
Beszéljünk világosan!

A tizenhat évesek szûrésérôl szóló jogszabályt elôkészítô megbeszéléseken egye sü le -
tünk végig azért harcolt, hogy a gyermeket évek óta ismerô választott gyermekorvos,
há ziorvos végezze a tinédzserek szûrését. Véleményünket szakmai érvekkel alátá-
maszt va többször elmondtuk, leírtuk. Végül az a kompromisszumos megoldás szü le tett,
hogy a 16 évesek szûrését a házi gyermekorvos (a háziorvos) és az iskolaorvos egy aránt
végezheti. A megjelent rendelet azonban (ezek után ki tudja miért?) az iskola kö te le sek
szûrôvizsgálatait – a 16 évesek szûrésével együtt – a védônôk és az iskolaorvosok 
ha tás körébe utalta! Mi úgy emlékszünk, hogy nem ebben állapodtunk meg. 

Egy csata elvesztése még nem jelenti a háború elvesztését – vigasztalhatnánk ma-
gun  kat. Ezúttal azonban mégsem intézhetjük el a dolgot ilyen egyszerûen. Mégis mi
akadt most meg a torkunkon?

Egyrészt ez az intézkedés – keresztezve egyesületünk alapvetô törekvéseit – korlá-
toz  za a házi gyermekorvosok kompetenciáját. A szûrési rendelet újabb rést ütött a 18 év
alatti pácienseink ellátásához fûzôdô érdekeinken. Másrészt most már – úgy gondol -
juk – elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor világos beszédre, egyértelmû állásfog la -
lásra lenne szükség arra vonatkozóan, hogy ki milyen szerepet szán a jövôben a há zi
gyermekorvosi ellátásnak? (A Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium a
legutóbbi ülésén már megtette ezt, amikor fô törekvéseinket támogató dokumentumot
fogadott el.)

A novemberben bizalmat kapott egyesületi vezetôségnek pedig mindenekelôtt fel
kell tennie a kérdést, hogy ilyen körülmények között, ilyen játékszabályokkal meddig
képes folytatni a meccset. Meddig lehet elviselni azt, hogy mégoly megalapozott, szak -
mailag alátámasztott érveink is érdemi válasz nélkül hullnak a semmibe? Mint például
most. 

De meg kell kérdeznünk azt is, hogy szükség van-e itt bárkinek is valamiféle jövô -
kép re, koncepcióra. Vagy jobb a „valahogy csak lesz” bizonytalansága. Ez esetben
azon ban könnyebben érvényesül az erôsebb lobbik sokszor jól leplezett érdeke. Egyál-
talán, vannak-e hiteles adataink arról, hogy valójában hol látják el a gyermeke ket? Vagy
csak arról, hogy hol adták le a kártyájukat, és kinél finanszírozzák azt? A Házi Gyer-
mekorvosok Egyesületén kívül kinek a szívügye az, hogy lehetôleg minden gyerme ket
– rendszerszerûen és mindenütt – gyermekorvos lásson el ebben az országban? Talán
csak a gyermekeké, ám ôk nem hallathatják a hangjukat. 

Végre ôszintén fel kellene tárni azt is, hogy, miközben mi nagyobb praxisokért, 
kor szerû egészségközpontokért, igazságosabb finanszírozásért, vállalható házi gyer-
mek orvosi jövôképért harcolunk, vajon kinek áll érdekében, hogy erôfeszítéseinkben
mellénk álljon. Államnak, kormányzatoknak, polgármestereknek, háziorvosoknak,
védô nôk nek, a veszélyt nem érzékelô gyermekorvos kollégáinknak érdeke-e, hogy
szán dé ka inkkal ôszintén azonosuljanak? Bizony az utóbbi idôszak tapasztalatai két-
séget ébresztôek. Itt a pénz, az anyagi érdek, ott a hamis látszatok, amott meg a
szûk  látó kö rû lokálpatriotizmus vagy egyszerûen csak a kényelem, a megszokás áll az
ésszerû vál toztatások útjába. És vajon mi, házi gyermekorvosok, korunktól, mellékál-
lá sainktól, rendeléseink, praxisaink körülményeitôl függetlenül mindig, mindenhol
egy követ fú junk-e? És hányan lehetnek, akik nem is tudják, hogy mirôl van szó?

Kérdések, melyekre végre válaszolni kellene! Ôszinte, tisztázó vitákban. Hogy ne 
áltas suk se magunkat, se kollégáinkat hamis illúziókkal. Itt lenne a színvallás ideje.
Mindenki számára!  
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„... nem hiszem, hogy törvényi szintû változtatást van mó-
dunk véghez vinni. A kistérségi 2000 fôs praxisok szorgal-
mazása nem tûnik túl reálisnak. A javaslatot én nem ismerhet-
tem, bár egyszer távolról megmutatta Kálmán Misi egy kül -
dött gyûlésen, de azóta sem értem, hogy a beltartalma miért
titok akár egy küldött, akár egy «mezei» tag elôtt, ha már az ô
jö vôjérôl értekeznek. Messze van az ellátottaktól és erôsen kö -
ze lít a tevékenysége a szakellátáshoz. A célterületen dolgozók
sem felhôtlenül boldogok az ötlettôl.”

Ezek a sorok provokáltak bennünket, szerkesztôket a most
kö vetkezô oldalak megírására. Látjuk, régóta tudjuk, hogy
hiá ba gondolunk valamit tisztességesen végig, hiába írjuk le,
hiába mondjuk el, az nem biztos, hogy „átmegy”. Vagy lehet,
hogy átmegy, csak nem ért egyet vele az olvasó. Kár, ha errôl
nem kapunk visszajelzést, mert attól még nem megyünk elôbb -
re, ha az érvekre nem jönnek ellenérvek, ha egy koncepcióra
csak távolságtartás és csend a válasz. 

A 2000-es praxis címû dolgozat a Hírvivô 2008. februári
szá mában jelent meg. Egyike volt a HGYE mûködése és a Hír-
vivô megjelenése óta a lap hasábjain megjelent számos, a ha -
zai gyermekorvosi ellátással foglalkozó írásnak. Nem tartjuk
ködös fércmûnek, igenis, alaposan végiggondolt tanulmány.
Megjelenése óta nyilvános, titkosnak csak az nevezheti, aki
nem vette észre a megjelenését, vagy nem olvasta el kellô fi-

gye lemmel. Vitázni tegnap is lehetett róla és ma, holnap is sza -
bad vele, biztosan elôbbre menne tôle világ.

A levélre visszatérve: nem értünk egyet azzal, hogy azért
mert nehéz egy törvényváltozást elérni, azt akkor is el kell fo-
gad nunk, ha rossz. Aki a mai gondokat ostorozza, az a jövôt
képzeli el máshogy, és ebben benne van az is, hogy adott eset-
ben akár törvényekhez is hozzá kell nyúlni. Azok a hibák, ame-
 lyeket a jelenlegi szabályozás tart fenn, örökérvényûek lesz -
nek, ha a rossz jogszabályok utódainkat is túlélik. 

A „mezei” tag megjelölés hiába fáj, amit üzen, arra oda kell
figyelni. Arra utal, hogy másokhoz képest a vezetôség „el-
szállt”, szûk körben szakmapolitizál. Nem így akarjuk, írunk,
be szélünk, szerepelünk eleget, de attól még lehet ez a látszat.
Azt sem hisszük, hogy ha így van, az kizárólag a mi hibánk.
Nem tudjuk, mi akadályoz sokakat abban, hogy tájékozód-
janak, véleményt mondjanak, viszont belátjuk, jobb kommu-
nikációra, sokkal több egymás közötti gondolatváltásra van
szükség!

Ezért tartottuk fontosnak, hogy a forrongó, mindennapja -
in kat és egzisztenciánkat érintô kérdésekrôl a mostani Hírvi -
vô ben a szokottnál bôvebb hírt és háttér-információt adjunk.
Nem érhetünk ugyanis célt, ha az aktívan beszélgetôk körét
nem szélesítjük. 

Higgyék el: a jövônk a tét!

Titok?

Megjelent a miniszteri rendelet: az ok-
ta tási intézményt ellátó or vos feladata
lett a szeptember 1-je és a következô év
augusz tus 31-e között 16. életévüket
be töltôk záró állapotvizsgá lata.

Hogy mi ezzel a baj? Miért ágálunk
az ellen, ha egy újabb „nyû göt” most
nem épp a mi vállunkra raktak? Mert ha
azt ál lítjuk, hogy a gyermek alapellá tá -
sát nekünk, házi gyermek or vosoknak
kell végeznünk, ha azért küzdünk, hogy
ezt az ellá tást 18 éves korig mi biztosít-
suk, akkor nem fogadható el, ha egy
ko herens rendszert darabjaira szednek.
Hogy az egy sé ges egészbôl bizonyos
részeket kivesznek és azzal a jelszóval,
hogy az iskolában könnyen elérhetô a
gyerek és gyorsan lehet aránylag nagy -
számú vizsgálatot elvégezni, egy adag

alapellá tás hoz tartozó feladatot az is -
ko laorvosra bíznak. Az a baj, hogy ezzel
az iskolaorvosi rendszert erôsítik, ami -
nek nagyon is vitatható fenntartásával 
a gyermekorvosi alapellátás ma gyar or -
szá gi rendszerét gyengítik. 

Visszatérô érv, hogy: nem mindegy ki
vég zi a vizsgálatot? Lényeg, hogy el le -
gyen végezve! Meg, hogy: ha ugyanaz 
a há zi orvos, mint az iskolaorvos, akkor
nem mindegy, hogy az hol végzi el a
vizsgálatot? Nem mindegy! Egyik sem
mindegy! Az is kolában tanítsanak, a gyár-
 ban dolgozzanak, az orvosi vizsgá latot
pedig végezze a házi gyermekorvos a
házi gyermekorvosi rendelôben. Hisz mi
ismerjük a gyereket, mi tudjuk, hogy
mi kor mi volt vele, milyen az ott honi
hát   tere, és vélhetôen bizalmi kap csolat-

ban vagyunk vele. Hogy ehhez a közép -
is ko lásnak, akár a szülôvel együtt el kell
mennie a rendelôbe? Hát igen! El kell
jönnie! Csak így van, csak úgy lenne ér -
tel me a „zá ró állapotvizsgálatnak”, ha
azt nem az iskolaorvosi rende lô ben, ok-
ta tási idô alatt, iskolai tanrendtôl sür-
get ve, a feladat értékét dezavuáló kö -
rül mények között, a feladatot „kipi pál va”
végzik. Igenis, ennek a vizsgálatnak is a
házi gyermekorvos rendelôjében kel lene
történnie, megfelelô idôt szánva rá, meg -
adva a serdülônek személyisége tisz te le -
tét, megadva sa ját munkánknak és a
vizsgálatnak a „becsületét”, hitelét, rang -
ját. Ha csak egy mód van rá, a szü lô je-
len létében, mert ahogy mint szülôk, mi
is szeretnénk ott lenni, amikor 16 éves
gyerme künket egy orvos megvizsgálja,

Kié a tizenhat éves?

Háttér
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2009. június 19-én, az MGYT egri nagygyûlése során tartott
ülésén a Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollé gi -
um megtárgyalta a házi gyermekorvosi rendszer helyzetét. 
A helyzetértékelést a Házi Gyermekorvosok Egyesületének
vezetôsége a Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kol-
lé gium és a Háziorvostani Szakmai Kollégium gyermek-alapel-
látásért felelôs szakcsoportjaival egyetértésben készítette el.
A területi gyermekellátás jövôjét veszélyeztetô gondokat dr.
Kálmán Mihály, a HGYE alelnöke foglalta össze. Kiemelte, hogy:

– a gyermekorvosi ellátás jelenlegi struktúrája a 30-40 évvel
ko rábbi morbiditási viszonyokat tükrözi;

– a vegyes praxist ellátó orvosok részvétele a gyermekek és
ser dü lôk ellátásában a gyermekek életkorának megfe le -
lôen nô; következtésképpen a 18 éven aluliak 27%-ának
egész ség ügyi alapellátását a gyermekgyógyászokhoz vi -
szo nyítva alacso nyabb képzettségû és gyermekek ellátá -
sá ban jóval kisebb gyakorlattal rendelkezô háziorvosok
végzik;

– a gyermekek alapellátása fôként a gazdaságilag leszaka -
dó és /vagy stagnáló fejlettségû kistérségekben tartozik a
„vegyes” praxisokhoz, ott, ahol a gyermekek egészség-
prog nózisa elma rad a felzárkózó, fejlôdô és dinamikusan
fejlôdô térsé gek ben élôkétôl;

– szakmai és ellátási gondokat vet fel, hogy a 18 éven aluli -
ak ügyeleti ellátását az ország jelentôs területein gyer-
mek gyógyász szakképesítéssel nem rendelkezô orvosok
végzik.

A hozzáférés esélyegyenlôségének biztosítása, az ellátás szak-
mai színvonalának javítása érdekében a kollégium – elfogadva
a HGYE javaslatait – határozatában deklarálta, hogy: 

– hazánkban – lakóhelyétôl függetlenül – minden gyermek
számára biztosítani kell a gyermekszakorvosi alapellátást;

– gyermekszakorvosi alapellátásra – a szakmai irányelvek
nemzetközileg elfogadott szabályainak megfelelôen 

– a növekedés befejezôdéséig (18 éves korig) szükség van;
– a csecsemôk, gyermekek és serdülôk gyermekorvosi alap -

ellátását az ügyeleti idôszakban is egységesen biztosítani
kell;

– a fentiek megvalósítása céljából, ahol szükséges, egész -
ség  ügyi központokat kell létrehozni;

– ki kell munkálni a szakmailag és gazdaságilag stabil gyer-
mek orvosi praxisok létrehozásának és mûködtetésének
feltételeit. 

Mindezek megvalósítása kormányzati, önkormányzati, szak-
fel ügyeleti, szakmai és finanszírozói együttmûködést igényel. 

A Csecsemô- és Gyermekgyógyászati 
Szakmai Kollégium határozata

minden szülônek fontos – az kell hogy
legyen –, hogy ott legyen, amikor a gyer -
mekét vizs gálják. Nekünk meg tudnunk
kell, lát-e gondot a lányánál, fiá nál az
anya, az apa. Szükségünk van ne  künk is
arra, hogy meg osszuk a szü lô vel azt,
amit gyermekénél találtunk, nem sze -
mély telenül, egy papírlapon üzenve,
ha nem személyesen és tisz tes ségesen
tájékoztatva. Javulna a javasolt szak -
vizs gálatok elvégzésének, majd utá na a
ten nivalók meg hatá rozásának, az elle n -
ôr zés nek az esélye, ha az érintettekkel
együtt beszélnék meg azt, ami fontos.

Újra meg újra elhangzik, hogy azért
van szükség iskolaorvosi vizsgálatra,
mert ott legalább kiszûrik mindazt,
amit a rosszul dolgozó háziorvos elnéz.
És e tekintetben mindegy, hogy alap-,
vagy középfokú oktatási intézményrôl
van szó. Leírtuk, elmondtuk, nem egy -
szer, nem kétszer, hogy az ellá tó rend -
szer hibáit a szakfelügyeletnek kell de-

tektálnia és kijavíttatnia. Ha sem az
alapellátás, sem a szakfelügyelet nem
tölti be a funk cióját, arra nem az a
meg oldás, hogy azt a feladatot, ami vel
az egyik szolgáltatót megbízták, egy
azonos kép zett sé gû másik szolgáltató-
val is elvé gez tetik. Rosszabb körül mé -
nyek között és a korlátozott lehetôségek
miatt kisebb várható eredménnyel.
Pusztán ilyen ér vek alapján mûködtetni
egy pár huza mos ellátást, értelmetlen. 

Mindezek alapján igenis nekünk, há -
zi gyermekorvosoknak kellene, kellett
vol na a 16 éves korukban még hozzánk
tar to zó kat megvizsgálnunk. Hogy még
felismerjük, kivizsgáljuk, kezeljük vagy
gondozzuk azt, akit kell. Hogy a még
hátralévô két évben is nálunk marad-
janak. Azt is ki kell mondanunk ugyan -
is, hogy nemcsak a serdülônek van
szük sége ránk, ha nem nekünk is szük-
ségünk van rájuk. Nem hanyagolható el
ugyan az értük járó finanszírozás sem,

(tudva, hogy a meg szü letô új gyerekek
nem pótolják a háziorvosokhoz „öre ge -
dô” ré gi ek számát), de inkább azért,
mert tisz tes séges ellátásuk újabb bizo -
nyí ték len ne arra, hogy nem látszat-
munkára, ha nem ránk van szükség. Ser -
dülôkorban is!

De ez a hajó már elment. Elvitték az
is kolaorvosok, mert jobb volt a hátsze -
lük. Elvitték annak ellenére, hogy a gyer -
mek egészségügyi alapellátásának szak -
mailag egyértelmûen a házi gyermekor-
vos a letéteményese. Nem egy füg get -
len iskolaorvos, nem egy másik gyer-
mek házi gyermekorvosa, és nem egy
háziorvos. Nincs ezzel szemben ma, itt,
objektív, szakmai ala po kon is védhetô
érv rendszer. Ezt a jogalkotóknak, az
egész ségpolitika irányítóinak vagy tár-
sasági fôtitkároknak is be kell látniuk!
Mi aka dályozza ennek tudomásulvé te -
lét? Csak nem valami szûk látókörû, rö -
vid  távú ön ér dek?

Háttér
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Háttér

Mi a jelentôsége annak, hogy a kollégium végre deklarálta, hogy
az országban minden gyermek alapellátását gyermekorvos nak
kell végeznie, hogy a gyermekkor 18 éves korig tart, hogy ügye -
let  ben is nekünk és nem felnôttekkel foglalkozó orvos nak kell a
gye  reket látnia, és mindezek érdekében, ahol nincs a faluban gyer -
mekorvosi praxis létrehozására lehetôség, ott több települést ellátó
gyermekorvosi praxist, vagy mik ro tér ségi gyermek -egész ség ügyi
központot kell létrehozni? 

Az a jelentôsége, hogy ez a grémium végre szakított a szak mai,
társadalmi, önkormányzati, döntéshozói körökben évti ze dek óta
megszokott, de gyermekgyógyászati szempontok alapján már
elavult dogmákkal. Például azzal, hogy hiába a szak mai elvek,
egy kis faluban élô gyereknek elég a háziorvos is. Hogy egy gyer-
mek nappali bajára kell gyermekorvos, de ugyan arra a panaszra
– vagy akár egy nagyobbra – éjjel meg hétvégén már nem fel tét -
le nül. Hogy a gyermekkor ugyan a növekedés befejezôdéséig
tart, de sok esetben önkormányzat vagy há zi orvos dönti el, mikor
feje zôdik be a növekedés. És jelenti a kol légium elfogadott hatá -
ro za ta azt is, hogy az ô támogatásukkal megnôhet az esélyünk
arra, hogy lassan megtörjük közjegyzôk és képviselô-testületek,
háziorvo si szakmai és ér dek védelmi szervezetek, jogszabály alko -
tók és döntéshozók gyermekorvosi alapellátással kapcsolatos ed-
digi atti tûdjét. Azt a hozzáállást, ami – tetten érhetô, leplezni is
alig próbált – háttérbe szorítottságunkhoz vezet. 

Tudjuk, hogy az egész annyit ér, amennyit sikerül megva ló sí ta ni
belôle, de talán jobbak a majdani, ma még meg sem kezdett
egyez tetô beszélgetések esélyei, ha a hátunk mögött tudhatjuk a
gyermekgyógyászati kollégium támogatását. Velük talán lelhe -
tünk szövetségeseket a szakfelügyelet, a finan szírozó oldalán is.
Talán jobb eséllyel sikerül azt elfogadtat ni, hogy amit akarunk, az
nem ördögtôl való, és az még akkor is jobb a gyerekeknek, ha
köz ben nekünk is jobb lesz.

Tudjuk, hogyne tudnánk, hogy ha minden gyereket, 18 éves
korig, ügyeletben is, mikrotérségi központokban is házi gyer-
mek orvos lát el, akkor összességében megnô a házi gyermekor-
vosi rendszer feladata. Napjainkban sokan látunk el sok párhu za -
mos és felesleges munkával a számunkhoz, de még a 18 éven
aluliak számához viszonyítva is kevés gyereket. A nyugat-európai
országokkal összehasonlítva nálunk a gyermek orvosi praxisok
száma aránytalanul magas, a praxisokhoz tartozók száma pedig
fel tûnôen alacsony. Talán éppen megnö vekvô feladataink inspi -
rálhatják rendszerünknek azt a ra ci o nalizációját, amire már
hosszú ideje szükség lenne, de ami szerteágazó okok miatt hosz -
szú ideje várat magára.

A viszonylag kicsi gyermekpraxisok mellett saját érdekeink is
sokszor kényszerítenek bennünket látszatmunkára. Nem iga zán
rászo rulók otthoni ellátására, a dolgok következetes tisz tá zása
helyett az óvodaorvosi, iskolaorvosi munkakör támogatására,
igazolásosdira, felesleges visszarendelésekre. Mind ezt azért,
hogy feladatokkal, forgalmi adatokkal bizonyítsuk leterheltsé -
gün ket. Pedig ha megszabadulnánk felesleges feladatainktól, ha
felvállalnánk a rosszabbul ellátottakat, ha következetesen tar-

tanánk magunkat a szakmai követel mé nyek hez, akkor többet
foglalkozhatnánk azokkal, akikkel va ló ban kell, és akkor keve seb -
ben is többet érnénk el. 

Egyetértett a kollégium azzal is, hogy szakmailag és gazda sá -
gi lag stabil praxisokra van szükség. Hogy mekkora lenne egy
ilyen praxis? A mainál feltétlenül nagyobb. Németországban egy
gyermekorvosi praxis átlagos létszáma 2000! Az ellátandó popu -
lá ció, kollégáink nyugdíjhatárt közelítô korfája, az emiatt vissza-
vonulók várhatóan drasztikusan magas száma és a szakmánk
vonz erejének csökkenése miatt hiányzó utánpótlás ki fogja kény -
sze ríteni, hogy errefelé mozduljunk. Értel mes szabályozás, fel -
adat megosztás, munkarend és munka tár si létszám mellett, ekko -
ra praxisokkal már megfelelô ellá tá si lefedettséget lehet elérni és
inspiráló tevékenységet lehet folytatni. Jobban éreznénk ma-
gunkat szakmailag, javulna a finan szírozásunk, újra lenne presz -
tí zse a gyer mekorvosi alapellátásnak, megnône a pálya vonz ereje
és még nyugdíjba is el me hetnénk. 

Magunkat is becsapjuk, ha mindezzel nem nézünk szem be! 

Miért fontos?

Régió Kórház

Nyugat-Dunántúl Nagykanizsa

Közép-Dunántúl Dunaújváros

Sátoraljaújhely

Kazincbarcika

Észak-Magyarország Hatvan

Gyöngyös

Balassagyarmat

Karcag

Észak-Alföld
Fehérgyarmat

Mátészalka

Berettyóújfalu

Békéscsaba

Dél-Alföld Kiskunfélegyháza

Makó

Átmeneti periódusra megfelelônek tartott 
területi osztályok
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A gyermekgyógyászati kollégium fel mé ré se szerint az ország 36
te rületi kórhá zá ban mûködô gyermekosztályból – or vosi létszá-
muk alapján – mindössze 9 felel meg a biztonságos ellátás köve -
tel  ményeinek. További 14 még alkalmas arra, hogy bizonyos fel té   -
telek teljesítése esetén két évre átmeneti mûködési enge délyt sze -
rezzen, tizenhárom viszont már csak „nappali gyermekosztállyá”
ala kítva remélhet túlélést.

Hogy mi az a „nappali kórház”? A kol légium kórházi szakcso-
portja szerint egy gyermekosztály, ahol annak érde ké ben, hogy
az érintett területen „a fek vô beteg-ellátás ne szûnjön meg teljes
mér tékben, egy szakorvos és egy orvos ál landó jelenléte mellett
nappali ellátás történne. A munkaidô befejeztével a be teg ott -
honába, vagy a progresszivitás magasabb szintje felé távozna”.

Izgalmas kérdés és egyben válasz is arra, hogy miért pont most
foglalkozott a gyermekgyógyászati kollégium az alapellátás kér -
dé seivel. A körülmények, a gazdasági helyzet, az orvosok és nô -
vé  rek hiánya, egyszerre kényszeríti lé pés re, egymás meghallga -
tására és támo gatására az érintetteket. A mini mál feltételek
hiánya miatt veszélybe került a kiskórházak háromnegyedében 
a gyer mekosztályok jövôje. A felük átmenetileg még húzhatja, de
a másik felük csak akkor menekülhet, ha úgymond „nappa li kór -
ház zá” alakul, ahol nem kell négy szakorvosnak lennie, elég egy
is, és amíg nyitva van, egy pluszorvos, aki lehet re zi dens is, és le het
házi gyermekorvos is. Na ez az a pont, ahol a fekvôbeteg- és az
alapellátás érdekei, gondjai most ta lálkoztak. 

Az eddigi kis kórházi osztályt „nappa li kórházzá”, vagy ahogy
mi nevez nénk, „mikrotérségi központtá” alakítva el lehetne látni
a terület magasabb ellá tási szintet nem igénylô betegeit, a még
vegetáló szülészet újszülöttjeit, nem kel lene bezárni a nôgyógyá -
szatot és vele együtt a kórházat – sebészetével, belosztályával
együtt. Megmaradna az orvos, nôvér, kertész, konyhai dolgozó,
takarító, kazánfûtô munkahelye. Az itt dolgozó (egy, két, három?)
házi gyermekorvos és védônô elláthatná a város és a környezô
települések minden beteg és egészséges gyermekét, mûködhet -
ne itt heti egy-két órában kihelyezett (mond juk gyermekpulmo -
no lógiai, allergológiai, bôrgyógyászati vagy ortopédiai) szakren-
delés. Lehetne itt gyermek jóléti szolgálat, logopédia vagy neve lé si
tanácsadó és természetesen itt lenne a gyermekorvosi ügyelet
központja is. Fenn tartásáról vagy a rászorulókat be szállító jármû -
rôl (az egészségbiztosítás mellett) az ellátott települések közösen
gondoskodhatnának. Jó lehetne ez a pol gármesternek, önkor-
mány zatnak, kórházi kollégának, gyereknek, szülô nek. Jó lehet
ez mindenkinek, még a há ziorvos kollégáknak is, ha kompenzálja
ôket a finanszírozó a gyerekek el vesztése miatt kiesô pénzért.

És talán jó lenne nekünk, házi gyermekorvosoknak is. Talán jobb
körül mé nyek között, több gyereknek tudnánk éjjel is, nappal is,
biztonságosabb ellá tást nyújtani. Hogy „megérné-e” az ered-
 mény a változásba fektetett ener giát? Csak reméljük. Ha érde kel t té
lehet tenni az érintett kollégákat, talán igen. De ehhez sürgetô
szükség van a mie lôbbi, széles körû, részletekbe menô tá jé koz ta -
tás ra, egyeztetésekre, hisz ott dol gozó barátaink együtt mûkö dé -
se nél kül, vagy épp ellenükben, hamvába is halhat az elképzelés.

Nappali gyermekosztály

Régió Kórház

Nyugat-Dunántúl
Mosonmagyaróvár

Keszthely

Szigetvár

Dél-Dunántúl Dombóvár

Marcali

Közép-Dunántúl
Pápa

Komárom

Jászberény

Észak-Alföld Mezôtúr

Vásárosnamény

Orosháza

Dél-Alföld Kalocsa

Szentes

Nappali kórházzá alakítandó vagy felfüggesztendô 
területi gyermekgyógyászati osztályok

A HÁTTÉR ROVATOT SZERKESZTETTE KÁDÁR FERENC ÉS KÁLMÁN MIHÁLY

Régió Kórház

Nyugat-Dunántúl Sopron

Dél-Dunántúl
Mohács

Siófok

Közép-Dunántúl Ajka

Észak-Magyarország Ózd

Észak-Alföld Kisvárda

Baja

Dél-Alföld Kiskunhalas

Hódmezôvásárhely

Minimumfeltételeknek jelenleg is megfelelô 
területi gyermekgyógyászati osztályok



Hatodára csökkent
Sokszor tapasztalt tény, hogy sok szülô
fordul az ügyelethez halasztható, nem a
sürgôs ellátás keretébe tartozó esetekben
is. Az ügyelet azonban nem meghosszab-
bí tott rendelés, ugyanakkor nem is a sür -
gôsségi ellátás keretébe tartozó ellá tás.
Ezért a cikkemben következetesen kü lönb -
séget teszek sürgôs és sürgôsségi ellátás
között. Ez utóbbi ugyanis az Országos
Men tôszolgálat feladata. Az ügyelet fela-
data olyan hirtelen, többnyire az ügyeleti
idôben kialakuló heveny megbetegedések
ellátása, amelynek elmulasztása vagy más  -
napra halasztása esetén a beteg optimális
ellátása, gyógyulása csorbát szen ved, és
ezáltal egészsége is károsodhat. Gyermek -
 kor ban szerencsére ilyen beteg ség csak
nagyon ritkán fordul elô.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
A 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet sze rint
a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügye let
ke retében az ügyeletes orvos az ellá tásra
je lentkezô betegeket az e célra kije lölt
ügye leti helyen, illetve amennyiben a be teg
állapota azt indokolja, a beteget ott ho ná -
ban, tartózkodási helyén látja el. Az ügye -
le tet teljesítô orvos gondoskodik arról, hogy
a beteg kezelôorvosa megfelelô tá jé koz -
tatást kapjon az általa nyújtott ellá tásról. 

ALACSONY ÓRABÉR
Az elmúlt években az összevont, egy tele-
p helyen mûködô ügyeletek kialakítása el-
lenére sem javult az ügyeleti ellátás hely -
zete. Finanszírozása elsôsorban a nagy -
városokban – annak ellenére, hogy itt sok -
kal nagyobb az ügyeleti forgalom, na -
gyobb ak az esetszámok – kifejezetten ala -
csony. Az ügyeleti óradíjak sokszor egy ta -
karítóvállalat alkalmazottaiét sem érik el.
A finanszírozás elégtelensége veszélyez te -
ti az ellátás minôségét, mert egyes he lye -
ken a legképzettebb kollégák, ha tehetik,
ki maradnak az ügyeleti szolgálatból. 

GONDOLJUK ÁT AZ EGÉSZET 
A hatékony ellátás kialakítása, a gazda -
ság talan ellátási formák megszüntetése
érdekében fontos leszögezni, hogy ügye -
le ti idôszakban a gyermekek ellátását el-
sôsorban az alapellátásban, nem pedig
fek vô beteg-osztályokon kell biztosítani. 
A gyermek-alapellátási ügyeletet lehetô -
ség sze rint alapellátásban dolgozó gyer-
mekorvosoknak kell ellátniuk. Az ügyeleti
köz pon tot gyermekkórház, megyei gyer-
mek osztály közvetlen közelében vagy a
kiala kí tandó egészségügyi központokban
kell létrehozni. 

A telefonhívásokat kérdezô protokollok -
kal, hangrögzítéssel felszerelt diszpé cser -
központban, a gyermekorvosi ellátásban
nagy tapasztalattal rendelkezô, jól kép -
zett kollégának kell fogadnia. Célszerû tá -
jé koztatni a beteget arról, hogy a be szél -
getésrôl hangfelvétel készül. Az ilyen mó -
don mûködô diszpécserszolgálat lehe tô -
ségét mindenhol meg kell teremteni.
Fontos a szülô visszahívásának lehetô sé -
gét is biztosítani telefonszámának rögzí -
té  sével.

A gyermekgyógyászat szakmai szem-
pontjai alapján a házi gyermekorvosok és
háziorvos „keresztügyeletét” lehetôség
sze  rint meg kell szüntetni. Gyermeket gyer-
 mekorvos, felnôttet háziorvos lásson el
ügyeleti idôszakban is. 

Az indokolatlan házhoz hívásokat, a la -
ká son történô ellátásokat minimalizálni
kell. Az ügyeleti központban – megfelelô
felszereltség esetén – magasabb színvona -
lú ellátás nyújtható, mint a beteg lakásán.
Gyermeket – elenyészô számú eset kivéte -
lével – a rendelôbe mindig be lehet hozni.
Az ügyeletes gyógyszertárat is célszerû
en nek közvetlen közelében mûködtetni,
mert így a betegek szívesebben választják
az ügyeleti rendelôben történô ellátást. 

A sürgôsségi ellátást igénylô betegeket
az ügyelet az OMSZ igénybevételével kül -
di kórházba. Az ügyeletet ellátó orvosok
oxyológiai képzettségét, készségét rend-
szeres továbbképzéssel és szituációs gya -
korlatokkal kell növelni, szinten tartani. 

Házi gyermekorvosok gyermekosztá-
lyon történô ügyelete – gyakorlat hiányá -
ban – ellátási és egzisztenciális veszélye -
ket hordoz, ezért az ô kórházi ügyeletük
csak önkéntes alapon, a magasabb szintû
(szekunder) ellátás készségeinek és gyakor     -
latának elsajátításával vagy megújításával,
a praxis ellátásának hiánytalan meg ôr zé -
sével valósítható meg. A területen is ellát -
ha tó beteganyag kórházi ellátására hely -
te len a házi gyermekorvos kórházi ügyelet -
re kényszerítése.

Meg kell gondolni ugyanakkor a jelenle -
gi „kisosztályok” átalakítását mikrotér sé gi
alapellátási központokká, melyek a köz -
ponti gyermekügyeletet és akár a „nappa li
kórháznak” szánt funkciókat is átvehet-
nék. Ezeket az ügyeleti központokat alkal -
massá kell tenni minden, fekvôbeteg- és
szubspeciális ellátást nem igénylô eset el-
lá tására. 

Az ügyelet, a kórház és az OMSZ kö -
zött cél szerû on-line internetes kapcsolatot

biz to sítani. Ezáltal közvetlen, személyes
kom munikáció alakítható ki a különbözô
ügye leti rendszerek között, és így költ ség -
haté konyabbá válhat az ellátás. Az elekt -
roni kus taj-kártya segítségével a be teg ko-
ráb bi betegségei, vizsgálati eredményei,
eset le ges gyógyszerérzé keny sé ge, eddig
sze dett gyógyszerei azonnal lekérhetôk
len né nek. A kijáró ügyeletes or vos egy mini
notebook segítségével mobilinternet-
össze köttetéssel is kapcsolatba lép hetne 
a fenti szolgálatokkal, és hozzá fér hetne 
a beteg korábbi dokumentáci ó já hoz is.

SEGÍTSÉG A HÁZIORVOSOKNAK
Házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás csak
az egész ellátórendszer átalakításával pár -
hu zamosan, az Országos Mentôszolgá -
lat tal egyeztetve, a területi adottságokat
messzemenôen figyelembe véve alakít ha -
tó át. A fôvárosban, a megyeszékhelyeken
és ott, ahol legalább 8 gyermekpraxis mû -
kö dik, megszervezhetô a hétközi és hét -
vé gi önálló házi gyermekorvosi ügyelet.
Meg felelô gyermeklétszám esetén mikro -
tér ségi központi gyermekügyelet szerve -
zé sére kell törekedni. Kisebb városokban,
ahol ennél kevesebb praxis mûködik, dél -
elôtti és délutáni rendelések biztosításával
kell a „vegyes” ügyelet helyzetét enyhíte ni,
illetve meggondolandó a váltott gyermek-
gyógyász szakorvosi készenlét is. Hét vé -
gén a „kiterjesztett” gyermekgyógyászati
rendelések módszere alkalmazható, ami
sok helyen jelenleg is gyakorlat. Arra kell
tö rekedni, hogy a „vegyes” ellátási for-
mák mellett minél szélesebb körben biz-
to sítható legyen a gyermekgyógyászhoz
való hozzáférés lehetôsége éjszaka és a
hétvégeken is.

4 ÉV ALATT HATODÁRA 
A kényelmi, nem sürgôsségi hívások gya -
korlatát egységes ellátási rend beve ze té -
sé vel és folyamatos lakossági oktatással
fel kell számolni. A felvilágosító munka sze -
repe elsôdleges, mert ennek segítségével
az ügyeleti forgalom, az indokolatlan ellá -
tá sok száma csökkenthetô. A felvilágo sí -
tás javasolt módjai: LCD monitorokon fel -
vi lágosító filmek vetítése a rendelôk vá ró -
já ban, felvilágosító cikkek megjelentetése,
elôadások szervezése, továbbá az iskolai
egészségtan-oktatás hangsúlyosabbá té -
te le, valamint a házi gyermekorvosi praxis -
ban a szülôk folyamatos „nevelése”. Gyôr
vá rosában ezen felvilágosító tevékenység
hatására a lakáson történt ellátás ügyeleti
idôben az elmúlt 4 év alatt a hatodára(!)6
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csökkent, emellett az ügyelet ambuláns
for galma is mérséklôdött. 

AZ ELÔRELÉPÉS LEHETÔSÉGEI
Az ügyeleti ellátásnak a sürgôs, a követ ke -
zô rendelésig sem halasztható esetek ellá -
tá sának irányába kell elmozdulnia. Az
akut veszélyt jelentô, gyors állapotromlás-
sal járó betegségek, állapotok tartoznak
az ügyeleti szolgálat ellátási körébe. Az
in dokolatlan hívások, a halasztható vagy
luxus lakossági igények korlátozásában

fon tos szerepe van az egészségügyi mû -
veltség növelésének. Finanszírozhatóság
és a túlmunka-szabály szempontjából cél-
szerû minél nagyobb terület, minél több
praxis bevonása az ügyeleti ellátásba. 
A mikrotérségi központok kialakítása a
gyermekek ügyeleti ellátásában is elô re lé -
pést jelentene. A központi rendelôk és
ügyeleti szolgálatok szervezésének elôfel -
té tele az, hogy az önkormányzatok – szük-
 ség esetén – biztosítsák a betegek rende -
lô be való szállítását. 

Bármelyik ügyeleti forma kialakítása mel-
lett is dönt az adott terület önkormány -
zata, a korszerû struktúra kiala kí tá sá nak
azt a célt kell szolgálnia, hogy minél na-
gyobb arányban és lehetôleg minden
nap szakban gyermekorvos lássa el a 18 év
alatti lakosságot. 

DR. MUZSAY GÉZA

HÁZI GYERMEKORVOS, MEGYEI SZAKFELÜGYELÔ FÔORVOS, 
GYÔRI HÁZIORVOSOK ÜGYELETE KHT. ÜGYVEZETÔJE

Tisztelt Cím!

Alulírott azzal a kérdéssel fordulok az
Egész ségbiztosítási Felügyelet illeté ke sé -
hez, hogy a vidék gyermekorvosi ellátásá-
val kapcsolatos jogszabályt felülvizsgálni,
megváltoztatni szíveskedjen.

Gyermekorvosi ellátás kistelepülésen
(leg alábbis Gyôr környékén) nincs. Nem-
hogy nincs, hanem Gyôrben a gyermekor-
vosi rendelésen sem fogadják a környezô
településekrôl a beteg gyermekeket (lá zas,
köhögôs, esetleg arcüreg-gyulladásos)
csak beutalóval. Miért kell beutaló? 

Ha délután hôemelkedése van a babá-
nak, este 39,5 °C. Lázcsillapító kúp, fürde-
tés, alvás, reggel hôemelkedés, köhögés,
hányással. De a háziorvos aznap nem ren-
del, honnan vegyünk beutalót? Ha ren-
delne is, beutalót nem adna, hanem fel ír -
ná (kísérletezve) az általa jónak tartott
gyógy szert. A háziorvos még ha lelkiisme -
re tes is, nem gyermekorvos. 

A gyermekorvoslás egy fontos szakte -
rü let. Korábban havonta egy alkalommal
gyermekorvoshoz vihették a kismamák az
újszülötteket, babákat a falvakban is. Szak -
mai, gyakorlati tanácsokat kaphattak –
nemcsak a védônôtôl – a gyakorlatlan
szülôk gyermekük fejlôdésével kapcsolat-
ban. Megnyugtató tájékoztatást, segítsé -
get jelentett számukra.

Kérjük az egészségügyi illetékeseket,
min dent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen beutaló a gyermekorvosi
ren delésekre. A havonkénti kiszállásos
vizs gálat duplán, triplán megtérül az egész -
séges gyerekeket, tájékozott, elégedett
szü lôket illetôen. 

Kérjük, hogy a falvakban élôk hátránya
ne növekedjen. 

B. S.
A GYÔR KÖRNYÉKI KISTELEPÜLÉSEK GYERMEKES SZÜLEI NEVÉBEN

Szakvélemény az Országos Tiszti
fôorvos felkérésére  

Az önkormányzatok kötelezô feladata a
felnôttlakosság számára a háziorvosi, 
a csecsemôk és gyermekek részére pedig 
a házi gyermekorvosi ellátás biztosítása.
Ahol a lakosság létszáma a külön-külön
mûködô praxisok szervezését nem teszi
le hetôvé, ott csak a vegyes ellátási forma
va lósulhat meg.

A vegyes praxis orvosa szakmailag és
jo gilag hivatalosan látja el a csecsemô- és
gyermeklakosságot. Mindennap biztosít ja
személyesen vagy helyettes útján a fo lya -
matos ellátást, rendelési idôn kívül az ügye -
let megkezdéséig rendelkezésre áll. Ha
szük ségesnek ítéli, beutaló segítségé vel
konzultálhat szakrendelésekkel, kórhá zi
szak ambulanciákkal, fekvôbeteg-intéze -
tek kel. A beutaló biztosítja a párbeszédet
a kapuôr funkcióval rendelkezô háziorvos és
a szak-, illetve fekvôbeteg-ellátások kö zött.

Tudomásul kell venni, hogy a gyerme kek
alapellátásában nincs esélyegyenlô ség, 
a lehetôségek korlátozottak annak elle né -
re, hogy igen nagy a szülôi igény a gyer -
mek orvos által nyújtott ellátásokra.

Amennyiben a szülôk gyermekük szá -
mára mégis a házi gyermekorvosi ellátást
kívánják biztosítani, joguk van a szabad
or vosválasztás lehetôségével élve teljes
kö rû ellátáshoz jutni a hozzájuk leg kö ze -
lebb esô házi gyermekorvosnál, ha az ille tô
gyermekorvos a bejelentkezésüket elfo-
gad ja.

A házi gyermekorvos alapellátó orvos,
nem pedig szakambulancia, így nem fel -
adata a vegyes praxisok gyermekeinek 
szak konzultációs vizsgálata, de segítheti
az ambuláns esetekben a sürgôs ellátá-
sukat.

A kórházi gyermekosztályok – és bár me -
lyik más ellátóhely is – még a 217 /1997.
(XII. 1.) Korm. Rendelet szerint is – igény -
be vehetôk beutaló nélkül, ha a szü lô „azt
vélelmezi, hogy a gyermek egész sé gi ál-
lapota az azonnali ellátását indokolja és a
beutalásra jogosult orvos felkeresése az
ellátását jelentôsen késlelteti.”

A problémára megoldás lehet: új gyer-
mek praxisok kialakítása önkormányzati
tá mogatással ott, ahol ez a létszám és a
he lyi adottságok mellett megoldható.
Meg vizsgálandó a gyermekgyógyász kon -
zultációs rendszer – régi MSZSZ – meg  -
szervezésének lehetôsége, új tartalom-
mal, helyi önkormányzati támogatással –
mint átmeneti megoldás. A HGYE által
javasol tak alapján mikrotérségi gyermek -
praxis szer vezése, vagy a kritikus terü le te -
ken egész ségügyi ellátóközpontok létre-
hozá sa.

Összegezve: A 217/1997. (XII.1.) Korm.
Rendelet módosítását a gyermekgyógyá -
szati szakellátás beutaló nélkül történô
igény bevételére NEM javasolom.

Javasoljuk a házi gyermekorvoslás rend-
 szerének korszerûsítését, melynek részle -
tes kifejtése a Nemzeti Csecsemô- és Gyer-
mekegészségügyi Program keretében már
megtörtént.

A szakvélemény kialakítása a házi gyer-
mekorvos szakfelügyelôk, az Országos
Alap ellátási Intézet észrevételei és javas -
la tai, valamint a Nemzeti Csecsemô- és 
Gyermekegészségügyi Program keretében 
a Házi Gyermekorvosok Egyesülete által
készített, a gyermek-alapellátás korsze rû -
sí tésérôl szóló tanulmányának figyelem-
bevételével történt.

TISZTELETTEL: 
DR. KOVÁCS JULIANNA

ORSZÁGOS HÁZI GYERMEKORVOS SZAKFELÜGYELÔ

Gyermekorvos falura?
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Váci házi gyermekorvosi praxisom mellett
1998 óta látok el szakfelügyeleti feladatot.
Az elsô években büszke voltam a kine ve -
zésre, reméltem, tenni tudok magun kért.
Bár lelkesedésem fokozatosan csök kent,
részt vettem azon a pályázaton, me lyet az
ÁNTSZ Pest megye gyermek-alapellátásá-
nak szakfelügyeletére írt ki. Azt re mél tem,
hogy az Országos Szakfelügyeleti Mód -
szer tani Központ megalakulása valami
újat, jobbat fog hozni.

Az ÁNTSZ 2007-ben vonta össze a fô -
vá rost és Pest megyét közös regionális
egy séggé, azóta találkoznak a kerületi és
kistérségi gyermek-alapellátási szakfôor-
vosok negyedévente, közös továbbképzô
és tájékoztató megbeszéléseken. Ezeknek
az értekezleteknek a sorában összegezi 
a megyei és fôvárosi szakfelügyelô évente
egyszer a régió gyermekorvosi alapellátá -
sá nak helyzetét.

A gyermek-alapellátás Pest megyei szak -
 felügyelôjeként feladatom az is, hogy a
há zi gyermekorvosok segítô szándékára
építve, egy egységes szempontrendszer
kialakításával felmérjem, összehasonlít-
sam a kollégák munkáját. Úgy gondolom,
hogy a tapasztalatokat megbeszélve talán
elôbbre léphetünk.

A kistérségi házi gyermekorvosi szak-
fel ügyelôkkel közösen kidolgozott kérdô -
ív ben választ vártunk az ellenôrzött, az
újonnan létesített, az eladott, a betöltet -
len praxisok számáról, a kollégák önkor-
mán yzati kapcsolatainak problémáiról, 
a gyer mekorvos életkoráról, a munkavi -
szony jellegérôl, praxisának korcsoportos
létszámadatairól, a krónikus betegségük
miatt gondozottak számáról, rendelési
idô  rôl, forgalmi adatokról, otthonukban
ellátot tak, kórházba, szakrendelésre kül -
döt tek számáról, a praxis diagnosztikus és
te rá piás lehetôségeirôl. Rákérdeztünk a
vé dô nôi együttmûködésre, iskolaorvosi
mun kára, ügyeletre, továbbképzési rész -
vé  tel re, tudományos tevékenységre, a
szak fô or vos ÁNTSZ-tôl kapott konkrét
megbí zására is.

Pest megyében 10 kistérségi szakfôor-
vos dolgozik, az ô feladatuk a gyermek la -
kosság orvosi alapellátásának ellenôrzése.
Átlagosan 15–20 gyermekpraxis és 0–28
vegyes praxis tartozik hozzájuk. Két kollé -
ga ellenôrizendô területe kirívóan magas,
de munkájukkal probléma nem volt, nem
is panaszkodnak, csak a feladatuk jóval
nagyobb.

Minden területen van 1-1 közalkalma-
zotti viszonyban dolgozó kolléga, ôk már

a nyugdíjkorhatárt bôven meghaladó
éveik ben járnak, de mi, vállalkozók sem 
fiatalodunk: 54–57 év a korátlag. Amíg
tudunk dolgozni, nem ez a legnagyobb
baj, hanem az, hogy nincs utánpótlás. Bár
csupán 1 betöltetlen praxis van a megyé -
ben, mindössze 1 praxist sikerült eladni –
mily meglepô, a kolléganô külföldi mun -
kát vállalt! Több praxist árulnak, de nincs
vevô. Rezidens egyetlen praxisban sincs,
így nem csoda, ha sokszor a szabadságo -
lás ok megoldása is problémát jelent.

A növekvô gyermeklétszám csak két he -
lyen vezetett praxisfejlesztéshez, viszont
érthetetlen számomra, hogy ott, ahol a
legnagyobb lélekszámú (2500 fôs) praxis
mûködik, miért TEK nélkülit hirdettek
meg? Egyébként nem csak a fôváros kö -
rü li agglomerációs övezetben jellemzôek
az egyre nagyobbodó praxisok, volt olyan
kistérség, ahol általánosan is 8%-os gyer-
meklétszám-növekedésrôl számolt be a
szakfôorvos.

Az önkormányzatok–vállalkozó orvo sok
„viszonyára” jellemzô, hogy iparûzési adót
– 1 terület kivételével – mindenhol kér nek,
a közüzemi díjakba csak néhol szállnak
be. Vácott viszont önkormányzati pályá -
zatot hirdettek a betegellátás színvonalá-
nak emelésére, a mûszerezettség fej lesz -
té sére, és ezen 2 gyermekorvos is siker rel
vett részt.

Minden területen már több éve ma -
gán tulajdonban van 1-2 orvosi rendelô,
de az utóbbi idôben senki nem kezde mé -
nyezett privatizációt. Az újító javaslat is
kevés, ami jelzi, hogy elfogytak az anyagi,
és kimerültek a szellemi tartalékok is.

ÉS AKKOR JÖJJÖN 
A RÉSZLETESEBB ELEMZÉS

Az átlagosan 900–1100 fôs praxislétszá -
mok szélsôséges értékekbôl képzôdnek.
Az egyik területen 560–2140, a másikon
550–2500 jelenti a végleteket. Hogyan
tud nak ezen praxisok dolgozni, illetve
fennmaradni, hogyan tud majd a kis lét-
számú praxis tulajdonosa kiszállni a mun -
ká ból? Az egyik városban 6 orvos dolgozik,
átlagosan 800 fôs, 40–50 „csecse môs”
praxissal, a másikban két gyermekorvos
látja el a 3600 gyermeket és közöttük 
a kétszáz csecsemôt. Panaszos bejelentés
egyik helyrôl sem érkezett. De melyik a he -
lyes irány?

Az elôzô évek tapasztalatai alapján
erô södik bennem az a vélemény, hogy a
megélhetést csak a kb. 2000 fôs praxisok
fogják biztosítani. De hogyan jutunk el
odá ig? Szét kell majd osztani az eladha -

tat lan praxisokat több kolléga között? És
mi történik a kistelepüléseken, ahol erre
nincs mód? Praxisközösségekre, kistérségi
ellátást szervezôkre is szükség lesz? Nem
tudom...

Havonta átlagosan 1–5 gyereket kül de -
nek kórházba és 50–70 beteget szakren-
delésre a kollégák. Azzal is el kell majd be -
szél getni, aki csak havi kettôt, és azzal is
aki heti(!) 141-t küldött szakrendelésre.

Az otthoni betegellátás számában ér -
de kes módon nem ugranak ki a nagyobb
lét számú praxist ellátó orvosok, de közöt-
tük is van olyan, aki éves átlagban napi
12,5 beteget lát el a lakásán.

A betegellátás jellemzôen a rendelôbe
te vôdik át, a betegforgalom napi átlaga,
évszaktól függôen, 30–50, illetve 50–70
kö zött mozog.

A praxisok legtöbbjében az alapfelsze -
re lésen felül további diagnosztikai és terá -
piás eszközök segítik a definitív ellátást
(uh-gép, CRP, egyéb kislabor-felsze re lé -
sek, szem-fül-arcüreg-vizsgálathoz szük-
séges mûszerek, EKG, allergiavizsgáló kit-
tek, sókamra, porlasztók, lágylézer, ultra-
hang- te rá piás berendezések stb.).

A krónikus elváltozás miatt fokozott
gon dozásra szorulók száma átlagosan a
praxislétszám 15–20%-át teszik ki, de itt
is jelentôs különbségek mutatkoznak a
gya ko riságban.

Ki kell dolgozni a gondozási tevékeny -
sé get részleteiben jobban segítô mód-
szert, mert a számbeli eltérések mö gött a
szakmailag nem pontosan de fi ni ált be -
teg ségcsoportok és az azon belüli fo ko -
zatok pontos definíciójának a hiánya is
állhat.

Mindenki üdvözölte a Prevenar oltás
in gyenes beadásának lehetôségét, de nem
kis problémát jelentett a tervezhetôség és
a szállítások bizonytalansága. A szülôk elôtt
emiatt állandó magyarázkodásra kény sze -
rültünk, az adminisztrációs teher arányta-
lanul nagy volt, az eredmények sze rint 
– noha sok pluszmunka árán – mégis sike -
rült megoldanunk a rendkívüli feladatot. 

A korábban csak jó viszonyként jellem -
zett orvos–védônô kapcsolat mellett sza-
porodnak a „saját–idegen” miatti együtt -
mû ködési gondok. Az „orvosé a praxis, 
a vé dônôé a terület” mûködési elv a na-
gyobb településeken olyan helyzetet te -
rem tett, hogy egyetlen orvos akár hat vé -
dô nôvel is dolgozhat, ami persze fordítva
is lehet igaz. Az újabb, helyenként még
félre is érthetô védônôi útmutatások nem
tettek jót a kapcsolatnak.

Szakfelügyeleti jelentés Pest megyérôl
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Idézet az MR Kossuth Rádió Krónika c. mûsorából: „A gyerekek csak
akkor táborozhatnak, ha van három napnál nem régebbi orvosi iga-
zo lásuk arról, hogy nincs fertôzô betegségük és nem tetvesek. Ezt az
igazolást az iskolaorvosnak kell kiállítania, de ôt az iskolai szünetben
gyakran nehéz elôkeríteni, ezért a szülôk többnyire a házi gyermekor -
 vosokhoz fordulnak. Ôk viszont akár hatezer forintot is elkérhetnek a
né hány perces vizsgálatért.

Jogosan kérhetnek pénzt a gyermekorvosok a táborozás elôtti 
ru tin vizsgálatért, az egészségbiztosítási alap ugyanis nem finanszí -
roz za, ha azt nem az iskolaorvos végzi el – mondja a Házi Gyermek -
orv o sok Egyesületének egyik vezetôje. Kovács Julianna szerint 
vi   szont nem kellene túlbonyolítani a rendszert: az orvosi rutinvizsgá -
lat he lyett meg kellene elégedni egy szülôi nyilatkozattal.

Az Iskolaegészségügyi Társaság fôtitkára, Kaposvári Júlia szerint
mond vacsinált problémáról van szó. Ott, ahol az iskola és az iskola -
or vos kapcsolata jó, pontosan meg tudják beszélni, hogy mikor indul
a tábor, az azt megelôzô idôszakban bemegy az iskolaorvos és meg-
nézi a gyerekeket. Kaposvári Júlia szerint kockázatos lenne, ha csu pán
a szülô ítélné meg a gyerek egészségügyi állapotát.

Medgyasszai Melinda, az Egészségügyi Minisztérium szakállam -
tit kára a Krónikának azt mondta: a tárca egyeztet a mostani szabályo -
zásról, amely szigorú, és valóban csak az egészségügyi szemponto kat
veszi figyelembe. Azt a szakember is elismerte, hogy járványügyi ér dek
és a szülô kényelmének vagy az orvos igénybevételének kérdé se nem
teljesen egy irányba mutat. A szakállamtitkár szerint a szülôk többsé -
gé nek nyilván macera az igazolás megszerzése, de tudniuk kell: na -
gyobb biztonságban vannak a gyerekek, ha a táborozás elôtt orvos is
látja ôket.”

A riport kapcsán a Webdokin, ahol megjelent az igazolások kér -
dé sét összefoglaló tavaly novemberi Hírvivô-cikk is, újra fellángolt 
a ha mu alatt izzó kérdés.

„Fussunk neki még egyszer az igazolás témakörnek, bár úgy tû nik,
hogy hiába döngetjük a kapukat. Mindenki látja, hogy a rendel ke zé -

sek értelmetlenek, végrehajthatatlanok. Óvónô, tanár, edzô és tá bor -
szervezô azonban kéri, mert védi a hátát, a szülô is kéri, mert tô le is
kérik. A jogalkotónak, meg úgy látszik, halvány fogalma sincs a valós
helyzetrôl”.

„284/l977.(XII.23) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe
ve hetô egészségügyi szolgáltatásokról. 2. sz. melléklet: Külön jogsza -
bályok által elrendelt orvosszakértôi vizsgálatok és szakvéleményezés
(...) 6 300 Ft”

„Érdekes, amióta 3000 Ft-ért (!) adom a babaúszáshoz az orvosi
iga zolást, egyetlen egyet sem kértek. Azóta orvosi igazolás nélkül is
úsz hatnak a gyerekek?”

„Az igazolást a kórházi gyermekorvos adja ki. Ingyen. Vasárnapi
ügy letben 23.12-kor.”

„15 évig voltam Zánkán gyermekorvos. Az igazolások értelmére
sok tíz ezer gyermek táboroztatása után sem sikerült rájönnöm.

„Egy pozitívuma van egy bármilyen orvosi papírnak vagy szülôi
fel jegy zésnek: rajta van az allergia vagy a krónikus betegség diagnó -
zisa, szükséges te rápiája. Ha rajta van, fontos információ lehet.” 

„Kiskorúnak nézik a szülôt, mert csak az orvosi igazolás és pecsét
az igazi. Miért ne nyilatkozhatna felelôsen a szülô a gyermeke beteg -
sé gérôl? Kiszámol ta már valaki, hogy a rendelési idô hány százalékát
töltjük azzal, hogy lógós gyerekeknek hamis igazolást adunk? Sokszor
egyenesen a pedagógus küldi érte!” 

„A világ értelmesebb részein a szülôk el tudják dönteni, hogy gye -
reküket elengedik-e vagy nem. Itt meg a matematikaversenyre(!) is
orvosi igazolást kér nek! Miért? Változtat az igazolás bármit is, ha
megvan, ha hiányzik? Megvannak a papírok, felelôsség lerázva, ki van
pipálva, mit számít a gyerek, a szü lô, az orvos felesleges gyû rô dé se?
Csak cirkusz, pénz- és idôkidobás.” 

Igaza van Széll Jánosnak: fussunk neki újra! Újra meg újra! Amíg
szükség van rá! Ennek ugyanis akkor sincs értelme, ha pénzt kérünk
érte, és akkor sincs, ha veretesebbnél veretesebb szövegeket írunk rá.

K. F.

Igazolás – mondvacsinált probléma?

Több védônôi körzetben már számí tó gé -
pen rögzítik az adatokat, de a védônôi és
az orvosi program nem feltétlenül kom-
 patibilis egymással. Marad ezért a papí ron
keresztüli átadás, és az ezt követô újabb
adatbeviteli kényszer. Nemcsak a két szol-
gá lat használ azonban sok esetben eltérô
szoftvert, az azonos telepü lé sen lévô kol-
lé gák is többféle programmal dolgoznak.

Az iskolaorvosi munkát azokon a tele -
pü  léseken, ahol ugyanaz a kolléga látja el
a házi gyermekorvosi feladatokat, feles le -
ges, párhuzamos munkának tartják. A na -
gyobb városokban azonban hasznosnak
látják, fôleg a kampányoltások elvég zé sé -
nél. A szûrések eredményét a megfelelô
háziorvoshoz eljuttatni – megoldandó fela -
dat! Az önálló iskolavédônôi rendszerrôl
mindenki elégedetten nyilatkozott.

Dicséretes több önkormányzat anyagi
hoz zájárulása az alternatív védôoltások -

hoz. Vácott a HPV-vakcináció két dózisá-
nak költségét vállalta a képviselôtestület,
Budaörsön a HPV és a kullancsencephali-
tis elleni oltások teljes árát az önkormány -
zat fizeti.

Munkaidôn túl a gyermekeket közpon ti
– vegyes – ügyelet látja el. Több települé -
sen mûködik azonban a hétvégi délelôttö -
kön a helyi önkormányzat által finanszíro-
zott gyermekszakorvosi ügyeletet is. 
Az ügye leteket általában külsôs orvosok
ad ják, de vannak olyan települések, ahol
el vár ják a gyermekorvos részvételét.

A beszámolók hangulata nem tükröz
op timizmust. Értékében csökkenô finan-
szírozásról panaszkodnak, talán ez is sze -
re pet játszik abban, hogy a különbözô ha -
tó ságok többletmunkát igénylô újítási ja -
vaslatai iránti nincs érdeklôdés. Tudo má -
nyos munkát csupán a ráckevei kistérség-
ben dolgozó – a közelmúltban még klini -

kai szakorvos – nefrológus, illetve drog-
preven ciós képzettséggel is rendelkezô
két házi gyermekorvos végzett.

A helyettesítési lehetôségek megol-
datlansága miatt egyre nehezebb a to -
vább képzéseken való részvétel. A leg -
többen ezért a szûkebb körben tartott,
helyi kép zési formát részesítenék elôny-
ben. A mind eddig megoldatlan minôség-
biztosítás te rü letén talán elôrelépést hoz
a minisz - té rium és az OALI most indult
pályázata. 

Összefoglalva: úgy látom, hogy me -
gyénk ben a gyermekellátás szakmai szín-
vonala jó. 

A hivatástudatunkból adódó energi ánk,
terhelhetôségünk azonban kezd le me  rül ni. 

DR. SOLTÉSZ ANDREA

MEGYEI HÁZI GYERMEKORVOS SZAKFELÜGYELÔ
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Nem tu d o m,
hogy leírta-e
valaha is va -
laki, hogy mi

egy szakmai-tudományos konfe -
ren cia sikerének a tit ka. Ha le ír ta

vol na, ta lán ilyes mi ket sorolt vol na:
gondos elô ké szítés és szervezés, precíz

lebo nyolítás és nem utolsósorban a té -
mák, az elôadók kö rültekintô kivá lasz tása.

Nézzük a szervezést… Ezúttal már a
11. Kávészünetet szerveztük maroknyi kis
csapatunkkal. Szinte ugyanazokkal, akik -
kel az elsôket, a 10 évvel ezelôttieket is
pró bálgattuk. Most is, mint hajdanán,
hoz tuk a trógerolóruhánkat, mert a ter-
met, a környezetet valahogy be kellett
ren dezni és hoztuk a „fellépô” ruhánkat
is. Mert immár több mint egy évtizede mi
vagyunk a díszlettologatók, a rendezôk és
imitt-amott a szereplôk is. Így van ez ak -
kor is, ha most már a szálloda emberei is
besegítenek. Már csütörtökön megér kez -
tünk, s megérkezett velünk az utóbbi évek-
 ben már valamelyest csökkenô, de mégis
elmaradhatatlan lámpaláz. Az idô múlá -
sá val, a megszerzett tekintélyes gyakorlat-
tal ez akár már el is maradhatna, de vala-
hogy mégse marad el. Ugyanazok az ide -
ges félmondatok, viták zajlanak le köz -

tünk, mint az elôzô tíz Kávészünet elô es -
té  jén. Na jó, egy kicsit azért már jobban
tu dunk uralkodni magunkon. 

Hova kerüljön a felirat, az asztalterítô
jól áll-e, elég lesz-e a szék, mûködnek-e a
mikrofonok? Rendben vannak-e a kiállí -
tók, összeállt-e a több száz regisztrációs
csomag? És ki tudja mennyi részlet az ép -
pen illetékes fejében… Pedig most már
tu lajdonképpen megy minden, mint a ka -
ri kacsapás. S noha az eredmény – mér ték -
adó vélemények szerint – már kezd egy
profi munkára hasonlítani, a mi legbelsô
érzéseink azonban maradtak ugyanazok
az autodidakta, lelkes amatôr érzések,
amiket a kezdetektôl hurcolunk magunk -
kal. De talán jól van ez így, s nem kell eze ket
palástolnunk vagy szégyellnünk. Te kint sük
ezt is a valamiféle kuriózumnak. Netán
bájnak… 

Doló a háziasszony gondosságával,
min  denre kiterjedô figyelmével intéz ke -
dik, még a félrecsúszott nyakkendôket is ô
igazgatja. Póta Gyuri a kiállítókkal fog lal -
ko zik, ôket helyezi el. Ott most ilyenkor van
a nagyüzem. Ez sem mindig könnyû fela-
dat. Kádár Feri a szemét mindenen rajta
tartó fôrendezô. Hosszú listával a kezében
jár-kel, s kihúzza a már elintézett dolgo-
kat. Én meg próbálom az egészet fejben

lejátszani, mind a három napot, konferen-
cia megnyitóstul, zárásostul, s azt is, ami
persze közte van. A legjobb hely és alka-
lom erre a még ilyenkor teljesen üres kon-
ferenciaterem. Leülni csendben az üres
széksorokba és még egyszer átgondolni,
elképzelni az egészet. Mit is szeretnénk,
ha mindebbôl a végén kijönne? Lazítás,
baráti beszélgetések és továbbképzôdés.
Arányok, hangulat, szakmai üzenetek. 
A fô cél természetesen az, hogy mindenki
jól érezze magát és hasznosan töltse el
ezt a siófoki három napot. 

S mindennek az aprómunkának elnö -
künk, Huszár András ad nyugalmával, böl -
csességével távolabbra és magasabbra te -
kintô perspektívát. Ebbôl a szellemi véd-
nök ségbôl a valós történések forgatagába
zökkenti ôt is az, hogy az érdekvédelmet,
a szakmapolitikát és az egyesületünk mû -
ködését tárgyaló küldöttértekezlet fazo ní -
ro zása az ô feladata. A „Palántások” pe -
dig szinte a kulisszák mögött az egész
rendezvény vázát adó, igen fárasztó hát-
térmunkát biztosítják.

Mire persze idáig eljutunk, már átdol-
go zott hétvégék, éjszakába nyúló esték
állnak mögöttünk. Egy Kávészünet-kon-
ferencia elôkészítésének ideje közel egy
év, az akkreditációs program összeállí tá -

A tizenegyedik
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sá tól – természetesen egyre gyorsuló tem-
póban – a megnyitó pillanatáig. A jövô évi
Kávészünetet például már most el kell
kez denünk szervezni, mert az akkreditá-
ciós csomag elkészítésének határideje rö-
vi desen lejár. Fô témák, címek és elôadók?
Határidô: 2009. augusztus 15.!

De most még nézzük a legutóbbit. Mit
is vesztett az, aki nem tudott, esetleg
most nem akart velünk tartani?

Kezdetnek, de korántsem csak beme le -
gí tésnek Huszár András vezetésével és
szakmapolitikai beszámolójával mindjárt
az elején küldöttértekezlet. A pénzügyi
be számoló és a jövô évi költségvetési ter-
vezet elfogadása után sorra bemutatkoz-
tak az egyesület vezetôségének régi és új
tagjai a gondjaikra bízott területek prob-
lémáinak rövid bemutatásával. Finanszí ro -
zá sunk anomáliái, taj-ellenôrzés, szûrô -
vizsgálatok, ügyelet, igazolások kérdése
került röviden áttekintésre. A küldöttér te -
kezlet egyik fontos végsô kicsengése az
volt, hogy a 18 éven aluliak orvosi ellátás-
nak kompetenciája csorbítatlanul a házi
gyermekorvosokat illeti. Ezt a célt támo-
gatva kell a finanszírozásunkat megol da -
ni, torzulásait megszüntetni, a születô
jog szabályokat véleményezni.

A tudományos program az idén három
fô kérdéskörre épült. A gyógyszeres terá -
pia, a kommunikáció és a gyermeksebé -
szet legújabb eredményei szerepeltek az
akkreditált elôadások témáiként. Az akk -

re ditált elôadók sorában olyan kiemel ke -
dô személyiségeket köszönthettünk, mint
Vekerdy Tamás és Verebély Tibor. Vekerdy
tanár úr elôadása alatt – ahogy mondani
szokták – a légy zümmögését is meg le he -
tett hallani. Amit mondott, az messze túl-
mu tatott az eredeti témán, a kommuni -
ká ció kérdéskörén. Soha ennyit nem tud -
hattunk meg a gyermekek és a felnôttek
vi lágáról, mint ebben a rövid órában. És
magunkról, gyermekorvosokról. Verebély
professzor és munkatársai pedig fôleg
azzal nyûgöztek le bennünket, hogy vilá-
gos és számunkra is érthetô elôadások-
ban mutatták be, hogy mit tud ma már a
gyermeksebészet. Hát szédítô dolgokat…
Ezeknek az új mûtéti megoldásoknak a
be fogadásához bizony már képzeletünkre
és térlátásunkra is szükség volt.

Fekete professzor a tôle megszokott
hu morral és élvezetes kultúrtörténeti is-
me retekkel vezette, moderálta a prog ra -
mot. Fekete Ferenc fôorvos állította össze
a gyógyszeres kezelésrôl szóló elôadás-
blokkot, melynek meghallgatása után ta lán
jobban élhetünk a racionálisabb gyógy -
szerválasztás lehetôségével. Ahogy Fekete
professzor tréfásan megjegyezte, a „dup -
la-Fekete”– ahogy az már egy Kávészü ne -
ten illik – hatott. A gyógyszeres terápia
elôzetesen talán túl elméletinek tûnô kér -
dé seit az elôadók olyan gyakorlatias szem-
 lélettel és humorral adták elô, hogy nehéz
lett volna nem odafigyelni. 

Kiemelt blokkokban tárgyaltuk meg a vak-
cinológia legújabb eredményeit és Páll
Gabriella moderálásával a baleset-meg -
elô zés problémáit. Melles Márta az OEK
fô igazgatója a morbiditási és mikrobioló-
giai surveillance javításának hangsúlyo zá -
sa mellett beszámolt az influenzahelyzet
legújabb állásáról is.

A kiállítóknak nemcsak a szponzorációt
köszönjük. Hálásak vagyunk nekik képzé-
se ink, rendezvényeink, kollégáink támo-
ga tásáért, a speciális információkért, me -
lyeket a kávészünetekben csak tôlük kap -
ha tunk. A társasági programok ezúttal is
színvonalas szórakoztatást nyújtottak, és
bár a péntek esti színielôadásnak nem volt
olyan fergeteges sikere, mint tavaly a
Pres sernek, a forró rétes mindent kárpó-
tolt. A szombat esti „Csak fiataloknak”
szóló program táncban, zenében az ilyen -
kor mindig tapasztalható oldott hangula-
tot eredményezte. Külön érdemes meg -
em líteni az egyesület vezetôségének dalra
fakadását, már csak azért is, mert ilyen
még nem volt. Kétségtelen, hogy a leg-
nagyobb tapsot ekkor kaptuk. A lemez fel -
kérés még mindenesetre várat magára…. 

A visszajelzésekbôl ítélve, a tizenegye -
dik is sikeres volt, reméljük, hogy nem
csak azok jeleztek vissza, akiknek ez volt a
vé le ményük. Tanulni ugyanis a hibákból
lehet igazán… Még ennyi év után is.

K. M.
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Jelentôs áttörés
A Cervarix® kiváló immunválaszt vált ki –
de rült ki a két forgalomban lévô, méhnyak -
 rák elleni oltóanyag elsô, közvetlen össze-
hasonlító vizsgálatából. A GlaxoSmith Kline
méhnyakrák elleni oltóanyaga, a Cer varix®

szignifikánsan erôsebb immun vá laszt vált
ki, mint a Gardasil®(Silgard®) – mutatta ki
a két forgalmi enge déllyel rendelkezô hu -
mánpapillomavírus-(HPV)-vak cina elsô
szé  les körû összehasonlító vizsgálata. 
A 25. Nemzetközi Papillomavírus Konfe -
rencián (2009. május 8–14., Mal mö, Svéd -
ország) ismertetett összehasonlító vizs-
 gálat az immunválasz két kulcs fon tos ságú
mutatóját, a neutralizáló anti testek és 
a B-memória sejtek alakulását vizsgálta
abból kiindulva, hogy e para mé te reknek
jelentôs szerepük van abban, hogy a vak -
ci na hosszú távon megfelelô védelmet
nyújt son a nôk szá má ra a HPV-fertôzés és
a következményes méhnyak rák ellen.1

A Cervarix® által indukált neutralizáló
antitestek szintje minden vizsgált életkori
csoportban (18–45 éves nôk) legalább két-
 szer magasabbnak bizonyult a Garda sil®

(Silgard®) által kiváltottnál a HPV 16-os, és
több mint hatszor magasabbnak mér ték a
HPV 18-as típusa estében. Ezek az eredmé -
nyek statisztikailag szignifikánsak voltak
(p<0,0001). A Cervarix®-szal oltott csoport -
ban magasabb volt a cervicalis vá la dék -
ban kimutatható neutralizáló anti tes tek
szintje, és több B-memóriasejt termelését
indukálta, mint a Gardasil®(Silgard®).1

Dr. Mathiasz Dóra, a GlaxoSmithKline or-
v osigazgatója elmondta: „A neutralizá ló
antitestek jelenléte a szérumban és a fer-
tô zés helyén (a cervixben) a vakcina indu -
kálta HPV elleni védelem fontos részei.
Most elôször jutottunk meggyôzô klinikai
bizonyítékokhoz arról, hogy a két oltó -
anyag nem azonos szintû immunválaszt
generál a HPV két leggyakoribb rákkeltô
típusa, a16-os és 18-as ellen. Meggyôzô -
dé sünk, hogy ezek az eredmények – e kon-
 ferencián bemutatott további kulcsfon -
tos ságú vizsgálatok új eredményeivel
együtt – jól demonstrálják a Cervarix®-ban
rejlô lehetôségeket.

A méhnyakrákot megelôzô védôoltás
ki fejlesztése jelentôs áttörést jelent a le súj -
tó, a nôket gyakran életük delén meg ren -
dítô betegség elleni küzdelemben. A GSK
elkötelezett, hogy hosszú távú vizsgála-
tokat végezzen annak érdekében, hogy
minél jobban megérthessük a két for ga-
lomban lévô oltóanyag közötti hason ló sá -
gokat és különbségeket. Ezzel még inkább
ráláthatunk a vakcinációnak a méh nyak rák
elleni küzdelemben betöltött szere pé re.” 

Mindkét oltóanyag megfelelô bizton-
sági profillal rendelkezik.1

A III. fázisú (HPV-008) vizsgálat záró
ana lízisének eredményeit ugyancsak ezen
a konferencián prezentálták. Az eredmé -
nyek szerint a Cervarix® magas szintû és
sta tisztikailag szignifikáns hatékonyságot
mutat a HPV 16 és 18 típusokkal össze-

füg gésben kialakuló precancerosus elvál-
tozások ellen. Az adatok azt is mutatják,
hogy a Cervarix® néhány további (a HPV
16-os és 18-as típus melletti), gyakran rák -
keltô HPV-típussal összefüggésbe hoz ha tó
precancerosus lézió ellen is típus spe ci fikus
védelmet biztosít. 

A biztonsági profil a Cervarix® védô ol -
tás ban részesült csoport és a kontrollcso-
port körében hasonlóan alakult, a Cerva rix®

jól tolerálhatónak bizonyult.2

A Malmôben bemutatott harmadik
vizs gálat eredményei azt demonstrálták,
hogy a Cervarix® magas és tartós antitest-
szintet biztosított a HPV 16-os és 18-as tí-
pu sa ellen az oltás beadása utáni 7,3 éves
követés során. A mai napig a törzs köny ve -
zett méhnyakrákvakcinák esetében ez a
leghosszabb követési idô.3

A méhnyakrákot megelôzô oltóanya -
gok nak hosszú távú védelmet kell biztosí-
taniuk, mivel a nôk egész életük során fo -
gé konyak a HPV-fertôzésre és az ezzel
összefüggésben potenciálisan létrejövô
cervicalis léziók kialakulására. Az immun -
válasz és a védelem szorosan összetartozó
fogalmak. 

Referenciák
1. Einstein M et al. Immune response after primary vaccination course: a com-
parative trial of two HPV prophylactic vacci nes. Invited abstract presented at
the 25th International Papil lomavirus Conference (IPV) 8-14 May 2009;
Malmo, Sweden
2. Paavonen J et al. Final phase III efficacy analysis of Cerva rix™ in young
women. Abstract  presented at the 25th Inter nati o nal Papillomavirus Confer-
ence (IPV) 8-14 May 2009; Mal mo, Sweden
3. De Carvalho N et al. Immunogenicity and safety of HPV-16 /18 AS04-adju-
vant ed vaccine up to 7.3y. Abstract presen ted at the 25th International Pa-
pillomavirus Conference (IPV) 8-14 May 2009; Malmo, Sweden

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központ és a Gézengúz Alapítvány 
kétnapos, akkreditált tanfolyamot szervez 2009. szeptember 11–12-én, melynek címe:

Intervenciómenedzsment a gyermekkori rehabilitáció határterületén
– az alapellátás lehetôségei a Huple program segítségével

Fô témák: 
• A gyermekkori rehabilitáció finanszírozási és jogszabályi háttere 
• Rehabilitáció a közfinanszírozásban, kapacitásstruktúra és finanszírozás 
• A védônôk szerepe a prevencióban és a korai felismerésben 
• A Huple program tudományos hátterének és alkalmazhatóságának megismerése 

A tanfolyam elvégzéséért 44 kreditpont kapható.

További információ és jelentkezési lap: www.emk.sote.hu, www.gezenguz.hu
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Idén 20 éves az ENSZ Egyezménye a Gyer-
mek Jogairól. Az Egészségügyi Törvény és
a gyermekek védelmérôl szóló törvény
szel leme is tükrözi az ENSZ-határozatban
meg fogalmazott elveket. Hazánkban 1997  -
tôl megkezdték mûködésüket a beteg- és
gyermekjogi képviselôk. A Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága szervezésében a
„Gyermekekért, a 21. századért” címmel
1996-ban Visegrádon tartott konferencia
zárónyilatkozata kiemeli a gyermekjogok
érvényesítésének szükségességét.

Elôször Angliában, majd számos or -
szág ban, így hazánkban is felismerték,
hogy a kórházi kezelés pszichés ártalma -
kat okozhat, és ezen változtatni kell. Egy
európai civil szervezet a European Associa -
tion for Children in Hospital (EACH) 10
pont ból álló chartát fogalmazott meg a
kórházban kezelt gyermekek jogairól. En -
nek elfogadását kívánatosnak tartják vala-
mennyi európai kórház számára. A WHO
egyik kiemelt programja az „Egészség-
meg ôrzô Kórház Mozgalom” (Health Pro-
moting Hospitals), melynek munkájában
az Országos Gyermekegészségügyi Inté zet
is részt vesz. Ennek keretében kérdô íves
felmérést végeztünk a gyermekek joga i -
nak érvényesülésérôl a hazai fekvôbe teg-
intézményekben. Ezt a munkát a el múlt
év ben a gyermek-egészségügyi alap ellá -
tás ra is kiterjesztettük.

ADATOK ÉS MÓDSZEREK
A házi gyermekorvosok körében 500 kér -
dô ívet osztottunk ki a Magyar Gyermekor-
vosok Társasága 52. Nagygyûlésén, vala -
mint a Házi Gyermekorvosok Egyesülete

X. Kávészünet-konferenciáján. Az iskola -
egészségügyben dolgozó kollégákat to -
vább képzô tanfolyamukon kerestük fel, itt
80 kérdôív került kiosztásra. A vegyes pra -
xis ban dolgozó kollégákat civil szerveze -
tei ken keresztül próbáltuk elérni. 

EREDMÉNYEK
A 680 kérdôívbôl 242-t küldtek vissza.
81,5 százalékuknak volt tudomása az ENSZ
Gyermekek Jogairól szóló Egyez mé nyérôl.
A válaszadók közel 93 százaléka tudott a
betegek jogairól, de ebben a be teg jogi
kép viselôk szerepe igen csekély (6,9%)
volt. Ez összhangban van azzal a ténnyel,
hogy a válaszolóknak csak 18,8%-a ta lál -
ko zott betegjogi képviselôvel. Míg a 
be teg jogi képviselôk létérôl a többség
(93,8%) tudott, a gyermekjogi képviselôk
létezésérôl csak a válaszadók fele értesült.

A gyermek-egészségügyi alapellátásban
dolgozó szakemberek közel 93%-a képes
biztosítani az egyik legfontosabb jogot, az
ellátáshoz való egyenlô hozzá fé rés jo gát.

Tájékoztatást a vizsgálatokról, diagnó -
zis ról és kezelésrôl a válaszadók többsége
a gyermekeknek és szüleiknek egy aránt
nyújt. Az a néhány kolléga, aki az „egyik
sem” kategóriát jelölte meg, illetve aki csak
a gyermeknek ad tájékoztatást, az is ko la -
egészségügyi szolgálatban dolgozik. A fel -
mérésbôl kiderül, hogy a kollégák több
mint 10%-a csak a szülônek nyújt a diag-
nó zissal kapcsolatos tájékoztatást.

A kitöltôk közel 15%-a tapasztalta,
hogy betegek adatai illetéktelen kézbe ke -
rültek. A megkérdezettek közel 95%-a vá -
la szolta, hogy a gyermekek kezelése so -

rán, a szülônek lehetôsége van beleegye -
zést adni a gyermekek kezelésébe. A vá -
lasz adók 94%-a a gyermekek véleményét
is kikéri. Megállapítható, hogy a kollégák
közel felének okozott gondot az ellátás
visszautasítása, ezen belül kiemelkedik a
vizsgálat, a kórházi beutalás és a védô ol tás
elutasítása. A kollégák több mint 92%-a
biztosítani tudja a bizalmas légkört, ami 
a ka maszok esetében különösen fontos. 
A válaszadók több mint 20%-ánál nem
oldható meg, hogy csak indokolt esetben
kerüljön kórházba gyermek, melynek fô
oka a családok szociális helyzete, de emel-
lett az ellátórendszer sem felel meg teljes
mértékben ennek az elvárásnak. A felmé -
rés bôl az is kiderült, hogy a kollégák sok-
szor szembesülnek az együttmûködés hiá -
nyával, esetleg agresszivitással az ellátot-
tak részérôl.

KÖVETKEZTETÉS
Örvendetes, hogy a korábbi vizsgálatok hoz
képest javult a gyermekek jogainak isme -
re te a szakemberek körében. A gyermek -
egészségügyi alapellátásban dolgozó szak -
emberek és a betegjogi képviselôk kö zöt ti
kapcsolat fejlesztése feltételezhetôen javí-
ta ná a betegek jogainak érvényesítését az
alapellátásban.

A Gyermekjóléti Szolgálatokkal való
köz vetlen kapcsolat magas aránya (80,5%)
egy részt mutatja a szolgálat hatékony mû -
ködését, másrészt arra utal, hogy a gyer -
mekvédelmi szakemberek felismerték az
egészségügy fontos szerepét a jelzôrend-
szer mûködésében. A korábbi vizsgála -
tunk ban kapott adatokhoz képest a tájé -

Gyermekjogok az alapellátásban
Kovács Zsuzsanna dr., Scheiber Dóra dr., Valek Andrea dr., Árki Ildikó dr., Mramurácz Éva dr.

Országos Gyermekegészségügyi Intézet (fôigazgató: Mészner Zsófia dr.)

Az indokolatlan beutalások oka Visszautasított ellátások
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Tisztelt Szerkesztôség!

A Hírvivô legutóbbi számában „Hiába sü -
tött a nap…” címmel jelent meg írás J. G.
tol lából, mely néhány kritikai észrevételt
fogalmaz meg a legutóbbi gyermekgyó-
gyászati, kötelezô szinten tartó tovább -
kép zés szervezésével kapcsolatosan.

Nem szeretnék foglalkozni azzal a prob-
 lémával, ami a regisztrációs díj mértékét,
illetve a szakmai program színvonalát és
összeállítását illeti, mert ez az egyetem
ve zetôinek kompetenciája.

Sokkal kellemetlenebbek azok a megál-
la pítások, melyek nem tükrözik a valósá-
got. Az elsô ilyen a parkolás. Valóban, az
Európa Kongresszusi Központ zárt par ko -
lója 60 férôhelyes, de a környéken több
mint 300 gépkocsi tudott parkolni a kör -
nye zô utcákon, illetve más, alternatív he -
lye ken (pl. a közeli iskola parkolójában, 
illet ve a Rege Szálló parkolójában) – díj-
men tesen! 

A regisztrációban 8, illetve 12 fô dol-
gozott egyszerre regisztrációs pultonként
és nem volt jellemzô a sorban állás. Ezt az
is iga zolja, hogy kiállítókkal együtt kb. ezer

fô regisztrált be egy óra alatt elektroniku-
san, illetve vehette át munkafüzetét. 
Az elsô délután kivételével még a ruhatár-
ban sem kellett várakozni távozáskor sem. 
A nagy elôadó valóban 650 fô befoga -
dására alkal mas, és épp ezért alakítottunk
ki to vábbi két termet 200–250 fô szá má -
ra, hogy legyen elegendô hely. A regiszt -
ráció alapján 900 fô ült a termekben –
200 szék üres volt.

A regisztrációs díjak ma Magyarorszá-
gon jellemzôen nem tartalmaznak ellá -
tást, mert ennek nagyon komoly adóvon-
zata van. De szervezôként törekedtünk a
szolgáltatókkal minimális árakat elérni
erre a rendezvényre. 4200 Ft volt egy
ebéd 1 kávéval és 1 üdítôvel, svédasztalos
jelleggel. Nem hiszem, hogy ez egy bu-
dapesti négycsillagos szállodában drágá-
nak mondható. Nem hiszem, hogy a részt
 vevô orvosok nem kapták meg az illô elis-
merést az egyetem vezetôi vagy a szer ve -
zôk részérôl. Pontosan a résztvevôk meg-
becsülése miatt döntöttünk úgy Tulassay
és Szabó professzor urakkal egyetértés-
ben, hogy nem egy lepusztult, sötét, ele-
ganciát nélkülözô helyen szervezzük a to -

vábbképzést pusztán csak anyagi okok
miatt. (Budapesten ezen továbbképzés 
le bonyolítására alkalmas szálloda kettô
van – illetve a Budapest Kongresszusi Köz -
pont –, de ezen szolgáltatók költségei
erre a to vábbképzésre vállalhatatlanok és
megfizet hetetlenek lettek volna.) Hason-
lóan ragasz kodtunk a munkafüzet kiadá -
sá hoz, aminek szintén többmilliós költsé -
ge volt és amely megkönnyítette a részt -
vevôk vizs gára történô felkészülését.

Az egyre csökkenô támogatói kedvet
mi is érezzük, de ennek ellenére szeret -
nénk a rendezvények eleganciáját és szint -
jét megtartani. A gyermekgyógyász kö te -
le zô szinten tartó továbbképzés nagy kihí -
vás volt számunkra ezzel a létszámmal 
– figyelembe véve azt a tényt is, hogy a
részt vevôk többsége az utolsó néhány hét-
 ben jelentkezett.

Mi nagyon sok pozitív visszajelzést
kap     tunk a szervezést illetôen.

ÜDVÖZLETTEL:

BAGDI KÁROLY, ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ

CONVENTION BUDAPEST KFT.

Tisztelt Szerkesztôség!

Sajnálattal olvastuk a Kötelezô Gyermek-
gyó gyász Továbbképzô Konferenciával kap -
csolatban megjelent cikket, mely a ren-
 dez vényt egyoldalúan, csak a rendezôk -
nek felróható hibákért kritizálta. A Sem-
melweis Egyetem a továbbképzô tanfo -
lyamokat nem üzleti alapon rendezi, ha -
nem olyan állami feladatot lát el, melyre
az állam már évek óta nem biztosít for-
rást. Nemzetközi összehasonlításban egy
hasonló méretû rendezvény részvételi díja

többszöröse annak a 42 000 Ft-nak, mely
regisztrációs díj valóban nagyon sok egy
magyar gyermekgyógyász szakorvos át-
lag jövedelméhez képest. A problémát
azon ban én az alacsony jövedelemben lá -
tom, hiszen a rendezés kapcsán felmerülô
költségek az európai átlaghoz közelítenek,
és nem a jövedelmekhez alkalmazkodnak.
J. G. elôadások tematikájára vonatkozó
ész revételeit azonban határozottan vissza
kell utasítanom. Az ötévente egy alkalom-
mal megrendezésre kerülô kötelezô to -
vábbképzô tanfolyam fô célja olyan infor-

mációk közvetítése a szakorvosok szá má ra,
melyekkel a napi gyakorlatukban vagy az
egyéb továbbképzôkön nem találkoz hat -
tak. A program összeállításánál nem le -
het tünk tekintettel arra, hogy az álta lunk
fontosnak tartott információk jelentô sé -
gét mind a 900 résztvevô egyformán hasz -
nosnak értékelje. Szerencsére a J. G. által
kifogásolt témák nagyon sok részt ve vô
számára igenis hasznosnak bizonyultak.

DR. SZABÓ ANDRÁS

EGYETEMI TANÁR

Sajnálattal olvastuk!

koz tatással kapcsolatban jobb eredmé -
nye ket kaptunk. Sajnálatos, hogy a kitöl tôk
közel 15%-a tapasztalta, hogy bete gek
ada tai illetéktelen kézbe kerültek.

Hazánkban az Egészségügyi Törvény
elôírja, hogy kérni kell a szülô beleegye zé -
sét a gyermek kezelésébe, s ez alól csak az
életveszély elhárításakor lehet eltekinteni.
Felmérés során erre az orvosok az esetek
95%-ában tudnak lehetôséget biztosítani.
A kérdôív nem tér ki arra, hogy a hiányzó
5% hátterében mi állhat. Feltételezésünk
szerint a következô esetekben fordulhat
ez elô: az önállósodó kamasz egyedül jele -
nik meg a rendelésen, a szülô nem tud ja,

vagy nem akarja belegyezését adni, a szak -
ember (iskola-egészségügyi szolgálat) nem
tud vagy nem akar a szülô egyet érté sé re
lehetôséget nyújtani, gyermekintéz mény
kéri a gyermek ellátását.

Az ellátás visszautasítása a kollégák
csak nem felénél okozott gondot. Ezt a je-
len séget is meg kell tanulnunk kezelni. 
A régi paternalista módszerek helyett
egyenlô partnerként kell kezelnünk gon-
dozottainkat és szüleiket, és meggyôzni
ôket döntéseink helyességérôl. Napi prob-
léma a védôoltások megtagadása, ami
népegészségügyi szempontból is fontos
kérdés. 

Az EACH Charta egyik legfontosabb pont -
ja, hogy csak feltétlenül indokolt eset  ben
kerüljön kórházba gyermek, ezt a vá lasz -
adók közel 80%-a tudja megvalósítani.
Tekintve, hogy a válaszadók között igen
csekély volt a vegyes praxisban, hát rá nyos
helyzetû régióban dolgozó kollé ga, való -
színû, hogy országos átlagban ez az arány
rosszabb. Az utóbbi idôben egyre többet
beszélünk a betegek jogairól, az ellátók
jogainak kérdése viszont háttérbe szorul.
Sokszor tapasztaljuk az együtt mû ködés
hiányát, sôt esetenként agresszivi tást is.
Ennek megoldására hasznos lenne szak-
mai ajánlást tenni.





19

Kardos 
Gabriella 

rovata

H1N1
(Összefoglaló a WHO a CDC és a N. Engl. J. Med. legújabb információi alapján)

2009. június 11-én a WHO a H1N1 influ -
en za okozta megbetegedéseket világjár -
vánnyá minôsítette, vagyis hatos fokozat -
ra emelte a készültséget. A hatos fokozat
nem az influenza súlyosságának mértékét
jelenti, hanem azt, hogy milyen gyorsan
és hogyan terjed a vírus okozta megbe te -
gedés. Az elmúlt hetekben már több mint
70 ország számolt be megbetege dések -
rôl, ezek egy része utazókat érintett, de
egyre több országból érkezett jelentés
helyi, közösségeken belüli járványokról is.
Ebben a pillanatban nem lehet megmon-
dani, hogy a járvány hány embert fog
érin teni és milyen arányban lépnek fel sú-
lyos komplikációk, vagy mekkora lesz a
ha lá lo zás. Annyi mindenesetre feltéte -
lezhe tô, hogy mivel a H1N1 egy új vírus,
ezért a megbetegedések száma a szoká-
sos szezo nális influenzánál magasabb, és
kime ne tele esetleg súlyosabb lehet. Mi-
után az idáig bizonyított megbete ge dé -
seket több nyire a fejlettebb országokból
jelezték, nem tudható, hogy milyen követ -
kez mé nyekkel jár a pandémia, ha a har-
madik világ, szegény, egészségügyileg 
elmara dot tabb országaiban is tömeges
meg be te gedéseket okoz. Az sem tud ha -
tó, hogy a vírus a közeljövôben hogyan
változik, mutálódik, és ez milyen követ -
kez mé nyek kel jár. Az elmúlt század jár vá -
nyai azt bizo nyították, hogy 6–9 hónap
kell ahhoz, hogy a pandémia teljessé vál -
jon, ezért tud juk, hogy ebben a pillanat-
ban még csak a járvány elején tartunk, és
a kép koránt sem tiszta. A 2009. június
22-i hely zet szerint mintegy 52 000 bizo -
nyított megbetegedés és 231 haláleset
történt. 

Az elmúlt 5 évben a madárinfluenza
H5N1 vírusa okozott rémületet, és ennek
kap csán merült fel idôrôl idôre az influ -
en zapandémia kialakulásának veszélye. 
A H5N1 vírus szerencsére csak ritkán ter-
jedt emberre, és emberrôl emberre való
terjedését nem észlelték. Ez annál inkább
is szerencse, mert a madárinfluenzában
megbetegedettek halálozási arány elérte
az 50%-ot. Ezzel szemben a H1N1 vírus a
H1 hemagglutinin vírus sertésekben kia la -
kult, emberrôl emberre terjedô variánsa
az eddigi tapasztalatok alapján csak eny he

megbetegedést okoz. a H1 vírus az 1918-as
influenzapandémia óta cirkulál az embe -
rek között, és az idôsebbek nagy része va -
la milyen immunitással rendelkezik ellene.
Az, hogy ez az immunitás elegendô-e 
a H1N1 variáns elleni védelemre is, még
nem ismert. 

A H1N1 vírus 2009 márciusában–áprili -
 sában okozta az elsô megbetegedéseket
Mexikóban és az USA-ban. Az eddigi meg  -
betegedések minden korosztályt érintet-
tek, de a betegek zöme a 18 év alatti kor -
osztályból került ki, és a 60–65 éven fe lü -
liek csak elenyészô része betegedett meg.
A betegség elsôsorban az iskoláskorúak
között terjed, akik megbetegítik csa lád-
tagjaikat. A terjedés a szokásos mó don,
cseppfertôzéssel történik. A tünetek a sze-
 zonális influenzára hasonlítanak, 94%-ban
lázzal, 92%-ban köhögéssel, 66%-ban to -
rokfájással kezdôdik, és 25–25%-ban járul
ehhez hányás és hasmenés. A betegek
többnyire pneumonia miatt kerültek kór -
házi felvételre, és a halottak egy része va -
la milyen alapbetegségben (asthma, dia-
be tes, cardiovascularis betegség) szen ve -
dett. Fontos azonban megjegyezni, hogy
a halottak másik csoportja a 30–50 éves
egészséges felnôttek közül került ki, és
nem – a szezonális influenzára jellem zô en,
– az idôsek közül. A WHO felhívja a figyel -
met arra is, hogy a terhes nôk különösen
veszélyeztetettek. 

Még nagyon sok a nyitott kérdés. Né -
hány ezek közül. Az új vírus felváltja-e az
eddigi szezonális influenzavírust, és ez
okoz majd évente új járványokat? Kia la -
kul-e pl. a H3 vírussal kapcsolódva egy új
genetikai variáns? Mutálódik-e úgy az új
vírus, hogy agresszívebben terjedjen, és
sú lyosabb megbetegedéseket okozzon?
Mikorra rendelkezünk effektív védôoltás-
sal? Hogyan lehet biztosítani, hogy a har-
madik világ országainak lakossága is ré -
sze süljön a védôoltásban?

A New Engl. J. Med. cikke emlékeztet
egy, az USA-ban 1976-ban történt ese -
mény re. Abban az évben egy sertésvírussal
kombi ná lódott H1 vírus számos katonát
bete gí tett meg egy laktanyában, New Jer-
sey-ben, és közülük egy meg is halt. Az új
influenzapandémia veszélyére már akkor

is gondol tak, ezért 40 millió embert oltot-
tak be az új vírus ellen készített vakciná-
val. Az oltó anyag azonban 100 000 oltott
közül egyben Guillain–Barré-szindrómát
okozott, és ezért az oltási kampányt leállí-
tották. Több megbetegedés akkor nem
történt. 

A jelen helyzet azonban más. A vírus
gyor san terjed, és a járvány terjedését nem
lehet megakadályozni másképp, mint vé -
dô oltással. Számos gyógyszergyár kezdte
meg a vakcina gyártását, de szeptember
elôtt ez biztosan nem áll még rendel ke -
zésre, és az akkor rendelkezésre álló meny -
nyi ség még nem lesz elegendô arra, hogy
minden rászorulót beoltsanak. Kérdés az
is, hogy a szegény országok képesek lesz -
nek-e a vakcina árát kifizetni, ezért a WHO
adakozásra szólította fel a tehetôsebb 
or szágokat. Vonatkozik ez a vírus ellen
ha tá sos gyógyszerekre, az oseltamivirra és
a zanamivirra is. Ezek a gyógyszerek 70–
90%-ban hatásosak az influenza megelô -
zé sére és a betegség tüneteinek enyhíté -
sé re. A Roche gyógyszergyár, a Tamiflu
gyárt ója, beleegyezett abba, hogy az osel -
 tamivir gyártási technológiáját generi kus
gyártóknak (pl. Indiába) átadja, jelentôs
profittól esve el ezáltal. A Sanofi-Aventis
gyógyszergyár 100 millió adag – még ter-
mészetesen nem kész – vakcinát ado má -
nyozott a WHO-nak. Ezek a példák is mu-
tatják, hogy a H1N1-világjárvány és annak
várható következményei milyen koordi -
nált akciókra kényszerítik világot. 

A WHO jelenlegi ajánlása szerint azok-
ban az országokban, ahol sporadikus meg  -
betegedések történnek, a vírusdiagnosz -
tika és a környezet izolálása a meg ol dás.
Ahol azonban már kiterjedtebb jár vá nyok
jelentkeznek, ott a vírusdiagnosz ti ka ér tel -
 metlen, drága, a betegek izolá lá sa nem
ki vitelezhetô, és mindez csak erôforrá so kat
vonhat el más, szükségesebb beavat ko -
zásoktól pl. a betegek adekvát ellá tá sá tól. 

Az, hogy a H1N1-pandémia milyen
egész ségügyi, gazdasági, társadalmi ha -
tá   sokkal jár majd, még egyáltalán nem
mérhetô fel. A szükséges intézkedések
meg hozatala a járványhelyzet napi elem -
zé sét, a változások szoros követését elen -
ged hetetlenné teszi.
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• Bükfürdôn az osztrák határ közelében gyermekorvosi praxis
eladó. Kártyaszám 740. Központi ügyelet van, amiben nem
kö telezô részt venni. Szolgálati lakást az önkormányzat 
biztosít. Érdeklôdni 18 óra után lehet a 70/220-42-48-as 
telefo non, 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, szolgá lati
lakás van a rendelô felett. Helyettesítés megoldott. 
Budapest belváros 35 perc, kiváló közlekedés mind zónázó
vonattal, mind autópályán. Ideális kisgyermekes családnak,
vagy még gyermeket vállalni szándékozónak. 
Mottó: „normá lis magánélet mellett biztos megélhetés”
Részletfizetés megoldható. Érdeklôdni: 20/5697-528 
vagy zsazsa60@gmail.com

• Szarvas mellett (Békés megyében) 820 fôs, jól finanszírozott
gyermekpraxis kedvezô feltételekkel eladó. Nyugodt, kényel -
mes munkakörülmények. Felújított rendelô. Központi ügyelet.
Naprakész dokumentáció és informatikai háttér. Kitûnô 
asszisztencia. Jól szervezett és edukált praxis. Kiváló kolle gi á -
lis viszonyok 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

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

• Martonvásáron lakó, nyugdíjas házi gyermekorvos helyette sí -
tést vállal a közelben. Telefon: 22/610841 vagy 20/2826593

• Békéscsabán kedvezô környezetben (önálló rendelô) 
gyermek praxis eladó. Érdeklôdni 16 és 18 óra között. 
Tel.: 30/998-8280

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

• Budapest XIII. kerületében 760-as gyermekorvosi praxis
rendkívül sürgôsen eladó. Érdeklôdni kedden vagy 
csütör tö kön, munkaidô alatt a Mediconsult Kft.-nél lehet.
Tel.: 1-339-3704

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

• 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.

• Budapesttôl 23 km-re, Tárnokon 1100 kártyás házi gyermek -
orvosi praxis eladó. Tel.: 20/460-2515

• Balassagyarmaton házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Tel.: 20/777-6908

• Óbudai-békásmegyeri házi gyermekorvosi praxisomat 
eladnám. További információkért keressen telefonon:
30/3811-616.

• Balatonalmádiban lévô 760 fôs, nagyon jó korcsoport- 
eloszlású gyermekorvosi praxisomba hosszú távra 
(minimum 1 évre ), tartós helyettest keresek. Praxis eladása 
is szóba jön. Központi ügyelet van, helyettesítés a kolléga nô -
vel egyez tet ve megoldott. Elérhetôség: partim@freemail.hu
tel.: 30/6879-383

• A Budai Vár házi gyermekorvosi praxisának mûködtetési joga
2010 májusától nyugdíjazás miatt eladó. Létszám 830 fô. TEK.
Naprakész informatika. SMS vagy telefon: 06 20 9 166 966

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



Témák:
● Szociálisan hátrányos helyzetû vagy bevándorolt családban élô gyermekek 
● A gyermekorvosok szerepe a kultúrák közötti párbeszédben
● Korai beszédfejlôdés
● A globális felmelegedés hatása a fertôzô betegségekre 
● Az antibiotikum-rezisztencia változása Európában

Szatellit szimpózium:
● Rotavírus, influenza, HPV, kanyaró
● Meddig védenek a védôoltások?
● Fejlesztés alatt álló vakcinák
● Pneumococcus Európában

Regisztráció: 
E-mail: info@interface-congress.de   on-line regisztráció: www.ecpcp2009.com

Szeretettel várjuk!
Prof. Dr. V. Stephan, Dr. B. Ruppert, Dr. E. Jaeger-Roman

3rd Congress of Ambulatory Paediatrics in Berlin
20th Annual Congress of European Confederation of 

Primary Care Paediatricians – ECPCP (formerly ESAP)

Berlin, 2009. november 13–14.
A német házi gyermekorvosok 3. és az alapellátásban dolgozó 

gyermekorvosok európai szövetségének 20. kongresszusa
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