit is értünk egészségügyi kiadások
alatt: ezek a gyógyítás, rehabilitáció, gondozások, illetve speciális
szolgáltatások (prevenciós, közegészségügyi) költségei – a beruházások nélkül. A finanszírozás elemei alatt pedig a kormányzati kiadások, valamint az önkéntes biztosítókhoz kötődő, illetve
a „zsebből” fizetett kiadások értendőek. Hogy ez kevés vagy sok?
Az Európai Bizottság „State of Health in the EU – Magyarország
– Egészségügyi országprofil 2017” című dokumentumát idézve
Magyarországon az egy főre jutó egészségügyi kiadás az uniós
átlag fele (2015-ös adatok alapján). A számok láttán nem csupán
a nemzetközi összehasonlításra kell figyelnünk, hiszen országról
országra eltérnek a teljesítendő feladatok, valamint a költségszintek is.

Az alapellátásban 2010 óta hozzávetőleg 40%-os forrásemelkedésre került sor. Ez tiszteletet parancsoló mérték, ám azt a
szintet nem éri el, hogy a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok, valamint az évről évre megszűnő házi gyermekorvosi praxisok száma csökkenjen. Ráadásul az alapellátásba kikerülő
fiatalok nem csupán hivatást, hanem egy vállalkozói sorsot
is választanak, ennek pénzügyi kockázatával s adott helyhez
való több évtizedes kötődés súlyos döntésével – mindennek
értéke a mai finanszírozásban nem fejeződik ki. A praxisvásárlást könnyítő támogatások sajnos a házi gyermekorvoslás
gondjain nem sokat segítettek: a bajba jutott, „elárvult” praxisokat jelentős számban felosztják, mielőtt a tartósan betöltetlen, így pályázat által támogatható kort megérnék, így e területeken gyakorlatilag örökre eltűnik a gyermekgyógyász-szak-

Ráadásul számos filozófiai, érzelmeket sem nélkülöző szempont
merül fel ilyenkor: például milyen jó gazdának tartjuk az államot?
Másik oldalról pedig: vehetjük-e ténynek, hogy a piaci verseny
mindent megold, mint az élet számos területén? Vagy abban van
az igazság, ahogy sokan vélekednek, hogy bizonyos profittal kecsegtető területeket egyszerűen kimazsoláz? Az egészségügyi
piac egyik sajátossága, hogy messze van a tökéletestől: nem
igaz például, hogy a szereplők egymástól függetlenek, s mindig
megfelelő információk birtokában racionális döntéseket hoznak.
Az egészség ráadásul különleges, mással nem helyettesíthető
„jószág”. Ezért az egyén számára helyreállítása minden pénzt
megérhet, ugyanakkor társadalmi szinten pedig nyilvánvaló-
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tudáshoz eljutás esélye az alapellátásban. Ráadásul a praxisjog megszerzésének egyszeri támogatására nem lehet mint a
napi működés fedezetére tekinteni.
Az alapellátásra is igaz, hogy a biztosító által meghatározott szolgáltatói csomag jelöli ki a kereteket. A háziorvoslásban kifizetett
díjazással a biztosító tulajdonképpen az orvosnak előre kifizeti az
általa biztosított személyek ellátási költségét, így ezen szolgáltatásokért extra díjazás nem kérhető.
Más a helyzet a külön jogszabályokban meghatározott díjköteles tételekkel, amelyek más vállalkozásokhoz hasonlóan a bevétel részét képezik. A házi gyermekorvoslás szempontjából
speciális kérdés a nem kötelező védőoltások beadásának díjazása. A rendeletben meghatározott 2000 forint/oltás díj elkérhető, ugyanakkor a szabályozás sajnálatos módon az orvos
és beteg egyedi alkuja tárgyává teszi, hogy ez megtörténik-e,
azaz az orvos hozzájut-e munkájának ellentételéhez (képzeljük
el ezt az élet más területén: például a gépkocsi tankolása után
megbeszéljük a kutassal, kívánunk-e fizetni az üzemanyagért).
Sokkal szerencsésebb a normatív szabályozás, akár a lejelentett tevékenység alapján a NEAK irányából. A praxisok között
így kialakuló pénzügyi eltérésekben kifejeződne a prevenciós
aktivitásban nyújtott különbség is.

Dr. Kollár László I

házi gyermekorvos, Csobánka

Néhány ötlet pluszforrásokra a praxisban
A NEAK-finanszírozás szabályrendszerének befolyásolása sajnos nem tartozik a kompetenciáink közé, így ha pluszforrásokhoz szeretnénk jutni a praxisunkban, akkor más irányba kell elindulnunk. Habár végiggondolva, a finanszírozásunkban is van
egy olyan faktor (indikátorok), mely odafigyeléssel azért elég
komoly összegeket tud jelenteni évente.

A 2015. évi alapellátási törvény jó alapot biztosít a második szakvizsga, és számos licence alkalmazásához, azonban megfelelő
rendeletek megszületésének hiánya miatt a szolgáltatás spektrumának és a hozzákötődő finanszírozásnak ez a kiszélesedése
nem valósult meg.
Ezentúl léteznek olyan szolgáltatások, melyeket ma is elvégezhetünk, de sem a biztosító nem téríti, sem a betegtől nem
kérhető el a vizsgálat költsége (például CRP-mérés, ABPM,
spirometria).
Noha ez a „plusz” a betegnek jelentős megtakarítást jelent, például nem kell heteket e vizsgálatokra várni – sokszor egy negatív eredményért – a munkából való hiányzás, az esetleges
utazás költségeit nem is számolva. Ez esetekben a szakvizsgához kötődő kompetencia alapján a hatáskör hozzáigazítása szükséges az alapellátásban végzett munkához (például
számos vizsgálatot kezdeményezhet a járó-fekvő betegintézményben tevékenykedő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, de ugyanő az alapellátásban ennek már csak kis hányadát teheti meg). E kérdéseket a biztosító és a szakma által alkotott munkacsoport esetről esetre tudná áttekinti – akár évről évre – és a költséghatékony esetekben javaslatot tenni e tételek alapellátásba való bevezetésére.

Arról nem is beszélve, hogy egy nagyon nehézkesen működő
dologban nyújtunk segítséget a praxisunkba tartozó sportolók
számára, aminek akár megtartó ereje is lehet, ezenkívül a keletkező egészségügyi adatok is a praxisunkat gazdagítják.
Vannak olyan egészségügyi szolgáltatások, melyek esetleg
nem tartoznak a kötelezettségeink közé. Például egy bölcsőde
ellátása, magánóvodák, -iskolák stb. Ilyen esetben nyugodtan
mondhatunk piaci árakat – legfeljebb nem mi kapjuk. De azt tapasztalom, hogy nyugodtan próbálkozhatunk magasabb árakkal is.
A különböző gyermekorvosi ügyeletek ügyeleti díja is elkezdett
meredeken emelkedni, mellyel szintén jelentős bevételre tehetünk szert.

Az egyik legjelentősebb pluszforrás lehet számunkra, ha sike- Tarthatunk esetleg olyan előadásokat, tanfolyamokat – akár
rül egy alapítványt létrehoznunk a praxis támogatására. Az ala- előadókat meghívva –, melyeket a hely teherbíró képességépítás szabályai nem túl bonyolultak, a fenntartás, azért igényel nek felmérésével nyugodtan beárazhatunk. Szakmai kihívást is
odafigyelést. Cserébe viszont a NEAK-finanszírozáson felül je- jelent, de a befolyó pénzből lehet, hogy egy másik projekt finanlentős forrást biztosíthatunk olyan tervek megvalósítására, me- szírozását tudjuk megoldani.
lyeket fontosnak tartunk, és melyeket a környezetünkben élő
gyermekek szülei, vállalkozók, cégek támogathatnak. Többször Fontosnak tartom azt, hogy ha egy új projektbe kezdünk, mintapasztaltam, hogy a jól megfogalmazott, nem túlzó, a gyere- dig keressünk hozzá új forrást, így a meglévő egyensúlyt nem
kockáztatjuk.
kek érdekeit szolgáló kérésre mindig kaptunk segítséget.
Sportorvosi vizsgálat: házi gyermekorvosként lehetőségünk
van az Országos Sportegészségügyi Intézettel szerződést kötni, és így a praxisunkba tartozó gyermekek sportorvosi vizsgálatát elvégezni. Mivel 18 év alatt a sportorvosi engedély 6 hónapra szól, egy évben kétszer végezzük. A díjazása kicsit arcpirító 820 forint gyermekenként, de ha 50 gyermeknél évente
kétszer elvégezzük, akkor 82 000 forint pluszbevételhez jutunk.
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Pluszbevételként értékelhetjük a kiadásunk csökkentését is. Érdemes minden évben a szolgáltatási szerződéseinket átnézni.
Az új szerződést a cégek általában jelentős kedvezményekkel
honorálják, egy kis odafigyeléssel rengeteget tudunk spórolni.
Például telefon, internet.

PEDISZKÓP I DR. PÖLÖSKEY PÉTER ROVATA
Dr. Erlaky Hajna I házi gyermekorvos, Budapest

A Jó, a Rossz és az Ismeretlen
A periszkóp olyan optikai eszköz, mely lehetővé teszi a megfigyelést olyan pozícióból is, ahonnan a közvetlen rálátás nem
lehetséges. A rovat célja a külföldi szakirodalomban a gyermekgyógyászati alapellátással kapcsolatosan megjelenő új ismeretek átadása, iránymutató gondolatok bemutatása azon kollégák számára is, akik kevesebbet vagy nehezebben tájékozódnak közvetlenül a nemzetközi pediátria területéről. Reméljük, hogy a cikkreferátumok és az érdekes külföldi anyagok összefoglalóinak elolvasása után mindenki úgy érzi majd, hogy érdemes volt belenézni a pediszkópba.
Az elmúlt két évtizedben a digitális eszközök használatának szokásai hatalmasat változtak. 30 évvel ezelőtt egy Commodore
64-es számítógép luxusnak számított, 15 éve már szinte mindenkinek mobiltelefon lapult a zsebében, napjainkban pedig lehet okostelefonunk, laptopunk vagy tabletünk is, és nem csak
nekünk. Ma már átlagosan 9–10 évesen kapnak a gyerekek
okostelefont, vagy jutnak nethez, amelyen keresztül vibereznek,
facebookolnak, snapchatelnek, mi pedig csak kapkodjuk a fejünket. De nemcsak a kisiskolások használják ezeket a digitális eszközöket, hanem 1,5–2 éves gyerekek is tableten néznek meséket,
3–4 évesek pedig profin kezelik az érintőképernyőt, és néha órákat játszanak számítógépes játékokkal.
A gyermekorvosokban és a szülőkben is felmerül az aggodalom, vajon ártalmas-e ez, hogyan befolyásolja az idegrendszer fejlődését kisgyermekkorban a képernyő előtt töltött idő,
a netfüggőség. Hogy hat mindez az idegrendszerre és a pszichés érésre a kisiskolásoknál?
Lehet-e egyéb káros hatása a gyermek egészségére, ha naponta
rendszeresen használ valamilyen digitális eszközt (telefont, táblagépet)? A kérdéseket gyakran halljuk, de tudjuk-e a választ?
Nem.
Az elmúlt években számos kutatást végeztek, de ezek eredménye gyakran egymásnak ellentmondó volt. A világot, a fejlődést pedig visszafordítani nem lehet, ezek az eszközök jelen vannak a mindennapjainkban, a használatuk megkerülhetetlen, de nem mindegy, hogy mennyit és hogyan használják
őket a gyerekek. A szülőknek és a gyermekorvosoknak is felelősségük van azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközhasználatra tanítjuk meg őket. A tengerentúlon olyan fontosnak
tartották, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, hogy az Amerikai
Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a kisgyerekes szülők számára.

hogy az eszközök előnye a gyermekek szórakoztatása, illetve
segítségükkel el lehet terelni a figyelmüket stresszhelyzetben
(például fájdalmas orvosi beavatkozások közben), ha a mindennapi rutintevékenységek során (öltözködés, autózás, evés,
várakozás) figyelemelterelésre használjuk őket, az hosszú távon káros a gyermekek pszichés fejlődése szempontjából. Hiszen ebben az életkorban olyan alapvető szociális képességeknek kell kialakulnia, mint az önkontroll, az empátia, a problémamegoldás és a kooperációs készségek. Ezeket a gyermekek a természetes környezetükkel, kortársaikkal, gondozóikkal
és szüleikkel való interakciók során tanulhatják meg.
Az ajánlásban kitérnek a szülők okoseszköz-használatára is.
A szülő minta, akit a kisgyermek utánoz. Ha a szülő túl sok időt
tölt a virtuális térben, akkor az a szülő-gyermek kapcsolat romlásához vezethet. A fejlett nyugati országok is most szembesülnek azzal, hogy sajnos egyre több a szociális média, közösségi
háló és a virtuális valóság miatt elhanyagolt gyermek.
Érdekes kérdés még az e-könyv olvasása. Egy nagy felmérés készült, ahol szülők olvastak a kicsi gyerekekkel együtt.
A résztvevőket három csoportba osztották, az első csoport
tagjai hagyományos kötetből, a másodikéi elektronikusból, a
harmadik csoport tagjai pedig animált e-könyvből olvastak.
Vizsgálták, hogy az olvasás után a gyerekek és felnőttek között milyen interakciók jöttek létre, mennyit beszéltek a meséről, és a gyerekek mennyire emlékeztek a mesére. Az eredmények azt mutatták, hogy az animált e-könyv esetében az animációk, a hangok elterelték a gyerekek figyelmét, nem is beszéltek-kérdeztek a történetről a mese végeztével. Ezzel szem-

Néhány alapvető gondolatot szeretnénk kiemelni ebből az
ajánlásból.
Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy milyen hatással van a kisgyermekek (18–20 hónaposnál fiatalabb kisdedek) fejlődésére az okostelefonok, táblagépek használata. Az ajánlás egyértelműen károsnak tartja, ha ebben az életkorban a gyerekek
rendszeresen használják ezeket az eszközöket. Annak ellenére,
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ben a hagyományos könyvek esetében sokkal több kérdés volt,
és hosszabban beszélgettek a gyerekek a felnőttekkel a hallott történetről.
Az AAP ajánlása a kisdedek esetében elég egyértelműen az,
hogy lehetőleg csak kapcsolattartási lehetőségként, kiegészítő face-time élményt adó (videotelefonálás) funkcióra használják ezeket az eszközöket, szórakoztatásra, figyelemelterelésre
csak kivételes esetekben ajánlják.
Mi a helyzet a kiskamaszokkal és a kamaszokkal?
Amíg a 8 évesnél fiatalabb korosztály (az AAP felmérése szerint) kevesebb mint 2 órát tölt a képernyő előtt (ami nagyon biztató adat!), addig a tizenévesek között találunk olyan gyerekeket, akik napi 8–10 órát használják aktívan az okostelefonjukat,
táblagépüket. Ez a tevékenység más, a szükséges, hasznos
időtöltés rovására megy. Az AAP tehát a gyerekek kreatívan
eltöltött szabadidő iránti igényére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor a gyermekgyógyászok aggodalmát leginkább a digitális
média alvásra gyakorolt hatásai táplálják. Arról már számos
adat látott napvilágot, hogy ezeknek az eszközöknek a fénye,
illetve a folyamatosan érkező ingerek károsan befolyásolják
az alvásmintázatot, és azt is tudjuk, hogy a gyermekek és serdülők mind fizikális, mind pszichés egészséges fejlődéséhez a
megfelelő alvás elengedhetetlenül fontos.
Az AAP egyértelműen hangsúlyoza, hogy az okoseszközök éjszaka semmiképp ne legyenek a hálószobákban, nem oda valók. Ne használjuk ébresztőórának a telefont, és az okosórát
se! Lefekvés előtt minimum már egy órával kapcsoljunk ki minden telefont, táblagépet, laptopot, hogy az idegrendszer viszszaszokjon a normál fényviszonyokhoz, és fel tudjon készülni
az alvásra. Ne feledkezzünk meg a mozgásról se: napi egy óra
szabad mozgás szükséges mindenkinek!
Építsük újra, „reanalogizáljuk” (digitalizálás helyett) a családi
kapcsolatainkat, frissítsük fel a hagyományos családi összejöveteleket. Erre kiváló alkalom például az esti közös vacsora, de
lehet ez más rendszeres közös program is. A családi asztalnál
nincs helye az okostelefonnak!
Nem a korlátozás vagy a tiltás az új cél, és azt sem tudjuk kimondani, hogy napi maximum 1–3 óra képernyő előtt töltött
idő az ajánlás. A cél az, hogy minden családban legyenek meg
a digitális média használatának a jól körülhatárolt szabályai,
amelyet a család dinamikája, életstílusa határoz meg, de a
család minden tagjának átlátható, és a legkisebbtől a legnagyobbig mindenkinek betartható.
Bármennyire próbálnak felnőni és elszakadni szüleiktől a serdülők, a gyermekek mentális és fizikális egészsége a szülők
felelőssége. Ha okoseszközt adunk a gyermekünk kezébe,
azt az első használat előtt tisztáznunk kell, hogy a szülő ehhez bármikor hozzáférhet, ebben nem lehet „virtuális privátszféra”, mert ő felel érte, hogy a gyereke hogyan használja az
internetet és hogyan viselkedik a kibertérben. Ugyanúgy felelős azért, hogy megveri-e az osztálytársát az udvaron, mint
ahogy azért is, hogy részt vesz-e cyberbullyingban (internetes kiközösítés).
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A fentiekből látszik, hogy nemcsak a magyar gyermekorvosok,
hanem a fejlett nyugati országok gyermekorvosai is még csak
óvatosan tapogatóznak ebben a témában. Mindenképpen fontos azonban, hogy a prevenció és egészségnevelés ne csak a
kisded- és kisgyermekkorra fókuszáljon, hanem kerüljenek a
látóterünkbe a kamaszok és szüleik is végre. A fáradékonyság miatt rendelőben megjelenő tizenéveseknél ne csak vashiányra és iskolai túlterhelésre, hanem rossz alvási szokásokra, zavarokra, túlzásba vitt digitáliseszköz-használatra is gondoljunk. Ne csak a dohányzástól, az alkoholtól akarjuk megóvni őket, hanem a szociális média okozta függőségtől is. Ebben partnereink lehetnek a szülők és az iskolák is. Például egy
budapesti középiskolában tanári kezdeményezésre jött létre a Noonline hétvége. A hetedikes és nyolcadikos diákok vállalták, hogy péntek déltől hétfő reggelig a digitális eszközeiket csak telefonálásra és munka-tanulási célra használják, a
Facebookot, Instragramot, Vibert és egyéb szociális médiákat
kerülik. A hétvégét kérdőíves módszerrel értékelték. A diákok
legjobban a zenehallgatást és a közösségi médiát hiányolták,
illetve szinte minden gyerek beszámolt arról, hogy a legnehezebb a szombat reggel volt, amikor „automatikusan nyúlt a telefonjáért”. Átlagban 2–3 órányi pluszszabadidőt nyertek a tanulók, amelyet leginkább a szüleikkel, olvasással, kis hányadban sporttal töltöttek. A gyerekek több mint 90%-a számolt be
arról a harmadik nap reggelén, hogy jobban tudott aludni. A tanulók 100%-ban hasznosnak találták a kísérletet, és szívesen
meg is ismételnék.
Összefoglalva, milyen viszonyban is kell lennie ma egy házi
gyermekorvosnak a digitális világgal? Mit kell képviselnünk
a szülők felé, hogy digitálisan is egészséges gyermekek nőhessenek fel? Mit üzenhet a házi gyerekorvos a szülőknek?
Tájékoztathatjuk a szülőket arról, hogy a 18–20 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek biztosan nincs szükségük a digitális eszközök használatára, ezért ez mindenképpen kerülendő.
A kisgyermekek és kamaszok esetében hasonló biztonsággal még nem tudunk nyilatkozni, elsősorban ajánlásokat lehet
megfogalmazni. Egyértelmű, hogy nem tiltani vagy korlátozni kell ezeknek az eszközöknek a használatát, hanem keretet
kell adni az internethasználatnak úgy, hogy ne veszélyeztesse a gyerekek fizikális, pszichés fejlődését és társadalmi szocializációját.
Irodalom:
www.aappublications.org/news/2018/10/18/nce18distractions101818?utm_
source=TrendMD&amp;utm_medium=TrendMD&amp;utm_campaign
=AAPNews_TrendMD_0
https://www.medscape.com/viewarticle/870620#vp_3
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03126-x#Sec11
https://www.medscape.com/viewarticle/906791#vp_2
https://pediatrics.aappublications.org/content/135/1/1

Külön köszönet Berczelédi Réka tanárnőnek, a budapesti Eötvös József Gimnázium tanárának, amiért a Noonline program
eredményeit rendelkezésünkre bocsátotta.

PRAXISTUNING I DR. PÖLÖSKEY PÉTER ROVATA

Praxistuning
A tuning szó eredeti jelentése: hangolás, finomítás. Az elsősorban az autórajongók között népszerű tuningolás célja, hogy az átlagos alapanyagból valami egyedi szülessen, mely lehetőleg a szokásosnál jobb teljesítménnyel is
bír. A jó tuninggal, akár kis ráfordítás árán is, magasabb technikai és esztétikai színvonalat hozhatunk létre. Rovatunk célja, hogy tippeket, ötleteket vagy egyszerűen csak leírásokat adjon olyan eszközökről és informatikai alkalmazásokról, melyekkel a gyermekorvosi rendelőben végzett munkánk változatosabbá, színesebbé, egyúttal magasabb színvonalúvá is tehető. Reméljük, hogy a rovat cikkeinek elolvasása után senki sem érzi majd úgy, hogy a
praxisa tuningolására szánt idő nem más, mint sufnituning.

Dr. Pölöskey Péter I
Dr. Tordas Dániel I

házi gyermekorvos, gyermekpulmonológus
szakorvos, Szombathely

házi gyermekorvos, Budakalász

Amikor „egy kis
szúnyogcsípés” a cél
A védőoltások beadása és az általa okozott fájdalom régóta
összeforrt a házi gyermekorvos személyével. A (kis)gyermekek jelentős része elsősorban a szuri beadásával azonosítja a
gyermekorvosnál tett, bármilyen célú látogatást, nem kis részben a megelőzően átélt fájdalom miatt. A WHO szerint előfordulhat, hogy a szülők a szúrás által a gyermeküknek okozott
korábbi fájdalom miatt döntenek a védőoltás(ok) be nem adása mellett.1 Vizsgálatok igazolják, hogy a védőoltást beadó
egészségügyi személyzet is stresszként éli meg az általuk a
gyermekeknek okozott fájdalmat. Könnyen belátható, hogy
minden olyan eszköz vagy módszer, mely a tűszúráshoz társítható fájdalom mértékét csökkenti, nemcsak a gyermek számára jár rövid távú előnyökkel, hanem jótékony hatással lehet
az orvos és család közötti hosszú távú kapcsolatra is. A szülők így megnövekedő elköteleződése a védőoltások iránt pedig
népegészségügyi jelentőséggel is járhat.

Buzzy (ejtsd: bazi),
a méhecske
Az eszköz alkalmazása a fájdalom kapuszabályozási elméletén alapul (fizikai beavatkozás). Az úgynevezett gate control teória (Melzack
és Wall, 1965) alapja, hogy a fájdalom átvitele kétféle afferens
idegroston keresztül zajlik. A nagyobb, mielinhüvelyes Aδ-rost
a gyors, intenzív fájdalomingereket – amilyen a tűszúrás is –
továbbítja, a kisebb C-rost idült fájdalmat közvetít. A harmadik, Aβ-nak nevezett idegrost nem közvetít fájdalomingereket,
de az általa közvetített (taktilis, vibráció-) ingerek keresztezhetik a nociceptív rostok által közvetített fájdalmat („becsukják a
kaput” előtte), ilyen módon megelőzve a fájdalomérzet létrejöttét. A tartós (30–60 másodperces) hideg hatására ingerületbe kerülő C-rostok szintén blokkolják a fájdalomátvitelt.4 Bár
az eredeti kapukontroll-teória az eltelt idő alatt számos ponton
módosult (vö.: a pszichés, környezeti, kulturális tényezők szerepe sem mellékes a védőoltások okozta fájdalomnál), nem lehet véletlen, hogy amikor kalapáccsal az ujjunkra ütünk, akkor
az első ösztönös reakciónk a sérült végtagunk erőteljes rázása, vagyis a vibráció alkalmazása.

Annak ellenére, hogy számos bizonyítékon alapuló eljárás létezik a tűszúrás okozta fájdalom csökkentésére, a következetes alkalmazásuk hiánya miatt továbbra is sok gyermek él át
fájdalmat a védőoltások beadása során. A nemzetközi útmutatók egyetértenek abban, hogy nincs egyetlen, kizárólagos és
hatékony módja az injekció okozta fájdalom csillapításának,
így a csökkentéshez különböző, úgynevezett kivitelezési, fizikai, gyógyszeres, pszichológiai és eljárási – angol rövidítéséből 5P-nek nevezett – beavatkozásra is szükség lehet, amelyeket egyénre szabottan javasolt kombinálni.2,3 Az alábbi eszközök ebben a fájdalommenedzselési folyamatban lehetnek segítségünkre.
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A termékgyártó oldalán (www.buzzyhelps.com) számos gyermekvizsgálatot találunk az eszköz alkalmazásával kapcsolatban,
amelyek közül a legtöbb a vérvétellel kapcsolatos fájdalomérzet
(akár 70–80%-os) csökkenéséről számol be.5
Buzzyt kis jégzselés szárnyacskáival az oltás helyétől kissé
proximálisan kell felhelyezni a szúrást megelőzően kb. 30–60
másodperccel. Fontos, hogy a jégzselét legalább 30 perces fagyasztás után 10 percen belül használjuk, ugyanis a kiolvadt, vizenyős szárnyak elnyelhetik a méhecske rezgését. Amennyiben
a gyermek túl hidegnek érzi a lefagyasztott zselét – ami tapasztalatunk szerint elég gyakran előfordul –, egy vékony törlőpapírt
helyezhetünk a bőr és az eszköz közé, vagy használhatjuk önmagában csak a méhecske rezgését mint ingerforrást. 2 éves kor
alatt mindenképpen jégzselé nélkül alkalmazzuk, később például
az „Ez olyan hideg, mint a fagyi, azt szereted?” – amire legtöbbször igen a válasz – kérdéssel próbálkozhatunk a hidegintolerancia áthidalására. Ha semmiképpen sem jutunk dűlőre, akkor alternatív megoldásként Buzzyt a gyermek kezébe adva és a szúrás pillanatában bekapcsoltatva a hirtelen vibráció a gyermek figyelmét eltereli (pszichológiai beavatkozás), amely sokszor hatékonyabban csökkenti a fájdalmat, mint az alkalmazási előirat szigorú követése.
A készülék korábban például az Ebayről volt beszerezhető, a közeljövőben magyarországi forgalmazótól (www.rextra.hu) is megvásárolható lesz, típustól függően kb. 15–35 000 forintos áron.
TUNINGINDEX (ár/érték, haszon):) 

Bionix Shotblocker
A felületén találhatóó
számtalan apró tüskee
a bőrben lévő taktilis
is
idegvégződéseket stimulálva
mulálva a korábban
ismertetett módon blokkolja a fájdalmat.
A gyártó oldalán található 2003-as randomizált, kontrollált vizsgálat szerint a védőoltást kapó óvódáskorú gyermekek 75%-a
az eszköz használata során egyáltalán nem számolt be fájdalomról (az eszköz nélkül 32%).6 Ugyanakkor egy 2009-es vizsgálatban az injekciót beadó egészségügyi személyzet által megfigyelt kedvező hatást a gyermekek már nem erősítették meg.7
Egy 2018-as prospektív, randomizált vizsgálat újszülöttkori hepatitisz B-oltás kapcsán igazolta az eszköz hatékony fájdalomcsillapító hatását.8
A kis pillangóalakú eszközt az oltandó testrészre felhelyezve, a
„szárnyak” közé beadott oltás pillanatában határozottan a bőrbe
nyomva hatékonyan csökkenthető a fájdalom.
A Shotblocker talán legnagyobb hátránya pontosan ennek a
„határozott” nyomásnak a bizonytalansága. A legtöbb külföldi
ajánlásban óvatosságra intenek a csecsemőknél, kisdedeknél
való alkalmazással kapcsolatban, mivel – bár az eszköz nyomása egyértelműen nem fájdalmas – ebben a korosztályban kellemetlen lehet. Saját tapasztalatunk ennek pont az ellenkezője.
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A legtöbb csecsemő – főleg, ha nyugodtan érkezik a vizitre – feltűnően jól tűri a fájdalomcsillapításnak ezt a módját. Az eszköz
könnyen elmosható, fertőtleníthető, többször is felhasználható.
Az Ebayről 100 db-os csomagban kb. 30 000 forintért (300 forint/db) megvásárolható, ezért érdemes csoportosan vásárolni.
Tuningindex (ár/érték, haszon): 

Fontos, hogy alkalmazásuk előtt nyugodtan magyarázzuk el
a szülőknek és gyermekeknek, mit és hogyan fogunk csinálni.
A bemutató során adjunk időt a szülői kérdések megválaszolására, a gyermekeknek a kézbe adott eszközökkel való megbarátkozásra.
Mindkét termékre igaz, hogy a jelenleg elérhető1-3, bizonyítékon
alapuló guideline-ok „csak” gyenge vagy nagyon gyenge evidenciaként ajánlják használatukat a védőoltáshoz társuló fájdalom
csillapítása céljából. Ennek egyik legfőbb oka a jól megtervezett,
nagyszámú, korcsoport-specifikus vizsgálatok hiánya, a vizsgálatok vakosításának értelemszerű lehetetlensége, a standardizálás nehézségei, valamint a kisszámú, olykor egymásnak ellentmondó eredmények. További vizsgálatok igazolhatják ezen eszközök szerepét a napi orvosi gyakorlatban.
Véleményünk és saját tapasztalatunk alapján addig is megéri a
használatuk, mert ezért a kis befektetésért cserébe kevesebb –
vagy kevesebb ideig – síró csecsemő és kisded hagyja el rendelőnket a védőoltások után.
Irodalom:
1. World Health Organization: Reducing pain at the time of vaccination: WHO
position paper – September 2015. WER, 90. (2015), 505–510.
2. Taddio A., McMurtry C.M., Shah V., et al.: (HELPinKIDS&Adults):. Reducing pain
during vaccine injections: clinical practice guideline. CMAJ, 187. (2015), 975–982.
3. García Sánchez N., et al.: Relief of pain and distress during immunizations.
Synthesis of evidence. Recommendations of the Advisory Committee on
Vaccines of the Spanish. Rev Pediatr Aten Primaria, 17. (2015), 317–327.
4. Ballard A., Khadra C., Adler S., Doyon-Trottier E. and Le May S.: Efficacy of
the Buzzy® device for pain management of children during needlerelated
procedures: a systematic review protocol. Systematic Reviews, 7:78 (2018)
5. Canbulat Şahiner N., İnal S., Sevim Akbay A.: The effect of combined
stimulation of external cold and vibration during immunization on painand
anxiety levels in children. JoPAN, Jun 30, 2015 (3), 228–235.
6. Ma. Abigail D. Guevarra, MD.: Efficacy of shotblocker in reducing pain
associated with intramuscular injections in pre-school children
7. Drago L.A., Singh S.B., Douglass-Bright A., Yiadom M.Y., Baumann B.M.:
Efficacy of ShotBlocker in reducing pediatric pain associated with
intramuscular injections. AJEM, Jun 27, 2009 (5), 536–543.
8. Caglar S., Büyükyılmaz F., Coşansu G., Çağlayan S.: Effectiveness of
ShotBlocker for Immunization Pain in Full-Term Neonates: A Randomized
Controlled Trial. JPNN, 31/2. (Apr/Jun 2017), 166–171.
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házi gyermekorvos, Csobánka

Tükör... interjú veletek
Első interjúalanyunk, Fábián Dóra többször elgondolkodott a váltáson, de a szíve mindig a taksonyi rendelőben tartotta.
Az, hogy ötévente beülünk három-négy napra egy szintentartó
továbbképzésre, szerintem kevés gyakorlati értékkel bír. Sokkal
jobbnak tartanám, ha akár hat-nyolc évenként akár egy évre
visszamehetnénk egy klinikára, és esetleg a helyünkre kijönne
valaki. Jóval több értelme lenne ennek.
Fábián Dóra

házi gyermekorvos
Taksony

Szia, Dóra! A megújuló Hírvivő új rovatába szeretnék veled egy
interjút készíteni. Mióta vagy házi gyermekorvos?
– Húsz éve.
Direkt leszek, bocs: miért?
– Akkor én is… A kardiológiai intézetben dolgoztam, imádtam.
Fontosnak éreztem magam, csapatban dolgoztam, de nem lehetett megélni belőle. Azt gondoltam, házi gyermekorvosként
talán jobbak az esélyek egy elfogadható életnívóra.
És? Így lett?
– Hát, talán igen, de embertelenül nehéz volt minőséget létrehozni. A rendelő düledezett, nem is értem, hogy kaphatott
ÁNTSZ-engedélyt évről évre, a fogadtatásom gyermekorvosként enyhén szólva is langyos volt. Nem nagyon kaptam támogatást sem az önkormányzat, sem a kollégák, sem a lakosság részéről. Olyan feltételeket támasztott az önkormányzat,
amelyek szinte teljesíthetetlenek voltak, és a segítő szándékot
sem éreztem. Persze elszánt és kitartó voltam, lassan változtak a dolgok. Szép új rendelőnk lett, és a kollégák is befogadtak, felismerték az általam hozott új megoldások jelentőségét.
Eltelt húsz év, és még mindig ott vagy, ráadásul minden fórumon
aktív vagy, a jobbítás szándékát mindig ott érzem a kérdéseid
mögött.
– Persze megszerettem, látom felnőni a piciket, távozni a nagyokat, és érzem, fontos szerepem van abban, hogy élték meg
ezeket az éveket, mekkora biztonságot kaptak azáltal, hogy itt
voltam nekik. De a csapat még mindig hiányzik. Szeretek együtt
dolgozni, együtt gondolkodni másokkal, csak sajnos a jelenlegi házi gyermekorvoslási módszer izolál. Már nagyon régóta
nem találok helyettest a nyári szabadságokra, nem tudok úgy
részt venni továbbképzéseken, ahogy szeretnék. Olyan jó lenne egy héten egyszer például a Heim Pál bőrgyógyászatára
bemenni tanulni. Nem tudom, hogy csak rosszul osztom be az
időmet, és más kolléga meg tudja tenni azt, hogy olyan tudást
szerezzen a határterületekről, amely a mindennapi munkánkat megkönnyíti, vagy ez általános. Attól tartok, hogy általános. Nem tartom igazán jónak a mai továbbképzési rendszert.

Ilyen feltételek mellett karban tudod tartani magad? Tudsz figyelni arra, hogy mentálisan mindig jól legyél, sportolj?
– Próbálok. Sokat segít a család abban, hogy legyen egy szabadidős rendszer is az életünkben. Jobb lenne, ha több időm
lenne magamra. Egy nagyon jó barátom Svájcban gyermekgyógyászpraxist visz, sokat beszélgetünk. Esküszöm, nem a
fejlett európai országok gyermekegészségügyével kapcsolatos vágyakozás mondatja velem, de jól csinálják. Felelősségteljesen, odafigyelve dolgoznak, de nem kell belepusztulni a
munkába. Nem felesleges dolgok veszik el az idejüket a munkától, és nincs lelkiismeret-furdalásuk azért, mert nem 0–24
órában állnak rendelkezésre.
Volt már olyan érzésed, hogy feladod?
– Igen, volt ilyen érzésem, főként úgy, hogy azért mostanában
már nagyon jó lehetőségeket látok a továbblépésre. De valahogy mindig visszahúz ide a szívem. Megszerettem az itt élőket, és talán ők is engem. Úgy látszik, szeretem a kihívásokat.
Hogyan látod a HGYE szerepét a saját életedben?
– Néha nagyon dühös vagyok, amikor olyan vélemények mennek ki az egyesülettől, melyekkel mélységesen nem értek
egyet, és tudom, hogy a témában még csak egyeztetés sem
volt. Fontosnak tartanám, hogy elmondhassam a véleményem, megérthessem a miérteket. Az egyesület az utóbbi időben sokat mozdult el ebben az irányban. A tudományos és képzési oldal szerintem jól működik.
Tudod, hogy ha az a bizonyos jó tündér teljesítené a kívánságod,
mi lenne az?
– Megint csak a svájci példa jut eszembe, ahol nem azt honorálja a biztosító, hogy írtál-e D-vitamint, vasat a gyereknek, hanem hogy mennyi időt töltöttél az ellátásával. Ha sokat volt a
rendelőben, akkor valószínűleg gondosan láttad el. Ezenkívül a
szükséges gyógyszereket is a rendelőben kapod meg, így nem
fordulhat elő, hogy a szülő esetleg rosszul hígítja a gyógyszert,
vagy a kabátzsebéből veszi elő a védőoltást.
Hogy látod, mi lesz velünk, házi gyermekorvosokkal?
– Lassan elfogyunk! Ez van. Nem tudom, mi lesz, én úgy érzem,
el tudnék látni több gyereket is, de akkor nem szeretnék spatula után rohangálni, Rextrát intézni stb. Ha az energiáimat csak
arra fordíthatnám, amit igazán orvosi feladatnak gondolok.
Nagyon köszönöm! Vigyázz magadra!
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Házi gyermekorvos
vagy sportorvos
A megújuló Hírvivő jogi rovatában elsőként olyan problémákat kívánunk részletesebben megvilágítani, amelyek a
mindennapi munka során visszatérően felmerülhetnek.
előzése, továbbá – amennyiben az adott intézményben
gyógyító-megelőző ellátás is zajlik – kezelése és rehabilitációja érdekében,

Idézet egy levélből:
„Azért kerestem meg Önöket, mert a napi munkám során
felmerült egy szakmai kérdés, amelyre kollégáim mind
más megoldást tartanak helyesnek. Közeledik a beiratkozás ideje, több leendő kis elsős szülője keres meg minket azzal, hogy gyermekét emelt testnevelés szakos osztályba, sportiskolába kívánja beíratni, és az iskola szóban
vagy előre készített információs lapon azt az információ adta, hogy a beiratkozáshoz elegendő egy házi gyermekorvos által kiállított szimpla igazolás. Megkérdeztem
sportorvos kollégámat, aki azt mondta, hogy az iskola
dönti el maga, hogy a háziorvos igazolását elfogadja-e, de
ahhoz, hogy ezt kiállíthassam, szükséges előtte megadott
laborvizsgálatok elvégzése, ortopédiai, szemészeti szakvizsgálat, EKG, valamint egyes sportok esetén neurológiai illetve fül-orr-gégészeti szakvélemény is, és ezek birtokában állíthatom ki az igazolást.”

A 215/2004. (VII. 13.) kormányrendelet 5/A. §-a értelmében
amatőr sportoló esetében a házi gyermekorvos is elvégezheti
a szükséges vizsgálatokat. Elsőként azt kell tisztáznunk, hogy
a sportiskolai tanuló, illetve az emelt szintű testnevelés szakos osztályba iratkozó gyermek amatőr sportolónak számít-e.
A 2004. évi I. tv. (sport törvény) értelmében a válasz egyértelműen igen.
Mely sportágakhoz nem szükséges sportorvosi vizsgálat?
Biliárd, bridzs, darts, golf, modellezés, sakk, pétanque sportágakban, valamint a rádióamatőr sportág gyorstávírász és rádióforgalmazás szakágaiban nem szükséges sportorvosi engedély a versenyzéshez. A versenyző ezen sportágakban és szakágakban sportorvosi vizsgálaton nem köteles részt venni.
A következő kérdés, hogy milyen vizsgálatot végezhet el a házi
gyermekorvos.
• Az egyes sportágakban – az Országos Sportegészségügyi
Intézet (OSEI) szakmai irányelvei alapján – elvégzi a versenyző sportorvosi vizsgálatát,
•
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szakmailag indokolt esetben kiegészítő vizsgálatokat végez a versenyző megbetegedésének és sérülésének meg-

•

szaktanácsadást végez az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő testtömeg kialakítása, valamint az
emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában.

A kormány a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) számú rendeletének alapvető célja, hogy az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát – meghatározott feltételekkel – az orvos önkéntes döntése alapján a
sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is elvégezhesse.
Szükséges, hogy a háziorvos mindenekelőtt a szakmai protokollt
tanulmányozza át, és azt követően döntsön arról, hogy a sportorvosi feladatok ellátását vállalja-e. Amennyiben a háziorvos önként vállalja a sportorvosi feladatok ellátását, döntése csak a háziorvosi praxisába bejelentkezett amatőr sportolók tekintetében
az összes sportágra kiterjed.
Amennyiben a házi gyermekorvos úgy dönt, hogy a fent meghatározott sportorvosi feladatok ellátását önként vállalja, az Országos Sportegészségügyi Intézetet és az ellátási területe szerinti
önkormányzat jegyzőjét is tájékoztatnia kell. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése a sportorvosi feladatok ellátásának előfeltétele, ezen tevékenységét a bejelentkezést követően kezdheti meg
a háziorvos. A tájékoztatásnak írásban kell történnie úgy, hogy az
eredetisége kétséget kizáróan megállapítható legyen.
A szakmai protokoll tartalmazza a sportorvosi vizsgálat részeit az egyes sportágakban, a sportorvosi minősítés szempontjait
egyes betegségek, kórállapotok szerint. Utóbbin belül jelentőségénél fogva kiemelt részletességgel tárgyalja a kardiovaszkuláris
betegségeket. A sportágak különböző típusú osztályozásait tartalmazó táblázatok elősegítik a lehető legtöbb szempontot figyelembe vevő mérlegelés alapján történő elbírálást.
A fentiek alapján tehát nincs olyan jogszabály, amely arra kötelezi a házi gyermekorvost, hogy sportorvosi tevékenységet lásson el, ez az egyes házi gyermekorvosok döntésének függvénye.
Az OSEI szakmai irányelveit a következő internetes helyről
lehet letölteni:
http://osei.hu/images/sportorvosi_55_2_beliv_jav.pdf
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Kinek és mikor adhatom ki a
gyermek egészségügyi adatait?
Idézet egy levélből:
„A gyámhatósági ügyintéző telefonon azzal keresett
meg, hogy a praxisomban lévő gyermek szüleinek
gyermekelhelyezési vitájának eldöntéséhez szükségük
van a gyermek egészségügyi adataira, ezért küldjem el
neki kinyomtatott formában az adatokat. Teljesíthetem-e
a kérést a törvényes képviselő engedélye nélkül?”

A választ az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvényben foglalt rendelkezések alapján találhatjuk meg.
A személyes, valamint az egészségügyi mint különleges adatok kezelésére szigorú szabályok vonatkoznak. Alapelvként
mondja ki a már említett rendelkezés, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló
törvény (2011. évi CXII. tv.), hogy ezeket az adatokat csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni.
Mit is jelent ez?
Először azt érdemes tisztázni, hogy mit tekintünk személyes,
illetve egészségügyi adatnak. A hivatalos nevén személyazonosító adat alatt minden olyan információt értünk, amely alkalmas a beteg azonosítására (név, születési idő és hely, lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint taj szám). Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint az
egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért adatot
tekintjük egészségügyi adatnak.
Mit értünk adatkezelés alatt?
Az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, továbbá a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép
stb.) rögzítése.

Ki az adatkezelő?
Az a személy (például kezelőorvos) vagy szervezet, aki/amely
az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Mit jelent a célhozkötöttség?
Különleges adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. Az adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
Mik a törvényben meghatározott célok?
A felsorolás nem teljes körű, kiemeltük a napi munkában fontosabb célokat. Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:
Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet
is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamit a betegjogok érvényesítése.
Egészségügyi és személyazonosító adatot az előbbiekben
meghatározottakon túl – törvényben meghatározott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:
•

egészségügyiszakember-képzés, orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, az egészségügyi ellátás tervezése,
szervezése, tudományos kutatás,

•

az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése,

•

a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megál-
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lapítása, amennyiben az az egészségi állapot alapján történik,
•

az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos
gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata,

•

bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,

•

közigazgatási hatósági szabálysértési ügyészségi bírósági eljárás,

•

a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása,

•

közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása,

•

a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása,

•

betegútszervezés.

PRAXISHIRDETÉSEK
BALATONFÜRED
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 650
Elérhetőség: +36 30 219 7360
Balatonfüreden házi gyermekorvos praxis jól felszerelt rendelővel, nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Szakképzett, precíz asszisztencia biztosított.
Kedvező körülmények és feltételek.
BALATONSZABADI
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 700
Elérhetőség: +36 20 331 8392 (8-16 óra között)
Siófok szomszédságában, Balatonszabadiban 700
fős gyermekorvosi praxis ügyeleti kötelezettség nélkül nyugdíjba vonulás miatt eladó. Megvásárolható
OEP vissza nem térítendő támogatással, akár önerő
nélkül is.
BUDAPEST (KELET-PEST)
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 1150
Elérhetőség: +36 30 361 2591 esti órákban!
Kelet-Pesten, kertvárosi övezetben, 1150 kártyával
rendelkező gyermekorvosi körzet eladó. A praxis átlagos havi bevétele 1,8 M Ft. Betegrendelés naponta
2 óra, tanácsadás heti 2x2 óra. A körzethez 2 óvoda
tartozik. Ügyeleti és iskolai kötelezettség nincs. A helyettesítés egymás között megoldott. Központi fekvésű, korszerűen felszerelt rendelő. Hozzáértő aszszisztens. A belépés időpontja megegyezés szerint.
BUDAPEST. XI. KER.
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 800
Elérhetőség: +36 20 970 6997 és
czanora@freemail.hu
Gyalog is bejárható, Lakótelepi és családi házas körzet.
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A jogszabályban meghatározott céloktól eltérő célra is lehet
az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi
és személyazonosító adatot kezelni.
Hatósági eljárás keretében tehát lehet az egészségügyi adatokat kezelni, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően
az adatkérőnek írásban pontosan meg kell jelölnie a célt és a
kért egészségügyi adatok körét.
A jogsegélyszolgálat elérhetőségei:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó,
Szervező és Szolgáltató Kft.
Cím: 1136 Budapest, Herzen u. 6.
Telefonszám: +36 20 944 3540
(minden pénteken 14 és 16 óra között hívható)
Emailcím: mediconsult.kft@upcmail.hu

A praxishirdetés feladására a HGYE honlapján www.hgye.hu oldalon keresztül van lehetőség. Az éves
tagdíjat fizetett HGYE-tagok részére 6 hónapig ingyenes megjelenést biztosítunk a honlapon, míg a
nem egyesületi tagoknak 4000 Ft + áfa / hó, önkormányzatoknak 9000 Ft + áfa / hó díjon.

BUDAPEST XIX. KER
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 810
Elérhetőség: +36 30 919 1753
Budapest XIX. kerületében 37 éve egy kézben, családi házas környezetben levő 810 fős praxisomat eladnám, akár részletfizetéssel is. A rendelő nemrég
lett felújítva, tapasztalt, a körzetet jól ismerő aszszisztencia van, segítőkész kollégákkal. A létszám
kiegyensúlyozott, központi ügyelet biztosított.
BUDAPEST XVIII. KER.
HELYETTEST KERES
Praxislétszám: 750
Elérhetőség: info@mia-mano.com
Előreláthatólag nyári kezdéssel szűk egy évre keresek helyettest magam helyett gyermekvállalás
miatt.
BUDAPEST XVII. KER.
PRAXISELADÁS
KERTVÁROS
Praxislétszám: 1200
Elérhetőség: +36 70 433 96 63
Budapest XVll. kerületében családi házas, új építésű sorházas területén 1200 fős jó finanszírozású – sok a 4 év alatti gyermek – házi gyermekorvosi praxis költözés miatt nagyon kedvező áron eladó.
BUDAPEST XXI. KER.
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 1100
Elérhetőség: +36 30 315 6224
Budapest XXI kerületi 1100 fős házi gyermekorvosi praxis, nyugdíjba vonulás miatt eladó. A vételhez
NEAK támogatás igényelhető.

BUDAPEST III. KER.
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 950
Elérhetőség: gk.med@upcmail.hu,
+36 30 9213 808
Budapest III. kerületében gyermekorvosi praxis eladó. A rendelő Önkormányzati tulajdonú, Óbuda
központjában, nagy szakrendelővel egybeépített
épületben található (rtg és egyéb szakmai konzultációs lehetőségek). Helyettesítés megoldott, központi ügyelet van. Kiváló asszisztenciával, jó védőnői kapcsolattal működik a 950-es létszámú
praxis. A vásárláshoz NEAK támogatás igényelhető.
BUDAPEST XVIII. KER.
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 620
Elérhetőség: +36 20 3365 677
Budapest XIII. kerületében, 620 fős házi gyermekorvosi praxis eladó. A megvételhez 4M forint NEAK támogatás pályázható.
BUDAPEST XVIII. KER.
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 500
Elérhetőség: +36 30 921 8444,
drdozsamariann@gmail.com
Gyermekorvosok figyelem! Házi gyermekorvosi praxisomat egészségi állapotom romlása miatt sürgősen eladom. A praxis a XIII. kerület északi részén 500 kártyaszámmal működik, a jól felszerelt, nemrég felújított rendelő (4 további kollégával, nem praxisközösségben, tehát önálló vállalkozások formájában) a XIII. kerület, Nővér utca 19.
sz. alatt található. Minden megoldás érdekel!

BUDAPEST XIV. KER.
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 750
Elérhetőség: +36 20 368 2677
Zuglóban, metróhoz közeli, 43 éve általam ellátott
praxisomat átadnám. Központi ügyelet van.

KISTARCSA
HELYETTEST KERES
Praxislétszám: 1000
Elérhetőség: +36 70 773 3034
Kistarcsai házi gyermekorvosi rendelőbe helyettest
keresek.

BUDAPEST XIX. KER.
HELYETTEST KERES
Praxislétszám: 930
Elérhetőség: +36 20 952 8741
A már régebb óta esedékes műtétem miatt keresek a 34 éve gondozott kispesti gyermekgyógyászati praxisomba tartós helyettest kb. 3-4 hónapra. Nincs ügyeleti kötelezettség. Egyébként a praxis
eladása is szóba jöhet.

LENTI
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 630
Elérhetőség: +36 30 441 0347
Eladnám 33 év után 630 fős gyermekorvosi praxisomat. A rendelő a város hat éve felújított szakrendelőjében van, rezsiköltség alacsony. A helyettes orvos praxisa ugyanebben a rendelőben működik. A vegyes-ügyeleti szolgálatban a részvétel önkéntes, bölcsődében, általános iskolában orvosi és mozgó szakorvosi szolgálatban részvétel vállalható.

AJKA
PRAXIS ÁTADÁS
Praxislétszám: 800
Elérhetőség: +36 30 620 4099
Ajka Város Önkormányzata betöltetlen házi gyermekorvosi praxisba keres gyermekorvost a praxis átadásával (vállalkozói formában), vagy helyettesítő orvosként (megbízással).
DÖMSÖD
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 930
Elérhetőség: +36 20 942 2698
Dömsödön, Budapesttől 50 km-re délre, a Soroksári Dunaág mellett, házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Praxis létszám
930 fő. 2017-ben felújított önkormányzati tulajdonú
rendelő, bérleti díjat nem kell fizetni. Központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség nincs.
ÉRD
HELYETTEST KERES
Praxislétszám: 630
Elérhetőség: +36 20 524 6349,
erdmedkft@gmail.com
Tartós helyettest keresek Érdre 630 fős házi gyermekorvosi körzetbe 2019.07.01-től 1,5-2 év időtartamra. A felszerelt rendelő autóval Budapestről kb. fél
órányira található. A városban területi ügyeleti kötelezettség nincs. A munkát tapasztalattal és helyismerettel rendelkező asszisztens segíti. Idén tavasszal
várható az újonnan épülő rendelő-épület átadása.
FONYÓD, BALATONFENYVES
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 660
Elérhetőség: +36 20 319 5739
Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód (Fonyód
város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaság) gyermekorvost keres a Balaton déli partján található Fonyód és Balatonfenyves települések
házi gyermekorvosi praxisába, térítésmentes praxisjoggal. A tevékenység magában foglalja a központi
ügyeleti szolgálatban való részvételt is. Szolgálati lakás megoldható.
HERNÁD, ÚJHARTYÁN
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 800, illetve 600
Elérhetőség: 36 30 217 5025
Budapesttől 20 percre az M5 autópálya mellett Hernád és Újhartyán települések házi gyermekorvosi
praxisa eladó. Kártyaszám: 800 ill. 600, ügyelni nem
kell. Tőkét nem igényel, hosszú távú kamatmentes
részletekben kifizethető. Ugyanitt átmenetileg tartós
helyettest keresek. Érdeklődés: Dr. Kovács Ákos +36
309 331 978 akos.kovacs@gmail.com
KISKUNFÉLEGYHÁZA
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 850
Elérhetőség: +36 30 412 0850
Házi gyermekorvosi körzet praxisjoga,területi ellátási
kötelezettséggel eladó.

MAKÓ
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 700
Elérhetőség: +36 20 586 8679
Költözés miatt eladóvá vált szeretett praxisom, Makó
belvárosában, 700 kártyával, megbízható asszisztensnővel.
ÖRKÉNY
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 1100
Elérhetőség: +36 30 9953 350
pediatriakim@freemail.hu
Az M5 autópálya mellett nyugdíjba vonulás miatt
eladó 1200 kártyaszámmal (Örkény+Pusztavacs)
gyermekorvosi praxis. Felújított önkormányzati tulajdonú rendelő, képzett asszisztencia, a központi ügyeletben nem kötelező a részvétel. Rugalmas
konstrukcióban vagyok érdekelt - eladás, bérlés, alkalmazás, helyettesítés -, az ár alacsony.
PAKS
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 553
Elérhetőség: +36 30 235 5171
A Paksi Gyógyászati Központ feladatkörébe tartozó
Paks, Deák F. u. 7. szám alatti telephelyén az 1. számú gyermekorvosi körzet vállalkozási tevékenység
keretében Paks Város Önkormányzatával kötendő
feladatellátási szerződéssel önálló praxisként működtethető, vagy a Paksi Gyógyászati Központ
eü. szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban
munkavállalóként folytatható a házi gyermekorvosi tevékenység. Béren kívüli és egyéb juttatások,
lehetőségek személyes tárgyalás során kerülnek
ismertetésre.
PAKS
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 555
Elérhetőség: +36 30 235 5171
A Paksi Gyógyászati Központ feladatkörébe tartozó Paks, Deák F. u. 7. szám alatti telephelyén az
5. számú gyermekorvosi körzet vállalkozási tevékenység keretében Paks Város Önkormányzatával
kötendő feladatellátási szerződéssel önálló praxisként működtethető, vagy a Paksi Gyógyászati Központ eü. szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban munkavállalóként folytatható a házi
gyermekorvosi tevékenység. Béren kívüli és egyéb
juttatások, lehetőségek személyes tárgyalás során kerülnek ismertetésre.
PÉCS - KERTVÁROS
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 550
Elérhetőség: +36 20 4396739
Pécsen kertvárosban családi házas környezetben,
saját tulajdonú ingatlanban gyermekorvosi praxis eladó. Az ingatlan bérlése is lehetséges. Beteglétszám
550 fő. Központi ügyelet és állandó helyettesítő pár
van.

SZEGED
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 870
Elérhetőség: +36 30 2181 711
Szegeden házi gyermekorvosi 870-es létszámú praxis eladó. A vételhez 4 millió Ft NEAK támogatás igényelhető. A rendelő saját tulajdonú eladó vagy kiadó.
SZENTENDRE
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 600
Elérhetőség: +36 30 9670 999
kinga.safrany6@gmail.com
Szentendrén, Budapest vonzáskörzetében gyermekorvosi praxis sürgősen eladó. 600/fő területi ellátási kötelezettséggel, OEP finanszírozású, ügyelni nem
kell. 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás
igénybe vehető. Felújított rendelőben, képzett aszszisztenssel, zöld övezetben, támogató szakértő kollégák között egy igazán jó csapat vár. Ár: rendkívül
kedvezményes, mindenképp megegyezzünk.
SZOLNOK
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 900
Elérhetőség: +36 70 9428 123
Szolnokon 2020. január 1-től megüresedő házi gyermekorvosi praxis eladó. Kártyaszám: 900 fő, kiváló
asszisztencia.
SZOMBATHELY
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 1200
Elérhetőség: +36 20 938 4608
Szombathelyen, a kórház közelében, kívül- belül igényesen felújított rendelőben lakhelyváltoztatás miatt eladásra kínálom 1200 fős gyermekorvosi praxisomat. Ideális korfa, jól működő előjegyzési rendszer. Gyakorlott, önállóan dolgozó asszisztencia,
minimumfeltételeket meghaladó diagnosztikai felszereltség biztosítja a minőségi betegellátást. Az
épületben labor, fizikoterápia, védőnői szolgálat.
NEAK praxistámogatás igénybe vehető. Helyettesítés megoldott.
VÁC
HELYETTEST KERES
Praxislétszám: 1750
Elérhetőség: fera@vnet.hu
Vácott nagy létszámú praxisba keresek heti 1 napra
„számlaképes” helyettest!
VÁC
HELYETTEST KERES
Praxislétszám: 1600
Elérhetőség: +36 20 583 3059
Váci házi gyermekorvos keres heti egy napra rendszeres helyettesítésre gyermekgyógyász szakorvost.
VELENCE, ÉRD
HELYETTESÍT
Praxislétszám: mindegy
Elérhetőség: +36 20 346 1953
Velence és Érd környékén nagy tapasztalatú gyermekgyógyász főorvos helyettesítést vállal.
VERŐCE-SZOKOLYA
PRAXISELADÁS
Praxislétszám: 1150
Elérhetőség: +36 27 350 136, +36 20 943 5174
42 évi szolgálat után Dunakanyari gyermekorvosi
praxisjogomat eladnám. NEAK támogatás igényelhető. Ügyeleti kötelezettség nincs. Karbantartott
praxis, kiváló asszisztenciával.
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