
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2013-ban:

Az elsô döntés

Az orvosok élete a páciensek számára fontos, felelôs döntések sorozatából áll. Nép-
egészségügyi jelentôsége is van annak, hogy a naponta százával, ezrével a csa ládokban 
megfogalmazódó egészségügyi probléma mikor, hol és hogyan oldódik meg. A család-
ban, a gyermekorvosi rendelôben vagy a gyermekegészségügy magasabb szintjein 
gyógyul-e a beteg gyermek. Az egészségüggyel többnyire a házi gyermekorvosi/házi-
orvosi rendelôkben kerül elôször kapcsolatba a beteg. És ez emberileg, szakmailag, 
„szervezésileg” és ta lán még a költséghatékonyság szempontjából is így helyes.  

Ezen az elsô találkozáson, az elsô döntésnél, ott a rendelôben sok minden eldôlhet. 
A kezelés megkezdésének ideje és helyszíne, a sokat emlegetett betegút, a késôn vagy 
a korán kérdése, vagy éppen a progresszivitás megfelelô szintje.

Trend most a világban a nem orvos ellátók növekvô szerepérôl beszélni. Sok vita szól 
arról is, hogy a területen milyen rendszerben lássák el a gyermekeket. Érvek érvek 
há tán, de igazi releváns összehasonlítás még alig történt a különbözô ellátórendszerek 
között, hisz’ ahány ország, annyiféle szociális körülmény, egészségkultúra. És nincs két 
olyan ország, ahol az egészségügyi ellátórendszer hajszálra egyezô lenne. De az igazán 
összehasonlítható adatok sem jellemzik teljeskörûen és részleteiben az egyes ellátó-
rendszereket. A csecsemô- és gyermekhalálozás megelôzésére tett erôfeszítések mel-
lett a gyermekorvosi ellátás egyre inkább sarkalatos problémájává válik a gyerekek 
minél jobb életminôségben történô felnevelése, a normális fejlôdést hátráltató tényezôk, 
a kóros fejlôdés korai felismerése, és a hatékony intervenciók bevezetése. Az, hogy 
mi lyen egészségben, életminôségben éri meg a felnôttkort a gyermek, nem utolsó-
sorban az elsôdleges gyermekorvosi ellátás minôségétôl függ.

A családból az egészségügy felé tett elsô lépés, az „elsô döntés” felelôssége miatt 
nem helyes a beteg sorsát befolyásoló orvosi megítélést alacsonyabb szintekre dele-
gálni. Az támogatható törekvés, hogy a nem orvosi jellegû feladatoktól, a felesleges 
bürokráciától mentesíteni kell a gyermekorvosokat, de a „first decision” továbbra is 
az elsôdleges ellátást végzô gyermekorvos feladata kell hogy maradjon. Ô rendelkezik 
ugyanis a kellô gyermekgyógyászati ismeretekkel a súlyos, a ritka vagy az atípusos 
betegségek kiszûréséhez. A fejlôdésneurológiai ismeretekkel is elsôsorban neki kell 
rendelkeznie a kóros fejlôdés biztonságos és idejében történô felismeréséhez. Az 
egészségnevelésben, a prevencióban, a szûrésben a védônô szerepe is kulcsfontos ságú, 
de a hagyományos orvosi szerepet igénylô feladatokat nem tudja átvenni. Egy szabá-
lyozott gyermekorvos–védônô kapcsolat nyújthatja ugyanakkor a területen a legma-
gasabb szintû gyermek-egészségügyi ellátást. Csak ez az ellátóegység tudja a legtel-
jesebb definitív gyermekellátást biztosítani a kórházon kívül, és erre mint biztos alap-
ra épülhet rá a gyermekek kórházi-klinikai ellátása.

Egy ilyen rendszer továbbfejlesztésén érdemes gondolkodni, mert ez lenne a gyerme-
kek érdeke. Végül is, róluk van szó…
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