
Kérdezzük meg egyszer a szülôket is!

Évek óta mondjuk, hogy az utánpótlásunk ügyével, a rezidenskérdéssel foglalkozni
kell. Egyszerû lenne azt mondani, hogy „képezzenek az egyetemek több csecsemô- és
gyer mekszakorvost”, és a probléma megoldódik. Ennél a helyzet azonban bonyo lul -
tabb és árnyaltabb. Ma a hálózatunk nem fedi le az országot, lakhely szerint tesz kü -
lönb séget az ellátandó gyermekek között, ezért igazságtalan. A csökkenô gyermeklét-
szám miatt a városokban nô a négy–hatszáz fôs praxisok száma, melyek eladhatatla -
nok, hiszen az esetleges kölcsönbôl történô vásárlás részleteit sem tudja egy ilyen
praxis gazdája „kitermelni”. Önkormányzati hozzájárulással ennek a praxisnak a
megszünte té se és a terület felosztása lenne a megfelelô megoldás. Ma tehát kimond-
hatjuk, hogy a városokban sokan vagyunk, egymás mûködését, tisztességes megél-
hetését ily mó don gátolva, máshol ugyanakkor betöltetlen praxisok is vannak az
országban. 

Az elmúlt években egyesületünk kidolgozta a helyzethez alkalmazkodó ellátószer -
ke  zetet, meghatározta annak alapvetô szakmai tartalmát. Elmondtuk és leírtuk, hogy
mik rotérségi központok, nagyobb létszámú praxisok kialakítása (megfelelô szaksze -
mély zettel) a követendô út. Emellett kiterjedtebb kompetencia és az egyenlôtlenségek
fel számolása szükséges a gyermekek magasabb szintû ellátása érdekében. Egészség-
ügyünk vezetése ismeri idevonatkozó tevékenységünket, most azonban a gazdasági és
po litikai válság miatt sem tartja idôszerûnek problémáink megoldását. Persze a válság
kirobbanása elôtt sem tartotta senki fontosnak, hogy az egész gyermekellátás átala kí -
tá sa, gondjainak megoldása napirendre kerüljön. 

Korfánk alapján – öt év múlva rend szerünk ellehetetlenülését okozva – számos kol-
le gánk hagyhatja abba tevékeny sé gét. Az a véleményünk, hogy nem kell mindenkit
pó tolni, de azért azt tudnunk kell, hogy hol szükséges új kolléga beléptetése a rend-
szer be, és hol nem. Tehát nem ad hoc rög tönzésekre, hanem gondos, modellezett ter-
ve zésre, fejlesztési koncepcióra lenne szükség. 

Nem elhanyagolhatóak a háziorvosok prominenseinek szándékai sem. Na gyobb lét-
számuk és lobbierejük Európában a gyermekellátás egyik megoldatlan problé má jává
teszi a háziorvosi rendszerrel történô rivalizálást, együttélést. Le kell szögeznünk, hogy
a gyermek or vosi alapellátó rendszer átalakításának halogatása – akarva akaratlanul 
– a vegyes pra xisok érdekeit szolgálja. 

Háttérbe szorításunknak további apró jelei is mutatkoznak, elsôsorban a képvisele -
tünk tekintetében. Örvendetes, hogy sokéves harcunk nyomán van országos házi gyer -
mek orvosi szakfelügyelet, és örülhetünk annak is, hogy a Gyermekgyógyász Szakmai
Kollégiumban két teljes jogú tagunk mûködhet a következô négy évben. Ugyanakkor
a Háziorvostani Kollégiumnak jelenleg is csupán egy házi gyermekorvos tagja van. 
Ez messze nem méltányos és arányos képviselet.

Idônként ugyanezt a háttérbe szorítást érezzük az országos intézetek részérôl is,
amikor kimaradunk bizonyos projektekbôl, vagy nem kérdeznek meg minket a szak-
mán kat érintô kérdésekben.  

Civil szervezetként gyenge jogosítványokkal rendelkezünk azokhoz a feladatokhoz,
amiket el kell(ene) látnunk. Idônként intézményi feladataink vannak intézményes hát-
tér nélkül. Problémáink az ország jelenlegi gondjaihoz képest lényegtelennek tûnhet-
nek. Nekünk, és a soha meg nem kérdezett szülôknek és gyermekeknek azonban élet-
be vágóak is lehetnek. A biológia törvényei akaratunkon kívül munkálnak. Ha továbbra
is így kezelnek bennünket, sok kellemetlen és nem várt helyzet várhat mindannyiunkra.

Mert a halogatás, az elhallgatás nemcsak véleményt, hanem szándékot is rejt het. 
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Miért vették el?
A biztosítási jogviszony kötelezô el-
lenôrzésének bevezetése óta pa nasz -
kodnak kollégáink arról, hogy olyan
hiba miatt szankcionálja ôket vissza-
térôen az OEP, amit nem követnek el.
Elôírás szerint ellenôriznek, ezt iga-
zol ja számukra az általuk használt
számítógépes program, a biztosító
mé gis minden hónapban levonással
bün teti ôket ellenôrzések elmaradá -
sáért. Miért? Kôrösi Lászlót, az Or -
szá gos Egészségbiztosítási Pénztár
Finanszírozási Fôosztályának vezetô-
helyettesét faggatjuk.

Jól emlékszünk, hogy ez a bor -
zal mas nevû finanszírozási tétel
része volt annak a kompenzációnak,
amiért akkor harcoltunk, amikor
meg szûnt a vizitdíj?

Kompenzációról hivatalosan soha, senki
nem beszélt. Tény, hogy a vizitdíj meg -
szün tetésekor a háziorvosok, házi gyer-
mekorvosok bevétele komoly mértékben
csökkent: a háziorvosok nem szedhettek
vizitdíjat, és ez a semmibe rántotta a gyer -
mekorvosok korábbi kompenzációját is. 
A népszavazás után megindult tárgyalá-
sok eredményeként a minisztérium végül
is négy tételbôl álló csomaggal pótolta 
a kiesésbôl származó veszteséget. Emel -
ték a szakképzettségi szorzót, nagyobb
lett a fixdíj (a gyermekorvosoknál kétszer
is nôtt ennek az összege), további szak-
dol gozó alkalmazásánál magasabbra ke -
rült a degressziós ponthatár, és bevezet -
ték a jogviszony-ellenôrzésért járó díja -
zást. 

Nem szeretnénk újra a kisebb-
sé gi helyzetünkkel elôhozakodni, de
felnôttekért mindegyik  orvos–beteg
találkozáskor jár az ellenôrzésért
pénz, gyerekekért viszont mindössze
egyetlenegyszer. Különben is: miért
kell a házi gyermekorvosnak egy gye -
rek biztosítási jogviszonyát elle nô -
riz nie, amikor Magyarországon min-
den 14 éven aluli „von haus aus” biz-
to sított? 

A kérdés második felével kezdem. Amikor
az ellenôrzési folyamatról döntöttek, még
nem volt szó arról, hogy azért majd pénz
jár. Az eljárást akkor minden szolgáltató
felesleges tehernek, nyûgnek tartotta. 
A HGYE már akkor is azzal érvelt, hogy mi
szükség van gyerekeknél erre a hercehur-
cára, ha egyszer eleve jogosultak az

egész ségbiztosítási ellátásokra. Ezt elfo-
gad va döntöttek a jogalkotók úgy, hogy
14 év alatt nem lesz rendszeres ellenôr -
zés. Amikor aztán a jogviszony ellenôr zé -
se része lett a bevételkiesés pótlásának, 
a gyermekellátókat korábban elônyösen
érintô intézkedés a visszájára fordult. 
A be vezetés elôtti próbaidô alatt ugyan,
ha elvégezték, még gyerekeknél is min-
den ellátási eseménynél finanszírozták az
ellenôrzést, de amint élesre állították a
rendszert, megszûnt ez a gyakorlat. 2008
júniusától már csak egyszer kell ellenô riz -
ni a praxisba tartozó gyermekek jogviszo -
nyát. A próbaüzem során, néhány hóna -
pon keresztül, ötven forinttal és napi hú -
szas átlagforgalommal számolva ez mun -
ka naponként ezer, havonként húszezer
forintos bevételtöbbletet hozott. Ennek
kiesése miatt kapták a gyermekorvosok
2008 októberétôl a plusz 25 ezer forintos
második fixdíj-emelést. 

Évente kell ellenôrizni a gye re -
kek jogviszonyát? 

Nem. Ha egy hároméves gyermek elle nôr -
zése egy adott szolgáltatónál 2008. jú ni us
23-án megtörtént, 14 éves korának betöl -
té séig nincs szükség újabb jogviszony-
elle  nôrzésre.

Ezt a szoftverek is így tudják? 

Egyetlen olyan termékrôl tudunk, amelyet
készítôi – félreértelmezve a vonatkozó
jogszabályt – arra képeztek ki, hogy akkor
is ellenôrzöttnek tekintse a jogviszonyt,
ha az ellenôrzés 2008. június 1. elôtt tör -
tént meg. Ez a program, ha a gyereket

Egy háziorvosi szolgálatra jutó havi átlagos bevétel 
eszköz- és ingatlantámogatás nélkül (eFt)

Egy háziorvosi szolgálatra jutó havi átlagos bevétel 
eszköz- és ingatlantámogatás nélkül (eFt)
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egyszer már ellenôrzöttként azonosítja,
nem ellenôrzi a rendelôben június 1. után
elôször megjelenô gyerekek jogviszonyát.
Akkor sem, ha a képernyôn úgy tûnik,
mintha a taj-szám-ellenôrzés szabálysze -
rûen megtörtént volna. A tételes beteg -
for galmi jelentés alapján a biztosító rend-
szere érzékeli a megjelenést, de mert nem
kap ugyanakkor információt az ellenôr -
zés rôl, hibát detektál. A kötelezô ellenôr -
zés elmaradását ráadásul nem is érzékeli
az orvos, hiszen a program úgy mutatja,
mintha az megtörtént volna. 

A programhibáról a biztosító
te hát tudott. Figyelmeztették erre
idôben a felhasználókat? Jelezték a
hibát a szoftvergyártónak? Az ugya-
nis nyilvánvaló, hogy mi, gyermekor-
vosok nem tudjuk, és nem fogjuk 
a hibát kijavítani.

A programhibáról kezdetben termé sze te -
sen nem tudtunk, azt csak a házi gyer mek -
orvosok jelzései alapján, hosszas „vizs gá -
ló dásunk” után tudtuk azonosítani. Egy
jogszabály értelmezése arra tartozik, akire
az vonatkozik. Tovább me gyek: alkot-
mány bírósági határozat tiltja, hogy bár-
mi lyen intézmény jogértelmezésben állás-
foglalást adjon ki. Nem mi tehe tünk arról,
hogy egy szoftverfejlesztô rosszul értel -
me zett valamit. Amikor bennünket bárki
megkeresett, hogy mit és hogy csináljon,
mit és hogy ellenôriz a mi rendszerünk,
azonnal válaszoltunk. Az érin tett cég ügy -
ve zetôje azonban csak december 5-én
fordult elôször hozzám, és még azon a
na pon válaszoltam neki. Nincs arról infor-
mációnk, hogy jelenleg már megfelelôen
mûködik-e az adott szoftver.

Érinti a hiba a háziorvosokat is?

Ez a típushiba és ennek a következményei
csak a 14 éves kor alattiakat ellátó praxi -
sokat érinti. Döntôen azokat a gyermek-,
és kisebb arányban azokat a vegyes praxi -
sokat, akik ezt a programot használják.

Gyakran fordul elô, hogy egy
ott honi vizsgálatot másnap doku-
men tálunk a gépbe. Az ilyenkor el -
végzett ellenôrzést sem érzékeli 
a biztosító rendszere.

Így van. Ez a gond azonban már nem
„prog ramspecifikus”. Elôször is, ha az el-
lá tás nem a rendelôben, hanem a gyer-
mek otthonában történik, akkor nem kell
jogviszonyt ellenôrizni. Önmagában per-
sze azért nem jár szankció, mert valaki ak -
kor ellenôriz jogviszonyt, amikor egyéb -
ként nem lenne rá szükség. A szankció

ezek ben az esetekben a késôi ellenôr zé -
sért „járhat”. Jogszabály szerint ugyanis 
a kezelés megkezdése elôtt kell a jogvi-
szonyt ellenôrizni. A rendszerünk, érzé -
kel ve, hogy eltér az ellátás és az elle nôr -
zés dátuma, levonja a következ te tést, azt,
hogy nem történt meg idôben, az ellátás
kezdetén az ellenôrzés. (Tehát amikor egy
otthoni látogatás adatait vala ki a vizs-
gálat napja után rögzíti, akkor figyel jünk
arra, hogy úgy jelenítsük meg az esetet,
hogy az ellátás helye nem a rende lôben
volt. – A szerk. megjegyzése)

Hogyan aránylik egymáshoz 
a jogviszony-ellenôrzésért kifizetett
és a szankciók miatt visszatartott
összeg?

Globálisan a kifizetett díj a visszatartott
mennyiség tizenötszöröse. Kétségtelen vi -
szont az is, hogy a pozitív szaldó döntô
része nem a gyermek-, hanem a háziorvo -
sokhoz kerül. A jogviszony-ellenôrzésbôl
származó bevétel elmaradásáért azonban
– mint korábban említettem – egy ér tel -
mûen „kárpótolja” a gyermekorvosokat 
a fix díjak számukra elônyös emelése. Ha
nem fix díjként, hanem jogviszony-elle n -
ôr zésért kapnák a 25 000 forintot, az ha -
von ként 500, hetenként 125, napon ként
25-ös átlagforgalomnak felelne meg. Úgy
gondolom, ez reális. És nem egészen mel-
lé     kesen, jelzem, hogy egy házi gyermek-
or vosi praxis átlagos be vé tele jelenleg 
811 000 forint havonta, ugyanez 2007-
ben, a vizitdíj és a kompen záció idején kb.
780 000 forint volt. Körülbelül ezek az
adatok és viszony szá mok igazak a házior-
vosi és a vegyes praxi sok ra is. A mai idôk-
ben talán annak is hang súlyos üzenete
van, hogy míg az egészségügyet a gazda -
sá gi válság miatt eddig 30 milliárdos el vo -
nás sújtotta, a há zi orvosi kasszát egyelôre
sikerült megóvnunk, tehát nem csökkent
az elôirányzat.

Térjünk vissza azért az alapkér -
dés re. Összességében nagyon sok
kol légánkat érte a szankciók miatt
egyénenként tízezrekre rúgó vesz -
tes ég. A biztosító arra hivatkozik,
hogy nem tehet arról, ha valaki
rosszul értelmezte a jogszabályt, a
programfejlesztô meg arra, hogy
nem az ô hibája, ha nem egyértelmû
egy jogszabály. Mondhatja az OEP,
hogy a számítógéphiba miatt ne
hozzájuk, hanem a szerzôdött part-
neremhez forduljak, de mondhatom
erre én, hogy finanszírozásra az
egész ségbiztosítóval kötöttem szer -
zôdést. Elképzelhetetlen, hogy egy

ilyen, önhibánkon kívüli, számunkra
mégis zsebbevágó kérdést a két
érin tett egymás között, a mi javunk -
ra rendezzen?

Egy szabad piacon mindenki olyan szoft -
vert vesz, amilyet akar. A szoftver hibájá -
ért mi nem tartozhatunk anyagi felelôs -
ség gel. Jelenthetne megoldást egy akkre -
di tációs rendszer, de ennek a felállítása,
mû ködtetése, az esetleg bekövetkezô hi-
bákért szükséges jótállás biztosítása olyan
humán- és anyagi erôforrást igényelne,
aminek fedezetét különösen a mostani,
ínséges idôkben, nem látom. A felvetésre
inkább egy példával válaszolnék: az el -
múlt téli hónapok néhány napján egy
áram szolgáltató nem tudott áramot szol-
gáltatni. A fogyasztókat ért veszteség mi-
atti kártérítést természetesen az áram-
szolgáltató fizeti…

Köszönjük a tájékoztatást.

KÁDÁR FERENC, KÁLMÁN MIHÁLY, PÓTA GYÖRGY,

Pátri László, egyesületünk finanszí -
ro zási kérdésekkel megbízott veze -
tôségi tagja a közelmúltban több
mint 800, e-mail listánkon szereplô
kollégánk körében tájékozódott a
jogviszony-ellenôrzés során ôket ért
károkról. 

Felmérése szerint havonként 
átla gosan 6550 Ft volt a hibás el-
le n ôr zés miatti elvonás összege. 
A szank  ció nagysága hónapról hó-
nap ra csökkenô tendenciát mutat,
legmagasabb „korában” 11 565 Ft
volt az átlag. Legnagyobb mérték-
ben egy bizonyos program hasz ná -
ló it érte retorzió. 

Degresszió 

Az 1580 házi gyermekorvosi praxis
48%-át, azaz összesen 755 kollégát
sújt degresszió. Az érintett körzetek
átlagosan 54 600 Ft vesztenek ha -
vonta. Ha ezen a helyzeten, például
a degressziós ponthatár emelésén
változtatni szeretnénk, akkor zárt
alap ellátási kassza mellett csak a
többi kollégánk vagy a háziorvosok
rovására tehetnénk ezt meg. 
Maradjon inkább minden a régi -
ben!? 

PÁTRI LÁSZLÓ
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Az érem másik oldala

Az infomIx Kft. 20 évvel ezelôtti indulása
óta folyamatosan keressük azokat a lehe -
tô ségeket, amelyek segíthetik több mint
négyezer felhasználónkat abban, hogy az
adminisztrációt a szinte állandóan válto -
zó szabályozási környezet ellenére is pon-
tosan és egyszerûen végezhessék. Két,
egymásnak sokszor ellentmondó szem-
pontot kell mindvégig szem elôtt tarta-
nunk: egyrészt, hogy az orvos önálló dön-
té si lehetôségét a lehetô legkevésbé korlá-
tozzuk, másrészt, hogy olyan módosítá-
so kat készítsünk, melyek a többség szá -
má ra rutinszerû, könnyû és eredményes
használatot tesznek lehetôvé. Felelôs sé -
günk nagy, minden változtatással kapcso-
latban alapos megfontolásra késztet ben-
nünket az, hogy a mai napig az alapel-
látás piacvezetôi vagyunk.

Az on-line jogviszony-ellenôrzés 2007.
ta vaszi bevezetésétôl építjük be program-
jainkba a vonatkozó jogszabályváltozá-
sokat. Köteteket töltenek meg azok a le-
ve  lek, amelyekben az idôközben felmerült
problémákat az OEP és más hivatalos szer -
vek felé jeleztük. Szomorú, hogy kérdé-
seinkre többnyire nem kaptunk választ.

Az OEP finanszírozási fôosztályvezetô-
helyettesével készült interjúból is kiderül,
hogy egy új rendelkezés alkalmazásakor,
túl azon, hogy mindig az idô szorításában
kell dolgoznunk, rengeteg olyan kérdés
merül fel, melyre nem gondolt elôre a jog -
alkotó, amelyre nem ad a jogszabály egy -
ér  telmû választ, vagy aminek a megfogal-
mazása ellentmondást tartalmaz. A fela-
dat jellegébôl adódóan elsôként nekünk
kell a gyakorlatra alkalmazni, illetve alkal -
mazásra felhasználhatóvá tenni az orvo -
sok ra vonatkozó friss rendeleteket. Jó eset -
 ben egy hónappal késôbb kezdi meg mû -
kö dését az OEP fogadó-ellenôrzô prog -

ramja, ami alapján a tényleges ellenôrzés
elkezdôdik. Ebben a fázisban szembesül
az OEP azokkal a hibákkal, amelyeket a
résztvevôk valamelyike nem úgy értel me -
zett, nem úgy programozott, vagy nem
úgy hajtott végre, ahogy az OEP elvárja. 
A szankcionálás elôtt elvárható lenne,
hogy jusson idô a fogadó és a küldô szoft -
verek együttmûködésének alapos tesz te -
lésére, de sajnos, rajtunk kívül álló okból,
a legtöbb esetben elmarad ez a fázis. 

A Kôrösi doktorral készített interjúban
jelzett gond a 14 év alattiak jogviszony-el-
lenôrzésének 2008. június 1-tôl életbe
lépett változásával áll kapcsolatban. Az a
megfogalmazás, hogy a 14 év alatti gyer-
mekeket „egyszer, az elsô ellátás alkalmá-
val kell ellenôrizni”, véleményünk szerint
azt jelenti, hogy azt akkor is megtörtént-
nek kell tekinteni, ha erre 2008. június 1-je
elôtt került sor. A jogszabály ugyanis már
2007 tavaszától kezdôdôen kötelezte 
a háziorvosokat jogviszony-ellenôrzésre,
amit programunk ennek megfelelôen el is
végzett.

Fejlesztéseinket mindig az összes ren-
delkezésre álló információ birtokában ké -
szítjük el. Most is igyekeztünk olyan okos
programot alkotni, ami bármilyen jog ér tel -
mezés esetén használható. Bár a gépek
már azokat a 14 éven aluliakat is elle nôr -
zött nek „látták”, akik 2007 tavaszát kö ve -
tôen, dokumentáltan átestek a jogviszony-
 ellenôrzésen, a programot alkal mas sá tet-
tük arra is, hogy a felhasználó or vos bár-
mi kor saját maga, egyéni dönté se szerint
az ellenôrzést elvégezze, ugyanis egyi künk
sem tudhatta elôre, mi lesz majd az OEP
szankcionálási gyakorla ta.

A jogszabály elôkészítése, bevezetése,
életbelépése folyamán, 2007. márciustól
2008 decemberéig vagy tucatnyi alka-

lommal fordultunk kérdéseinkkel az OEP-
hez. A megkérdezett szakértôk véleménye
a legtöbb esetben eltért egymástól. Az,
hogy ezzel a gyakorlattal egyáltalán prob-
léma van, s az orvosokat anyagi hátrány
érheti, elôször szeptember folyamán de -
rült ki. Az pedig csak még késôbb vált vi -
lá gossá, hogy ez a 14 év alattiakra vonat -
ko zik. Bonyolította a helyzet tisztázását,
hogy az OEP-program sem minden eset-
ben mûködött korrektül, amit bizonyít az
is, hogy több, korábban szankcionált fel-
használónknál késôbb korrekciós tételek
kerültek elszámolásra. Valószínûsíthetô,
hogy az adatokat fogadó szoftvert is fo -
lya matosan fejlesztették, módosították,
javították.

Kérdéseinkre elôször december 9-én
kaptunk minden részletre kiterjedô, pon-
tos választ az OEP-tôl. A tisztánlátás érde -
ké ben szerettük volna ezt felhasználóink
körében azonnal publikálni, de nem kap-
tunk rá engedélyt. Azonnal módosítottuk
viszont programunkat, és az új verziót de-
cember 12-tôl az internetrôl letölthetôvé
tettük, illetve a gyártási és postai kapaci -
tá sok függvényében napok alatt 4500 or-
vos nak postáztuk.

Hangsúlyozzuk, mint ahogy minden
verzióváltásnál, úgy most is tájékoztatást
adtunk a program mûködésérôl, amely
lehetôvé tette, hogy az orvos bármikor el-
le nôriztessen a géppel – akár használja az
automatizmus kínálta lehetôséget, akár
ki kapcsolja azt. A beépített automatiz-
mus (amely tehát automatikusan csak
azoknál végezte el a taj-ellenôrzést, akik -
nél soha korábban nem volt ilyen) korrek-
ci ójára december elôtt már csak azért
sem kerülhetett sor, mert sem mi, sem a
praktizáló orvosok nem voltak tisztában
az alkalmazott szankciók okával.

Mindezeket azért kívántuk a mi olda -
lunk ról is megközelítve, tényszerûen be-
mu tatni, hogy érzékeljék, munkánk során
a tôlünk telhetô legnagyobb gondosság-
gal szeretnénk szerzôdött partnereink
igé nyeit kielégíteni. Ôszintén sajnáljuk,
hogy tudtunkon és akaratunkon kívül 
gyer mekorvos partnereink egy része olyan
helyzetbe került, hogy – még ha szerin-
tünk vitatott okból is – anyagi veszteség
ér hette. Éppen ezért, elfogadva a HGYE
ja vaslatát, közösen gondolkodunk valami -
lyen kompenzációs lehetôségen.

GÉCZI GABRIELLA, INFOMIX KFT.



Az American College of Physicians nem-
rég arra figyelmeztetett, hogy „az ország
egészségügyi ellátórendszerének gerincét
ké pezô alapellátást komolyan fenyegeti
az összeomlás veszélye”. Csakugyan: az
alap ellátásban egyszerre több, esetlege-
sen katasztrofális következménnyel járó
té nyezôvel kell szembenézni. A betegek
egyre elégedetlenebbek az ellátással és
mind inkább nehezményezik, hogy nem
tudnak számukra alkalmas idôpontban
el jutni a háziorvosukhoz. Az érem másik
ol dala, hogy sok háziorvos elégedetlen a
munkájával, mivel úgy érzi, megoldhatat-
lan feladatot ró rá. További problémát je-
lent, hogy nem kiegyenlített az ellátás mi -
nô sége; elégtelen a költségtérítés, és (az
Egyesült Államokban) egyre kevesebb or-
vos tanhallgató kíván az alapellátásban
dol gozni.

A páciensek döntô többsége elsô kör-
ben szívesebben fordul háziorvosához,
mint szakorvoshoz, ám az alapellátással
kap  csolatos tapasztalataik egyre negatí-
vabbak. Ezzel egyidejûleg a háziorvosok
mind frusztráltabbak amiatt, hogy a tôlük
el várt tudás és képességek az emberi telje -
 s ítôképesség határait súrolják, lehe tet len -
né téve, hogy minden beteg a legjobb ellá -
tást kapja. Az alapellátás körébe beletar-
tozik az egyszerû légúti és húgyúti fertô zé -
sek ellátása csakúgy, mint a diabé te szes,
szívkoszorúér-beteg, arthritises vagy de-
p ressziós, ráadásul az angolt esetleg csak
törô, idôs betegek hosszú távú keze lé    se.

Az elsôsorban mennyiségi, semmint
mi nôségi alapú költségtérítés taposóma -
lom ba kényszeríti a háziorvosokat, leér té -
kel ve ezzel szakmai életüket. A rövid, sie -
tôs vizitektôl, a túlzsúfolt elôjegyzési nap-
 táraktól a betegek elégedetlenné, az or vo -
 sok pedig frusztrálttá válnak. 

Az utóbbihoz az alapellátással szem-
ben támasztott igények növekedése is
hozzájárul. Megsokszorozódott a haté -
kony sága bizonyított volta miatt kötele -
zô en nyújtandó, illetve a páciens igénye
szerint választható (de éppen ezért átbe -
szé lendô) prevenciós szolgáltatások szá -
ma. Az alapellátás keretein be lül kezelt
krónikus kórképek prevalenciája egyre nô.
Nemcsak, hogy exponenciálisan nôtt a
háziorvo sok feladatainak száma, de az
alapján fizetik meg ôket, hogy képesek-e
azokat megbízhatóan és következetesen
ellátni. Becslések szerint egy szokványos,
2500 fôs körzetben (egy átlagos USA-beli
kör zet 2300 fôs) a krónikus betegek ma -

ra  dék talan ellátása 10,6; a bizonyí té -
kokon alapuló megelôzô ellátás ezen felül
7,4 munkaórát venne igénybe munkana -
pon ként!

Ezek a túlzott elvárások hosszú várako -
zá si idôt és végül rossz minôségû ellátást
eredményeznek. Egyre több páciens szá-
mol be arról, hogy nem tud – számára
meg  felelô – idôpontot egyeztetni házior-
vo sával. A sürgôsségi osztályokat el á -
raszt  ják azok, akik nem férnek hozzá az
alapellátáshoz. A cukorbetegek, a hiper -
tó niás és más krónikus betegségben szen -
vedôk nagy része nem részesül megfelelô
klini kai ellátásban részben azért, mert kö -
zülük minden második úgy távozik a ren-
de lô bôl, hogy nem értette meg orvosa
utasí tá sait, tanácsait.

Ezeket a problémákat csak felerôsíti a
költ ségtérítési rendszer. Harminc, diag-
nosztikai, sebészeti vagy képalkotó eljá-
 rá s sal töltött perc gyakran háromszor 
annyit ér pénzben, mint egy diabéteszes,
szív elégtelenségben szenvedô, fejfájásra
panaszkodó vagy depressziós beteg
ugyan ilyen hosszú vizitje. 2004-ben a
spe cialisták bevételének mediánja közel
duplája volt annak, amit egy alapellátás-
ban dolgozó kollégája kap és ez a szaka -
dék egyre mélyül. A Medical Group Ma-
na gement Association adatai szerint
1995 és 2004 között a háziorvosok bevé -
te le 21,4%-kal nôtt (mediánérték), míg a
specialisták  esetében ez 37,5% volt. Mint
arra a Center for Studying Health System
egy 2006-os riportja rámutat, míg 1995
és 2003 között általánosságban az orvo -
sok inflációval korrigált bevétele 7,1%-kal
csökkent, az alapellátásban dolgo zóké
10,2%-kal. E rés befoltozásához nem ele-
gendô az alapellátásba visszafo lyó Medi -
care-kifizetések 2006 júniusában bejelen-
tett 5%-os emelkedése.

Mindezek ismeretében nem meglepô,
hogy egyre kevesebb amerikai orvostan-
hallgató választja a háziorvoslást hivatá-
sul. 1997 és 2005 között felére csökkent
a háziorvosrezidens-képzésbe belépô
vég   zô sök száma. 1998-ban minden má-
sodik belgyógyászrezidens az alapellátás-
ban he lyezkedett el; napjainkban 80%-uk
to vább specializálódik vagy kórházi állást
vállal. Ez a tendencia különösen kedve -
zôt len azokban az idôkben, amiket ma
élünk: amikor is mind nagyobb szükség
len ne az elöregedô, krónikus betegségek-
ben szenvedô népesség alapellátására.
Rá adásul sok nôvér és asszisztens ahe-

lyett, hogy az alapellátásban helyezkedne
el, a pénzesebb szakrendeléseken keres
mun kát. Az Egyesült Államok háziorvosi
praxisainak mûködôképessége ma azon
múlik, hogy sikerül-e más országokból or-
vo sokat odacsábítani.

Épp most, amikor az alapellátás válsá ga
egyre tovább gyûrûzik, igazolták vizsgála-
tok, hogy a háziorvoslás alapú egész ség -
ügyi ellátórendszerben a minôség fenn -
tartása mellett érhetô el költségcsökken-
tés. Azokon a földrajzi területeken, ahol
korlátozott a háziorvosi ellátáshoz való
hozzájutás, sokkal magasabb arányban
kerülnek kórházba az emberek ambuláns
keretek között is ellátható kórképekkel. 
A kedvezményezettenkénti Medicare-
költ ség azokban az USA-tagállamokban
alacsonyabb, ahol magasabb az egy fôre
jutó háziorvosok aránya. Emellett ezek-
ben az államokban egy bizonyos, 24 ele -
mû teljesítményskálán is jobbak a pont -
számok, mint azokon a területeken, ahol
egy lakosra kevesebb háziorvos, viszont
több szakorvos jut.

Az alapellátás helyzetének rendezésé -
hez a praxisok és az ellátórendszer szint -
jén is cselekedni kell mikro- és makroszin -
tû fejlesztések, illetve reformok szüksége-
sek. Az egészségügyi ellátás igénybevevô -
i nek és szolgáltatóinak meg kell egyez ni -
ük: az alapellátás ugyanis akkor fejleszt -
he tô, ha cserébe abba befektetnek a szol-
gál tatást vásárlók. 

Szerencsére a rendszer fejlesztése mik -
ro szinten már elkezdôdött. Egyrészt sok
há ziorvosi praxisban vezettek be olyan
rend szert, ami azt segíti, hogy kevesebb
csúszás legyen az elôjegyzett idôpontok
körül. Másrészt tudományos-szakmai
együtt mûködések eredményeképpen a
kö zösségi egészségközpontokban, az in-
tegrált szolgáltató rendszerekben és az
egyetemi orvosi centrumokban felgyor-
sult az ún. krónikus ellátási modell beve -
ze tése. Ez impozáns javulást hozott a fo -
lyamatok és a kimenetel mérôszámaiban.
Harmadrészt az alapellátásban résztvevôk
szakmai szervezetei új praxismodelleket
dol goznak ki és tesztelnek.

Egyelôre ezeket az erôfeszítéseket csak
a praxisok töredéke tette meg, leginkább
a kis magánpraxisok járnak elöl jó példá-
val. Ezekbe a kicsiny praxisokba azonban
alacsony jövedelmûek csak a legritkább
esetben tudnak bejelentkezni, széles körû
elterjedésük esetén az alapellátásban dol-
gozó munkaerô messze nem lenne ele-

Egyesült Államok: túlélik?
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gendô a teljes népesség ellátásához. Ezek
a modellek tehát nem tükrözik kellôen a
valóságot, miszerint a háziorvosnak egy
átlagos méretû és összetételû körzetben
nincs elég ideje arra, hogy az összes is-
mert, bizonyítékokon alapuló megelôzô
és krónikus ellátást biztosítsa betegeinek. 

Átgondoltabb megoldást jelent az or-
vo sok idôzavarára a csapatmunka és az
elektronikus vizit ötvözése. A nem orvos
munkatársak betegeknek szóló internetes
oldalak segítségével, web és e-mail alapú,
rutin megelôzô- és egyszerûbb krónikus
ellátást végezhetnek. Összetartó és haté -
ko nyan dolgozó csapatot kovácsolni
azon ban nem könnyû és kevés biztosító
kezeli értékén ezeket a szolgáltatásokat.

Makroszinten sajnos nem sok kézzel -
fog ható történik. Nincs komoly javaslat a
döntéshozók asztalán az alapellátásban
dolgozók és a szakorvosi ellátást nyújtók
jövedelemkülönbségének csökkentésére.
A „szolgáltatásért fizetünk” elv a minôség
helyett a mennyiséget jutalmazza, ami 
a ro hanós vizitek, vagyis éppen az alapel-
lá tás gyenge pontja felé tereli az ellátót. 
A teljesítmény alapú elszámolás sem visz

sokkal elôrébb; ezekben a rendszerekben
az orvos napi egy-két pluszvizit beiktatá -
sá val kevesebb pluszmunkával nagyobb
be vételnövekedést érhet el, mint ha meg-
próbál minden minôségi standardnak
meg  felelni.

Az alapellátás országos finanszírozási
rendszerének kialakítása komoly erôfe szí -
tést igényel. Ma nincs az alapellátás fej -
lesz tésére vonatkozó elfogadott irányelv,
az alapellátás sorsát nem az egészségügyi
ellátórendszer igényei, hanem a szakellá -
tás ra összpontosító, mennyiségvezérelt
költségtérítési rendszer dönti el. Az alap -
el látás küzdelmével csak néhány törvény-
hozó van tisztában, fôként azok, akik az
elôbb említett trendet elindító Medicare-
programot kidolgozták. Tájékoztató kam-
pányra van szükség, aminek keretében is-
mer tetnék az alapellátás túlélését veszé-
lyeztetô tényezôk sajátosságait és okait,
és megalapozott információt szolgáltat-
nának az alapellátás elônyeirôl. Arra kelle -
ne helyezni a hangsúlyt, hogy az egész -
ség ügyi kiadások csak olyan rendszerben
kontrollálhatók, ahol erôs az alapellátás.
Mindezeken túlmenôen konkrét javasla-

tokkal kellene elôállni az alapellátás mik -
ro szintû, és a kifizetési rendszer makroszin   -
tû reformját illetôen.

Kinek az érdeke az alapellátás konszoli -
dá ciója? A köz- és magánszféra munkál-
ta tói, illetve a biztosítók számára egyaránt
megtérülne, ha az alapellátó rendszer ha -
té konyabbá válna és így az egészségügyi
ellátás költségei csökkennének. A mikro -
rendszer fejlesztése, az elôjegyzési idô -
pon tok betartása, a jobb minôség, az ér -
tel mesebb interperszonális kapcsolatok
egyértelmûen a közjót szolgálnák. A spe-
ci alisták is rosszul járnak, ha az alapellátás
helyzete tovább romlik, hiszen akkor ahe-
lyett, hogy saját szakterületükhöz tartozó
kórképek diagnosztizálásával és kezelé sé -
vel töltenék az idôt, olyan betegekkel kel-
le ne foglalkozniuk, akik nem igazán az ô
tu dásukat és felszereltségüket igénylik,
ezen felül rájuk hárulna az ellátás koordi -
ná lása is. Akárki veszi is kézbe az alapel-
látás ügyét, egyet világosan kell látnia: a
gá takat még az árvíz elôtt kell meg erô sí -
teni. 

A „the New England Journal of Medicine”-ben megjelent
cikk, fordította: J. L. 

Köszönettel tartozunk
Dr. Huszár András részére
Házi Gyermekorvosok Egyesülete 

Tisztelt Elnök Úr!

A levelében foglaltakkal, melyben a
pne umo coccus-oltásokkal kapcsolatos,
soron kívüli elszámolásra adott rövid
ha  táridôt kifogásolja, egyetértek. Való -
ban az ön kén tes pneumococcus-oltá-
sok beveze tés ét követôen, más oltások -
nál nem tapasztalt, súlyos adminisztrá-
ciós teher, többszörös jelentési, elszá-
mo lási kötelezettség nehezedik a mun -
kájukat becsületesen, lelkiismeretesen
végzô orvosokra, a teljes házi gyermek -
orvosi, háziorvosi szolgálatra. Az Önök
számára nem vigasz, de elmondhatom,
hogy hasonló helyzetben vannak az
ÁNTSZ dolgozói is. 

Magyarországon (…) a kötelezô vé -
dô  ol tások (…) szigorú, de hasznos
rend sze re példa nélküli eredményeket,
99,8–99,9%-os átoltottságot ért el, és
ezzel felszámolásra kerültek hazánkban
azon gyermekbe teg sé gek, melyek egy
ré sze még a legfejlettebb nyugati or -

szá  gokban is tömeges meg betege dé se -
ket, rendszeres jár vá nyo kat okoz, nem
 ritkán súlyos, halálos ese tek kel. Erre
pél da az Európában jelenleg is zajló ka -
nya rójárvány. 

A kötelezô oltásoknál a szükséges ol -
tó  anyag mennyiségét elôre meg tudjuk
tervezni, a háziorvosi nyilvántartások
alapján nem okoz gondot az oltóanyag
szét osz tá sa. (…) Az oltókörök havi je-
len tései alap ján (…) országos szinten
megfelelô áttekintésünk van valameny -
nyi kötelezôen adott oltóanyag felhasz -
nálásáról. (…) A megbízható adatok
szük ségtelenné te szik a soron kívüli, va -
la mennyi praxisra ki ter jedô tételes el-
számolást. A rendszer be vált és nem is
kí  vánunk rajta változtat ni, míg a techni -
kai fejlesztés lehetôvé nem teszi a pa-
pír alapú jelentések on-line rendszerre
való átállítását. (…) 

Tartottunk attól, hogy a jól bevált
rend  szertôl eltérô, önkéntes alapon,
szü  lôi nyilatkozatot követôen adott
pne umococcus-oltások szervezése, nyil-
vántartása, elszámolása bonyolultabb
feladatot jelent az egészségügyi szol-

gálat számára. (…) Nem volt megter-
vezhetô az oltásra jelent ke zôk száma,
ennek függvényében a szük  séges oltó -
anyag mennyisége. A gyermek korától
függô 2, 3 vagy 4 oltásos szisztéma
miatt, elôzetesen meg ha tá roz ni az ol -
tó anyagigényt a kistérségekben, sôt a
praxisokban sem lehetett. A folyamatos
oltási tevékenységet akadályozta a rend-
 szeressé váló oltóanyaghiány. 

Ennek ellenére az elmúlt hat hónap-
ban az alapellátásban dolgozók kitûnô
mun kát végeztek: a szülôk többségét
meggyôzték e fontos oltás szükséges sé -
gérôl. Köszönettel tartozunk a házior-
vosoknak, házi gyermekorvosoknak,
akik az önkén tes alapon történô pneu-
mo coccus-oltásnál is 80–90%-os átol -
tott ságot értek el. 

Ígéretünk van (…) az ellátási gondok
hosszabb távú megszüntetésére. Kérem
Elnök Úr és az általa képviselt házi gyer-
mekorvosok türelmét és megértését.

DR. FALUS FERENC

ORSZÁGOS TISZTI FÔORVOS



Végig van ez gondolva?

A Kinder- und Jugendarzt Német or -
szágban megjelenô szakmapolitikai
lapban rendszeresen jelennek meg
cikkek az európai gyermekgyógyá -
szat helyzetérôl. Számunkra is érde -
kes lehet az, hogy hogyan látják Eu-
rópa egyik vezetô országának szak -
mapolitikusai a gyermekgyógyászati
alapellátás jövôjét.

A cikk szerzôinek véleménye szerint az
európai gyermekellátás fokozatosan egy -
sé gesedik, Európa elôbb-utóbb „össze -
nô”. Az Európai Bizottság 2000-ben
született, lisszaboni határozata kimondja,
hogy a tagállamok egészségügyi és szo-
ciális rendszereinek a jövôben konvergá -
lódniuk kell. Véleményük szerint ezzel a
nemzetközi háttérrel naivitás lenne az
am buláns gyermekorvosi ellátás koncep-
cióját csak német nemzeti keretekben
vizs gálni. A gyermekorvosi rendszerek
pers pektíváit a Németország határain
kívüli történések is meghatározzák. A né -
met gyermekorvosi ellátást a szomszédos
országok ellátási rendszerével, problémái-
val és fejlôdési perspektíváival összevetve
gazdagodhat a gyermekorvosi alapellátás
jövôjérôl folytatott diskurzus.

Európában a kb. 170 millió, 15 évesnél
fia talabb gyermeket 180 000 gyermekor-
vos látja el, akik között kb. 76 000 alapel-
lá tó gyermekorvos (primary care paediat -
ri cian-PCP) tevékenykedik. Az EU-tagálla -
mokban a gyermekek és serdülôk ellátá -
sá ra történetileg három különbözô típusú
ellátórendszer szervezôdött: Nagy-Britan-
ni ában, Írországban, a skandináv orszá-
gok ban, Hollandiában és újabban Len -
gyel országban, a balti államokban és Ro -

má niában a gyermekek orvosi alapellá -
tását kizárólag háziorvosok végzik. A töb -
bi országban – Csehország és Szlovákia
kivételével, ahol minden 18 év alattit házi
gyermekorvos lát el – „kevert” rendszer
mû ködik. De míg Görögországban, Olasz -
országban, Szlovéniában, és Magyar or -
szá gon adminisztratív szabályozókkal vé -
dik a gyermekorvosokat a háziorvosok be -
avat kozási „kísérleteitôl”, például attól,
hogy mondjuk 6, 12, vagy 14 éves kor
alatt, vagy ott, ahol van házi gyermekorvos,
a háziorvos gyerekhez „nyúljon”, a leg -
több európai országban „szabad pré da”
a gyerek: „aki kapja, marja” alapon mû -
ködik az ellátás, finomabban fogalmaz va,
a szülô kötöttségek nélkül választ hat há zi -
orvos és házi gyermekorvos kö zött.

Azokban az EU-tagországokban, me -
lyek ben a gyermek-alapellátást házior vo -
sok végzik, a gyermekgyógyászok csak
ma gasabb ellátási szinten tevékenyked-
nek: a szakellátásban, kórházak gyermek -
rész legein és ambulanciáin, valamint
szub  specialistaként a gyermekkórházak
ter cier ellátásában.

Az, hogy a három szisztéma közül me -
lyiket alkalmazza az illetô ország, az ott
dolgozó gyermekorvosok számára vonat -
ko zóan semmit nem mond, mert például
Görögországban, Spanyolországban és
Olaszországban sok gyermekorvos nem-
csak a praxisban, hanem az állami egész -
ség ügyi szolgálatban is dolgozik. Német -
or szágban és Svédországban például az
egy lakosra jutó gyermekorvosok száma
csak nem azonos, az ellátás koncepciója
azonban gyökeresen eltérô. A német
szisz témában elsôsorban a házi gyermek -

or vosok látják el a gyermekeket, Svédor -
szág ban ugyanakkor a gyermekek primer
ellátását családorvosok végzik, de a sze -
kun der ellátásban (kórházi ambulanciák)
tevékenykedô gyermekorvosi hálózat jól
kiépített. Angliában és Írországban, a ská -
la másik végén, viszont szinte kizárólag a
tercier ellátásban található csak gyermek -
or vos. 

A legtöbb „kevert” rendszerû” EU-tag -
or szágban elkeserítô vita zajlik azok kö -
zött, akik az egész népesség orvosi alap -
el látását a háziorvosokra, és azok között,
akik a gyermekek alapellátását a házi 
gyer mekorvosokra bíznák. Az érvrend -
szerek harcias összecsapása érdekes mó -
don csak a háziorvosi és a gyermekorvosi
ér dek védô szervezetek között folyik. Az
egészségpolitikusok eközben a törvény -
alkotással olyan helyzetet teremtenek,
me lyek az alapellátásban a gyermekorvo -
sok szerepének megszüntetését célozzák,
és teszik ezt anélkül, hogy szándékukat
tárgyilagosan, szakmai és gazdasági
szem  pontból megindokolnák. Márpedig
ebben a helyzetben minimálisan elvárha -
tó volna, hogy a gyermekek és fiatalkorú -
ak ellátásának minôségére és költségeire
vonatkozóan is hangozzanak el adatokon
alapuló érvek. Az utóbbi években Len -
gyel országban, a balti államokban, Ro -
má  niában érdemi egyeztetés, tájékozta -
tás nélkül alakították úgy át az egész ség -
ügyi alapellátást, hogy a gyermekek ellá -
tá sát már csak és kizárólag, háziorvosok
végzik. Franciaországban is ezt tervezik, 
a cseh parlament ugyanakkor hevesen
elutasította ezt az ötletet.

Figyelemre méltó, hogy eközben a pá-
ci ensek és a szülôk véleményét hivata -
losan senki sem kérdezte, így az továbbra
is ismeretlen marad. Felvetôdik tehát a
kér dés, hogy a politikai akarat milyen cé -
lo kat is követ a gyermekek és fiatalkorúak
egészségügyi ellátásában, és ezeknek a
cé loknak a megvalósításához az orvosok-
nak milyen kompetenciára lesz szüksé -
gük. Azt is el kell dönteni, hogy milyen
továbbképzési formák és milyen minô sé -
get jelzô indikátorok kellenek a jó gyer-
mekorvosi alapellátás megteremtéséhez.
Ezenkívül figyelembe kell venni még né -
hány olyan indikátort is, ami a gyermekrôl
való össztársadalmi gondoskodásnak, 
a törvényalkotói tevékenységnek, a kép -
zésnek és a szociális ellátásnak a mi nô sé -
gét jelzi.

REFERÁLTA: KÁLMÁN MIHÁLY8
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Helyzetkép Németországból
Németországban, Magyarországhoz hasonlóan a városokban 
gyermekorvosok, a kisebb településeken döntôen háziorvo sok
látják el a gyermekeket. Az adoleszcens korosztály nagyobb
arány ban tarto zik háziorvoshoz, mint a fiatalabbak, de a kró ni -
kus betegségben vagy fogyatékos ság ban szenvedôket még ser -
dülôkorukban is gyermekorvos ellenôrzi akár az alap-, akár a szak -
 ellátásban. A házi gyermek orvosok 70%-a szólópraxisban dol go -
zik. A rendelôk jól felszereltek, többsé gükben van ultrahang -
készülék, kislabor, EKG, vagy spirometriás eszköz. Az adato kat
részben vagy teljesen számítógépen ve zetik.

Más európai államokhoz hasonlóan ná lunk is csökken a szü le -
tés szám, változik a betegségek spektruma, kevesebb a súlyos le -
fo lyású fertôzô betegség, és nô a „new morbidity” kategóriájába
sorolható szomatomentális kórképek száma. Nagyobb a króni -
kus betegségüket túlélôk aránya, és mind többen kapnak az
alap el lá tásban definitív ellátást, ami a kórházi osztályok számá-
nak, nagy ságának és az ápo lási idônek a folyamatos és drámai
csök ke néséhez vezet. Mindezzel együtt jár a rezidensképzés
lehe tô sé geinek korláto zása. A gyermekorvosi praxisok akkor sem
kapnak többletpénzt, ha részt vállalnak a posztgraduális oktatás-
ban. Kevés gyer mekorvos választja munkaterületnek az alapellá -
tást, nincs utánpótlás, és ami ez zel együtt jár, nô a házi gyermek -
or vo sok átlagéletkora, folytatódik a szakma elnôi esedése. Ez
nem jelenti az ellátás színvo nalának rosszabbodását, csak azt,
hogy mind több kolléganô látja el részmun ka idôben a feladatát.
Ezek a trendek tovább fokozzák a gyermekek és serdülôk házi
gyer  mekorvosi ellátására leselkedô veszélye ket.

A gyermekorvosképzés a European Board of Paediatrics (EBP)
iránymutatása alapján történik, a háziorvosok azonban alig tanul -
nak gyermekgyógyászatot. Ennek ellenére bátran hangoztatják,
hogy a gyer mekellátáshoz elég az, amit az életbôl megtanulnak.
Ha gondjuk van, nem a kör nyékükön dolgozó házi gyermekor-

vos  hoz, hanem gyermekkórházba küldik páci enseiket. Termé sze -
te sen nálunk is folyik a két szolgálat közötti konkurenciaharc a
gyerekekért.

A demográfiai és strukturális gondokon túl, a jogszabályozás
is rossz irányba hat. Az egészségügyi kormányzat a há zi or vosi
rend szert privilegizálja, ezt erôsíti a biztosítók új szerzôdéskötési
stratégiája is. Azzal, hogy egyedül a háziorvosok „ka puôr” funk -
ci óját ismerik el, megfosztják a szülôket attól, hogy más, alap el-
látásban dolgozó orvost válasszanak. Most minden erônket
össze kell szednünk, hogy megváltoztassuk ezt a tendenciát.
Még ez esetben is kétséges azonban, hogy a biz tosítók és orvo -
sok közötti szabadpiaci versenyben sikerül-e megfelelô részese -
dé  si arányt kiharcolnunk a zárt alapellátási kasszából. 

ELKE JAEGER-ROMAN, BERLIN

Elke Jaeger-Roman Berlinben, a város nyugati részében,
egy panelház elsô emeletén, két szomszédos kis lakásból
kialakított rendelôjében látja el a fôként arab és török be -
vándorlók gyerekeibôl álló, kb. kétezres praxisát. A rende -
lô ben ketten dolgoznak, munkájukat egy fôállású, és 4–5
részmunkaidôs asszisztens segíti. 12 órán át vannak nyit -
va, ez alatt végig bent vannak, rendelnek vagy adminiszt -
rálnak, lakásra a legritkább esetben mennek ki. Betegeik
le hetôség szerint elôre megbeszélt idôpontban jönnek, ha
valaki bejelentkezés nélkül érkezik és elôreláthatóan egy
órá nál többet kell várnia, azt leküldik egy közeli kávézóba
vagy sétálni. Hétvégén nincs párhuzamos rendelés, pénte -
ken és szombaton hetenkénti váltásban rendelnek. A ren-
de lôben két munkahelyes recepciót és játszószobát alakí-
tot tak ki. Modern ultrahangkészülékük és jól felszerelt
kislaborjuk van, a vérvételt ôk végzik, a kórházi laboratóri-
umot igénylô vizsgálati anyagért minden reggel autó jön.
Elke szervezi a házi gyermekorvosok európai szerve ze té -
nek (ECPCP) novemberi konferenciáját Berlinben. Azt üze -
ni, érdemes jönni, és a város is megér néhány napot. Ren -
ge teget fejlôdött az elmúlt két évtizedben, újra Európa
egyik impozáns fôvárosává nôtte ki magát. 

K. F.

Németországi adatok 

Lakosságszám 82 millió

19 év alattiak száma 15,6 millió

Születési ráta 1,4

Születéskor Férfiak 76,6 év  
várható élattartam Nôk 82,1 év

Perinatalis mortalitás 5,4‰

Csecsemôhalálozás 4,0‰

Gyermekhalálozás 3,8‰  

Társadalombiztosításban 
részesülôk aránya 90%

Háziorvosok száma 59 800

Házi gyermekorvosok száma 5 673

Házi gyermekorvosi praxisok 
átlagos létszáma 2 000
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Nicaragua: a szépség és a szörnyeteg
2008 késô ôszén hat hétig gyógyítot -
tam itt, a német Orvosok a Harma dik
Világért segélyszervezet ön kén tese -
ként. Általánosítani mindig helyte-
len, és fôleg hamis. Nem lehet egy
egész országot vagy egy fôvá rost sze -
retni, pláne nem, ha azt Managuanak
hívják. 

Ez a másfél milliós szörnyszülött (a kö zép-
amerikai államnak csupán öt és fél millió
lakója van) egy 25 km átmérôjû, vé ge -
láthatatlan faluváros, egy- vagy kétszin -
tes, többnyire vakolatlan, jellegtelen há -
zak kal. Piszkos, hepehupás útjain szinte
ki zárólag magas fekvésû terepjárók jár-
nak, nem vé let lenül. Városközpontja sincs,
mióta 1972-ban földrengés döntötte rom -
ba (15 ezer halott), és az újjáépítésre szánt
hatalmas pénzeket elsikkasztották. 

De ez így, csak így, nem igaz. Mert
ezek ellenére is szeretheted Managuát
gyönyörû fekvéséért, hegyekkel övezett
Balatonnyi taváért, még ha tudod is, hogy
vize iparilag mérgezett, és nem hogy úsz ni
tilos benne, de hajó sem közlekedik raj ta.

Szeretheted pálma- és mangófáit, bu ja
tró pusi növényeit, és fôleg kedves, érthe -
tet lenül vidám polgárait (minek örülnek
ezek? – lenne mit tanulnunk tôlük…).
Ked velem Israelt (tényleg ez a neve), 
a lyukas Gaevara-trikós újságárust, aki a
doctor amigotól konzekvensen visszauta -
sít ja a La Prenza-ért járó borravalót. Bará-
tom lett a taxis Juan, aki mobilhívásomra
azonnal ott terem, és részletesen beszá-
mol ikerlányai iskolai sikereirôl, és aki éjjel
is vissza mer vinni a szálláshelyemre. Nem
csak én, mi „német” orvosok, mindannyi -
an imádjuk önzetlen házvezetônônket, az
örökké mosolygó Alba asszonyt, aki dia -
dal ittasan tálalja fel nap mint nap finom,
de mégis egyhangú, rizses-babos étkün-
ket, aki amikor én könnyelmûen elkotyo-
gom, hogy otthon müzlit reggelizek, a fél
vá rost felforgatja érte. Meg is találja. 

Azért van, amit nehéz szeretni: Lakhe-
lyünk, Siudad, Sandinó-ban, Managua
150 ezres munkáselôvárosában, inkább
nyo mortanyájában van. Nem szívesen jár -
ká lunk – pláne sötétben, (pontban fél
hat kor lezuhan a trópusi este) – a pandil-

le ria-tól, gyermekbandáktól megfélemlí -
tett negyed trópusi esôktôl örökké sár ten -
ger ben úszó sikátoraiban. De még itt is
van mit szeretni. Orvosszállásunknak, 
a ma gas kôfallal, szöges dróttal körülvett
egykori apácazárdának van egy apró kert -
je, apró, helikopterként lebegô, nektárt
szí vó, színpompás kolibrikkal. Nem taná -
cs os megsimogatni az apró termetû, de
igen vad, karmoló macskahadat, ám mé -
gis kedvesek nekünk, hisz miattuk alig lá-
tunk egeret (meg patkányt). Szeretjük 
a naplementét, amikor serveza-t, sört kor -
tyolgatva hintaszékbôl bámuljuk, ho gyan
bukik le a nap a Momotombo vul kán va -
ló  szerûtlenül lilára „festett” csúcsa mö -
gött. 

A rendelônkben tolongó mesztic és in-
di án betegek – szürke tömeg. Ám egyen -
ként rendkívül kedves, természetes, és há -
lás nica-k. Meglepôen sokan elhíznak kö -
zü lük, mert éhezés ugyan nincs, de annál
többen esznek olcsó egészségtelen, szén-
hid rátban gazdag – hizlaló – ételt, agyon-
cukrozott édességet. 
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Ne tévesszen meg, ha szerényen, de kitar -
tóan várnak sorukra, a „gaz dag” gringó
or vosnál. (Itt minden idegen észak-ameri -
kainak számít.) Többnyire az ingyen-
gyógy szerért jönnek. Ha van ben ned egy
kis empátia, gyorsan rájössz, hogy nem
számítóak, csak szegények, sze rencsét -
lenek. Lehet, hogy a múlt héten nem tel-
lett lázcsillapítóra, amikor a sok gyerek
kö  zül valamelyik megint lázas lett – leg -
alább legközelebb legyen. 

Nem árt, ha rájössz, hogy a sok nél kü -
lö  zés, az összezártság, a kilátástalanság
pszichoszomatikus panaszokban (is) a fel-
színre törhet, attól is fájhat a fej, a hát, 
a nyak. A nôk nyaka, gerince persze elsô-
sorban a fejükön hordott nehéz kosár
miatt fáj. A derék a vesekôtôl is sajoghat,
hisz a nagy hôségben sem isznak eleget,
nem mondta meg nekik senki, mennyire
fontos lenne. Ha meg csapvizet isznak,
gyakran megy a hasuk – a csatornázás
sem igazán megoldott…

És ha már a betegségnél tartunk – hisz
ezért vagyok itt – az európai nem is gon-

dol ná, hogy nem kizárólag a mi privilé gi -
u munk a civilizációs betegség, például a
magas vérnyomás vagy az érbetegségek.
Szegényrendelônk sebészetén reggelente
csakúgy tolonganak a súlyos lábszárfeké-
lyesek, akik órákig várnak türelmesen,
hogy átkötözzék ôket. Sok a cukorbeteg
is, akiket ritkán kezelnek, vagy ha még is,
akkor nem jól. A súlyosabb eseteket kény -
telenek vagyunk beutalni a rossz hírû (és
elvileg…) ingyenes állami kórházba.

Örülök a folyton nevetô anyáknak, akik
fél tucat, férgességtôl nagy hasú gyerme -
kü ket hurcolásszák hozzád, és akik képe-
sek az utolsó mangójukat „paraszolvenci-
a ként” a kezedbe nyomni (meg ne sértsd
ôket azzal, hogy nem fogadod el!). 
A gyö nyörû, bogárszemû kisfiút, aki, mert
meg csiklandoztam a köldökét, visszacsik-
landozza az orrom. Vagy a tíz hónapos
cse csemôt, aki ugyan végigüvölti a vizs-
gá latot, de búcsúzóul puszit cuppant ne -
kem a levegôbe.

Önfeláldozó asszisztenseinket is szere -
tem, akik úgy vezettek, védtek minket eb -

ben a nehéz világban, mint anya (h…) 
gyer mekét. Egyszer, mikor egy délután
egy külvárosi iskolában állítottuk fel moz -
gó ambulanciánkat, három asszony ro-
hant utánam, mert a szomszédos pulpe-
ri á ban, vegyesboltban kólát akartam –
egye dül! – venni. Sápadtan elmagya ráz -
ták, hogy ez veszélyes környék, ne hagy-
jam el a rácskerítéssel körbevett „körze -
tet”. Majd szorosan körbevéve, mint az
amerikai elnököt a testôrei, visszame ne kí -
tet tek…

Szerettem a zsúfolt „chicken bus”-o kat,
ezeket a kopott sárga, egykori US-is ko lai
buszokat, amelyekkel hétvégeken bejár-
tam az országot. A tiszta hegyi tavakat, 
a kávéültetvényeket, az örökké kávéval kí -
ná ló falusi farmereket (még ha a kávé
rossz is volt – csak importra megy a híres
ni caraguai kávébab?). Szerettem kissé
édes kés latin zenéjüket, a humorukat, 
a gondok ellenére gondtalanságukat.

Következetlen vagyok, mégis általáno -
sí tok: szerettem, szeretem Nicaraguát.

DR. NEMES JÁNOS
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Változott az adagolás!

Hiába sütött a nap…

„Tájékoztatjuk, hogy 2008 decembe ré ben megváltozott a
Varilrix vakcina alkal mazási elôírása…” Errôl a változásról a kol-
 légák külön levélben értesülhettek. Az Infektológiai Szakmai
Kollégium varicellakezelésé rôl és -megelôzésérôl szóló szak-
mai útmuta tójának aktualizált változata már „csak” a minisz -
té rium jóváhagyására vár. Oltási ta nácsadóként azt tapaszta -
lom, a kollé gák többnyire ahhoz kérnek se gítséget, hogyan
ve zessék elô ezt a tényt a szü lôk nek. 

A varicella elleni vakcináció célja a súlyos, progresszív le fo -
lyá sú, szövôdményes bárányhimlô elkerülése minden korosz -
tály ban, a magzati károsodás elkerülése, a bárányhimlôre fo -
gé kony fiatal nô, vá ran dós vagy szoptató anya, az immuno -
ló gi a i  lag sérült beteg és az egészséges fia  tal felnôtt védelme.
Nyereség a VZV-fertô zés reaktivációjának, az övsömörnek a
csök  ke nése is.

Idézet egy szülôtôl érkezett levélbôl: „Négyéves kislányom
1 hónapja kapta meg a bárányhimlô elleni védôoltást. Most
je lezte a védônônk, hogy kaptak egy körle velet a vakcina for-
gal mazójától, hogy a védôoltás ellenére megbetegedést ta -
pasz taltak és hogy szükség lenne még egy ol tás ra. Kérdéseim
a következôk: Mennyire gyakori a megbetegedés a már beol -
tot tak között és milyen a lefolyása? Meddig kell beadni a má-
sodik vakcinát, ha úgy döntünk? A vérbôl kimutatható-e,
hogy kell-e a második oltás? A második oltással meg nô-e a
va lószínûsége annak, hogy felnôttkorában védett marad? Ha
megkapja a második oltást, akkor mennyi esély van még a
meg betegedésre és milyen lefo lyás sal?”

A következô választ kapta az érdeklô dô szülô: „Sajnálom,
hogy Ön elôtt nem volt világos, hogy a bárányhimlô elleni
vé  dôoltás ellenére gyermeke áteshet a fertô  zésen! Azokban
az országokban, ahol a populációimmunitás létrejön, ott is
elôfordul, hogy valaki oltás ellenére bárányhimlôs lesz. Ennek
gyakorisága 4–19%. Túl magas ahhoz, hogy járványügyi
szempontból elfogadható legyen. Az oltás ellenére bekö vet -

ke zô („áttöréses”) bárányhimlônek több oka van. Egyrészt
elôfordulhat, hogy az oltás után kialakult immun válasz idô -
vel lecsökken. Másrészt bár mely immunizáció során elôfor-
dul hat, hogy elsô alkalommal létre sem jön az ellen anyag -
kép zés, mert az illetô nem reagál  az oltásra, vagy esetleg ol -
tás  tech nikai hiba történt. 

A kanyaró-, rubeola-, mumpsz-(MMR)-ol táshoz hasonló an,
2 oltással biztosít hat juk, hogy a nem reagáló is válaszol jon,
illetve, hogy a sikeres immunizációval magasabb ellen anyag -
szintet érjünk el, hogy a csökkenés mellett is megma rad jon a
vé de lemhez szükséges mennyiség. A bá rány himlô utó be teg -
sé ge, az övsömör, ke ve sebbszer fordul elô az oltottak ban,
mint vadvírusfertôzés után. 

Nem arról van szó, hogy valaki sze ret né-e a második ol tást
vagy sem, hanem arról, hogy a kétoltásos alapséma sze rint,
aki csak egy oltást kapott, annak még egy pluszoltást is kapnia
kell. A 2. oltás révén a bárányhimlô megbetege dé sé nek esé lye
a kívánatos 4% alá csökken. 

A felzárkózó oltást egyéb ellenjavallat hiá nyában azoknál,
akik az elsô oltást kö ve tôen nem fertôzôdtek, mielôbb java-
solt elvégezni. Aktuális közösségváltás (óvo dá ból iskolába)
esetén a második oltás kü lönösen indokolt! Az elsô oltást
cél sze rû a 15 hónapos oltással egy idôben, kü lön végtagba,
a második oltást pedig a 18 hónapos oltással egy idôben meg -
adni. A tapasztalatok szerint az immunrendszer éretlensé ge
folytán az oltási hatékonyság 12 hónapos kor betöltése elôtt
kisebb, ezért 12 hónapos kor elôtt kizárólag indo kolt eset-
ben (szignifikáns VZV-kontaktus, tervezett szervtranszplantá-
ció…) ja va solt az immunizáció. Amennyiben az ol tást nem a
javasolt 15 hónapos korban kezdjük, akkor a két oltást 4
hetes intervallumban kell beadni.

DR. KULCSÁR ANDREA, FÔORVOS, CSECSEMÔ-GYERMEKGYÓ GYÁSZ, 
FERTÔZÔ BETEGSÉGEK SZAKORVOSA, VÉDÔOLTÁSI KLINIKAI SZAKTANÁCSADÓ

FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ

Kíváncsian vártam a kötelezô tovább kép -
zô tanfolyamot. Egyetértek azzal, hogy
öt  évenként egyszer mindenkinek el kell
mennie egy kis „tudásfrissítésre.”  

De! Az elsô meglepetés akkor ért, ami -
kor megtudtam, hogy mennyibe kerül.
Sok pénz 42 ezer forint. Fôleg, hogy még
a helyettesítésrôl is gondos kodnom kell.
Talán nem „üzleti alapon” kéne megren-
dezni ezt a tanfolyamot. Ráadásul ez az
üzlet nagyon egyoldalúnak bizonyult.
Már az aggodalommal töltött el, hogy
mind össze 60 férôhelyes a parkoló, a re-
giszt rál tak pedig 900-an vannak! Gyak ran
okoz egyébként is nehézséget a par ko  lás,
hát itt sem volt ez másképp. De egész
nagy szerencsém volt, mert utolsónak be -
áll hattam egy ideiglenes parko ló ba. 

A regisztrációnál újabb sorállás követ -
ke zett. De az elsô elôadást a ruhatár

miatt késték le sokan. Az elôadóban nem
volt elég hely – csak 600 ember befoga -
dá sára alkalmas – de sok jó gyerekorvos
kis helyen is elfér és a másik teremben
lévô kivetítôkön követhetô az elôadás. 
A helyszín egyébként elegáns, és szép fü -
ze tet is kaptam. Üzleti alapon lehetett ká -
vét, üdítôt és ebédet rendelni, mert a re-
gisztrációs díjért, egy pohár vizet sem
adtak. Én bizony nem tudtam további 10
ezer forintot költeni arra, hogy kicsit job-
ban érezzem magam, inkább otthonról
hoztam vizet, szendvicset. Mások is – köz -
tük professzorok, akik már engem is taní-
tottak, teraszon állva vagy a lépcsôn ülve,
egy tenyérnyi napsütötte helyen esze get -
ték a hazait.

Tényleg így kell ennek lennie? A társa -
da  lomtól várjuk, hogy jobban megbe-
csül je az orvosokat, amikor továbbképzé-

se ink szer ve zô itôl sem kapjuk meg az illô
elismerést. Sajnos az elôadásoknak legfel-
jebb a fele volt igazán figyelemre méltó.
A statisz ti kák, minimumfeltételek és az
egész ség ügy rossz helyzete igazán nem
egy tovább képzés témája kell hogy le -
gyen. A diagnosztikus és terápiás újdon-
sá goknak, ill. a tu dományos fel fede zé sek -
nek szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt
kellett volna kapniuk.

Barátnôm gyógyszercégnél dolgozik,
adminisztratív munkakörben. Csapatépítô
tréningre járnak 4 napra – hétköznapo -
kon – 4 csillagos szállodába, teljes ellátás-
sal. Én még nem voltam ilyenen, va ló -
színûleg nem is leszek. Pedig ez a szak ma
igazán csapatmunka, itt mindenki csa pat -
já tékos.

Hiába sütött a nap egész hétvégén,
mé gis szomorú voltam.                      J. G.



Magántôke az alapellátásban?

Praxisalap a XVII. kerületben

Igaz-e hír, miszerint magántôke
bevonásával korszerûsítik Miskolcon
a háziorvosi rendelôket? – kérdeztük
dr. Török Lajos házi gyermekorvos -
tól, az ottani Háziorvosi Egyesülés
egyik vezetôjétôl.

Igen, igaz. A miskolci önkormányzat tulaj -
donában lévô 35 rendelô közül sok ugyan -
is annyira „leamortizálódott”, hogy mû -
sza ki állapotuk már-már mûködésüket ve -
szélyezteti. Az önkormányzatnak rég óta
csak tûzoltásra, a legsúlyosabb gondok
megoldására volt lehetôsége, felújí tás ra,
nagyobb kaliberû beruházásokra nem volt
elég pénze. Húsz évvel ezelôtt épült leg -
utóbb rendelô a városban. Szerve ze tünk
190 tagja, és közöttük a 39 házi gyer-
mek orvos, évek óta kereste az önkor-
mány zattal együtt a forrásbôvítés lehetô -
sé geit.

Milyen lehetôségek jöhettek
szó  ba?

A költségvetési keret, mint mindenhol,
ná lunk is szûk volt. Hogy a kollégák saját
erôbôl hozzák rendbe az ingatlanokat,
ma éppúgy képtelenség, mint tíz vagy
húsz éve. Az egészségügy fejlesztési irá -
nyait azonban – aktív részvételünkkel 
– már öt évvel ezelôtt meghatározta a
kép viselôtestület. Az intézmények (praxi -
sok) szaporításával szemben az integrá-
ciójuk volt a cél: az, hogy koncentráljuk
az alapellátókat és a legszükségesebb
szak ellátásokat. Ez a szándék találkozott

végre az Észak-magyarországi Operatív
Program nyújtotta lehetôséggel, módot
adva az alapellátás és a járóbeteg-szakel-
lá tás korszerûsítésére. Az önkormányzati
pályázati díjakhoz csatlakozott a füg get -
len vállalkozók befektetési készsége, a ket -
tô együtt most úgy tûnik, komoly esélyt
ad rendelôk fejlesztésére, építésére.

Hallhatnánk néhány konkrétu-
mot?

Néhány milliótól akár 300 millió forintot
is meg lehet pályázni. Épül már egy belvá -
ro si rendelô, és terveznek egy rendelô -
komplexumot a negyvenezres lakosú ava si
városrészben, ahol hat háziorvosi és há -
rom gyermekorvosi praxist alakítanak majd
ki. Zöld utat kapott egy rendelôegység
teljes felújítása a diósgyôri városrészben
is. Az ide tervezett „egészségházban” 8:4
lesz a felnôtteket, illetve gyermekeket el-
látó háziorvosok aránya.

Milyen lesz egy ilyen „egész -
ségház” struktúrája?

Két orvosra jut egy rendelôhelyiség és egy
nôvérszoba, közös diagnosztikai és kiszol-
gáló helyiségek lesznek az elkülönítô, 
a ta nácsadó és a legalább két multifunk -
ci onális helyiség mellett. Nemcsak alap ve -
tô szakrendelések, hanem a védônôi, csa -
ládsegítô és más gyermekjóléti szolgá -
latok is helyt kapnak majd itt. A Házior-
vosi Egyesülés által részleteiben is kimun -
kált koncepció szerint az egészségház

mû ködése igazodik a minôségi alapel-
látás követelményeihez, biztonságos mû -
kö dési körülményeket teremt az ott dol-
go zók számára. A menedzsmentfeladato -
kat az egyesülés látja el, ez közvetít adott
esetben a szolgáltatók, az önkormány zat
és a befektetô között, gondos ko dik a kol-
légák szerzôdéseirôl és azok köl csönös
betartásáról. Az alapellátó orvo sok auto -
nó miája, önálló finanszírozása nem sérül,
többletköltséget vagy többletfeladatot ez
számukra nem okoz, rezsi költ séget to -
vábbra sem kell fizetniük.

Milyen lehetôséghez jut a be-
fek tetô? Miért érdeke a magántô ké -
nek, hogy beszálljon az alapellátás
finanszírozásába?

Talán, mert egészségüggyel összefüggô
kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékeny -
séget akar végezni az új rendelôben. Egy
gyógyszertárnak, egy gyógyászati segéd -
eszközt forgalmazónak, egy magánren-
de lésnek eminens érdeke, hogy folyama -
to san és mind több „vásárló” vegye
igény be szolgáltatásaikat.

Végül mit szól mindehhez a po -
li tika?

Talán hihetetlen, de nálunk eddig sem
érintette a pártpolitika az egészségügy
szakmai kérdéseit.

Köszönöm a beszélgetést.

KÁDÁR FERENC

Közös gondunk, hogy praxisaink a be -
csült értékükön eladhatatlanok, nincs
rájuk fizetôképes kereslet. A frissen
szakvizsgázottak számára nem von zó
a körzet, és nem zárnak be ma sem
olyan mértékben kórházi osztályokat
vagy szakrendeléseket, hogy onnan
tömegével kényszerülnének kollégá -
ink az alapellátásba. Továbbmenve:
ha attraktív lenne a körzeti egzisz-
tencia, vagy rajta kívül minden más
menekülési útvonal be zárulna, poten -
ciális vevôinkbôl akkor sem lenne vá -
sárló. Nincs ugyanis pén zük egy pra -
xisra. A praxis bevé te leit végig kal ku -
lálva, világossá válik számukra, hogy
nem nagyon tudják kitermelni egy
esetleges hitel törlesztôrészleteit.

Már ha lehet ma egyál talán hitelrôl
beszélni. Ha mindehhez még a korát-
lagunkat is figye lembe vesszük, nyil-
vánvalóvá válik, miért kínálati a piac,
a kívánatos ke res leti helyett. Orszá-
gos vagy gene rális megoldás hiá nyá -
ban nem na gyon marad más lehetô -
ség, mint ami vel most a fôváros XVII.
kerülete próbálkozik. Bényi Zsolt ba -
rátunkat kérdezzük, aki immár har-
madik ciklusban vezeti önkormány -
zati kép vi se lôként kerülete egészség -
ügyi bizottságát. 

Milyen megoldást láttok a hely -
zetre?

Ne felejtsük, a kényszerprivatizáció idején
az orvosok úgy adták fel akár sok évtize -

des közalkalmazotti státuszukat, hogy
sem miféle végkielégítést nem kaptak.
Amikor a háziorvosok – a kívülállók szá -
mára kivételesnek látszó – vagyonértékû
jogot kaptak, részben ezt a mulasztást
akarták kompenzálni. A praxisok azon-
ban, a bevezetôben felsoroltakra vissza-
vezethetôen, általában leértékelôdtek. Az
orvosi kamara ezért tûzte már régen zász -
la jára a praxisalap létrehozását, amit per-
sze állami támogatás hiányában országos
szinten még nem tudott megvalósítani. 

Erre a helyzetre keresünk helyi szintû
meg  oldást. Az önkormányzat 5 millió fo -
rin tos törzstôkéjébôl és az itt dolgozó kol-
lé gák hozzájárulásából egy kerületi szintû
praxisalapot akarunk létrehozni, hogy az
el adhatatlan, vagy a csak messze áron14
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alul eladható praxisok tulajdonosainak
vesz teségeit csökkentsük. Támogatást aka -
runk nyújtani azoknak a háziorvosoknak,
akik életkoruk vagy betegségük miatt
praxisuk feladására kényszerülnek, de nem
találnak vevôt, vagy praxisukat csak az
éves finanszírozás 30 százalékánál ala-
 csonyabb összegért tudják értéke síteni. Az
eladhatatlan praxisokért az éves finan-
szírozásuk 30 százalékát, a „csökkent ér -
té kûekért” a valós eladási ár és az éves fi-
nanszírozás 30 százaléka közötti külön-
bözetet fizetnénk ki a tulajdonosnak. 

Hogyan lehet valaki a praxis -
alap tagja?

Az lehet tag, aki három éven át befizeti
éves finanszírozásának egy (1) százalékát.
A praxisalapot akkor hozzuk létre, ha az
ötlettel a kerületben dolgozó kollégák
több mint 75 százaléka egyetért. 40–50
orvos részvételére számítva a „törzstôke”

három év múlva akár a 15 millió forintot is
elérheti. Egy új kolléga, aki praxisát a ko-
 rábbi éves bevétel több mint 30 száza-
lékáért vette meg, automatikusan tagja
lesz a közösségnek. Aki ennél olcsóbban
vá sárolt, esetleg ingyen, önkormányzati
„kijelölés” útján jutott körzethez, annak a
30 százalékos arány eléréséhez szükséges
kiegészítô összeget maximum öt év alatt,
részletekben be kell fizetnie – ha szeretne
taggá válni. A háziorvosi praxist vásárolni
kívánók közül elônyben részesítenénk azo -
kat, akik elôzetesen vállalják a praxis alap-
tagságot.

Miért érdeke az önkormányzat-
nak egy ilyen pénzügyi alap támoga -
tása?

Elôadódik, hogy a bejelentkezettek szá -
má nak csökkenése, vagy egy új lakópark 
– kerületünkben nagy fejlesztés alatt álló
te rületek vannak – felépülése szükségessé

teszi az egyik körzet megszüntetését vagy
a körzethatárok módosítását, esetleg egy
új körzet létrehozását. Nem jó, ha ilyen kor
anyagi természetû konfliktusok aka dá -
lyozzák a racionális megoldást. Jó esélyt
látok arra, hogy sikerül errôl a képvise lô -
testület illetékeseit is meggyôznünk. A fo -
lya matos területi ellátás ma már segítô-
együttmûködô magatartást kényszerít az
önkormányzatokra, hiszen – mint már
em lítettük – egyre kevésbé vonzó egzisz-
tencia háziorvosnak lenni, és a nyugdíjkor -
határ közelében lévô háziorvos kollégák
magas számaránya is nehezíti a helyzetet.
Így a praxisalap létrehozásában az önkor-
mányzat és a háziorvosok érdek kö zös sége
nyilvánvaló. 

Sok sikert kívánunk a követésre
méltó ötlet gyakorlati alkalmazá sá -
hoz.

K. F.

A figyelemzavar, a hiperaktivitás vagy 
a nap pali aluszékonyság erôsen csök -
kenti a nappali teljesítôképességet és
rontja a ta nulás hatékonyságát. Hátte -
rében számos tényezô állhat. Az esetek
legalább 1/3-á ban alvászavar és alvás hi -
gi énés prob  léma a kiváltó ok. 

Az alvászavarok spektruma a gyer-
mek   korban az éjszakai mikroébredések-
tôl a légutak idôszakos elzáródásáig tart.
A kö vet kezményes idôszakos oxi gén -
hiány és a megzavart alvási periódus leg-
 gyakrabban vi selkedési és tanulási zavar -
hoz, alu szé  kony sághoz, romló is ko  lai tel-
 je sít mény hez, agresszív viselkedés hez,
dep resszió hoz, hiperaktivitáshoz ve zet.
Be tegségek – elhízás, éjszakai bevi zelés,
magas vérnyo más, cukorbeteg ség – hát-
te rében is állhat al vászavar.

Nemzetközi adatok alapján gyermek -
kor ban az alvászavarok legsúlyosabb for-
 má ja 2%-ban fordul elô, de enyhe és a
nap  pali viselkedésre és tanulásra kiható
eltérések a gyermekek akár 20–30%-át
is érinthetik. Magyarországon még meg -
kö  ze lítôleg sem tudjuk az érintett gyer-
me  kek számát. Az alvászavarok minôségi
és meny nyiségi felmérése azért is szüksé -
ges lenne, mert kezelhetô problémáról
van szó.

Az alvászavarok minél pontosabb fel -
tér  képezéséhez a következô többlépcsôs
cselekvési tervet dolgoztuk ki a felvilágo -

sí tás, felmérés, megelôzés, szûrés és ke -
ze   lés egymásra épülô rendszere alapján.

– Kérdôíves, anonim, reprezentatív
fel  mé rés egy magyarországi kisváros ál-
talá nos és középiskoláiban (6–18 éves
kor osz tály). Szülôi beleegyezô nyilatko -
zat meg szerzését követôen egyszerû, a
szü  lôk és a gyermekek által kitöltendô
kér dô ív.

– Szülôi kérdôíves felmérés a házi 
gyer mek orvosi rendszer segítségével.

– Ezzel párhuzamosan kétlépcsôs fel -
vi  lá gosítás. Az ország kiemelt fontos sá -
gú te lepülésein kampányrendezvények
szer ve zése, amely magába foglalja a 
gyer  me kek-szülôk és külön a pedagógu-
sok-iskola orvosok-védônôk felvilágosítá -
sát (szak emberek elôadásai, felvilágosító
mû so rok, leporellók, szóróanyagok ter-
jesz té se). Kie melt nek tekintjük azokat 
a tér sé geket, ahol nagy a halmozottan
hát rá nyos hely ze tû, így fokozottan ve -
szé lyez te tett gyerme kek száma. 

– A fel világosító rendez vé nyekkel pár -
hu za mo san egy kérdôíves felmérés in -
dul. A kérdôívek feldolgozása után az al -
vás za var szempont já ból veszélyez te tett -
nek mi nô sülô gyermekek orvosi vizsgá -
lata, szükség esetén kezelése követ ke zik. 

A gyermekkori alvászavarokkal fog lal -
ko zó, hiánypótló weboldal indítását ter  -
vez zük. Nem pusztán azt szeretnénk, ha
is mertetésre kerülne az iskolaorvosi há -

ló  zat keretében az alváshigiéné fon tos -
sága, hanem azt is, ha ott erre vo nat ko -
zó fel mé rések is készülnének. 

Várható eredmény: Egy szûrôprogram
el indításához adatok szolgáltatása. A szû -
 rés segítségével az iskolai teljesítmény
fo ko zása. A problémás gyermekek szá -
má nak csökkentése. A kiszûrt gyerme -
kek és szüleinek felvilágosítása, szükség
esetén ke zelése. A kiszûrt gyermekek ke -
zelésén keresztül a gyermekek megfelelô
integ rá lá sa, kirekesztésük megszünteté -
se. Hosszabb távon népegészségügyi
ha szon, hi szen a megelôzés és kezelés
további egész ségügyi, pszichoszociális
kezelések alól mentesíti a családokat.

Háttér: Semmelweis Egyetem I. Sz.
Gyer mekklinika adja a szakmai hátteret.
A szû rést csecsemô- és gyermekgyó-
gyász, gyermekpszichológus és gyer-
mek pszichiáter vezetésével egyetemi
hall gatók és már vég zett, doktorandus
programban részt  ve vô orvosok és szak -
emberek végzik a há zi gyermekorvosi,
az iskolaorvosi háló zat, valamint az is ko -
lák tanárainak segítsé gé vel.

A fentiek megvalósításához kérjük a
tisztelt házi gyermekorvos kollégák aktív
közremûködését.

DR. SZABÓ ATTILA OSZTÁLYVEZETÔ EGYETEMI ADJUNKTUS,
DR. PÁSTI KRISZTINA, GYERMEKGYÓGYÁSZ, 

PHD-HALLGATÓ, SE I. SZ. GYERMEKKLINIKA
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A kolerától a maláriáig
Az utóbbi hónapokban számos közle -
mény jelent meg a New England Journal
of Medicine-ben, amelyek a védôoltások
ha tékonyságával és a fertôzô betegségek
megelôzésével foglalkoznak. Ezek közül
is mertetek néhányat.

A kolera elfogadhatatlan tragédiája
Afrikában
A kolera kórokozóját már 150 évvel eze -
lôtt felfedezték, és arra is gyorsan rájöt-
tek, hogy fekáliával szennyezett ivóvízzel
terjed. Az, hogy a kolera még ma is milli ó -
 kat betegíthet meg, akik közül sokan bele
is halnak a betegségbe, szomorúan mu-
tat ja azt a tényt, hogy a tiszta ivóvízhez és
a megfelelô higiéniához való hozzáférés
alapvetô emberi joga még számos or -
szág ban nem létezô jog. A betegség több
mint 30%-os mortalitását az orális rehid -
rá ciós folyadék bevezetése 1% alá csök -
ken tette, milliók életét mentve meg ezzel.
A higiéniás körülmények javulása ehhez
szintén hozzásegített, és így a hepatitis A
és a tífusz okozta megbetegedések száma
és a csecsemôhalandóság párhuzamosan
szintén csökkent. Afrika azonban kima -
radt ebbôl a folyamatból, és így ez a köny -
nyen kezelhetô és megelôzhetô betegség
ismét emberek tízezreit betegíti meg a fe -
kete kontinensen. A halálozási arány 5%
körül van, és a megbetegedések száma,
különösen Zimbabweban, Zambiában és
Dél-Afrikában exponenciálisan emelkedik. 
A szub-szaharai régióban szintén terjed 
a kolera, már több mint 100 000 embert
be tegítve meg. Túl a számos haláleseten,
a sokfajta hasmenéses betegségben testi-
leg legyengült gyermekek szellemi fejlô -
dé se is károsodik, egyesek szerint IQ-juk
akár 10 ponttal is csökkenhet. Mindez el -
ke rülhetô lenne olyan egyszerû módsze -
rekkel, mint a palackozott ivóvíz, kézmo -
sás és a szoptatás propagálása. 

Rotavírus-vakcina – sikerek, kérdések
Az Egyesült Államokban évi 3 millió meg-
be tegedést tartanak nyilván, és több mint
60 000 kórházi felvétel oka a rotavírus-
fer  tôzés. A vakcinákat az utóbbi években
a rutin immunizálásra javasolják az Egye -
sült Államokban, Európa számos or szá -
gában, Latin-Amerikában és Auszt ráliá -
ban. Annak ellenére, hogy az Egyesült 

Álla mokban az oltott gyermekek aránya
csak 30%, a rotavírus pozitív tenyésztések
száma csaknem 70%-kal csökkent, ami 
a közösség indirekt védelmére utal (herd
immunity).

A vakcina alkalmazásával a fejlôdô vi lág -
ban évi fél millió gyermek halála lenne el -
kerülhetô, itt jelentôsége sokkal nagyobb,
mint a fejlett országokban, hiszen a ma gas
csecsemôhalandóságért ezekben az or -
szá gokban a rotavírus-fertôzés nagyban
felelôs. A védôoltás hatásossága azon ban
a fejlôdô világban nem olyan egy ér tel mû,
mint a fejlettben. Ennek oka sokfé le, a vé -
dôoltások késôbbi életkorban való adása,
interferencia az orális polio vakci ná val,
alul tápláltság, a gyomor-bél rendszer más
kórokozókkal való fertôzöttsége és egye-
bek. Az effektív vakcináció gyermek életek
millióit mentheti meg ebben a régióban.

A szezonális influenza megelôzése és
kezelése
A cikk egy kórtörténettel indul. Egy egész -
sé ges 15 éves lány felsô légúti hurut és
ma gas láz miatt fordult orvoshoz. A Strep-
 tococcus-teszt negatív volt, és a lánynak
ke zelést írt elô orvosa. Állapota a követ ke -
zô két napban rosszabbodott, magas láza
megmaradt, hányt, nyugtalanná vált, vé -
gül hipotenziós sokk tüneteivel intenzív
osztályra került, ahol néhány óra múlva
meghalt. A boncolás haemorrhagiás,
nek   rotizáló pneumóniát mutatott ki. 
Meg elôzhetô lett volna a lány halála? 

A nem vakcinált gyermekek influenzás
megbetegedési aránya az Egyesült Álla-
mok ban 5 éves kor alatt 58–90%, 5 és 11
év között 23–52%, 12 és 17 éves kor kö -
zött 13–27%. A 2006–2007-es járvány
alatt 76 gyermek halt meg influenza kö -
vet kez té ben, de a szám valószínûleg en nél
jóval ma gasabb, mert vírusdiagnosztika
csak rit kán történik. 

Az influenza elleni vakcinát az 50 évnél
idôsebbeknek, a fél évestôl 18 évesig tar tó
korosztálynak, és azoknak ajánlják, akik
krónikus betegségben szenvednek, ter he-
sek, vagy olyan helyen dolgoznak, ahol a
megbetegedés esélye nagy. A hat hóna-
posnál fiatalabb csecsemôket a terhesség
alatt az anyának adott védôoltás óvja
meg. A compliance az USA-ban csak az
idôsebbek körében megfelelô.

A vakcinában szereplô törzseket minden
évben a WHO ajánlásainak megfe le lôen
állítják össze, csakhogy ez minden év ta -
va szán történik, és ôszig természetesen új
variánsok is megjelenhetnek, amelyek
ellen a védôoltás csak részben hatásos.
Így az oltás hatásossága 70 és 90% kö -
zöt ti. Az elölt vírusokat tartalmazón kívül
léte zik élô, atenuált vírusokat tartalmazó
vé dô oltás is, ezt nasalis spray formájában
al kalmazzák, és hatásosabb, mert többek
között mucosalis immunitást is létrehoz.

A már megbetegedetteket antivirális
sze rekkel lehet kezelni, amelyet a tünetek
megjelenése után 48 órán belül érdemes
el kezdeni. A szerek a megbetegedés sú-
lyos ságát, idôtartamát, a halálesetek szá -
mát és egyúttal a bakteriális felülfertôzô -
dés esélyét is csökkentik, de a vírusok
gyak ran rezisztenssé válnak velük szem-
ben. 

Malária elleni védôoltás 
A malária különösen a gyermekek köré -
ben követel évente rengeteg áldozatot.
Bár a maláriaszúnyog elleni hadmûve le tek
sokszor sikeresek, és a betegség keze lé se
is többnyire megoldott, a világ elma ra -
dott régióiban még mindig sokan halnak
meg malária következtében. Védô ol tás ki -
fej lesztésével már több mint 70 éve kísér-
leteznek, sikertelenül. Az utóbbi idô ben
azonban két olyan vakcinát is kifej lesz tet -
tek, amelyek részben hatásosnak bizo -
nyul tak a malária megelôzésére. A vak ci -
nák a circumsprozoita protein ellen irá -
nyul nak, és csak az immunválaszt erôsítô
adjuvánsban különböznek. Mindkét vak -
ci  na szinte 100%-ban képes antitestter-
melést indukálni, és a maláriás megbe te -
ge dések incidenciáját 50–65%-kal csök -
ken tik. Csak egy kiterjedt, magas malária
in  cidenciával rendelkezô területen vég -
zett, III. fázisú vizsgálat bizonyíthatja 
a vé dô ol tás valódi hasznát. 

Irodalom: 
1. Mintz EC et al_ A lion in our village – The unconscio nable
tragedy of cholera in Africa. New Engl J Med 2009;360:1060
2. Parashar UD et al: Rotavirus vaccines – Early success, 
remaining questions. New Engl J Med 2009;360:1063
3. Glezen et al: Prevention and treatment of seasonal 
influenza. New Engl J Med 2008;359:2579
4. Editorial: Hopeful beginning for malaria vaccines. New
Engl J Med 2008;359:2599
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Elsôsegély fülfájásra
„Anyu, fáj a fülem!” – hangzik el sok gye rek szájából a kese rû,
sírástól el-elcsukló mondat. Gyakran éjszaka, álomból fel éb -
 red ve találják az anyák keservesen zokogó gyermeküket, és
lát ják, amint kis kezek ta pad nak a fülre, várva, hogy valaki se -
gít  sen. Mit tehet ilyenkor a szülô? 

A középfül gyulladása a dobhártya, va la mint a dobüreg meg  -
be tegedése. A dob hártya gyulladása önmagában is fájdal mas,
de amikor a dobüregben felgyü lem lô váladék feszí te ni kezdi a
dobhártyát, a fájdalom elviselhetetlenné válik. Oko zó  ja le het
bakteriális vagy vírusos fertôzés, mely az orrü reg és/vagy a
torok felôl, a fül  kürtön keresztül betegíti meg a kö zép  fület. 

A szakorvosi vizsgálat nem kerülhetô el, de mit tegyen a szü -
 lô, vagy mit tegyen a gyermekorvos, míg a gyermek fül-orr-gé -
gész hez kerül? A szakrendelésre való eljutás nem mindenki
szá mára oldható meg könnyen és gyorsan. Elôször is adjunk
fájdalomcsillapítót! Minden házipa ti kában, ahol kis gyerek van
a családban, kell hogy legyen gyulladáscsök ken tô, fájdalomcsil -
lapító szirup vagy tabletta, illet ve fájdalomcsilla pí tó fülcsepp. 

A Laboratoires Biocodex OTIPAX fülcseppje egy olyan egye -
düli készítmény, ami kettôs hatóanyaggal rendelkezik, ezek 
a Fenazon és a Lidocain-hydrochlorid. A Fenazon fájda lom -
csillapító és gyulladásgátló hatásokkal rendelkezô pirazo lon-
származék (nem szteroid gyulladáscsökkentô). A Lidocain az
amidok csoportjába tartozó helyi érzéstelenítô. A Fena zon
olyan elônyös tulajdonsággal is bír, hogy képes gyorsítani a Li-
docain helyi érzéstelenítô hatását, így együttes adásuk erô sí ti
az érzéstelenítés mértékét és idôtar tamát. Ez annyit jelent,
hogy összeté te lének köszönhetôen 5 perc alatt képes csilla pí -

tani a fájdalmat. Az OTIPAX fülcsepp terápiás javallata te hát, 
a középfül bizo nyos, ép dobhártyával, fájdalommal járó kór -
képeinek tü ne ti kezelése, valamint a hallójárat gyulladásos
tüneteinek enyhí té se. Idetartozik az akut középfülgyulladás, az
ún. hó lya gos ví rusos dobhártyagyulladás is, amit az influenza
vírusa is okozhat. 

Az OTIPAX fülcsepp adagolása és alkalmazása egy sze rû és
bizton ságos. Fontos, hogy, mivel a hi deg oldat a fülben kel le -
met len érzést kelt het, ennek elkerülése érdeké ben hasz ná lat
elôtt a tartályt kezünk melegével fel kell me le gíteni. A csep-
pentô üveg segítsé gével a fájós fül hallójáratába naponta 2-3-
szor 4 cseppet kell cseppenteni. 

Az OTIPAX fülcsepp biztonságos ké szít mény. Alkalmaz ha tó a
terhesség során és a szoptató anyáknál is. Csak enyhe mel lék -
hatások fordulhatnak elô, és nem lép kölcsönhatásba más
gyógyszerekkel.

A fájdalom az esetek nagy részében, mint már korábban
említettük este vagy éj jel jelentkezik, mivel ilyenkor a gyermek
„ráér” foglalkozni a korábban is érzékelt fül fájdalmával. Ilyen -
kor a feje vízszintesbe kerül, s a nagyobb vérbôség miatt a füle
is jobban lüktet. Ha dobhártya szakadására utaló tünet van,
nem szabad az Otipaxot adni, mert a lidocain, hatásánál fogva
egyen súlyszervi izgalmat, és komoly szé dü lést válthat ki!

Mivel már pár csepp is elegendô a hatás kiváltásához és az
oldat átlátszó, nyugodtan cseppenthetô a hirtelen meg fájdult
fülbe, mielôtt szakorvoshoz fordulunk. 

DR. GARAY ZSOLT ADJUNKTUS, FÜL-ORR-GÉGÉSZ

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ, BUDAPEST
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.

1136 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: (06-20) 944-3540, fax: (06-1) 339-3704 e-mail: mediconsult.kft@chello.hu

A jogsegélyszolgálat továbbra is várja jelentkezésüket
minden pénteken 14 és 16 óra között.

H Í R E K
P r a x i s o k

A Pécsi Tudomány Egyetem 50 pontos kötelezô, szinten tartó tanfo lyamot (PTE/2009.II/00017) szervez csecsemô- és gyermekgyógyászoknak a Zala Megyei Kór házban
(8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1.) 2009. november 5–6–7-én. Részvételi díj: 30 000 forint. Kapcsolattartó: Nyaka Gáborné (Telefon: 72/535-970)

• Budapesten, a XXI. kerületben 1000 kártyás házi gyermekorvosi
praxisba SÜRGÔSEN helyettest keresek, valamint a praxis reális
áron eladó. Érdeklôdni: 30/308-5276-os telefonszámon lehet.

• Budapest, XVIII. kerületben 950 kártyás gyermekorvosi praxis
eladó. Érdeklôdés: 20/9125-561 telefonszámon. 

• Bács-Kiskun megyében, Kecskemét vonzáskörzetében (20 km)
folyamatosan növekvô létszámú (jelenleg 1100 fô) gyermek-
orvosi praxis eladó. 3 szobás, felújított szolgálati lakás igénybe 
vehetô, de a környezô városokból kijárással is ellátható a körzet.
Központi ügyelet van, részvétel fakultatív. 
Érdeklôdni a 20/662-8560 telefonszámon lehet. 

• Bükfürdôn az osztrák határ közelében gyermekorvosi praxis
eladó. Kártyaszám 740. Központi ügyelet van, amiben nem
kötelezô részt venni. Szolgálati lakást az önkormányzat biztosít.
Érdeklôdni 18 óra után lehet a 70/220-4248 telefonon, 
vagy e-mailen: info.maramed@gmail.com

• Budapest mellett zöldövezetben 1000 kártyás gyermekorvosi
praxis családi okok miatt eladó vagy szegedire cserélhetô. Tartós
helyettesítés is szóba jöhet. Ügyelni nem kell, termé szet közeli,
nyugodt, csendes élet, növekvô lélekszám, szolgálati lakás van 
a rendelô felett. Helyettesítés megoldott. Budapest belváros 
35 perc, kiváló közlekedés mind zónázó vonattal, mind
autópályán. Ideális kisgyermekes családnak, vagy még gyer-
meket vállalni szándékozónak. Mottó: „normális magán élet 
mellett biztos megélhetés” Részletfizetés megoldható. 
Érdeklôdni: 20/5697-528 vagy zsazsa60@gmail.com

• Szarvas mellett (Békés megyében) 820 fôs gyermekpraxis ked-
ve zô feltételekkel eladó. Nyugodt, kényelmes mun ka kö rül mé nyek.
Felújított rendelô. Központi ügyelet. Kitûnô asszisztencia. 
Jól szervezett és edukált praxis. Kiváló kollegiális viszo nyok miatt
rugalmasan tervezhetô szabadság. A tb-bevétel felett egyéb
kiegészítô lehetôségek vannak. Érdeklôdni: 70/338-7547

• Házi gyermekorvosi praxis ELADÓ. 950 fôs, Budapest, XXI.
kerület. Érdeklôdni: Dr. Küzdényi Viktória, tel.: 30/644-2614

• Budapest belvárosi, jól bevezetett házi gyermekorvosi praxis 
600 fôvel eladó 2010. januári átadással. Tel.: 70/295-09-19

• Nyugdíjas gyermekorvos helyettesítést vállal Budapesten, 
vagy Veszprémben. Tel.: 20/775-2108

• Siklóson 1100 kártyás gyermekorvosi praxisjog eladó. Kitûnô 
asszisztencia. Központi ügyelet. Érdeklôdni: 30/265-7766

• Martonvásáron lakó, nyugdíjas házi gyermekorvos helyet tesí tést
vállal a közelben. Telefon: 22/610-841 vagy 20/282-6593

• Orosházától 10 km-re házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Érdeklôdni a 30/9799-640 telefonszámon lehet.

• Ajka városban jól gondozott házi gyermekorvosi praxis azonnali
belépéssel eladó. Ár megegyezés szerint. 
Érdeklôdni: 70/372-9296. 

• Budapest XXII kerületében mûködô, 410 fôs házi gyermekorvosi
praxisom eladó. Érdeklôdni: (06-1) 356-9580

• Budapest melletti, az M0-s közvetlen közelében, Pécelen, 
850 fôs gyermekorvosi praxisomba helyettesítô orvost keresek
heti 1-2 alkalomra, illetve szabadságo lás alatti helyettesítésre. 
dr. Jávor Zsuzsanna, e-mail: javorzsuzsannadr@freemail.hu, 
tel.: 20/444-9476 

• Budapest vonzáskörzetében, Maglódon 800 fôs gyermekorvosi
praxisomat eladnám vagy teljes munkaidôben kiemelt fizetéssel
helyettes orvost keresek a praxis késôbbi megvételének
lehetôségével. Vásárlás esetén részletfizetés megoldható.
Központi ügyelet megoldott. Elérhetôség: 20/9339-755

• Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a 2. számú gyermekorvosi körzet háziorvosi teendôinek ellátá -
sára, elsôsorban vállalkozási formában. Bôvebb információ:
www.kaposvar.hu internetes oldalon, az aktuális/hirdetmények
menüpont alatt, vagy az 511-738-a telefonon.

• Budapest XIII. kerületében 760-as gyermekorvosi praxis rendkívül
sürgôsen eladó. Érdeklôdni kedden vagy csütörtökön,
munkaidôben a Mediconsult Kft.-nél lehet. Tel.: 1-339-3704

• Budapest mellett (kb. 10 km) 1400 kártyás gyermekorvosi praxis 
nyugdíjazás miatt eladó. Központi ügyelet és helyettesítés
megoldott. Érdeklôdni a 70/3765170 telefonszámon az esti
órákban lehet.

Egyesületünk címe:
1136 Budapest
Tátra u. 48–52.

Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: (1) 330-0900
Fax: (1) 238-0388

E-mail:
hgye@mail.datanet.hu

Honlap:
www.hgye.hu

Az egyesület titkára:
Fekete Éva
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