
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2009-ben:

Kedves Házi Gyermekorvos Kollégák!

Nagy a baj, ezért ma nem szabad kicsit álmodni. Ilyen mélyrôl,
ilyen szétesett helyzetbôl csak nagyot gondolva lehet megújulni. 

Az én álmom, nagy gondolatom, hogy ez a szegény kis újra és
újra hasra esett ország megérti végre, hogy gyermek nélkül el fog
pusztulni. Elpusztul a nemzet, ha nem szüli meg a gyermekeit, és
elpusztul, ha nem vigyáz rájuk. Ezért mindenek elé kell hogy he -
lyezze ez a társadalom a gyermekvállalás segítését, a gyermek -
egés zségügyet, az oktatást és a családok szociális biztonságát.
Azt gondolom, hogy ma mindannyiunk közös feladata, hogy ezt
mondjuk, hangsúlyozzuk, sôt követeljük minden lehetséges fóru-
mon. És ezt ne azért tegyük, mert így diktálja a mi érdekünk, ha -
nem azért, mert az ügy jó, amit szolgálunk, vagy még inkább
azért, mert minduntalan észleljük, és nem tudjuk elviselni az
utunkba kerülô ellátatlan, kallódó gyermekeket, és ez kiállásra –
kiál tásra ösztönöz bennünket.

Pusztulás után vagyunk, vagy inkább még közben. A gyer-
mek kórházakat és osztályokat bezárták vagy csúnyán „visszavág -
ták”, a gyermekellátás teljesítményfinanszírozását egyedül ál ló
módon leértékelték, a háziorvosi praxisokat ellehetetlenítették. 
A szakember-utánpótlásról nem gondoskodtak, miközben a fia -
ta labb kollégákat külföldi munkavállalásba üldözték. A köznek
dol gozókat szegénységbe és kiszolgáltatottságba taszították, az
egyéni haszonszerzést, piacosított ellátást favorizálva szembeállí-
tot ták a közös értékekért munkálkodókat. Sorolni is nehéz, hogy
a mi hivatásunkon túlnézve, még mi minden züllött le az okta -
tás ban és a szociális ellátásban, és hova tûnt családjaink és ben -
ne a gyermekeink testi–szociális–lelki–szellemi jólléte. Közben
látványos kommunikációs kampányokkal terelték el a figyelmet 
a hanyatlásról.

Világos és határozott szemléleti tisztázásra, majd következe -
tes tettekre van szükség. Nem projektekben, hanem rendszerben
és hosszú távú cselekvési programban kell gondolkoznunk. Mi is
a gyermekeink érdeke? Mit kell hangsúlyoznunk a prioritását visz -
szakövetelô gyermekegészségügyben? Mindenekelôtt erôs gyer-
mek-háziorvosi rendszerre van szükség. Ne féljünk kimondani,
hogy a fô cél az, hogy minél elôbb minden gyermeket az ország
egész területén gyermekorvos lásson el. Történhet ez egyéni kör -
zet ben, praxisközösségben, nappali kórházi rendszerben vagy
mozgó szakorvosi szolgálattal. A legvalószínûbb, hogy az újjá -
épí tés kezdeti szakaszában csak a módszerek kombinációja lehet
eredményes, aztán váljon általános modellé a legjobban bevált
me tódus. Lehet, hogy egyeseknek fájdalmas, de azt is le kell szö -
gez ni, hogy az ellátás legyen folyamatos. Muszáj tudomásul ven -
ni, hogy a gyermek-alapellátás is „ügyelôs szakma”. Az már más

kérdés, hogy a náthás kisdedhez „házhoz szállított” (és eseten -
ként az idôközben elaludt gyermekhez be sem engedett) orvos 
a rendszer egyik elviselhetetlen és fenntarthatatlan pazarlása.

Erôs gyermek-fekvôbetegellátó intézményrendszer adhatja 
a területi gyermekellátás szakmai hátterét. Olyan gyógyító, meg -
elô zô, rehabilitáló, oktató és kutató szakmai, szellemi és lelki
köz pontokat kell megerôsíteni vagy újrateremteni, ahol minden
gyermek rendszerszerûen megkapja az ellátását. Olyan mûhelye -
ket, ahonnan gyorsan és képzetten kerülnek ki a területen dol-
gozó gyermekorvosok, a kórházi specialisták és más szakem-
berek. Nélkülözhetetlen, hogy ezek a gyermekellátó központok
az alapellátással együtt lélegezzenek. Különösen a népegész ség -
ügyi szempontból legfontosabb területek, így a pszichiátria és
lelki gyógyítás, az újszülöttellátás, az onkológia, az allergológia
és pulmonológia, az endokrinológia, valamint a baleseti és inten-
zív ellátás szorul tudatos szervezeti és szakmai fejlesztésre. Világos
progresszivitási szintek és betegutak mentén lehet csak költség -
hatékony és eredményes az ellátás. Minden betegséget csak egy -
szer és a megfelelô helyen kell kezelni. Sok ma a pazarlás e téren is,
gondoljunk csak a banális betegségben szenvedôk kórház ból
kórházba cipelésére! A mennyiségi szemlélet (német pont, súly -
szám, fejkvóta) mellett minden szinten hatékony szakmai elle n -
ôr zés szükséges, és a finanszírozásban is meg kell jeleníteni 
a minôségi elemeket. 

A rendszer egészében nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatás ra
– a gyermekekére és a szülôkére is. Rendelôben, ambulancián,
váró termekben, kórházakban, klinikákon, mindenhol, ahol elér -
he tôk. Mert olyan mély az egészségügyi tudatlanság, mint talán
sose volt; hiszen megszûntek a továbbörökített tradíciók és nincs
egészségtan-oktatás. Az oktatási és az egészségügyi ágazat ösz -
sze fogásával juttathatjuk el az ismereteket és még inkább a he -
lyes szemléletet a családokhoz. A médiát egészségnevelésre és
prevenciós programokra kell használni – mi más is lehetne a köz -
szol gálat legfôbb értelme? 

Az én igazi nagy álmom, hogy közös az álmunk: kórházi és
alap ellátásban dolgozó gyermekorvosoké, iskolaorvosoké, védô -
nô ké, pedagógusoké, szociális munkásoké, lelki gondozóké. 
A fé lelmem, hogy elenyészô, még megmaradt pozícióink foggal-
körömmel való védelmében nem a közös cél felé mozdulunk.
Akkor még lehet nagyobb is a baj, bár ahhoz kevés a fantáziám,
hogy innen még merre van lejjebb. 

VELKEY GYÖRGY

MGYT-FÔTITKÁR
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A házi gyermekorvosi ellátás korszerûsítése

Az alábbi gondolatokat már sokszor
és sokféle formában leírtuk. Most leg -
utóbb a Csecsemô- és Gyermekgyó-
gyászati Kollégium elnökének, Túri
Sándor professzornak a kérésére. Az
ügy eddig sajnos a nyilvános vita 
szintjére sem jutott el. Most is csak
reménykedni tudunk, no, nem az azon-
 nali megvalósításban, de legalább
egy picinyke reflexióban. Úgy gon-
dol juk, jót akarunk a gyermekeknek,
utódainknak és nem utolsósorban ma-
 gunknak. De nem vagyunk tévedhe -
tetlenek. Jó lenne, ha végre megtörne
a hallgatás, és termékeny vita ala kul -
na ki a házi gyermekorvosi alapellá -
tás jövôjérôl. 

A témának ismételten nekirugasz -
kod va, közöljük a Házi Gyermekorvo -
sok Egyesületének állásfoglalását 
a gyermekorvosi alapellátó rendszer
megújításáról.

MAGÁRA HAGYOTT
GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS 

A rendszerváltás utáni húsz év során a
politika, a szakmapolitikai irányítás – ki-
mondatlanul a gyermekorvosi ellátás, 
a gyermekorvosi alapellátás mennyiségi
túlfejlesztettségére alapozva – elha nya -
golta a területi gyermekorvoslás karban-
tartását, modernizációját, minôségi fej -
lesztését. Ennek következtében a rendszer
ma nem képes a gyermekgyógyászat fej -
lôdésébôl, a csökkenô gyermeklétszám-
ból, a megváltozott morbiditásból eredô
korszerû igényeknek maradéktalanul meg -
felelni.

Az utóbbi évtizedekben folyamatosan
javuló, az ellátás valós minôségét csak kor -
látozottan jellemzô paraméterek (csecse -
mô halálozás, gyermekhalálozás) elterel -
ték a politikai irányítás figyelmét a gyer-
mekellátásról. Ebbe az irányba hatottak a
gyermekgyógyászaton és az egészség-
ügyön belüli és csak részben indokolható
rövid távú, elsôsorban a finanszírozási sza -
bályozókra visszavezethetô ellentétes cso-
portérdekek is. Háttérbe szorult az a szem-
 lélet is, mely szerint a kórházi ellátást nem
fel tétlenül igénylô gyermekek otthonuk-
ban gyógyulnak a leghumánusabban és 
a legolcsóbban.

A GYERMEKORVOSI 
ALAPELLÁ TÁS JELLEMZÔI

Sok a szolgálatra kényszerített párhuza -
mos és/vagy felesleges, szakmailag indo -
kolhatatlan feladat. Ezért alakulhatott ki 

a felületes szemlélôben az a hamis kép,
hogy a gyermekek területi gyermekorvosi
ellátása könnyûszerrel helyettesíthetô há -
ziorvossal. Rendkívül sokat árt annak a le -
he tôségnek a folyamatos lebegtetése is,
hogy gyermekek alapellátását a – való já -
ban csak felnôttek ellátására kiképzett 
– háziorvosok is vállalhatják. A hazai kép -
zés és gyakorlat alapján a kor követel mé -
nyeinek megfelelô minôségû, az alapellá -
tás lehetôségeit kihasználó gyermekellá -
tást nem képes biztosítani a jelenlegi há zi -
orvosi rendszer. Ezt igazságtalan és irreális
is lenne megkövetelni tôle. 

A megalapozatlan és zavaros nézetek
és ellenérdekek érvényesülését segítette,
és máig segíti, hogy igazi tartalmi szá-
mon kérés és ellenôrzés nélkül mûködnek
az alapellátás rendszerei. Elfogadhatatlan
a szakmai, szakmapolitikai, szakfelügye le -
ti és finanszírozási irányítás passzivitása,
belenyugvása a helyzetbe.

Nem segíti a modern területi gyermek -
orvosi ellátás jelentôségének felismerését
az sem, hogy – mert nincs rá pontos ada -
tunk – a valóságban hol kapnak minôségi,
igényeiknek megfelelô orvosi alapellátást
a gyermekek. Fekvôbeteg-intézmények-
ben, szakambulanciákon, esetleg a közeli-
távoli városok házi gyermekorvosi rende -
lôiben? Ez a fajta szabályozatlan – egyes
esetekben párhuzamos, más esetekben
in dokolatlanul magas szintû – ellátás a
föld rajzi értelemben egyenetlen, de meny -
nyi ségi értelemben mégis túlfejlesztett
rend szer hatékonyságát tovább csökkenti.  

Az elmúlt két évtized hálózatunk szem-
pontjából passzív szakmapolitikai irányí -
tá sa nem kedvezett a gyermekgyógyászati
ellátásnak. Pénzt, dinamikát, törôdést ve -
szített és veszít folyamatosan ez a rend-
szer. A háziorvosi kompetíció, a védônôi
önállóság és helykeresés, a házi gyermek -
orvosi ellátást annulláló teóriák felelôtlen
és önérdekû hangoztatása, magának a
gyermek-alapellátórendszernek a hiá nyos -
ságai csak a rendszer megtûrésére és
meg újításának halogatására késztették a
döntéshozókat. A gyermekgyógyászaton
és az alapellátáson belüli képviselet, a te -
rületi gyermekorvoslás érdekeinek megje-
lenítése is hiányosságokat szenvedett. 

Komoly nehézséget okoz, hogy a gyer-
me kek ellátásának valós szükségleteit, az
ellátórendszer igazi gondjait a – felada ta -
ik súlya alatt rogyadozó, pénzhiánnyal
küzdô – települési önkormányzatok több-
sége nem ismeri, így nem is értheti. A funk -

cionális privatizáció, a minôségi teljesít-
mény helyett csak a mennyiségi paramé -
te rekhez igazított finanszírozás ellent-
mondásai közepette vergôdô gyermekor-
vosi alapellátás így képtelen a lehetôsé -
geinek megfelelô színvonalú válaszokat
adni a gyermekgyógyászat elôtt álló kihí -
vásokra. 

A túlnyomórészt szóló, atomizált, szak -
mailag és gazdaságilag is izoláltan mû -
ködô praxisokra alapozott ellátás egyre
kevésbé tud a csökkenô gyermeklétszám-
mal, a változó morbiditással, a fokozódó
specializációval, az alapellátók nyugdíjkor
közeli átlagéletkorával, a vészesen meg -
csappant utánpótlással, a területi ellátás
megnövekedett lehetôségeivel, a szakma
elnôiesedésével mit kezdeni. Nem pusz -
tán a kisebb, de már az átlagos létszámú
praxisok is haladnak a gazdasági ellehe -
tetlenülés felé. Erre a szétforgácsolt, irá -
nyítás nélküli hálózatra szinte lehetetlen
korszerû, szakellátásokat is magába fog -
la ló egészségügyi ellátórendszert építeni,
holott a jövô generációinak és felnôttla -
kosságának életminôsége, munkaké pes -
sége, várható élettartama, egészsége a tét.

MI LEHET A MEGOLDÁS? 
A Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Kol-
légium határozata összefoglalja a meg ol -
dás alapelveit:
– „gyermekszakorvosi alapellátásra – a szak-

 mai irányelvek nemzetközileg elfoga -
dott szabályainak megfelelôen – a nö -
ve kedés befejezôdéséig (18 éves korig)
szükség van;

– hazánkban – lakóhelyétôl függetlenül –
minden gyermek számára biztosítani
kell a gyermekszakorvosi alapellátás el -
érhetôségét;

– a csecsemôk, gyermekek és serdülôk
gyermekorvosi alapellátását az ügyeleti
idôszakban is elérhetôvé kell tenni;

– a fentiek megvalósítására, ahol szüksé -
ges, egészségügyi központokat kell lét -
re hozni;

– ki kell munkálni a szakmailag és gazda -
ságilag stabil gyermekorvosi praxisok
lét rehozásának és mûködtetésének fel -
tételeit.”

Az alapvetô kérdés az, hogy a modern,
jóléti állam jelenlegi helyzetében bizto sít -
ható-e megfelelô és hatékony speciális
egészségügyi ellátás már az alapellátás 
szintjén is minden 18 évesnél fiatalabb
gyer meknek? Erre a kérdésre az EU tagál-
lamai a gyakorlatban különbözô válaszo -
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kat adnak, de a saját rendszerét senki sem
tekinti, tekintheti optimálisnak. A szoci á -
lisan hátrányos helyzetû – ezért beteg sé -
gektôl jobban sújtott – népesség a lakó -
helyén többnyire nem jut gyermekorvosi
ellátáshoz. Gyakran csak egy távoli kórház
sürgôsségi ambulanciája nyújt – jóval drá -
gábban – megnyugtató gyermekorvosi el-
lá  tást számukra. A gyermekgyógyászat
nemzetközi grémiumai ezért nem indoko-
latlanul szorgalmazzák minden gyermek
gyermekorvosi alapellátását 18 éves koruk
eléréséig.

Olyan ellátórendszert kell tehát létre-
hozni, mely szakmailag és gazdaságilag
megerôsített gyermekorvosi praxisokkal,
vagy ahol ez szükséges és lehetséges, ott
egészségközpontokkal, egyenlô, egyenle -
tes és a jelenleginél magasabb színvonalú
ellátást biztosít a gyermek- és ifjúkorúak-
nak. Magyarország településszerkezete,
infrastruktúrája, a gyermekorvosi ellátás
hagyományai lehetôséget adnak egy ilyen
szisztéma kialakítására. A méltányos vissza -
vonulás biztosításával és praxiskö zös sé -
gek kialakításával karcsúbb, de dinami ku -
sabb és fejlôdôképesebb szisztémát le het -
ne mûködtetni, olyat, amely vonzó, ki szá -
mítható életpályát jelentene a jövô orvos-
generációinak.

AZ ELLÁTÓHÁLÓZAT 
Nagyobb létszámú (a mostani, átlagosan
900 fôs helyett 1500–2000 fôs), a jelenle -
ginél kevesebb gyermekorvosi praxis inf -
rastrukturális és finanszírozási feltéte le i -
nek megteremtésével is ellátható Magyar -
ország minden gyermek- és ifjúkorú la ko -
sa. A centralizációs folyamatot a gyermek-
gyógyászat fejlôdése és a jóléti álla mok
viszonylagos finanszírozási korlátai egy-
szer re kényszerítik ki. A rendelkezésre álló
tudás és eszközrendszer csak akkor hasz -
nál ható ki optimálisan, ha a humán erô-
for rásokat és az eszközállományt nem
forgácsoljuk szükségtelenül szét. Ennek
azonban elôfeltétele a ma eladhatatlan
vagy feleslegessé vált praxisok nyugdíjba
vonuló tulajdonosainak anyagi kielégí té se.

A szakmai és a finanszírozási szempon-
toknak megfelelô praxislétszám kialakí tá -
sa a területi gyermekellátás modernizá lá -
sá nak azonban csak egyik eszköze, mely
el sôsorban a városok gyermekorvosi alap -
ellátásának körülményein javíthatna. Ala -
csony gyermeklétszámra, tehát minden
településre, nem lehet költséghatékonyan
és szakmailag magas színvonalon mûkö -
dô gyermekorvosi praxist létesíteni. Épp 
a demográfiai korlát a teljes gyermekorvo -
si lefedettséget megoldhatatlan problé -
mának minôsítô nézetek legfontosabb
érve. Pedig a szétszórtan, akár 20–30 km

átmérôjû területen élô gyermekek számá -
ra is lehetne – az önkormányzatok össze-
fo gásával – mikrotérségi egészség köz -
pon tok, vagy mikrotérségi gyermekorvosi
praxisok révén korszerû gyermekorvosi
alapellátást nyújtani. 

A gyermekek területi ellátását a helyi
viszonyoktól függôen, a jelenlegi átlagnál
nagyobb gyermekorvosi, esetleg mikro -
tér ségi praxisok, a települések összefo gá -
sá val „tisztán” gyermekegészségügyi, eset -
leg úgynevezett „vegyes” (felnôttet, gyer-
meket egyaránt ellátó) egészségközpon-
tok végeznék. Egy ilyen egységekbôl álló
hálózat egyenlô eséllyel nyújtana korsze -
rûbb szolgáltatást minden hazánkban élô
18 éven aluli számára. Kialakítása nem
igé nyel nagyarányú anyagi vagy szerve -
zési ráfordítást. A teammunkában dol-
gozó szakmai és/vagy gazdasági praxis -
közösségek támogatásával korszerû, a re-
gi onális morbiditáshoz igazodó szakorvo -
si és szakellátási szolgáltatásokat lehet 
a lakosság közelébe telepíteni. Ebben a
struk túrában a házi gyermekorvos ráépí -
tett szakképesítését is célszerûbben lehet -
ne hasznosítani.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
EGÉSZSÉGKÖZPONTOK

A városokban a jelenleg egy rendelôben
dolgozó gyermekorvosi praxisokból lehet -
ne teammunkában, akár menedzsment
irányításával mûködô, ún. „tiszta” gyer-
mek -egészségügyi központot létrehozni.
Egy 4–5 gyermekorvosi praxist magába
foglaló, akár 5–7 ezer gyermeket ellátó
gyermekrendelô a regionális morbiditási
és szociális viszonyok ismeretében köt -
hetne szerzôdést a biztosítóval. Az ellá-
totti kör bôvülésével akár szakorvosi ren-
delések is dolgozhatnának a rendelô kör -
nyezetében, finanszírozásuk nem igényel -
ne többletforrást. A városi gyermekren-
delôk többnyire komoly átalakítás nélkül
is alkalmasak lennének az egészség köz -
pont infrastrukturális igényeinek kielégí -
tésére.

Megvalósítható lenne így a gyermekor-
vosok szakmai együttmûködése, a közös
feladatok megosztása. A praxisok gazda -
sági önállóságának feladása már opcioná -
lis lehetôség lenne. 

A területi ellátási kötelezettséget nem
egy adott gyermekorvosra, hanem a ren-
delô teljes ellátási körzetére terjesztenénk
ki. A szabad orvosválasztás és a választ -
hatóan megmaradó gazdasági önállóság,
valamint a teljesítményelemeket is ma -
gába foglaló finanszírozás miatt a köz -
ponthoz tartozó betegeket praxisonként
is nyilván kell tartani. A szûrôvizsgálatok
és a védôoltások elvégzése, nyilvántar tá -

sa, az adatszolgáltatás is az orvos szemé-
lyéhez kötött felelôsséggel történne. Min-
den egyéb tevékenység közös vagy a ve -
ze tés által leosztott feladat lenne.

„VEGYES” EGÉSZSÉGKÖZPONTOK
Kizárólag gyermekorvosokat foglalkozta -
tó egészségközpontok létesítésére csak
vá rosi környezetben, vagy a szolgáltatás
közös mûködtetésére vállalkozó kiste le -
pülések összefogása esetén van lehe tô -
ség. Ahol erre nincs lehetôség, ott ún.
„ve gyes” ellátóközpont hozható létre. 
A települési viszonyoktól és a demográfiai
összetételtôl függôen 4–5 háziorvosi és 
1–2 gyermekorvosi praxis mûködne együtt.
A morbiditási adatok, az etnikai összeté-
tel, a gyermeklétszám alapján itt is mû -
ködhetnének a szükségletekhez igazodó
szakorvosi rendelések. 

Ezekben a központokban a gyermekor-
vo si praxis szakmai és gazdasági önálló -
ságát meg kellene tartani. Ezt a feladatok
és a finanszírozási metódus eltérô jellege
indokolja. A gyermekorvosi praxis önálló
alapellátási szolgáltatása mellett – például
átalánydíjazás ellenében – szakkonziliá- 
ri u si feladatokat is ellátna a háziorvosi
praxi sok számára. Több mikrotérségi köz -
pont együttmûködésével centralizált gyer-
mekorvosi ügyelet is szervezhetô. A TEK 
a központ teljes ellátási területére kiter-
jedne, a szülôk orvosválasztási joga a köz -
ponton belül megmaradna, de minden, 
a központhoz tartozó 18 év alatti szaba -
don, háziorvosi beutaló nélkül fordulhat -
na a gyermekorvoshoz. A kártyaleadás
élet kortól függô korlátozása a menedzs-
ment kompetenciája lenne. A sürgôs ese -
tek ellátási kötelezettsége a központ min-
den orvosára vonatkozna, a szûrôvizsgá -
la tok, a védôoltások elvégzése, az adat-
szolgáltatás felelôssége a kártyát birtokló
orvosé maradna. A gyermekorvosnak a
gyermekek ellátását érintô kérdésekben
vétójogot, a menedzsmentben felelôs
funk ciót kell biztosítani. A „vegyes” ellá tó -
 központok a „vegyes” praxisok, és az ala -
csony hatékonysággal még mindig több
helyen mûködô MSZSZ fokozatos kivál tá -
sára, a mindeddig csak emlegetett esély-
egyenlôség biztosítására jönnének létre.

Az egészségügyi központ létrehozása
sajátos szervezési, jogi, felelôsségi és fi-
nanszírozási problémákat vet fel. A mikro -
térségi egészségközpont létesítésének
hely színét az önkormányzatok megegye -
zése alapján döntenék el. Ebben a meg -
ha tározó szempontot a megközelíthetô -
ség és a rendelôépület modernizációjának
költsége jelentené. Az önkormányzati tár-
sulásokban meg kell határozni az egyes
önkormányzatok felelôsségi körét és bele -



szólási jogát. Az akár 20–25 kilométeres
távolságra történô betegszállítás nem
meg oldhatatlan feladat. Megszerve zésé -
nek nehézsége nem lehet ok a korszerû sí -
tés elutasítására. Az egészségügyi ellátá-
son kívül a falu, a környék közösségi éle té -
nek is fontos terei lehetnének az ily mó -
don szervezett szolgáltatóegységek.

NAPPALI KÓRHÁZAK
Véleményünk szerint a hazai gyermek -
egészségügyi ellátásnak két lábon kell áll-
nia: kiemelt, gyermekgyógyász specialis -
tákban, eszközökben megerôsített fekvô-
be teg-ellátó intézményeken és kompe-
ten ciájában kiterjesztett, jól felszerelt,
team mun kán alapuló gyermekorvosi alap -
ellá táson.

Egy kisebb osztály helyett létesítendô
ún. „nappali kórház” fogalma ellentmon -
dá sos, mert ha valamilyen állapot a diag-
nózis vagy a terápia jellege miatt folyama -
tos kórházi megfigyelést vagy beavatko -
zást igényel, akkor az nemcsak nappal,
hanem éjszaka is igényli azt. Átmeneti,

néhány órás fektetésre, megfigyelésre, ke -
ze lésre pedig az alapellátó egészség köz -
pontokat is alkalmassá lehet tenni. A je-
lenleg megszüntetésre ítélt gyermek osz -
tályok ugyanakkor a térségi gyermek egész -
ségügyi központok telephelyévé válhat-
nak. Ellátható lenne itt magas szintû, spe -
ciális kórházi kezelést nem igénylô beteg,
végezhetô itt alapellátási feladat, konzili á -
riusi tevékenység, szakellátás, mûködhet -
ne itt központi gyermekorvosi ügyelet vagy
– többek között – gyermekjóléti szolgálat.

ÖSSZEFOGLALÁS 
A jelenlegi, sok párhuzamosságot magán
viselô, szétforgácsolt alapellátási gyakorlat
helyett a gyermek teljes (testi, lelki, szoci á -
lis) egészségének letéteményesét, a há zi
gyermekorvosi rendszert kell a korszerû
szükségleteknek megfelelôen átalakítani,
megerôsíteni. A gyermekorvosi ellátóhá -
ló zat korszerûsítése ugyanakkor megold-
hatatlan a háziorvos kollégák egyetértése
nélkül. Az átalakítás során anyagi vesz te -
s ég nem érheti ôket. 

A gyermekgyógyászati ellátás fejlesz té sé -
nek irányait a „Közös kincsünk a gyermek”
címû Nemzeti Csecsemô- és Gyermek -
egészségügyi Program részletezi. A Házi
Gyermekorvosok Egyesülete továb bi do -
ku mentumokban, tanulmányokban fej tet -
te ki a gyermekek egészségügyi alap ellá -
tá sának korszerûsítésére vonat kozó ja vas -
latait. 

A gyermekorvosi alapellátást a szakmai
kihívásoknak megfelelôen, az esélyegyen-
lô séget szem elôtt tartva kell modernizál -
ni. A gyermekegészségügy, benne a gyer -
mek-egészségügyi alapellátás fejlesztése
kiváló lehetôség a családok megerô síté -
sére, a gyermekvállalás körülményeinek
javítására, az elhanyagolt, hátrányos hely -
ze tû térségek közösségi életének fej lesz -
tésére.

A gyermekellátás – mint az egész ség -
ügy speciális szakterületének – korsze rû sí -
tése mintaként szolgálhatna az egész ség -
ügy más területeinek modernizáció já hoz is.

2009. SZEPTEMBER 5.

November 6–7.
Danubius Hotel Flamenco
Szükség van-e évrôl évre az ôszi konferenciára, arra, hogy a gyermek-alapellátás régi
és új gondjain rágódjunk? Vannak, akik azt mondják, nincs értelme, gittrágás, úgy-
sem lesz a jövôben gyermekorvos az alapellátásban. Mások nem ennyi re szkepti ku -
sak, de úgy tartják, hogy a visszavonulásig már nincs sok hátra, addig meg jó lesz
ne kik úgy, ahogy eddig volt. Mi viszont úgy tartjuk, nem mindegy, hogy mi történik
a házi gyermekorvosi rendszerrel, ezért dolgozunk az opti mális ellátási szer kezet elvi
alapjain. Nem látunk most más utat, minthogy elôször magunk között jussunk a jö -

vô re vonatkozóan közös nevezôre. Csak így és csak ezután szerezhetjük meg ja vas la ta inkhoz a gyermekgyógyászat, 
a há   zi orvosok és a további partnerek támogatását. 

Van, aki békaperspektívából nézi, van, aki madártávlatból látja a helyzetet. Ezt a két nézôpontot szeretnénk kö ze lí te ni.

BÉKAPERSPEKTÍVA MADÁRTÁVLATBÓL
XV. ôszi konferenciáját rendezi a HGYE

● Gyermekorvosi alapellátás lehetôsége a jelenleg vegyes praxis által ellátott térségekben;
● Gyermekorvosi/háziorvosi egészségügyi központok, nappali kórházak; 
● A rendelôbe koncentrált betegellátás logisztikai kérdései;
● 1200–1800-as praxisok mûködési feltételei;
● Ügyeleti ellátás/központi gyermekorvosi ügyelet;
● Finanszírozással, jogszabályokkal kapcsolatos kérdések;
● A praxiseladás gondjai;
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Induljunk békésebb vizekrôl:
prak tizálsz még?

Hogy úgy mondjam, egy kicsit igen, de na -
gyon azért nem, mert munkaköröm erre
nem ad igazi lehetôséget. Praxisomat azon-
 ban fenntartom, hisz a mandátumom, ha
lassan is, de biztosan letelik, jó lesz, hogy
van hová visszamennem. Két nagyon ked -
ves kollégám „ôrzi a lángot”, egyrészt a
szom széd falu háziorvosa, akivel már több
mint húszéves mun ka kapcsolat fûz össze,
másrészt most már évek óta van egy ál-
landó helyettesem is. Minden hétvégén
hazamegyek, és hacsak nincs valami rend-
kívüli ok, törekszem a hétfôt praxisom
betegeire szánni. Tu da to san sem akartam
teljesen elszakadni a gyógyítástól, irtóz -
nék attól, hogy teljesen bürokratává vál-
jak. Hat éve az jelenti számomra a legko-
molyabb kihívást, hogy kamarai elnökként
is élô kapcsolatban ma radjak a betegellá -
tással. A hétfô és a havonkénti egy-két
mentôzés azért fontos számomra, mert
meggyôzôdésem, hogy – engedelmet a
kifejezésért – ebben az irtózatos kup le -
rájban az ember csak akkor maradhat hi -
teles, ha saját bôrén is érzi a nehéz sé ge -
ket. Ezért tudom pontosan, hogy miért
mondja az egyik kolléga, hogy kész, elég,
nem bírja tovább, elmegy, vagy mit érez 
a másik, amikor kibontja a hatóság újabb
levelét az arra a hétre elrendelt adminiszt -
ratív kínzásról vagy fenyegetésrôl. Ren ge -

teg energiát vonnak el a betegellátástól
ezek az idôrabló, ostoba utasítások. És
akkor még nem beszéltem például az
olyan jellegû szívatásról, amit a kedves jó
biztosítónk éppen most sokunkkal szem-
ben elrendelt, hogy tudniillik, fizessünk
vissza ennyit vagy annyit a korábbi finan-
szírozásunkból azért, mert jogtalanul vá -
sá roltunk a praxisnak ezt vagy azt. Fizes -
sünk vissza, amikor mi a ránk bízott popu -
lációt az érvényes szerzôdések szerint, 
a jogszabályoknak megfelelôen, a lakos -
ság megelégedésére ellátjuk úgy, hogy
köz ben gyógyszer is van, kötszer is van,
fûtés is van, és világítás is van! Ja, és hogy
el ne felejtsem, megalázóan alacsony mun -
kabér is van! Elôször a szakellátásra száll-
tak rá, abszolút jogsértôen, most az alap -
ellátók vannak soron.

Ott lent, ahol a házi gyermekor-
vos dolgozik, nem néznek ki jól a dol-
 gok. Az elnöki pozíció magasságából
miként látod Te a hazai egészségügy
helyzetét?

Nem nevezném én ezt pozíciónak, inkább
szolgálatnak érzem a megbízásomat. Ha
mint rendszerre tekintek az egészre, ne -
kem is, ahogy mindenkinek, a pénz, a fi-
nan szírozás elégtelensége ötlik elsôként 
a szemembe. Nem szabad elmenni amel-
lett, hogy ma – a jelentôs technikai rob-
banás ellenére is – mindössze az 1989-es

év reálértékének 47 százalékán finanszí -
roz zák az ágazatot. De legalább ilyen
súllyal esik latba az, hogy ma nincs lehe -
tô sége az orvosnak arra, hogy a betegre
figyeljen. Egy svéd vagy német rendelô -
ben, amíg ki ne megy a beteg, addig rá fi-
gyelnek. Nálunk erre nem adnak lehe tô -
séget a körülmények. Mint gyermekko-
runk földre rajzolt ugró iskolájában, ug rá -
lunk, mert ugráltatnak. És ha az ugrálásba
be lezavar valaki, mond juk az, aki hozzánk
fordul segítségért, könnyen elvétjük a
meg felelô kockát. Hiába szól róla a tör té -
net, a beteg mellé kessé vált, ettôl pedig
ideges mindenki, ô is, meg én is. Jó hír
ugyan, hogy nem me gyünk csôdbe, de
csak azért nem, mert – hogy egy korábbi
OEP-fôigazgatót idéz zek – amíg a világ
világ, amikor orvos és beteg egy lég tér be
kerül, ott ha törik, ha szakad, gyógyítás
fog történni. Így vagyunk kódolva. A rossz
hír azonban az, hogy ettôl a beteg még
nem biztos, hogy meggyógyul. Sôt! Mert
a gyógyítás körülményei kétségbeejtôk,
nyomorúságosak, lehetet lenek. Az egész -
ség ügy csôd je nem az egészségügy, ha -
nem az egyes emberek egészségének
összeomlásában realizálódik. Erre azon-
ban a mai magyar társadalom még nem
kellôen érzékeny...

Évtizedek óta nincs ott az egész
ágazat, ahol lennie kellene. Látszat-
megoldások, bürokrácia és közben 
a minôség, az sehol…

Igen. Ez az alapprobléma. Nincs ugyanis
Magyarországon deklarált egészségpoli-
tika. Ez az egész rákfenéje. Lehet, hogy az
orvost csak a finanszírozás meg a saját
bé kéje érdekli, mégis ez a lényeg. A múlt
szá zad második felében még élt Magyar -
országon egy társadalmi szerzôdés, ami
nem volt ugyan leírva, mégis szigorúan
deklarálta, hogy az egészség alapérték,
hogy mindenki elvárhatja egészségi szük-
ségleteinek kielégítését egy reális szintig.
A rendszerváltást követôen ez a szerzôdés
úgy erodálódott, hogy nem lépett a he lyé -
be semmi más. Egyetlen ciklusban sem
mond ta meg senki, hogy betegség köz -
pontú vagy emberközpontú legyen-e az
egészségügy, vagy mondjuk, korcsoportos
egészségügyi szükségletek határozzák-e
meg a mûködési elvét. Nincs alap elv, nincs
mihez közelebbi és távolabbi célokat ren-
del ni, nincs így társadalmi konszenzus sem,6

Sodródunk
Interjú dr. Éger Istvánnal
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amit egyeztetni lehetne a gazdasági le he -
tôségekkel. Nincs cél és hozzá illeszkedô
struktúra, csak pénzügyi faragás van gaz-
dasági krízistôl gazdasági krízisig.

Végül is nem a pénzhiány az
oka annak, hogy nincs koncepció?
Hogy rossz a struktúra, hogy egyen-
lôtlen, helyenként túlfejlesztett, más -
hol meg alulfejlett az ellátás, hogy
nincsenek hatékonyan hasz nál va az
erôforrások?

Amikor arról beszélünk, hogy van-e elég
pénz a rendszerben, hiába vagyunk azzal
tisztában, hogy csoportérdekek halmaza
nehezíti a tisztánlátást, mégis unos-unta-
lan hangoztatom, hogy igenis, több pénz
kell, mert ennyibôl nem lehet. Tetszenek
azt tudni, hogy bizonyos teljesítményszint
felett ma egy komplett szakorvosi vizs-
gálatért mindössze 34 forint 70 fillért fi -
zet az OEP? Abszurdum! De ma már én is
azt mondom, hogy nem egészen tudom,
mihez kérem a pénzt. Ne ragadjunk most
ott le, hogy a dolgozót meg kell fizetni,
ha azt akarjuk, hogy ne meneküljön a
rend szerbôl. Szélesebb aspektusból néz ve,
csak akkor tudnám megmondani, hogy
miért kell több pénz, ha arra is válaszo lok,
hogy mire kell a pénz. Viszont csak akkor
tudom megmondani, hogy mire kell a
pénz, ha van egészségpolitika. A nagy baj
viszont épp az, hogy nincs. Már csak azért
sincs, mert nem került sor olyan egészség -
tervezéssel együtt járó felmérésre, mely -
nek révén megállapítható volna az egyes
korcsoportok egészségi szükséglete. Azért
nem születik például arra vonatkozó kon-
cepcionális döntés, hogy Magyarorszá-
gon a gyermekek alapellátását gyermekor -
vos vagy háziorvos végezze, mert soha
nem mérték fel a gyermekek korcsoportos
egészségi szükségleteit. 

Így aztán marad az antagonisztikusnak
tûnô (hangsúlyozom, csak annak tûnô)
ellentét háziorvos és házi gyermekorvos
között, látszólagos ellentéteik kényszerítik
ôket arra, hogy egymás elôl huzigálják az
alapellátás zárt kasszáját. Még egyszer:
ha felmérnék a szükségletet, ki lehetne
mondani ezt vagy azt. Ha kimondanák,
hogy a gyermekeknek gyermekorvosra
van szükségük, meg lehetne határozni,
hogy hol, hányra, ez mibe kerül, és mikor -
ra fogjuk hozzá a pénzt biztosítani. Persze
nem a másik kárára, mert azt a másik el-
látást is mûködtetni kell. De amíg minden
a József nádor téren dôl el, és az aktuális
egészségügyi miniszter az egészben csak
rossz statisztaként vesz részt, addig a szak -
mák, mint a kutyák, mindig csak ugyanazt
a lábtörlôt cibálják ezerfelé. 

Így most csak sodródunk. Nem csoda
ezért, hogy ha most valaki fejlôdésre, meg
korszerû elvekre hivatkozva máshogy akar
valamit tenni, rögtön felszisszen valaki.
Hisz a lábára léptek. Az orvosok, a házior-
vosok vagy a házi gyermekorvosok töme -
ge úgy szocializálódott, ahogy a szocializ-
musban lehetett, ahogy akkor kellett, és
mert nem kaptak az óta sem más alap el -
veket, új célokat, persze, hogy féltik a vál-
to zástól az egzisztenciájukat. A veszély -
érzet természetesen szüli az ellenállást.

Ezért lenne szükség a szakmai kerek -
asztalokra, a részkérdések széles szakmai
alapon álló konszenzusára. Amíg a szak -
politika – és most mindegy, hogy egész -
ségügyrôl, oktatásról, kultúráról, agrári-
umról, környezetvédelemrôl van-e szó –
nagy kérdései nem szakmai egyeztetés
eredményeként, hanem gazdasági és ak-
tu álpolitikai kényszerhelyzetek mentén
dôlnek el, addig csak nô a baj. 

A gyermekgyógyászat már évti -
ze dekkel ezelôtt tézisszerûen dek la -
rálta, hogy egy gyermek a gyermek -
orvostól várhat optimális ellá tást.
Gyermekgyógyászati tan köny vekbôl
idézünk, tudományos konferenciák -
ra, nemzetközi szervezetekre hivat -
ko zunk, de bólogatáson kívül mást
nem kapunk. Nincsenek ebbe az
irány ba mutató szervezeti átala kí tá -
sok, nincs korrekció, nincs jövô kép.

Kulcskérdés a gyermekek szakalapellátá sa.
Az ellátottak, de az ellátók részérôl is fo -
ko zódik az igény iránta. A betegek fenn -
költ érdekein túl azonban az érintett or-
 voscsoportok sajátos szempontjaira is oda
kell figyelnünk. Az orvos is csak em ber, az
ô számára is megélhetést, egzisztenciát és
majdan nyugdíjat kell biztosítani! Jó len ne,
ha egyszer valóra válhatna Németh Lász ló -
nak az a klasszikus ja vas lata, hogy keres -
sen az orvos annyit, hogy ne kelljen pén -
zért dolgoznia. Addig sem veszíthetjük
viszont szem elôl, hogy a beteg érdeke is
sérül, ha az orvos érdeke sérül. Ha egy ezer -
négyszázas vegyes praxisból háromszáz
gyereket kompenzáció nélkül elveszünk,
nem a gyermekgyógyá szat magasztos
szem pontjai, hanem saját vesztesége fog ja
meghatározni a háziorvos reakcióit. Ha le -
vennék a finanszírozási kötelet a nyaká ról,
higgyétek el, örömmel szabadulna a gye -
rekellátás gondjaitól. Mind ezzel csak azt
akartam aláhúzni, hogy egyik réteg rová -
sá ra sem lehet szakmai prioritásoknak ér -
vényt szerezni. A szak mai kihívásokra a
szak politikának kell elô ször választ adnia,
és neki is kell majd utána a forrást biztosí-
tania. 

A gyermek-alapellátók a házi -
or vosi rendszer, a gyermekgyógyá -
szati klinikum és a védônôi szolgálat
szo rításában vergôdnek. Mindannyi -
an ugyanazért a pénzért kapaszkod-
nak.

Akárhogy fogalmazunk, mindig ugyan-
oda jutunk: amíg nem tudjuk, hogy mit
akarunk, vagy tudjuk, de nem kapunk
hozzá finanszírozást, amíg nem vesszük
tudomásul, hogy az ellátórendszer átala -
kítása csak átmeneti, de jelentôs invesztí-
ció árán valósítható meg, addig nem lesz
elôrelépés. Pláne nem, ha közben állandó
és folyamatos a forráselvonás.

Hatalmas fejleménynek tartot-
tuk 15 éve az önálló praxisok létre-
hozásának lehetôségét, de nem ha-
ladta-e ezt meg mára az idô? Magya -
rul: kisparcella, vagy nagyüzemi gaz -
dálkodás, különálló vagy központba
tömörülô praxisok? És ezzel össze-
függésben a megkerülhetetlen kér -
dés: hogyan látod az önkormányza-
tok szerepét az egészségügyben?

Vitatkozom az Alapellátási Intézet ismert
álláspontjával. A gazdaságossági számítá-
sok akceptálható szempontjai ellenére
sem érzem úgy, hogy a centralizáció fel -
tétlen elôny. Úgy érzem, hogy a beteg kö -
zeli rendelôk jobb lehetôséget adnak az

Éger István 1956-ban született
Budapesten. Pályaválasztóként
a vegyészet vonzotta, késôbb
mégis a gyógyítás mellett dön-
tött. Többéves kórházi fül-orr-
gégész szakorvosi gyakorlata
van, emellett ma is kivonuló
men tôorvos, okleveles egész ség -
ügyi szakmenedzser. A Gyôr-
Mo son-Sopron megyei Peresz -
teg és Pinnye község háziorvo -
sa. A Magyar Orvosi Kamara el-
nöke 2003-ban, 47 éves korá -
ban lett. Elôdei mind kórház -
ban dolgoztak, egyetemi rek-
torok, professzorok, fôorvosok
voltak, hivatásrendi testületet
vállalkozó orvos korábban nem
vezetett. Feleségével öt gyer-
me ket nevelnek. Sem pártok -
hoz, sem korábbi, az élet által
fe lülírt elképzelésekhez nem
ra gaszkodik.
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orvos–beteg kapcsolatra. A tervezett el-
látási központok a gyógyítás misztikumát,
az emberi kapcsolatok alakulását zavar -
nák. Elfogadom azonban, hogy elôre lé -
pés lehet ott, ahol a településszerkezet
sajátosságai nem engednek meg humá -
nusabb megoldást. Ehhez azonban szem-
léletváltás kell a lakosság, az önkormány -
zatok, a szolgáltatók oldaláról egyaránt.
A betegedukáció ma ott tart Magyar or -
szágon, hogy az orvos mielôbbi elérhe tô -
sége még mindig aránytalanul fontos
szem pont. Megint visszautalok: szakpoli-
tika, nemzeti alaptanterv, egészségtan-
oktatás… Nem vitatom tehát a centralizá-
ció elônyeit például ott, ahol több tele pü -
lés összefogásával olyan komplex gyer-
mek orvosi ellátás biztosítható, ami egyéb -
ként csak jóval nagyobb távolságban len -
ne el ér hetô. Ami pedig az önkormányza-
tok sze repét illeti: amíg egy kormány, egy
parlament ki nem mondja, hogy a szak -
po liti kákat és közöttük az egészségügyet
ki kell venni az önkormányzatok kezébôl,
addig sok mindenre nincs lehetôség.

A racionális ellátási szerkezet
ki alakításának szándéka, és merjük
kimondani, az orvosok egziszten-
ci ális szempontjai is kényszerítôen
ve tik fel a kérdést: szükség van-e
mindenhol annyi praxisra, mint
amennyi jelenleg van? A háziorvo -
sok és gyermekorvosok nyugdíja -
záshoz közelítô átlagéletkora miatt
emelkedik az el adásra váró praxisok
száma. A te rü let felé kacsingató kór -
házi orvosnak, vagy egy friss szak -
vizsgásnak viszont nincs elég pénze
a praxisvásárlás hoz. Ne kerülgessük,
az alapellátás vonzereje is folyama -
tosan csökken.

Praxis tehát van, vevô azonban
nincs. Hiába látja valaki, hogy a mel-
lette „eladósorba” kerülô körzetet
már csak azért is meg kellene vennie,
mert nem hiányzik a szûk piacon egy
újabb konkurencia, túl azon, hogy
nincs rá pénze, jogszabályok is ne-
hezítik a racionális „készletgaz dál -
kodást”. Meglévô praxis mellé ma
ugyanis nem lehet egy másikat is
megvenni. Fel is lehet persze osztani
egy praxist, de ez már önkormány -
zati döntést igényelne, és jól tudjuk,
nem mindig egyezik a képvise lô tes -
tület és a szolgáltató(k) érdeke. Az
eladhatatlan praxisok növekvô szá -
ma, a hajdan vagyonértékûnek mon-
dott praxisjog realizálása, de más
szem pontok is sürgetik a sokat em-
legetett praxisalap megszervezését.
Várható itt elôrelépés?

Kulcskérdés. Nyilvánvaló, hogy a praxisjog
összetett gondjait rendbe kellene tenni,
mert ez az alapellátás egyik rákfenéje. Egy
alapvetôen jó gondolat rossz törvényi
meg fogalmazását követôen, idestova tíz
éve születnek olyan eseti bírói döntések,
amelyek nyomán a praxisjogi rendszer,
mond juk meg, kiüresedett. Romokban
hever. Minden nehézség dacára, az elmúlt
9 év alatt mégis 2800 praxis cserélt gaz -
dát. Elfeledkezni tehát nem lehet róla,
megoldása nélkül emberek ezrei kerülnek
egzisztenciális csôdbe. Jogszabályi ren-
dezése, az annak idején megígért, máig
hiányzó garanciális feltételek megte rem -
tése, nemzetgazdasági szinten nem szá-
mottevô befektetés mellett, stabilizálná a
rendszert, megindulhatna az a generáció -
váltás, ami többek között ezért sem akar
megindulni. De mindehhez tisztázni kell,
hogy milyen választ adjunk a változó de-
mográfiai helyzetbôl, vagy az ellátási szer -
ke zet korszerûsítésébôl adódó kérdé sek -
re, és mikor ki fizesse a révészt? Újra
hang súlyozom: a korcsoportos egészségi
szükség letek felmérése nélkül nem tu -
dunk ahhoz igazodó ellátóhálózatot ki-
 dolgozni. Ennek hiányában csak illúzió
marad a praxisalap.

Képes-e a kamara rétegérdekek
képvi se letére?

Hát, érdekes a kérdés. De tovább bonyo lí -
tom: tud-e egyáltalán bármilyen érdeket
érvényesíteni a MOK? Mert ha tud, akkor
elôbb-utóbb mást is tud, ha viszont nem
tud, akkor semmit sem tud. Mint a kama -
ra elnöke, mint harminc-egynéhányezer
ember megválasztott képviselôje, bizony
azt látom, hogy részben ismert, részben
egyéb, most nem részletezett társadalmi-
morális okra visszavezethetôen, a tagság-
ban nem testesül úgy meg a saját köz -
testülete, hogy az érdemben a talpán áll -
va, képes legyen érdeket érvényesíteni.
Száz ezer oka van ennek. Ha a tagság
képviselôi érdekérvényesítéssel fenyege -
tôznek, és közben a tagság azt mondja,
hogy jaj, ne, akkor ez nem megy. Ha volna
a tagságban önmegvalósítási szándék, ha
különbözô szinteken megjelenne az a kol-
legiális aktivitás, ami ma hiányzik, akkor
mûködhetne ez jól is. Nem a rétegszer ve -
ze tek dacára, hanem azokkal karöltve.
Szük ség lenne rá! A kamara egy óriási
olvasztótégely, aminek az a feladata, hogy
a rendkívül sokféle érdeket harmonizálja,
és megjelenítse a döntés hozók felé. A MOK
lenne hivatott a réteg érdekek elemzé sére,
szinteti zálására. De mit tegyünk, leképe -
zô dik az orvosok között is a mai magyar
tár sa da lom keresztmetszete.

Az átpolitizált, megosztott or-
vos társadalomra gondolsz?

Nem elsôsorban erre gondolok. Most
nem a sajtónak, nem a médiának nyilat -
ko zom, legyünk legalább egymás között
ôszinték! Én mindig felháborodom, ami -
kor azzal jön egy politikus, hogy gyerekek,
volna itt egy kis pénz, de mit vállalnátok
hozzá? Mondom… (de inkább nem mon-
 dom…), adósaink vagytok harminc éve!
Mit akartok még? És elküldöm a… De
most inkább arról beszélek, hogy ne héz
úgy érdeket védeni, nehéz úgy pénzt kö -
ve telni, ha például mentôzés közben déli
egy órakor nem találom az orvost, akinek
a praxisában meghalt a beteg, vagy dél -
után négy után városszerte bezárnak a
házi gyermekorvosok. Ha az orvos mobil-
száma nem publikus, és ha épp nincs a
rendelôben, nem érhetô el! Az orvosok
egy része dolgozik látástól miku lá sig mint
a rabszolga, de egy jelentôs ré te ge, mond-
 juk ki, lassan elfelejt dolgozni. Mi volt
elôbb: a nem akarok dolgozni, vagy a ke -
vés a fizetés? 

Visszatérve a kérdésre, hogy tud-e a
Magyar Orvosi Kamara érdeket védeni?
Azt válaszolom: a kamara jogászainak
szak szerû tiltakozásaira az OEP vagy a mi -
nisztérium rendre csak elbeszél mellet-
tünk. Azt tapasztalom, hogy 2009-ben
Magyarországon a Legfelsôbb Ügyész sé -
gig bezárólag sem talál egy hivatásrendi
köztestület olyan fórumot, amely a tétele-
sen kimutatott jogsértések vonatko zásá -
ban bármiféle jogorvoslat reményével ke -
csegtetne! Magyarul: az erôsebb kutya
elve szerint ma azt csinálhatnak az orvos-
sal, amit akarnak...

Van remény?

A reményt csak a szakma küzdelme tart -
hatja fenn. Alapvetô, hogy el tudjuk-e fo-
gadtatni a következô idôszakban a szak -
politika prioritását, megszületnek-e az
egészségpolitika generális alapelvei? Meg -
hozzák-e a megfelelô törvényeket és be-
tartja-e azokat a regnáló miniszterelnök-
tôl lefelé mindenki? Túl kell lépnünk a po -
li tikai ciklusokon, mert a nemzet egész -
ség ügye nem mérhetô négyéves periódu-
sokban. Meg kell mondanom, kicsit szkep-
 ti kus vagyok, de ôrzöm az idealizmusomat.
Mert ha nem lennék idealista, zokogva,
hajat tépve menekülnék a világból. Vagy
legalább is innen.

Köszönjük a beszélgetést.

KÁDÁR FERENC, KÁLMÁN MIHÁLY
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Hogy miért pont ôt szólaltattuk meg?
Mert kíváncsiak voltunk, hogyan él,
hogyan látja a helyzetet egy lelkes, fia -
tal, a körzetben csak rövid ideje dol-
go zó, jól képzett gyermekorvos.

Tizenöt éve végeztem Szegeden, akkor
ke rültem a ceglédi gyermekosztályra. Gyer -
mekkardiológiai szakvizsgát is szereztem,
osztályvezetô-helyettes voltam, amikor
más fél éve úgy döntöttem, hogy váltok.
Egy 690 körüli praxist vettem a város la kó -
telepi részén, és kibéreltem egy gyógy-
szer tár melletti 70 négyzetméteres helyi -
séget, ami korábban élelmiszerbolt volt. 
A kör zet szépen fejlôdik, most már közel
900 be tegem van, 95 közülük az egy éven
aluli. Egyedül rendelek itt, korábban egy
asszisztensem volt, most már kettô van,
mindketten 8 órás státusban. Mindennap
rendelek délelôtt és délután is, és itt vég -
zem, hivatalosan heti négy, gyakorlatilag
nyolc órában – mert négy alatt nem lehet
tisztességes munkát nyújtani – Pest megye
déli részének gyermekkardiológiai szak -
rendelését is. 

Elég sokat fektettem a rendelôbe, csak
az ultrahangkészülék részletéért havi
120 000 forintot fizetek. Az elôzô évet
több milliós mínusszal zártam, de úgy
érzem, sikerült egy egyedülállóan kor-
szerû rendelôt létrehoznom. Modern a
bútor zat, a számítástechnika, szép a vizs-
gáló, a ta nács adó, a kezelôhelyiségben
van ultrahangos porlasztó, szívó, biopt ron
lámpa, kölcsönözhetôk a babyhale rek,
vettem egy AMBU babát is a szülôk okta -
tásához. A rögzített, meg a lapoz ható
fém táb lá kon elhelyezett betegtá jé koz ta -
tó kat rész ben az internetrôl máso lom,
részben ma gam írom. Színes kö penyt, or-
vo si ruhát vi se lünk, a rendelô légkondici o -
nált. 

Azokat a szûréseket, amikért az OEP
nem fizet, a heti kétszer két órás magán-
ren delésemen végzem. Ezek a vizsgálatok
hozzátartoznak a korszerû ellátáshoz, de
nem titkolom, a törlesztések miatt is mu -
száj bevételt is produkálnom. Mindenki -
nek felajánlom és csaknem minden gye -
rek nél meg is csinálom a kardiológiai, a ko-
 ponya- és a hasi ultrahangszûrést. A csípô-
 ultrahangos vizsgálatához nem értek. Egy
hónapos korukban ellenôrzöm a csecse -
môk hallását is, vásároltam ehhez egy

oto akusztikus emissziót mérô készüléket
egy millióért. EKG-t is szoktam ilyenkor
csinálni, de ennek valószínûleg nincs sok
értelme, a harmadfokú AV blokkot ugyan -
is fonendoszkóppal is észreveszi az em -
ber, olyan lassú a szívverés, a congenitalis
hi  bákat meg úgyis kimutatja az ultra-
hang. Más körzetbôl is jönnek hozzám,
de nem küldik, és persze nem is hívom
ôket. Van konkurencia, ultrahangszûrésre
van lehetôség a városban máshol is, és
dolgozik itt rajtam kívül még hat házi gyer-
 mekorvos meg egy területi ellátási köte le -
zettség nélküli kolléga is. 41 évemmel én
va gyok a legfiatalabb közöttük, az átlag -
élet kor egyébként 60 felett jár. 

Mindegyik rendelôben ketten rendelnek,
én szívesebben rendelek egyedül. Sze re -
tem ezt a szabadságot, nem szeretnék kö -
zös ködni, mindent meg tudok csinálni itt,
és független vagyok mástól. Ahol persze
na gyon nincs házi gyermekorvos, ott el fo-
ga dom, hogy jó megoldás lehet egy egész -
ségügyi központ egy vagy több gyer  mek -
or vossal. Itt mi mindannyian látunk el gye -
rekeket a város környéki ta nya vi lág ból, de
a környezô településeken is dolgoznak re -
mek fiatalok. Az egyik házi or vosi szakvizs-
gát is tett és mindkettônek van gyermek -
pulmonológiai szakképzett sé ge is. 

A betegrendeléseimen naponta har -
min can, negyvenen fordulnak meg, volt
azonban már 90-es forgalom is. Jól tu -
dom, hogy ez a szülôk ismeretein és kép -
zé sén is múlik, egyelôre még jönnek ide
mindennel. Nagyon nagy és még növek-
szik is az igény a gyermekorvosra. Hívás
alig van, inkább felrakják a lázas gyereket
a kerékpárra és betolják. 

Rendszerint naponta fél nyolctól 5-ig
dolgozom, utána az ügyelet látja el a be -
te geket. Mi gyermekorvosok, csak a hét -
vé gi, 12 órás nappali ügyeletben veszünk
részt, éjszaka, illetve 5 után egy vállal ko -
zás látja el az ügyeletet, amiben gyermek -
or vosok nem dolgoznak. De a felnôtteket
ellátó háziorvosok sincsenek arra kötele z -
ve, hogy ügyeleti munkát vállaljanak. 

Kórházi háttér? Kisebb gond esetén itt
a városi kórház, de tôlünk 30 kilométerre
két megyei gyermekosztály is elérhetô, az
egyik Szolnokon, a másik Kecskeméten.
Kevés beteget küldök kórházba, a pesti
gyer mekklinikákkal jó a munkakapcsola -

tom. Mellesleg én is tudom, más is látja,
nincs szükség ennyi kis kórházi osztályra.
De ha szívünkre tesszük a kezünket, azt is
látjuk, hogy az orvosok nincsenek felké -
szül ve arra, hogy a megszüntetett osztá-
lyok feladatait átvegyék.

Tanácsadásra nálunk eljön a védônô.
Itt végzi a szûréseket, ráviszi ô is az ada ta -
it a számítógépre, így egyben láthatunk
mind a ketten mindent. Fel nem fogha -
tom, mi értelme volt annak, hogy szét-
szed ték ezt a két, igaziból egybetartozó
szolgálatot. Most az a tervem, hogy né-
gyen, a két asszisztens, a védônô és én
együtt szûrjük le a hozzánk tartozó óvo -
dá kat, iskolát. Máshogy képzelem el eze -
ket a korhoz kötött státusvizsgálatokat,
szeretném a gyerekeket a lehetô legjob-
ban ellátni. Nem mindegy, hogy betegen
vagy egészségesen nônek fel, kiderül-e
idôben a baj. Korszerû, eszközös hallás -
vizs gálatot akarok, visszük a tympanome-
tert, a látásvizsgáló táblákat is, és két-há -
rom óra alatt négyen negyven gyereket
mód szeresen megvizsgálunk. Tudom, hogy
a gyermek szûrôvizsgálata a saját házior-
vosának lenne a dolga, de még ha úgy-
mond párhuzamos is a feladat, vallom,
hogy több szem többet lát. Egy igazán jól
mûködô rendszerben elfogadom, hogy
erre nem lenne szükség, de én a jelenlegi
helyzetbôl indulok ki, ahhoz próbálok al-
kal mazkodni.

Hogy mit tudok a HGYE-rôl? A Hírvivôt
azóta olvasom, hogy körzetben vagyok,
és beléptem az egyesületbe. Kávészü ne -
ten eddig nem voltam, oda eddig mindig
más ment el, most szívesen elmennék az
ôszi rendezvényre. Úgy látom, sziszifuszi
munkát végeztek, de kevés eredménnyel.
Úgy érzem, nálunk is meg fogják szüntet -
ni a házi gyermekorvosi ellátást, ezért sem
akarnak több gyermekgyógyászt képezni.

Szeretném itt a nagy terveimet meg-
valósítani. Minôségi ugrásra, nem apró ja -
vít gatásokra gondolok. Szívesen vállal koz -
nék egy komplett modell helyi bevezeté -
sé re, összehozni, egybehozni ezt a szét-
szabdalt rendszert gyermekorvosostúl, vé -
dô  nôstül, laborháttérrel, szakrendelé sek -
kel együtt. De ez már koncepciót igényel,
és nem csak a HGYE, hanem az irányítás
részérôl is. Igen. Ennek látnám az értel mét.

LEJEGYEZTE: KF

A jelenlegi helyzetbôl indulok ki, ahhoz próbálok alkalmazkodni

NévjegyDr. Nagy Miklós, Cegléd
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BEVEZETÉS

Az Egészségügyi Világ  szer ve zet 2009. jú -
ni us 11-én a legma ga sabb, hatos foko zat -
ra emelte a pan dé mi ás ké szültséget egy
új, gyors terjedésre ké pes influenzavírus, 
(a H1N1) megjele nése miatt. 

A kü lön bözô csatornákból zúdul ránk
az egymásnak gyakran ellentmondó és
érzel mi töltéstôl sem mentes információ.
A mér tékadó nemzetközi honlapokon –
www.who.int, www.cdc.gov, www. ecdc.
 europa.eu – naponta frissített oldalakról
le het tájékozódni annak, aki ért angolul,
illet ve mind az ÁNTSZ, mind az Egész ség -
ügyi Minisztérium honlapjáról is meg le -
het tudni a legfontosabb, közérdeklô dés -
re is számot tartó híreket. Ha a gyermek -
orvosnak még jutna is elég ideje neki ülni
és átrágnia magát nap mint nap a közzé -
tett anyagokon, akkor sem egyszerû vála-
szolnia egy sor, jelenleg még egyáltalán
nem tisztázott kérdésre, mivel nyilván va -
ló an olyan új helyzetrôl van szó, amiben
az eligazodást az egész világ most tanulja.
Kérdés sok van, a válaszokat ille tô en böl-
csebb óvatosan fogalmazni – amit ma he -
lyesnek hiszünk, holnap más képp lát hat -
juk. Fontos tehát kimondani, hogy nem
ar ról van szó, hogy bárki bármilyen infor-
mációt nem szeretne megosztani – alaku -
ló ban, formálódóban van az új pandé -
mia, kiismeréséhez, az adatok szisztema -
tikus gyûjtéséhez és a levonható tanulsá-
gokhoz idô, türelem és szakér te lem kell. 

Az alábbiakban elsôsorban az influ en za
és a pneumococcusfertôzés sziner gi kus
kapcsolatának elméleti hátterérôl lesz szó,
annak alátámasztására, hogy mennyi ben
jelenthet elônyt bármilyen antigén szer ke -
ze tû vírusok keltette influenzajárvány so -
rán is a pneumococcusfertôzés elleni spe -
ci fikus prevenció. 

A SZEZONÁLIS INFLUENZA ELLENI
VÉDÔOLTÁS JELENTÔSÉGE

A szezonális influenza terén az elmúlt né -
hány évhez képest nincs érdemi változás,
sem az infekció jelentôségének megítélés-
ben, sem a klinikai képet, a diagnózist, 
a ke zelést vagy a megelôzést illetôen.
Továbbra is fontos a jól ismert, magas
koc kázati csoportba soroltak számára 
a szezonális, trivalens inaktivált vakcina,
mely az évrôl évre visszatérôen kialakuló

járványokat ugyan nem képes magakadá-
lyozni, de 70–90%-os arányban védeni
tud ja azt, akit beoltottunk. 

Az Egyesült Államokból származó,
2002– 2003-as szezonra vonatkozó fel -
mé  résben azt találták, hogy az 1 és 17 év
közötti, az is mert magas kockázati cso-
por tokba so rol ható gyerekeknek is keve -
sebb mint 12%-a lett beoltva, holott erre
világos ajánlás történik minden évben.
Érdekes lenne felmérni, Magyarországon
mi elérjük-e akár a 10%-ot is a fokozottan
veszélyeztetett – krónikus, anyagcserebe -
teg stb. – 18 évesnél fiatalabb páciense ink
sze zonális influenzaoltásával? 

Egyre inkább felismerik világszerte a
szezonális influenzajárványok kialaku lá -
sában, fenntartásában a gyerekek, serdü -
lôk, fiatal felnôttek szerepét, ezért sok or -
szág védôoltási ajánlásában a rutinsze rû -
en influenza ellen oltandók közé a 6–24
hónaposok mellett egyre magasabb élet -
korú, egyébként egészségeseket (5 éve se -
kig, 8 évesekig, 18 évesekig mindenkit) is
említik. Ugyanakkor idôrôl idôre etikai vi -
ták tárgya is az, hogy helyes-e éppen azt 
a korosztályt oltani, amelyiknek, amennyi -
ben megbetegszik, relatíve kis esélye van
súlyos komplikációkra, a „közjó” érdeké -
ben. Az új pandémia egyik, talán az ed-
digi adatok alapján is megállapítható, ag-
gasztó jellegzetessége pl. éppen az, hogy
a kompli kációk miatt kórházi ápolásra
szorulók és a halálos kimenetelû esetek
között is mind az arányokat tekintve,
mind az esetszá mokat illetôen dominál-
nak az ötvenévesnél, s ezen belül az öt -
évesnél fiata labb, egyébként semmilyen
érdemi kocká zattal nem rendelkezôk. 

A PNEUMOCOCCUSPNEUMONIÁK
SZEREPE A „SPANYOL”

INFLUENZAJÁRVÁNYBAN

Nemzetközi, infektológiai témájú konf e -
renciákon néhány éve ismételten halla ni
gondolatébresztô elôadáso kat egyes lég -
úti vírusfertôzések – kiemel ten az influ en -
za és egyes, jelentôs bakte riális infekciók –
a pneumococcusok – szinergizmusáról.
Klug man és mtsai szorgos kutatással ösz -
sze gyûjtötték az I. világ há borúhoz kap -
cso lódó, „spanyol” influ en zajárványról
fel lelhetô katonaorvosi ada tokat, tábori
orvosi dokumentációkat, a halálos kime -
ne telû esetek boncolásáról, szövettani fel-

dolgozásáról készült közle ményeket. Arra
a következtetésre jutottak, hogy igen szo -
ros kapcsolat tételez he tô fel a súlyos lefo -
lyású influenza esetek és a lobáris pneu-
monia esetek között. Egy értelmûen meg-
fogalmazták azt is, hogy az 1918–19-es
pandémia során becsülten 40–50 millió
ember halálához jelentôs mértékben az
influenzafertôzéshez csatlakozó pneumo-
coccus-tüdôgyulladás vezethetett és nem
az influenza önállóan. 

Ha ez az állítás igaz, illetve fény derül -
ne a szinergizmus hatásmechanizmusára
is, akkor új megvilágításba kerül nemcsak
az influenza elleni, hanem a pneumo-
coccusfertôzés elleni specifikus prevenció
jelentôsége is mint indirekt megelôzési
mód szer az influenzajárványok pusztítása
elleni harcban, függetlenül attól, hogy
éppen milyen antigén szerkezetû influ en -
zavírusokról is van szó. 

SZINERGIZMUS 
AZ INFLUENZA VÍRUSOK 

ÉS A PNEUMOCOCCUSOK KÖZÖTT

Tankönyvi adat az, hogy az influenza lefo -
lyása önmagában is lehet tragikus kime -
ne telû, akár a primer vírusfertôzés során 
a fokozott virulenciájú vírusok okozta
hae morrhagiás pneumónia, akár a má-
sod lagos bakteriális tüdôgyulladás, akár 
a krónikus beteg szervezet (krónikus car-
dio pulmonalis betegségben szenvedôk
stb.) kimerülése miatt. A baktériumok és 
a vírusok szinergizmusát már a XIX. század
elején felvetette R. T. H. Laennec (francia
or vos, a mellkas kopogtatásának beve ze -
tô je), aki 1803-ban leírta azt, hogy a
„grippe” járványok alatt hirtelen sokkal
több tüdôgyulladás fordul elô. Az epide -
mi ológiai adatgyûjtések fejlôdésével az
1840-es évekbôl eredeztethetôen beszé -
lünk „excess mortalitásról” (John Snow,
William Farr, 1847), vagyis arról, hogy egy
betegség miatti halálozás gyakoribbá vál-
hat, ha másik fertôzés szezonja is éppen
akkor zajlik, és ez az epidemiológiai egy-
be esés felvetheti az ok-okozati összefüg-
gés valamilyen mechanizmusát is. 

Majd száz évvel késôbb, 1935-ben je-
lent meg az elsô esetleírás (Andrewes és
mtsai), melyben a szerzôk pneumococcus -
pneumoniában szenvedô betegükben ki -
mutatták az influenzavírus jelenlétét is. 
A lázas beteg a 7. napon halt meg, ha-

Influenza, új influenza és a pneumococcusok
Mészner Zsófia dr., ÁNTSZ Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest
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son lóan, mint a fél évszázaddal késôbb
végzett állatkísérletekben kettôs – elôször
influenza-, majd pneumococcus- – fertô -
zést kapott rágcsálók. 

A kísérleti eredmények és az elhunyt
betegek tüdôbôl származó metszeteinek
kiterjedt klinikopatológiai vizsgálatai arra
utalnak, hogy a légúti vírusfertôzések – az
influenza mellett az RSV, a parainfluenza
és a meta pneumonia-vírusok is – olyan
elváltozásokat képesek kialakítani a légúti
epithelsejtekben, illetve a fülkürtben,
ame lyek könnyebbé teszik, ily mó don se -
gí tik a to kos baktériumok, közöttük fôleg
a pneumo coccusok megtapa dá sát. J. A.
McCullers 2006-ban közzétett re fe rátu -
má ban há rom fô mechanizmust tételez
fel ennek elô segítésére: 
– A hámdestrukció alapvetôen dózisfüg -

gô citotoxikus hatás, melyrôl kimutat-
ták, hogy minél több vírussal fertôzik
meg a kísérleti állatokat, annál kifeje zet -
tebb a hám sérülés és gyorsabb, köny -
nyebb a pneumococcusok adherenci á -
ja. Az is kiderült, hogy szükséges egyéb
mechanizmusok jelenléte is.  

– A légzésfunkció csökkentése: az influ -
enzavírusok közvetlenül gátolni képe-
sek az alveolusok surfactant képzését és
nyákképzést indukálva a baktériumok
számára a szaporodásukhoz elônyös
mik rokörnyezetet teremtenek. Ezzel pár -
huzamosan bénítani képesek a cili áris
clearance funkciót is, tovább se gít ve ez -
zel a bekerült baktériumok lég utakban
maradását. 

– Receptor változások: a pneumococcu-
sok, számos virulenciafaktoruk elle né re,
önmagukban alig képesek a légúti epi-
t helhez kapcsolódni, ehhez szüksé gük
van bizonyos receptorstruktúrák válto -
zá saira, melyeket „elôzé ke nyen” ép pen
a légúti vírusok hoznak létre számukra.
Ezek egyike a tapadást segítô virális 
neu raminidáz (NA) biztosítása, de más,
egyéb  ként inaktív receptorok akti válása
is igazolható. Valamennyi NA-aktivi tás -
ra maguk a pneumococcusok is képe-
sek, ám ez önmagában általában kevés
egy súlyos invázió kialakítására. Az egyes
influenzavariánsok NA-aktivitása némi-
leg eltérô – feltehetô, hogy ez az egyik
magyará za ta annak is, hogy eltérô az
egyes járvá nyokban a komplikációk
aránya. 

IMMUNVÁLASZ INFLUENZA- ÉS
PNEUMOCOCCUSFERTÔZÉSEKRE

Mind az influenza-, mind a pneumo-
coccusfertôzés elleni védekezésben sze -
rep jut a velünk született, ún. „innate” és
a szerzett immunválasz készségnek. 

A szerzett immunválasz létrejöttekor igen
eltérô, ám egymástól azért nem füg getlen
mechanizmusok vesznek részt mind két
infekció legyûrésében. Influenzában a
CD8-mediált citotoxicitás öli meg a vírus-
fer tôzött sejteket, míg a pneumococcus-
fertôzéskor antitest-dependens op szo ni -
záció és neutrofil-dependens fa go citózis
(opszonofagocitózis) a baktériu moktól
való megszabadulás útja. 

A megszületéstôl kétéves – igen sok
tanulmány alapján inkább ötéves – korig 
a pne umococcusfertôzés kiállása sem jár
érdemi és tartós, szerotípus-specifikus im-
munitással, mert a baktérium polysaccha-
rid antigénjei nem képesek megfelelô me -
mória T-sejt-aktivitást generálni, hasonló -
an a meningococcus- és a Hib-infekci ók -
hoz. A konjugált vakcináknak (7-valens
konjugált pneumococcus/PCV-7, Hib kon-
ju gált vakcinák, menC konjugált vakcinák)
azonban a konjugáló fehérjéknek köszön-
hetôen tartós, elôhívható (boosterelhetô)
immunválaszt indukálnak már fiatal cse -
cse môkortól.     

Ami az innate immunitást illeti, mindkét
kórokozó esetében bizonyos patogén-
asszociált mintákat az ún. Toll-like-recep -
to rok (TLRs) felismernek, és jelzéseikkel in -
dul be az inflammatorikus cascade. A két
kórokozó sikeres „konspirációját” éppen
az infekció generálta gyulladásos reakció
kapcsán a különbözô, egymás szaporo dá -
sát és életkörülményeit segítô citokinek és
mediátorok felszabadításán lehet tetten
érni. Az influenzavírus beindította antiin-
flammatorikus cascade lehet pl. az egyik
fô oka annak, hogy a másodiknak színre
lépô pneumococcusok elleni clearance
mechanizmusok elindítására az immun -
rendszer már nem képes. Ugyanakkor a
súlyos lefolyású bakteriális pneumóniák-
ban magának a patológiai folyamatnak 
a létrejöttében az ún. pro-inflammato ri -
kus citokinválasz fontos szerepet játszhat. 
A fentiek alapján igen valószínû, hogy
egy mást hol gátló, hol serkentô, ma még
nem teljesen tisztázott folyamatok kényes
egyensúlya dönti el a kimenetelt.  

AZ INFLUENZAJÁRVÁNYOK SORÁN
KIALAKULÓ BAKTERIÁLIS
PNEUMÓNIÁK KEZELÉSE

A Tashiro (1987) munkacsoport vetette fel
állatkísérleti megfigyeléseik alapján elô -
ször azt a gondolatot, hogy a két kór oko -
zó szinergizmusában igen fontos a sor-
rend. A katasztrofális eredményhez elô -
ször van szükség az influenza, és csak má-
sodszorra a pneumococcus jelenlétére.
Magyarázat lehet erre a pneumococcu-
sokból származó proteázok felszabadu lá -

sa, melyek a virális hemagglutininek (HA)
újbóli aktiválásával, ezzel az influenzavíru-
sok mennyiségének fokozásával képesek 
a tüdôfolyamat súlyosbítására. 

A másodlagosan kialakuló pneumo-
co ccuspneumoniák kezelésében ilyen
gon   dolatmenet alapján szerep juthat az
anti bio tikum-adás mellett az antivirális
keze lésnek is. A választandó antibioti ku -
mokat illetôen a releváns ajánlások ismer -
tek. Ami pedig az új, pandémiás influenza
talaján esetleg kialakuló pneumococcus-
pneumo niákat illeti, az antivirális keze lés -
re vo natkozó ajánlások kialakítása világ-
szer te jelenleg zajlik. A WHO- és a CDC-
ajánlások hazai adaptálására ezek publi -
kálását kö ve tôen várhatóan a következô
hetek so rán kerülhet sor.  

A PNEUMOCOCCUSPREVENCIÓ
JELENTÔSÉGE AZ

INFLUENZAJÁRVÁNYOK IDEJÉN

Klugman és mtsai 2007-ben tették elsô
alkalommal közzé felhívásukat a Science
folyóiratban (2007. április 6.) a pneumo-
coccusfertôzés elleni védôoltások jelen-
tôségére a pandémiás felkészülésben. 
A felvetés indoklásában leszögezik, hogy
a konjugált pneumococcusvakcinák ha té -
konyságát gyermekkorban az influenzá -
hoz kapcsolódó pneumóniák gyakorisá -
gá ban bizonyítottnak lehet tekinteni, mi -
vel klinikai vizsgálatokban 45%-os kü -
lönb ség volt oltott és oltatlan gyermekek
(laboratóriumilag igazolt) influenzához
csatlakozó pneumóniás morbiditásában. 

A WHO 2007-ben közzétett felhívása is
azért javasolja minden európai országban
a gyermekek pneumococcusprevencióját a
7-valens konjugált vakcinával, mert ettôl –
etiológiától függetlenül – igen lényeges csök -
kenés (39%) remélhetô a kórházi ápo lást
igénylô tüdôgyulladások gyakori sá gá ban. 

Az eljövendô hetek-hónapok során
fog juk látni, hogy lesz-e, és ha igen, milyen
volumenû és súlyosságú influenzajárvány
Magyarországon. Azt azonban már most
is elmondhatjuk, hogy a két éven aluli kor -
osztály pneumococcusfertô zés elleni ol tá -
sainak imponálóan magas aránya re -
ményt ad arra, hogy az oltott korcsoport-
ban lényegesen kevesebb komplikáció
adód hasson. 

Az életkoruk miatt veszélyeztettetek,
vagyis az ötévesnél fiatalabbak oltása 
(a 10 évesnél fiatalabbaké akkor, ha kocká -
zati tényezôvel is rendelkeznek) – nem-
csak ôket, hanem indirekt módon – a kör -
nyezetükben élôket is védheti, mivel az
immunizációs program populációs hatá-
sait már pontos korspecifikus morbiditási
adatokkal igazolták. 
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Influenza, influenza!
Az influenza – ha járványként még
nem is – az elmúlt napokban tömege-
sen jelentkezett hazánkban. A leg -
utóbbi jelzések szerint az új H1N1
mel lett a hagyományos, szezonális
in fluenza is szedi áldozatait, fôként
az iskoláskorú gyermekek között. 
A la kosságot és az egészségügyben
dolgozókat, köztük a gyermekorvo -
so kat is információk sokaságával bom-
 b ázzák influenza ügyben, amelyek
kö zül gyakran nehéz az igazán rele -
ván sakat kiszûrni. 

Az alábbiakban a gyermekorvosok
szem pontjából fontos tudnivalókat
szeretném összefoglalni, elsôsorban
a védôoltásokra vonatkozólag.

AMIT AZ INFLUENZAVÍRUSOKRÓL
TUDNI KELL

Az influenza A és B az a két típusa az inf -
luenzavírusoknak, amely nagy számban
be tegíthet meg embereket. Az A víruso -
kat a felületükön elhelyezkedô anti gének
(a haemaglutinin és a neuraminidase)
alap ján szubtípusokra lehet bontani, ezek
közül 1977 óta többnyire a H1N1 és a
H3N2 okoz járványokat, de epidémiát B
vírusok is okozhatnak. Az influenza A és B
vírusokat antigén szerkezetük alapján
újabb alcsoportokba lehet besorolni. A ví -
ru sok sokszor mutálódnak, és ebbôl ala -
kul nak ki az újabb és újabb szubtípusok.
Az egyik vírus ellen kialakult antitestek
nem vagy csak alig védenek a másik szub -
típus ellen, ez a magyarázata az évenkénti
járványoknak. A mutációk általában csak
kisebb, pl. pontmutációkat jelentenek
(an tigenic drift), de néha nagyobb válto -
zá sok is elôfordulnak (antigenic shift),
ilyen kor egy teljesen új vírus tûnik fel. Sze -
rencsé re ez elég ritka. 

Ebben az évben egy új H1N1 vírus je-
lent meg, amely genetikájában – részben
sertés (kis részben madár) és részben em-
beri A vírusból származik – és antigeni tá -
sában különbözik az eddigi H1N1 vírusok-
tól. Az emberek nagy része – a 65 éven fe -
lüliek egy részének kivételével – még nem
találkozott ezzel a vírussal, ezért fogékony
a fertôzésre, és így világméretû járvány –
pandémia – alakult ki. Ennek a kezdetén
vagyunk most.

GYERMEKEK ÉS INFLUENZA
Az influenza valamennyi korosztály közül
a gyermekek között fordul elô legmaga -
sabb arányban. Ez érthetô, hiszen ôk azok,
akik elôzôleg még nem találkoztak a ví rus -
sal, illetve fiatal gyerekek esetén a még
éret len immunrendszer is fogékonnyá te -
szi ôket. Amerikai adatok szerint szezo ná -
lis influenzában évente a gyermekek 15-
42%-a betegszik meg. A megbetegedés
elsôsorban az 5 éven aluliakat veszélyez -
teti. A gyermekek influenzás fertôzésére
az is jellemzô, hogy hosszabb ideig és
nagyobb számban választják ki a vírust,
mint a felnôttek, ezért a terjesztésnek ki -
vá ló forrásai.

A gyermekkori influenzának számos
szö vôdménye van, itt most csak néhányat
említek: az influenzavírus okozta vagy 
a bakteriális pneumonia, a bronchiolitis,
krupp, tracheobronchitis, az asthma exacer -
 batio, az akut otitis media, a gastro in tes -
ti nalis tünetek. Ritka, de elôfordul my o si -
tis, myocarditis, encephalitis, encep ha lo -
pathia vagy Guillain–Barré-szindróma is.
Ismert, és gyakran hangoztatott tény, hogy
a gyermekek, különösen a 2 éven aluliak,
sokkal gyakrabban kerülnek kórházba inf -
luenza miatt, mint bármely más korosz -
tály. Az amerikai Centers for Disease Cont -
rol (CDC) legújabb, szeptember közepén
közölt adatai szerint 10 000 két éven aluli
gyermek közül 2,6, a 2–4 évesek közül
1,0, míg a 65 éven felüliek közül 0,5 ke -
rült kórházba az elmúlt fél évben influ en -
za miatt.

Az influenzás halálozás a gyermekek
körében alacsony. Ugyancsak a CDC ada -
tai szerint ez az 5 év alattiak között
0,4/100 000, míg a 65 év felettiek között
98,3/100 000. Az új influenza megjele né -
se azonban ezen a kedvezô arányon vál-
toz tathat. A legújabb amerikai adatok 
sze rint az utóbbi egy évben nôtt a gyer-
mekkori influenzás halálozás, és ebben a
szezonális és új influenzás megbetege dé -
sek egyaránt szerepet játszottak. A halá lo -
zás minden gyermekkorosztályt érintett,
és a pneumóniák egy jelentôs részében
Staphylococcus aureust izoláltak. 

A GYERMEKEK SZEREPE 
AZ INFLUENZA TERJESZTÉSÉBEN

Számos epidemiológiai adat utal arra,
hogy az influenza terjesztésében a gyer-

me keknek kiemelt szerepük van. Bár a
meg betegedés a fiatal gyermekekben a
leggyakoribb, a betegség terjesztésében
az iskoláskorúak járnak elöl. Wycker és
mun ka társainak vizsgálata kimutatta pél -
dá ul, hogy a 0–18 évesek 20%-ának vak -
ci ná lá sa felére, 80%-uk védôoltása tizedére
csök kentheti a nem oltott felnôttek és
idô sek megbetegedési arányát. Hurwitz
és mun ka társai szerint az iskoláskorú gyer -
mek vak cinálása az egy háztartásban élôk
kö zött 70–90%-ban csökkentette az isko-
lai hiányzásokat, az orvoslátogatások és
kö zép fülgyulladások számát, valamint a
felnôttek munkából való hiányzását. 

A legfontosabb vizsgálat Japánban tör -
tént, ahol 15 éven keresztül az iskoláskorú
gyerekeket kötelezôen oltották influenza
ellen. Bár a programot vélt hatástalansá -
ga miatt késôbb felfüggesztették, az után-
 vizsgálatok kiderítették, hogy nagyon is
ha tásos volt. Kiderült, hogy csak az isko -
lás korúak oltásával évi 37 000–49 000
ha lál esetet lehetett az országban meg -
elôz ni, vagy másképp, 420 gyermek oltá -
sa egy halálesetet elôzött meg. Az iskolá-
sok oltásának befejezésével a népesség
halá lo  zása ismét meredeken emelkedett. 

AZ INFLUENZA ELLENI 
VAKCINÁK FAJTÁI 

Az influenza elleni vakcinák többfélék le -
hetnek. Lehet élô, gyengített vírus (ez Eu-
ró pában nem hozzáférhetô, nasalis spray),
lehet teljes elölt vírusból készült, adju-
váns sal vagy anélkül, és lehet subviriont
vagy tisztított felszíni antigént tartalmazó
(split v. subunit típusú), szintén adjuváns -
sal vagy anélkül. Az utóbbiak, miután
elölt vírust, vagy annak részeit tartalmaz-
zák, természetesen nem okozhatnak in-
fluenzát. A készítmények mindig három
influenzavírust tartalmaznak (triva len sek),
amelyeket a WHO az adott év epide mi -
ológiai adatai alapján választ ki. A 2009-es
évben ez a három törzs az A/Brisbane/
 59/2007 (H1N1) az A/Brisbane/10/2007
(H3N2) és a B/Brisbane 60/2008 törzs. 
A kiválasztás az adott év elején történik,
és a mi féltekénken ôszre elkészül a vak ci -
na. Ezt a folyamatot zavarta meg az új in-
flu enza megjelenése, hiszen ez a törzs nem
szerepelt a három kiválasztott kö zött. 
A nyár folyamán ezért számos cég kez dett
neki az új influenza elleni monovalens
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vakcina fejlesztésének, mára már ezek 
a készítmények is rendelkezésre állnak.

AZ INFLUENZA ELLENI VAKCINÁK
HATÁSOSAK ÉS BIZTONSÁGOK,

GYERMEKEKNÉL IS
Az influenza elleni vakcinákat már évtize dek
óta használják, nemcsak felnôtteknél, ha -
nem gyermekeknél is. A hatásosságuk
szem pontjából „efficacy”ról és „effectiv-
ness”-rôl szokás beszélni. Az elôbbi a vé -
dô oltás betegségmegelôzô hatását kont -
rollált klinikai vizsgálatok során nézi, míg
az utóbbi ugyanezt a vakcinált népesség-
ben vizsgálja. Mindkettô nagyban függ az
oltottak korától és immunkompetenciá já -
tól, és attól, hogy a készítményben lévô
törzs antigén szerkezete mennyiben ha-
son lít a lakosság körében éppen akkor ke -
ringô törzsekéhez. Ezért ezek az adatok év -
rôl évre és korcsoportonként különböz nek.

Mindezt elôrebocsátva elmondható,
hogy a szezonális influenza elleni védô -
oltás hatásossága a 65 év alattiaknál 70–
90%, az egészséges idôseknél 30–40%,
gyermekeknél pedig 60–80%. Az oltás 
a kórházi felvételeket 50–60%-kal, a halá -
lo zást 80%-kal csökkenti. Miután Európá -
ban elölt vírust vagy annak részeit hasz -
nál ják a trivalens vakcinákban, azok influ -
en zás megbetegedést nem okoznak. Fáj-
da lom és duzzanat a beadás helyén, hô -
emelkedés elég gyakori. Francia szerzôk
több mint 200 000 18 év alatti gyermek
(közöttük több mint 8000 6–23 hónapos)
influenza elleni védôoltásának ada tait
dolgozták fel és hasonló következ te tésre
jutottak. Súlyos mellékhatást nem észlel-
tek (bár lázgörcs elôfordult), és nem nôtt
az asthma exacerbatiók száma sem. 

AJÁNLÁSOK A GYERMEKEK INFLU -
EN ZA ELLENI VÉDÔOLTÁSÁRA

(SZEZONÁLIS ÉS ÚJ INFLUENZA)

Szezonális influenza
Az amerikai és európai hatóságok már
hosszú évek óta ajánlják, hogy minden,
krónikus betegségben szenvedô, 6 hóna-
posnál idôsebb gyermek évente influenza
ellen védôoltásban részesüljön. E csoport -
ba a légúti (beleértve a súlyosabb asthmát),
kardiális, renális, neurológiai stb. beteg -
ség ben szenvedôk, de például a diabéte -
szesek is beletartoznak. Ajánlják az im-
mun deficiens (veleszületett és szerzett)
be tegek oltását is, annak ellenére, hogy
im munválaszuk valószínûleg gyengébb,
mint az immunkompetenseké. Hogy eze -

ket az ajánlásokat mennyire tartják be, azt
az amerikai adatok mutatják, ahol az ún.
ri zikócsoportba tartozó gyermekek 20–
35%-a részesült védôoltásban az elmúlt
években. 

Az USA-ban 2004 óta javasolják az
összes egészséges 6–23 hónapos, 2006
óta a 6–59 hónapos és 2008 óta minden
6 hónapos–18 éves gyermek évenkénti ol -
tását, és ezt az utóbbi ajánlást ebben az
évben is megerôsítették. Az oltásra az
USA-ban többnyire az inaktivált trivalens
tisztított (split vagy subunit) vakcinát
hasz nálják, amelybôl a 9 éven aluliaknak
két dózist szükséges adni a teljes immuni -
zá láshoz. A következô évben aztán egy
dózis elegendô lehet. A 6 hónap alattiak
esetén – akik talán a legveszélyeztetetteb -
bek – a környezet oltandó. 

Európában és így hazánkban is, hason -
ló javaslat nincs, de a krónikus beteg gyer-
mekek oltását minden európai ország ja -
va solja, már régóta. Hogy ezt hazánkban
mennyire fogadták, fogadják meg, errôl
nincsenek adatok. Hazánkban az inakti -
vált, adjuvált, teljes vírusvakcina áll ren-
del kezésre, mely erôsebben immunogén,
ebbôl egy oltás is elegendô már gyermek -
korban is. 

Új influenza
Az új H1N1 influenza ellen a közeli na -
pok ban, hetekben megkezdôdhet a világ
né pességének oltása. Miután az elsô idôk-
 ben nem áll majd rendelkezésre az egész
né pesség számára elegendô vak ci na,
aján lásokat dolgoztak ki a prioritásban ré -
szesülôkrôl. Az eddigi megbetege dé sek és
vizsgálatok azt mutatják, hogy a 65 év fe -
lettiek mintegy egyharmada valamilyen
keresztimmunitással rendelkezik, és a szo -
ká sos influenzához képest sokkal keve -
sebben betegednek meg közülük. Ilyen
ke resztimmunitást a fiatal felnôttek kö -
zött alig, a gyerekeknél pedig egyáltalán
nem találtak. A megbetegedettek nagy
része gyerek és fiatal felnôtt, és a halále-
se tek nagy része is közülük kerül ki. A ter-
hes nôk különösen veszélyeztetettnek
tûn nek. 

Az új influenza elleni oltás azonban nem
váltja ki a szezonális influenza elleni vak -
cinát, hiszen több törzs (a régiek és az új) is
okozhat megbetegedést. Ezért kétféle
vak cina együttes használatát javasolják,
legalább a különösen veszélyeztetettek -
nek. A két védôoltás egy idôben is adható
(két karba!).

Az ÁNTSZ 2009. szeptember 21-i közle -
mé nye szerint az új, H1N1 influenza elleni
térítésmentes védôoltásokat röviden a kö -
vetkezô ütemezés szerint kell beadni:

1. ütem 
a) A hat hónaposnál idôsebb, súlyos be -

tegségnek kitett, a szezonális influenza
által is veszélyeztetett csoportok 

b) Várandósok és a terhességüket kö zel -
jövô ben tervezôk

c) Egészségügyi intézmények dolgozói és
az ott ápoltak

d) A lakossági ellátás szempontjá ból kriti -
kus helyen dolgozók

2. ütem
a) 6 és 36 hó közötti, közösségbe járó 

gyerme kek, és azok gondozói
b) a nevelési, oktatási intézménybe járó

14 éven aluliak és oktatóik, továbbá
kol légiumban lakó diákok

3. ütem
6 hónaposnál fiatalabb csecsemôk kör -
nyezete

ÖSSZEFOGLALVA
Az influenza (szezonális és/vagy új) a gyer-
mekek között fordul elô leggyakrabban,
és magas a szövôdmények száma is eb ben
a korosztályban, bár a halálozás szerencsé -
re eddig alacsonynak bizonyult. Az influ -
enza gyors terjedését a gyermekkorosz -
tály oltása lassíthatja, ezzel a kórházi fel -
vé telek és halálozások száma is csökkent -
hetô. Tekintettel arra, hogy jelenleg több
influenzatörzs egyidejûleg okoz megbe te -
gedéseket, a szezonális és új influenza el-
leni védôoltás a veszélyeztetett csoportok-
ban mindenképpen indokolt.

Sajtóközlemény
2009. szeptember 24.

Sajnálatos módon megtörtént a má -
sodik haláleset Magyar or szágon az
új típusú influenzamegbete ge dés
miatt. A máso dik haláleset ál do zata
egy Dél-Du nántúlon élô fia tal em -
ber. Az elhunyt egészséges, kór -
elôz mény nélküli, rizikócsoportba
nem tartozó férfi volt. A halál oká -
nak meghatározására le foly tatott
bon colás során igazoló dott az
A(H1N1)v vírus kóroki szerepe. 
A jár ványügyi kivizs gá lás fo lyamat -
ban van.

ÁNTSZ Kommunikációs Fôosztály
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Dr. Kassai Péter (1922 – 2009)
Megint szegényebbek lettünk egy kiváló gyermekorvossal.
Emlékezzünk meg pályafutásáról, példás orvosi, emberi
magatartásáról. 

Orosházán született. A Református Gimnáziumban
érett ségizett. 1941-tôl az egyetem Közgazdaságtudományi
ka rán, majd 1945-tôl a budapesti egyetem Orvosi Karán
tanult. 1949 és 1951 között az egyetem mikrobiológiai in-
té ze tében dolgozott. Az itt szerzett tapasztalatok egész
munkássága során végigkísérték, egész szemléletét meg -
alapozták. 1951-ben a Madarász utcai Gyermekkórházban
helyezkedett el és 1968-ig itt mûködött. E kórháznak
abban az idôben a felejt hetetlen Kapus Gyula volt az igaz-
ga tója, akinek Kassai Péter a kedvence lett, mert a leglelki-
is meretesebb, mindig, mindent pontosan végzô munka -
társ nak ismerte meg és mindig, mindent nyugodtan rá bíz -
ha tott. 

De nem csak az igazgató fôorvos becsülte Kassai Pétert,
hanem az orvosok és az ápolónôk is. Ennek egyik szép bi-
zo nysága, hogy még évtizedek múltán is szeretettel em-
legették és minden orvos közül ôt emelték ki, mint akire
felnéztek, és akit nem felejtettek el akkor se, amikor már
régen az Apáthy István Gyermekkórházat igazgatta. 

A Madarász utcai Gyermekkórházban Kemény Pál igaz-
ga tó sága idején igazgatóhelyettes lett, ami egyúttal Észak-
Pest gyermekorvosi felügyeletét is jelentette. Minde nütt
tisztelettel és nagyrabecsüléssel vették körül és veze tô ként
is szeret ték, ami sokat mond a szeretetremél tósá gá ról.
Mélységesen humanista, megértô, segítôkész ember volt.
Ez megnyilvá nult a két fiával, menyével, két unokájával való
kapcsolatá ban is. 

A Madarász-utcai Kórházból az Apáthy István Gyermek -
kórház (régi-új nevén: Bethesda Kórház) fôigazgatói funk -
ci ó  jába emelkedett. Munkáját itt is példamutatóan, min-
den munkatársának elismerése, tisztelete és szeretete mel-
lett végezte. Az osztálya a leukémiák kezelésének egyik
központ ja lett. Húszéves igazgatói mûködés után, 1987
végén ment nyugdíjba, de továbbra is szaktanácsadója
maradt a kórháznak. 

Évtizedekig kiválóan szervezte, fejlesztette, irányította a
fôváros Preventív Gyermekfogászatát. Elsôsorban az álta lá -
nos, mindennapi, gyermekorvosi munka érdekelte. Ezen 
a téren kiemelkedik a Tápszerindex, és ennek rendszeresen
megjelenô, évenkénti megújítása, amit rajta kívül csak na -
gyon kevesen készíthettek volna el. Ehhez ugyanis az ô
szívós, fáradhatatlan és rendkívül precíz munkája volt szük-
séges. A sokezernyi adat felkutatása, a szövegbe való beil -
lesz tése, a centigrammok és milligrammok felsorolása,
sokszori ellenôrzése olyan feladat, amire csak Kassai Péter
rendkívüli, aggályos pontossága, rendszerezôképessége
volt alkal mas. Vajon lesz-e, lehet-e folytatója ennek a mun -
ká nak? 

Kassai Péter pályafutásának jelentôs szakasza, amikor öt
éven át (1976–1981) ô volt a Magyar Gyermekorvosok Tár-
sa sá gának fôtitkára. Ez a megbízatása a szakma prominen-
seinek megbecsülését jelenti. Feladatát a tôle meg szokott
lelkiismeretességgel látta el. Az öt év során az egész ország
vezetô gyermekorvosaival kapcsolatba került, és ebbôl tar -
tós barátságok alakultak ki. Aki Kassai Péterrel közelebb rôl
meg is merkedett, megszerette, tisztelte. Egyénisége, kor-
rek tsége, intelligens humora, mindenben pontosságra tö -
rek vô mun ká ja, beszédstílusa, egész magatartása kivívta
mindenkinek a tetszését, bizalmát. Fôtitkári feladatát –
mint életében mindent – igen komolyan vette, és kivívta az
egész szakma elismerését. Mindent megértô, de hallatla -
nul kritikus szemlélete ellenére, vita közben is éreztette, sôt
sokszor ki is mondta: lehet, hogy tévedek… Ez is rokon-
szenvessé tette a vitapartne rek elôtt. Sok ember nek volt
ôszinte és mindvégig hûsé ges, odaadó, nagy sze rû, korrekt
barátja.

Hosszú ideig dolgozott a minisztérium gyógyszerbizott -
 sá gában. Józan szemlélete, gondos, mindenre kiterjedô 
figyel me, precizitása kiválóan alkalmassá tette erre a mun -
kára is. Egyénisége kialakulásában szerepe volt olvasott sá -
gá nak, széles körû mûveltségének. Jó családi körül mények
között fej lôdött kiváló emberré. Édesanyja igen mûvelt asz-
 zony volt. Édesapja kiváló mérnökként sok évig Német or -
szágban dolgo zott, Péter itt végezte iskoláinak egy részét,
ennélfogva kitûnôen beszélt németül. Kongresszusokon
könnyedén tartott német nyelvû elôadásokat és rögtönzött
hozzászólásait is elismeréssel fogadták a kollégák. Néha el
sem hitték, hogy nem német. 

Kitüntetései: Érdemes Orvos (1967). Munkaérdemrend
ezüst fokozata (1971). Bókay Emlékérem (1979, 1982). 
A gyer mekekért emlékérem (1996), Honvédségi Érdemrend
(1980, 1985). Kiváló Orvos (1981). Egészségügyi Miniszte ri
Díszoklevél (2005). Flesch Ármin-díj.

Hatvanöt éven át voltunk a legjobb barátságban. Utódja
voltam a Madarászban. Gyakran gondolok rá. Naponta
föl ve tôdik valami, amit szeretnék tôle megkérdezni és szin -
te hallom, mi lenne a válasza.

„Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét,
ám bár napja múl”– mondja a költô. Mindenki addig él,
amíg gondolnak rá. Kassai Péterre, az orvosra és emberre
még so ká ig fogunk gondolni. És még sokkal, de sokkal
tovább fogják emlegetni azok a betegei, akiknek a több-
sége mára felnôttkorba ért. 

DR. BOGÁRDI MIHÁLY
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A GlaxoSmithKline méhnyakrák elle -
ni ol tó anyaga, a Cervarix® szigni fi -
kánsan erô sebb immunválaszt vált ki,
mint a Garda sil® (Silgard®) – derült ki a
két forgalmi enge déllyel rendelkezô hu -
mánpapilloma vírus-(HPV)-vakcina elsô szé -
les körû, összehasonlí tó vizsgálatából. 
A 25. Nemzetközi Papillo mavírus Konfe -
rencián (2009. május 8–14., Malmö, Svéd -
ország) ismertetett összehasonlító vizsgá -
lat az immunválasz két kulcs fontosságú
mutatóját, a neutrali záló antitestek és 
a B-memóriasejtek ala ku lá sát vizsgálta
abból kiindulva, hogy ezen paramé terek -
nek jelentôs szerepük van abban, hogy a
vakcina hosszú távon meg felelô védelmet
nyújtson a nôk szá má ra a HPV-fertôzés és
a következményes méhnyakrák ellen.1

A Cervarix® által indukált neutrali -
zá ló antitestek szintje minden vizs-
gált 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 mérték a HPV
18-as típusa esetében. Ezek az eredmé -
nyek statisztikailag szignifikánsak voltak
(p<0,0001). A Cervarix®-szal ol tott cso-
 portban magasabb volt a cervica lis
váladékban kimutatható neutralizáló
antitestek szintje, és több B-memória -
sejt termelését indukálta, mint a Garda sil®

(Silgard®).1

Dr. Mathiasz Dóra, a GlaxoSmithKline
or vosigazgatója elmondta: „A neutrali zá ló
antitestek jelenléte a szérumban és a fer-
tô zés helyén (a cervixben) a vakcina indu -

kál ta HPV elleni védelem fontos ré szei.
Most elôször jutottunk meggyôzô klinikai
bizonyítékokhoz arról, hogy a két oltó -
anyag nem azonos szintû immun választ
generál a HPV két leggyakoribb rák keltô
típusa, a16-os és 18-as ellen. Meg gyô zô -
désünk, hogy ezek az eredmé nyek – ezen
a konferencián bemutatott további kulcs-
fontosságú 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 vizs-
gálatokat végezzen annak érdekében,
hogy minél jobban megérthessük a két
forgalomban lévô oltóanyag közötti ha-
sonlóságokat és különbségeket. Ezzel
még  inkább ráláthatunk a vakcinációnak a
méhnyakrák elleni küzdelemben betöltött
szerepére.” 

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
statisztikailag 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 össze-
függésbe hoz ha tó precancerosus lé -

zió ellen is típus spe cifikus védelmet
biztosít. 

A biztonsági profil a Cervarix® védôol -
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 an-
ti testszintet biztosított a HPV 16-os
és 18-as típu sa ellen az oltás beadása
utáni 7,3 éves követés során. A mai
na pig a törzs köny ve zett méhnyak rák -
vakcinák esetében ez a leghosszabb
követési idô.3

A méhnyakrákot megelôzô oltóanya -
goknak 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. 
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Cervarix® – kiváló immunválasz

BETEGTÁJÉKOZTATÁS FELSÔFOKON!
Bizonyos statisztikai adatok szerint a szóbeli információ 80%-a, így az Ön szóbeli tájékoztatása is elvész
már akkor, amikor a beteg kilép a rendelôbôl.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületével együttmûködve az Ön számára is elérhetô ingyenes weboldalas
szolgáltatást indítunk 2009-ben azzal a céllal, hogy segítsük az orvosokat a betegtájékoztatásban.

A www.betegtajekoztatas.info oldalon történô regisztráció után Ön téma vagy gyógyszergyár sze rint
kiválaszthatja azt a betegtájékoztatót, mely megítélése szerint a leghasznosabb lenne betegei számára.
Egy gombnyomással megrendelheti azt, mi pedig 48 órán belül ingyenesen kiszállítjuk az Ön által meg -
adott címre.

Reméljük, hogy Önnek és gyermekbetegeinek is hasznos lesz a honlapunk használata.

Várjuk megrendeléseit a www.betegtajekoztatas.info oldalon. 

IDS-Medical Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 20., Telefon: 06-1-354-0533
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A Hírvivô elôzô számának 15. oldalán Gyermekjogok az alapellá -
tás ban címmel Kovács Zsuzsanna és munkatársai számoltak be 
a házi gyermekorvosok körében végzett kérdôíves felmérés ered-
ményeirôl. A cikk alatt közölt táblázatok címe a nyomdai elô ké -

szí tés során felcserélôdött, amiért a szerzôk és az olvasók elné zé -
sét kérjük. A két táblázatot – ezúttal már a helyes felirattal – ismét
közreadjuk. 

(A SZERK.)

Helyreigazítás

Az indokolatlan beutalások oka Visszautasított ellátások

Árpi
Rectangle
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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.

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

H Í R E K
P r a x i s o k

• 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
gyermeket vállalni szándékozónak. Mottó: „normális magán -
élet mellett biztos megélhetés”. Részletfizetés megoldható.
Érdeklôdni: 20 5697-528 vagy zsazsa60@gmail.com

• Házi gyermekorvosi praxis eladó. 950 fôs, Budapest, XXI.
kerület. Érdeklôdni: Dr. Küzdényi Viktória tel.: 30 6442-614

• Siklóson 1100 kártyás gyermekorvosi praxisjog eladó. 
Kitûnô asszisztencia. Központi ügyelet mûködik. 
Érdeklôdni: 30 2657-766

• Martonvásáron lakó, nyugdíjas házi gyermekorvos helyet te sí -
tést vállal a közelben. Telefon: 22 610-841 vagy 20 2826-593

• Ajka városban jól gondozott házi gyermekorvosi praxis 
azonnali belépéssel eladó. Ár megegyezés szerint. 
Érdeklôdni: 70 3729-296. 

• Budapest XXII. kerületében mûködô, 410 fôs házi gyermek-
or vosi praxisom eladó. Érdeklôdni: 36 1 3569-580

• Budapest belvárosi, jól bevezetett házi gyermekorvosi praxis
600 fôvel eladó 2010. januári átadással. Tel.: 70 2950-919.”

• Budapest mellett (kb. 10 km) 1400 kártyás gyermekorvosi
praxis nyugdíjazás miatt eladó. Központi ügyelet és helyet te -
sítés megoldott. Érdeklôdni a 70 3765-170 telefonszámon
az esti órákban lehet.

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

• Óbudai-békásmegyeri házi gyermekorvosi praxisomat eladnám.
További információkért keressen telefonon: 30 381-1616.

• A Budai Vár házi gyermekorvosi praxisának mûködtetési joga
2010 májusától nyugdíjazás miatt eladó. Létszám 830 fô.
TEK. Naprakész informatika. SMS vagy telefon: 20 9166-966

• Békéscsabán kedvezô környezetben (önálló rendelô) gyermek -
praxis eladó. Érdeklôdni 16 és 18 óra között lehet. 
Telefon: 30 9988-280

• Jász-Nagykun Szolnok megyében, Szolnoktól 30 km-re házi
gyermekorvosi praxis reális áron eladó, azonnal betölthetô.
Érdeklôdni hétfôtôl szerdáig délelôtt, csütörtökön 13-tól 
18-ig lehet a 56 591-012 telefonszámon vagy 
a gizella23@citromail.hu címen.

• Miskolcon házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt
eladó. Érdeklôdni: 30 3825-577 telefonszámon

• Alsónémedin, Budapest zöldövezetében (6 km), dinamikusan
fejlôdô térségben, kiváló egyéni és tömegközlekedés mellett
(metrótól 20 perc) 966 kártyaszámos, 23 éve egy szolgálta -
tó val mûködtetett, jól szervezett házi gyermekorvosi praxis
eladó. Az 5600 fôs nagyközségben a meghirdetett gyermek -
orvosi praxis mellett két felnôtt-háziorvosi praxis mûködik.
Ügyeletet vállalni nem kell (de lehet…), mert azt központi
ügyelet látja el. A rendelô a nagyközség tulajdonában van, 
a praxis annak csupán a rezsiköltségét téríti. A praxis tulaj-
do nosa a házi gyermekorvosi tevékenység mellett párhuza -
mosan ellátta a helyi iskolaorvosi feladatokat is. Nyugodt, 
kiegyensúlyozott munkakörülmények, megbízható asszisz-
tencia, példamutató kollegiális viszonyok (helyettesítés, 
szabadság tervezhetôsége). Részletfizetés megoldható.
Érdeklôdni a 20 9682-684 telefonszámon lehet.

• Velencén lakom. 30 km-es körzetben, 40 éves gyakorlattal
helyettesítést vállalok. Számla megoldható. Tel.: 30 8503-041

• Nyugat-dunántúli fürdôvárosban (Sárvár) 630 fôs gyermek -
praxis eladó a 2010. év folyamán. Elérhetôség: 30 2178-604.

• Budapest II. kerületi önálló rendelôbe, 2009. novembertôl 
1 évre, GYES miatt, állandó helyettest keresek. 
Érdeklôdni: Dr. Czok Melinda tel.: 30 3612-431 
vagy e-mail: manomed@gmail.com

• Budapesten, a XVIII. kerületben, családi házas övezetben,
950 kártyás gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdés: 
20 9125-561 telefonon, vagy e-mail: cecilia.timon@t-online.hu

• Budapesten gyermekpraxis sürgôsen, áron alul eladó. 
Telefon: 20 2986-722

• Miskolci, 740 fôs gyermekpraxis eladó, vagy tartós helyet te -
sí tésre átvehetô heti 2 alkalommal. Korszerûen felújított 
rende lôhelyiség, jó közlekedési viszonyok, központi ügyelet
biztosított. Érdeklôdni: 20 9235-015 telefonszámon.




