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Négyéves a Szakmai Kollégium 
Gyermek-alapellátás Tanácsa

2011-ben a szakmai kollégiumok átalakí-
tásának célja egy kisebb létszámú, rugal-
mas mûködést biztosító rendszer kialakí-
tása volt. 

A kollégium gyermek-alapellátással fog-
lalkozó tanácsának létrehozásával a gyer-
me kek primer ellátása a többi szakterület-
hez hasonló elismertséget kapott. Muzsay 
Gézával, a tanács elnökével beszélgetünk.   

 Kikbôl áll a Gyermek-alapellátás 
Tanács? 

Szervezetünk 15 tagból áll, 4-4 taggal 
egyenlô arányban képviseltetik magukat  
a házi gyermekorvosok, az iskola-egész-
ségügy képviselôi, a védônôk, de van köz-
tünk az MGYT delegáltjaként egy nyugal-
mazott osztályvezetô fôorvos és egy vegyes 
praxisú háziorvos is. 

Dr. Muzsay Géza – elnök
Kissné Garajszki Ildikó – titkár  
   (védônô) 
Dr. Kálmán Mihály – titkár 
   (házi gyer mekorvos)
Dr. Stunya Edina – házi gyermekorvos
Gitidiszné Gyetván Krisztina – védônô
Tobak Orsolya – védônô
Wenhard Andrea – védônô
Dr. Raffay Éva – iskolaorvos
Dr. Andrásofszky Csilla – iskolaorvos
Dr. Újhelyi János – házi gyermekorvos
Dr. Józsa Lajos – házi gyermekorvos
Dr. Békefi Dezsô – nyugalmazott 
   osztályvezetô fôorvos
Dr. Papp Béla – nyugalmazott  
   házi gyermekorvos
Rákóczi Ildikó – védônô
Dr. Oberling János – háziorvos

A tanács munkája természetesen nem 
egyszerû, hiszen ellenérdekeltségû felek is 
ülnek egymás mellett. Jólesô érzés, hogy 
a legtöbb esetben sikerült konszenzussal 
egyhangú határozatot hozni.

 Hogyan mûködik a szervezet? 

Határozatot hozunk egy adott témában, 
amit a háromtagú tagozatnak továbbítunk. 
A tagozat elnöke dr. Kovács Julianna házi 
gyermekorvos, dr. Mezei Éva az iskola-
egészségügyi ellátást, Csordás Ágnes pedig 
a védônôi hálózatot képviseli. A határo-

zatok kidolgozásában a tagozat tagjai ta-
nácskozási joggal vesznek részt. A törvé nyi 
sza bályozás értelmében a tagozat véle-
ményezés után köteles továbbítani ha-
tározatainkat a miniszternek. Mi tehát 
gyakorlatilag javaslatokat teszünk, a to váb-
biak azonban a döntéshozók kezében van-
nak.

 Milyen gyakran üléseztek?

Évente 3-5 alkalommal. Emellett a minisz-
tériumtól, illetve a tagozattól rendszeresen 
kapunk  sokszor nagyon rövid határidôvel  
felkéréseket különféle témák véleménye-
zésére. Az üléseken meghívott vendégek is 
részt vesznek rendszeresen, pl. dr. Mramu-
rácz Éva, a volt OGYEI fôigazgató-helyet-
tese, Odor Andrea országos vezetô védônô, 
dr. Rósa Ágnes a gyermek-alapellátás minô-
ségügyi szakfôorvosa. A tanácsülések kö-
zött az azonnali sürgôs feladatokon kívül  
a megtárgyalandó anyagok elôkészítése 
folyik, hogy az ülésen már lehetôleg csak 
apró módosítások történjenek. 

 Milyen témában születtek határo-
zatok?

Nagyon sokat foglalkoztunk az iskola-
egészségüggyel. Célunk a párhuzamos-
ságok megszüntetése, a szûrôvizsgálatok, 
a dokumentáció egyszerûsítése, a számí-
tógépes adatrögzítés általános bevezetése, 
hogy az adatokhoz a gyermek ellátásában 
közremûködôk hozzáférjenek. Felesleges 
ismételt vizsgálatok lennének így elkerül-
hetôk, pénz és idô takarítható meg, gyer-
mekeink ellátása hatékonyabb lehetne. Az 
óvoda-egészségügyi ellátás sok kérdésé-
ben született egyhangú állásfoglalás.

Megerôsítettük az elôzô ciklus Cse-
csemô- és Gyermekgyógyászat Kollégiu-
mának korábbi határozatát, amely szerint 
gyermeket a nap 24 órájában csecsemô- 
és gyermekgyógyásznak kell ellátnia. Az 
esély egyenlôség szempontjából ez az egész 
ország területén rendkívül fontos, megol-
dandó probléma. Nem igazságos, hogy a 
lakóhelye földrajzi elhelyezkedése determi-
nálja azt, hogy egy gyermek magasabb 
vagy alacsonyabb szintû orvosi ellátást kap, 
hogy emiatt legyen egy gyermek egészség-
ügyi szempontból elsô- vagy másodrendû 
állampolgár.  

A Gyôri Háziorvosok Ügyelete Nonpro-
fit Kft. vezetôjeként szerzett tapasztalata-
im alapján szívügyem az ügyeleti ellátás 
gondjainak országos megoldása. Megha-
tároztuk az ügyeletek kialakításának szem-
pontrendszerét, foglalkoztunk a ügyelet és 
szülô feladatával, a betegek transzportjá-
nak megoldási lehetôségével. 

Javaslatokat alkottunk továbbá a házi 
gyermekorvosi, védônôi, iskola-egészség-
ügyi minimumfeltételekrôl, az indikátorok-
ról, a finanszírozásról, a továbbképzések-
rôl. A humán erôforrás helyzete, az ezzel 
kapcsolatos megoldási lehetôségek, az 
ellátóhálózat szerkezetének racionalizálá-
sa, az alapellátó orvosok és védônôk után-
pótlásának képzése is a legfontosabb té-
mák közé tartozott. 

Az „Elsôdleges Gyermekellátó és Preven-
ciós Szakorvos” – ráépített szakvizsgáról 
született javaslatunk ellenszavazat nélkül 
került elfogadásra, és egyhangúan támo-
gatta azt a Szakmai Kollégium Cse csemô- 
és Gyermekgyógyászat Tanácsa is. Több 
mint száz irányelv kialakításában vettünk 
részt, az egyik legfontosabb közöttük a há-
zi gyermekorvosi hatásköri lista. A gyermek-
bántalmazás, elhanyagolás, vagy a TÁMOP 
6.1.4. program aktualitásai is rendszeresen 
szóba kerültek. Az iskolai testnevelési be-
sorolás megújítása, a mindennapos testne-
velés egészségfejlesztési kritériumai is té-
máink között szerepeltek.

 Hol zajlanak az ülések?

Általában az EMMI épületében, de volt már 
példa kihelyezett ülésre is.

 Milyen a kapcsolat a Szakmai Kol-
légium Csecsemô- és Gyermekgyógyá-
szat Tanácsával?

Tulassay Tivadar professzorral közösen azt 
valljuk, hogy a gyermekgyógyászat prob-
lémái közösek. A legfontosabb kérdések-
ben rendszeresen egyeztetünk.

 Köszönöm a beszélgetést, ôszin-
tén drukkolunk, hogy javaslataitok a 
döntéshozóknál meghallgatásra talál-
janak. 

ELEK MARIANN


