A Silgard ezenkívül a vulva- és vaginarák,
és a mindkét nemben elôforduló nemi szervi szemölcsök ellen is hatékony védelmet
biztosít. A vakcináció azonban nem helyettesíti a szûrôvizsgálatokon való rendszeres
részvételt.
*Epitóp: az antigén azon része, amely ellen
antitestek termelôdnek
Irodalom:
1 Tortolero-Luna G. Epidemiology of genital human papillomavirus vaccine. Clin Infect Dis 2007;45:609-617.

2 Nelson WE. A gyermekgyógyászat tankönyve: 1015. Melania Kiadói Kft., Budapest, 1997.
3 Brown DR. et al. The humoral response to Gardasil over
four years as defined by Total IgG and competitive luminex
immunoassay. Human Vaccines 7:2, 1-9; February 2011.
4 Brotherton JML. et al. Early effect of the HPV vaccination
programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. Lancet 2011;377:2085-92.
5 Donovan B. et al. Quadrivalent human papillomavirus
vaccination and trends in genital warts in Australia: analysis of national sentinel surveillance data. Lancet Infect Dis
2011; 11:39-44
6 Kmietowicz Z. UK will use Gardasil in its HPV vaccination
programme from next September. BMJ 2011;343:d7694.

7 Jit M. et al. Comparing bivalent and quadrivalent human
papillomavirus vaccines: economic evaluation based on
transmission model. BMJ 2011;343:d5775.
8 Mészáros Gy. A HPV elleni vakcináció pragmatikus kérdései. Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle
2011. 13.2.75-76.

A közlemény megjelenését az MSD tette lehetôvé. A közleményben közölt információk a szerzô véleményét tükrözik, amely eltérhet az MSD
álláspontjától. A megemlített termékek használatakor az érvényes alkalmazási elôírás az
irányadó.
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Diagnosztikus munkánkat az alábbi objektív okok korlátozhatják: behatárolt memóriakapacitásunk, az információhiány, az
információtárolás nehézségei (könyv, cikk),
valamint az irodalmi ismeretek robbanásszerû gyarapodása. Nehézségeket
okozhat a betegségek oligoszimptómás
(atípusos) megjelenése, vagy betegségek
együttes jelentkezése is. Sokszor nincs perdöntôen specifikus tünet, és nagy a tünetek átfedése az egyes kórképek között.
A kórismézést szubjektív tényezôk is
befolyásolhatják: felejtés, fáradtság, a figyelem csökkenése, idôhiány, zsúfolt váró,
a munka szervezetlensége, önteltség, kishitûség.
A fentiek alapján az optimális, elméletileg elvárható és az éppen nyújtott diagnosztikus tevékenységek között helyenként, alkalmanként és orvosonként is jelentôs eltérések adódhatnak. A kórismézési hatékonyság javítása, az optimálishoz
közelítés nemcsak etikai, hanem társadalmi és jogi igény is. Ez a bizonyítékokon
alapuló orvoslás elvárása is. Ha a háziorvosok és a házi gyermekorvosok kapuôr és
betegút szervezô szerepét fontosnak tartjuk, akkor a diagnosztikus munka hatékonyságát és biztonságosságát is fokozni
szükséges. Erre késztet bennünket társadalmi szorongatottságunk, és az orvosperek számának növekedése is.
A mai pénzhiányos körülmények miatt
a túlterheltséggel és fogyatkozó orvoslétszámmal küszködô alapellátás számára a
munka minôségének javítására az egyik
leghasználhatóbb lehetôségnek a számítógépes diagnóziskeresés meghonosítása
kínálkozik. Ennek alkalmazása révén kevesebb fölösleges vizsgálatra, konzíliumra,
kórházi beutalásra lenne szükség; célzottabb, biztonságosabb, gyorsabb, gazdasá-

gosabb diagnosztikus vizsgálati tervek
valósulhatnának meg, a kollégák nagyobb
biztonságban érezhetnék magukat, és
csökkennének a tévedési lehetôségek is.
Az ismeretek regisztrálásában, elraktározásában, a tünetek és a betegségek közötti kapcsolatteremtésben, az ismeretek
szelektálásában, a memóriakapacitásunk
megnövelésében a számítógép óriási segítséget nyújt. A komputerdiagnosztika
azért is hasznos, mert adatbázisa nem törlôdik („nem felejt”), ezért biztonságos,
általa az objektív és szubjektív korlátok
tágíthatók, gyors és hatékony módszert
biztosít a kivizsgálás megtervezésére, de
képzésre, továbbképzésre és az ismeretek
ellenôrzésére is használható.
Az általunk több lépcsôben kifejlesztett
Betegség Azonosító Programot (BAP) számos kézikönyv és folyóirat ismeretanyagának felhasználásával fejlesztettük ki. Ez a
komputer-adatbázis 9 557 tünet alapján
8 301 betegség közül válogat, a kapcsolatok száma közel 87 000. Felhasználhatósága kiterjed a gyermekgyógyászat és a
felnôtt-alapellátás területére is.
A komputeres diagnóziskeresô a valószínûsítés során elvégzi a kvantitatív szelekciót, és sorrendiséget állít fel a tünetmegegyezés gyakorisága szerint. Programunk kellô körültekintéssel kvalitatív szelekcióra is képes, és a karakterisztikus tünetek alapján elôsegíti a logikai válogatást
is. Természetesen egy segédeszköz sem
nem mérlegelhet, sem nem dönthet, mivel
ezek kizárólag intellektuális, tehát orvosi
feladatok! Ám a felvetések alapján újabb
tünetek, illetve bizonyítékok gyûjtésére,
pótlására sarkall, ezért az additív szelekcióhoz is hozzásegíthet.
A komputeres diagnóziskeresés ismerete igényességre, precizitásra ösztönöz, hi-

szen a tünet keresésének aprólékosnak,
kiterjedtnek és korrektnek, a tünetmegnevezésnek adekvátnak, a helyes nómenklatúrát követônek kell lennie. Fontos, hogy
a tünetlista megszerkesztésében rangsorolás érvényesüljön, a ritka, különleges,
egyedi, jellemzô tüneteket a rangsor élére
kell helyezni. A BAP „válasza” alapján a
valószínûtlen felvetéseket szelektálhatjuk.
HOGYAN MÛKÖDIK A BAP?
A hatékony diagnóziskeresés érdekében
célszerû a legritkább, legjellegzetesebb
tüneteket elsôk között bejelölni. A tünetlistát tartalmazó értékelôlap segítségével
az orvos könnyen, gyorsan tájékozódhat a
számításba jövô betegségekrôl, ezek sorrendjét az azonosított tünetek száma határozza meg. A lehetségesnek tartott betegségek mellé a további, bizonyító erejû
tünet, laboratóriumi, ill. képalkotó vizsgálat igényét érdemes hozzáírni. Ezáltal megtervezhetjük a további vizsgálatokat is.
A program házi gyermekorvosi és genetikai munkám során is bizonyította hasznosságát és megbízhatóságát. Ellenôrzését
más-más kollégákkal végeztük el, több
mint száz alkalommal, kiemelkedô hatásfokkal. Most az OEP által nyújtott eszköztámogatási hitel módot ad a háziorvosok
és házi gyermekorvosok számítógépes
rendszereinek fejlesztésére. A BAP olyan
hazai fejlesztésû szoftver, melynek beszerzése így anyagi megterhelés nélkül szolgálhatná az alapellátó kollégákat.
Irodalomjegyzék a szerkesztôségben
Információ: www.otto.drwilhelm.hu, vagy
gyk15.wo@humanszolg.hu, telefon/fax:
22/503-750. Rendszergazda: Deltatrade Kft.
deltatrade@deltatrade.hu

