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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2013-ban:

Kényszernyugdíj, betegút stb.

Azt mondta valaki, minek tiltakozunk, ha egyszer bennünket nem érint. Nem érint, 
igaz. Ma nem, de holnap talán igen, ma mást, holnap meg talán engem. És holnapután 
talán Téged. Direktben ma nem érint bennünket a kormányhatározat, de a hírek nyug
talanítóak. Sokan vagyunk nyugdíj táján, elôtte vagy utána, és látjuk, hogy egyes 
ön kormányzatok már mintát vettek és fontolgatják, hogy korhatár felett már nem 
kötnek alapellátóval szerzôdést. Egzisztenciálisan nem érint még bennünket tömegében 
a kormánydöntés, viszont a következményeitôl, hogy nem tudjuk majd kihez küldeni 
a betegeinket, hamarosan mindannyian szenvedni fogunk.

NyugatEurópára hivatkoznak, pedig KeletKözépEurópában vagyunk. Itt az orvos
nak sose volt európai bére, mitôl legyen akkor a nyugdíja európai? A kettôs jövedelem 
iránti igénye természetes, egyik oldalról ez, a másik oldalról pedig az orvoshiány, az 
ellátásra váró betegek nagy száma követeli meg a továbbfoglalkoztatásukat. Ismerjük 
a választ, hogy nincs pénz, fôleg fizetésre és nyugdíjra együtt nincs, és tudjuk azt is, 
hogy egy racionális ellátáshoz kevesebb orvos is elég. De hol van ez a mi rendszerünk 
a racionálistól? 

Embertelenül bánnak most el a kórháziakkal, nôvérekkel, orvosokkal, portásokkal 
egyaránt. Felkészülési idô nélkül és megalázóan. Ahogy a betegekkel. Az intézkedés 
csak az egészségügy kettéhasadását fokozza. Akinek van pénze, mehet a magánba, 
akinek meg nincs, az várhat a várólistán. A sok tapasztalt és még életerôs orvos mind
eközben a partvonalon kapkod levegô után, értetlenül és megkeseredetten, mert nem 
értik, hogy miért, hogy miért így, hogy kinek jó ez. 

Más. A meningitisben meghalt csecsemô! Tragédia! Rossz fényt vet ránk, amit a 
média most rólunk, egészségügyiekrôl kommunikál. Pedig – félve írom le – ez „benne 
volt a pakliban”. Mi zavartan keressük az okokat, az állam meg farkát behúzva hallgat, 
és hagyja, hogy azon az egészségügyön verjék el a port, amit ô – „az állam” – juttatott 
abba a helyzetbe, amiben az ilyen esetek kódoltan ott rejtôznek. Lehet ránk mutogat
ni, a balhét mindig mi visszük el, a közvetlen felelôsök mindig mi leszünk. De ki viszi 
a balhét azért, hogy differenciált támogatás és védôoltás hiányában szinte menthe
tetlen betegség veszélyébe sodródnak gyermekek tízezrei?

Azután itt vannak az új, a „hézagmentes” betegutak. Ennek jegyében zárják most 
be a fôvárosi Madarász utcai Kórház sebészetét. Mi is látjuk, hogy van pazarlás, hogy 
van felesleges kórház. Azt is tudjuk, hogy a Madarász sebészete évtizedek óta feke
téllik a betegek tömegétôl, és hogy az „állva maradt” Heim Pálban órákat várnak a 
betegek az ügyeleten. Hoztak most egy döntést, értjük miért, de nem értjük, miért így. 
Hatásvizsgálat és átmeneti idô nélkül, viszont azonnali következményekkel. És nem 
értjük, hogy miért nem hívnak, miért nem ülünk le egy elôzetes egyeztetésre mi kór
háziak és háziak együtt, azok, akik hozzák a döntést és azok, akik viselik majd a súlyát. 
Ehelyett csak a fejünket kapkodjuk. 

Azt kérdezte valaki, miért „tiltakozgatunk”, ahelyett, hogy egy használható recep
tet küldenénk az elérhetetlenné vált kúp helyett. Hát azért, mert a Rectodelt helyet
tesítését is körbe kellett járnunk, meg a szolidaritást is vállalnunk kellett. Azért, mert 
– ahogy Heming way írta – érted (is) szól a harang.
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Az életünket tettük rá 
(A kényszernyugdíjazás emberi oldala)

 Elmondaná rövid véleményét a 
ha zai gyermekszakorvosi ellátásról?

A 90es évekig, az „átkosban” minden ne
hézség ellenére jó volt a magyar gyermek
szakorvosi ellátás, Európában a legjobbak 
közé tartozott. Ahol a betegeket nem gyer
mekgyógyász szakorvos látta el, ott Mozgó 
Szakorvosi Szolgálat segített az ellátásban. 
A gyermekorvosok munkáját hatékonyan 
támogatta a jól szervezett, melléjük rendelt 
védônôi hálózat. A megfelelô ellátás szer
ve zése, ellenôrzése nem a rendszernek, 
ha nem nagy formátumú, széles látókörû 
gyer mekgyógyászoknak (Petényi, Sárkány, 
Dobszay, Kemény, Frank, Velkey, Boda, – a 
lista nem teljes) volt köszönhetô. A jelen
legi nyugdíjas vagy nyugdíjközeli korosztály 
tôlük vagy közvetlen tanítványaiktól tanul
ták meg, hogy, „a beteg az elsô” – min
denáron. Ennek szellemében dolgoztunk 

az elmúlt 40 évben, éjjelnappal hadra fog
hatóan, akkor is, amikor kevesen voltunk 
és akkor is, amikor anyagi és erkölcsi meg
becsülés helyett (a közel sem általános 
paraszolvenciára hivatkozva) a hivatástu
datunkkal zsaroltak bennünket. A nehéz
ségek ellenére sokan autodidakta módon, 
speciális területekbe dolgozták be magu
kat, így megteremtve a gyermekgyógyá
szatban is a speciális szakellátást (gasztro
enterológia, nefrológia, neurológia stb...)

 Majd jött a rendszerváltás...

A 90es évektôl változott a világ: a hihe
tetlen gyorsasággal fejlôdô diagnosztikai 
eljárások hazánkban is elérhetôvé váltak. 
Az alkalmazható gyógyszerpaletta jelentô
sen kibôvült. Az addig autodidakta módon 
felépített szakellátás ráépített szakvizsgával 

realizálódhatott. Az egészségügy drágulá
sa és utóbb a világválság miatt azonban új 
világ köszöntött be, most már a spórolás 
jegyében. A financiális és a menedzser
szemlélet lett a jelszó, és a betegrôl egyre 
kevesebb szó esett.

 Hol érhetô tetten Ön szerint ez a 
szemlélet? 

– Elôször is ipari szolgáltató ágazattá deg
radálták az emberközpontú egészségügyet 
a gazdasági szféra területein honos elvek 
– ISo, HBCS – átvételével. Az egészségügy 
vagyonának jelentôs részét elvették, majd 
a sorozatos forráskivonások tették egyre 
szegényebbé az ágazatot. Párhuzamosan 
ezzel, a 90es évek elején a védônôket ki
emelték a gyermekellátásból, a háziorvo
sok egyre kiterjedtebb jogot kaptak a gyer

Tiltakozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete a többi egészségügyi ér
dekképviseleti szervezethez hasonlóan tiltakozik a közszférát 
érintô nyugdíjtörvény ellen, és kéri a hatályon kívül helyezését 
az egészségügyi szférában.

Egyesületünk az elmúlt években több alkalommal is felhív
ta a szakmai döntéshozók figyelmét arra, hogy az alapellátás
ban dolgozó gyermekorvosok életkora vészesen kitolódott a 
nyugdíjas korosztály irányába, és amennyiben ez a trend nem 
fordul meg, néhány év múlva nem lesz elegendô számú meg
felelôen képzett gyermekorvos, aki ellássa beteg gyermekein
ket. Mindez, ha nem is ilyen veszélyes mértékben, de igaz a 
kórházban dolgozó kollégákra is. A most hatályba lépô jog
szabály ezt a folyamatot jelentôsen felgyorsítja, és szinte egy 
csapásra krízishelyzetet teremt a betegellátásban. Úgy érezzük, 
hogy ezzel a rendelkezéssel az egészségügyi rendszer és azon 
belül a gyermekgyógyásztársadalom – az alap, a szak és a 
kórházi ellátás egyaránt – kritikus helyzetbe kerül.

A szakemberhiány miatt már ma is súlyos gondokkal küzdô 
gyermekellátásban elfogadhatatlanul hosszú várólisták kelet
keznének a szakellátásban, ha az idôsebb és tapasztaltabb 
szakorvosokat nyugdíjazzák, vagy anyagi okok miatt ôk dön
tenének a munka abbahagyása mellett. Ez a helyzet már ma 

is a kevesek számára elérhetô magánrendelések felé tereli a 
betegeket.

Azok a kollégák, akik több évtizeden keresztül, az európai 
országok közül csak az albán vagy bolgár bérekkel összevet
hetô, arcpirítóan alacsony fizetésért dolgoztak, most pályájuk 
csúcsán kényszerülnek arra, hogy sorra felálljanak és elköszön
jenek.  Elviszik magukkal azt a hatalmas, az évek hosszú során 
megérett, tankönyvekbôl meg sem tanulható gyakorlati és 
elméleti tudást, amelyet a fiatalabb korosztály éppen tôlük 
kellene, hogy elsajátítson. Nemcsak az ô személyes életpályá
juk törik meg így, hanem az a rendszer megy csôdbe, fejezôdik 
le, amelynek ôk voltak a tartópillérei. 

Szolidaritást vállalunk ezért a kórházakban, rendelôkben 
alkalmazott kollégáinkkal, orvosokkal, nôvérekkel, assziszten
sekkel, az egészségügy minden olyan dolgozójával, akik mél
tatlanul alacsony nyugdíjuk miatt rákényszerülnének a továb
bi munkavállalásra.

A kialakult helyzetben kérjük a kormányrendelet hatályának 
felfüggesztését és az egyeztetô tárgyalások megkezdését az 
érdekvédelmi szervezetekkel.

2013. január
A HGYE ElnökséGE 

Nincs ágazati mentesség az egészségügyben, a nyugdíjas korú dolgozók csak 
egyedi elbírálás alapján maradhatnak a munkahelyükön. (Hír TV, jANuár 17.)
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mekkártyák elfogadására, úgy, hogy ehhez 
elég lett egy mindössze néhány hetes 
„gyorstalpaló”. Háziorvosi alapképzéssel, 
tartósabb kórházi gyakorlat nélkül kerül
hettek kollégák az alapellátásba, vegyes 
praxisokba.

A „mi, mennyi,” pedig továbbra sem 
tisz tázódott. Magyarországon senki nem 
tudja, mi mennyibe kerül. A beavatkozá
sokba a szakértelmet, amortizációt és még 
ki tudja, mit, nem számolják bele. Hogy egy 
betegség mennyi ráfordítást igényel, azt az 
oEP határozza meg. Mindezek kö vet kez
tében minden kórház küzd a csôd ellen.

 De hogyan képesek elkerülni az 
intézmények a gazdasági csôdöt?

Sorolom: az ellátás színvonalának csökken
tésével, az egészségügyi személyzet számá
nak csökkentésével, megalázóan alacsony 
fizetésekkel. Mindez oda vezetett, hogy a 
kórházban dolgozó fiatal szakorvosok, de 
a középgárdához tartozók is, túlter heltség, 
perspektíva hiánya, és megélhetési gondok 
miatt elhagyták a kór házakat, kimentek az 
alapellátásba, a magánszférába, és egyre 
nagyobb számban külföldre távoztak. A 
több szakvizsgával rendelkezôk is, a legjob
ban képzettek is.

 Igaz ez a gyermekellátásra is?

Ez a szakemberhiány fokozottan igaz a 
gyer mekgyógyászatra és annak speciális 
szakágaira. A ráépített szakvizsgával ren
delkezôk kb. 40–50 százaléka nyugdíjkorú. 
A kórházban többnyire csak a még szak
vizsgával nem rendelkezôk, kisebb szám
ban a fiatal szakorvosok, és a nyugdíjhoz 
közeli vagy a már nyugdíjban lévô, tovább 
„szolgáló” kollégák maradtak. Mindehhez 

jön a megnôtt „fogyasztói igény”, hisz bár 
az utóbbi években Magyarországon a gyer
meklétszám csökkent, a 18 éven aluliak így 
is kiteszik a lakosság 20 százalékát. 

 Mi lesz, ha a most nyugdíjas korú 
to vábbdolgozók is elhagyják az ellá-
tást?

Az orvoslás tapasztalati szakma. A nyugdí
jasok távoznak a rendszerbôl, a kérdések 
meg maradnak: ki fogja tanítani a fiatalo
kat? Hány osztályt vagy szakrendelôt kell 
bezárni szakemberhiány miatt? Milyen 
hosszúra nyúlnak a várólisták? Hány gyerek 
marad ellátatlanul, vagy kerül késôn orvo
si ellátásra? Az érvényes jogszabályok sze
rint rezidens vagy szakorvosjelölt csak szak
orvosi felügyelettel dolgozhat. De hogy 
oldják ezt meg, ha 6–7000 ember távozik 
a rendszerbôl? A rendszerben maradó kis
számú szakorvosra fokozott teher hárul 
majd, ami további elvándorláshoz vezet. 

 A tényszerû következményeken 
túl, vajon számoltak-e a döntéshozók 
az intézkedés érzelmi hatásával?

Számomra és kortársaim számára ez az 
átgondolatlan, ad hoc intézkedés megalá
zó, méltatlan. Az utóbbi években egyre 
nehezebb körülmények között, egyre rosz
szabb hangulatban, de tettük a dolgunkat. 
Nem erre szocializálódtunk, ezért nagyon 
nehéz volt elviselni, hogy a szakma szabá
lyait sem lehetett már maradéktalanul be
tartani. A jelenlegi rendelkezés és az ezzel 
kapcsolatos kommunikáció azonban vég
képp kiverte a biztosítékot. 

A nyugdíjunk nem könyöradomány, ha
nem 40 évi munka és nyugdíjjárulékbefi
zetés következménye, hozadéka. Ha nyug

dí jasként napi 10–11 órát dolgozom fe le
lôsséggel, azért a megfelelô bér illet meg. 
Nem gondolom, hogy akár a méltatlanul 
alacsony nyugdíjamról, akár a méltatlanul 
alacsony fizetésemrôl le kellene monda
nom, vagy önkéntes segítôként kellene 
vállalni a felelôsséget a döntéseimért – már 
ha ez egyáltalán lehetséges volna jogilag. 
Amúgy pedig jelenleg is adózom a fizeté
sem után. És csak megjegyzem, hogy az én 
bruttó fizetésem 40 év munkaviszony után, 
osztályvezetô fôorvosként el sem éri a rezi
densek – szerintem jogos – nettó 300 000 
forintos követelését. 

Mindezzel együtt tudomásul veszem, 
hogy lejárt az idônk, hogy senki nem pó
tolhatatlan. De bántó, ahogy szinte elbán
va velünk, egyik pillanatról a másikra, el
küldenek. Könyörögni nem fogok. Szo
morúan, keserû szájízzel távozunk azért is, 
mert jelenleg nincs aki a helyünkbe lépjen, 
aki folytathatná azt, amire az életünket 
tettük fel.  Félô, hogy ezt a mintát látva, 
még kevésbé vállalják a fiatalok az itthoni 
munkát. 

 Érdekes, hogy bár a legtöbb szak-
mai szervezet nyilatkozatban tiltako-
zott a döntés ellen, alig hallani-látni 
valamit a médiában a témával kapcso-
latban.

– Pedig a legnagyobb vesztesek a betegek, 
a gyerekek és szüleik lesznek. De ôk még 
nem érzik a veszélyt, talán ezért nem hal
latják hangjukat. Az anyagilag jobb hely
zetben lévô kevesek persze megtalálják 
majd a kiskapukat, a többség, az igazán 
beteg szerencsétlenek azonban nem fog
nak megfelelô ellátáshoz jutni. 

A riportot AltorjAi pétEr készítEttE

Egyedül nem megy…
Egyik nap a tanítók és tanárok, másik nap a nôvérek és orvosok, 
idônként az igazságszolgáltatásban alkalmazottak képviselôi pa
naszkodnak az ôket érintô méltatlan és diszkriminatív eljárásokkal 
kapcsolatban. Különkülön folyik a méltatlan vita az egyes szakmák 
fontosságáról. Az általuk kiszolgált lakosok egyelôre hallgatnak, 
talán majd akkor ébrednek fel, ha már saját bôrükön érzik a szol
gáltatások minôségének romlását, – írja Weltner János, a Sem
melweis Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának elnöke az egyik 
napilapban, majd így folytatja:

Az egyenlô bánásmódról szóló 2003. évi törvény tiltja a hátrá
nyos megkülönböztetést. Az új jogszabály csak a közszolgákat 
fosztja meg nyugdíjuktól, ha továbbra is dolgozni akarnak, szem
ben az egyéb munkaviszonyban lévôk nyugdíjfolyósításával. Hab 

a tortán, hogy a közszolgák némelyike is kimarad a hátrányos 
megkülönböztetésbôl.

A széttagolt érdekképviseletekrôl szólva megjegyzi, hogy nincs 
is sok értelme annak, hogy egyeztessenek, ha a szakterületükért 
felelôs államtitkárság sem szólhat bele a dolgok menetébe. Welt
ner doktor szerint talán többre jutnának az érdekvédôk, ha ösz
szezárnának, és egyhangúlag képviselnék a közszolgálatban dol
gozók érdekeit. Nemcsak azokét, akiket elegánsan kirúgnak, 
hanem azokét is, akik ezek után a felvételi zárlat miatt kevesebben 
maradnak a változatlan tömegû munkára. Végül felhívja a figyel
met arra, hogy azokról is szó van, akik jövôre és azután lesznek 
megfosztva a munka lehetôségétôl és válnak akaratuk ellenére 
adófizetô polgárból eltartottá.
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Huszár Andrásnak az 
Házi Gyermekorvosok 
Egyesülete elnökének 
elköszönô beszéde az 

egyesület XVIII. Szakma-
politikai konferenciáján  

Tisztelt Kolléganôk, Tisztelt Kollégák!
Kedves Vendégeink!

Mint mindnyájatok elôtt ismeretes, tegnap este a Házi Gyermek
orvosok Egyesülete új vezetôséget választott. Az elnök, a titkár, 
az egyik alelnök, a vezetôség néhány régi tagjával együtt lemon
dott tisztségérôl. Ha nem is fejeztük be, eddigi funkcióinkban 
mindenképpen abbahagyjuk a munkát. Szerénytelenség nélkül 
hiszem, jelentôs pillanat ez a gyermekorvosok érdekvédelmi szer
vezetének életében. Illik is ilyenkor egyfajta összegzést adni az 
elmúlt 17 év történéseirôl, eredményekrôl, kudarcokról egyaránt, 
hisz az aktív elnökségrôl való elköszönés pillanata talán kissé más 
fénybe helyezi e „kamasznyi” idôszak összefoglalását. 

Évtizedek óta Európaszerte tart a vita arról, hogy ki végezze 
a gyermekek elsôdleges ellátását: a gyermekorvos vagy a házior
vos? Mára már magától értetôdô állásfoglalássá vált Európában, 
hogy gyermeket gyermekorvos lásson el. Nappal és éjjel, hétköz
nap és ünnepnap, kórházban és területen, mindig és mindenhol.

A magyar helyzet ismert: általában a lakóhelytôl függ az ellátás 
mikéntje, mert ma sem biztosított az azonos színvonalú orvosi 
ellátáshoz való esélyegyenlôség. A háziorvos 4 hónapig, a gyer
mek orvos 60 hónapig tartó gyermekgyógyászati képzésben ré
szesül. Már ez is jelzi a színvonalkülönbséget. Különösen ked
vezôtlen, hogy ott a legkevesebb a gyermekorvos, ahol a szülôk 
és a gyerme kek jóval nagyobb aránya él rossz szociális körülmé
nyek között, ahol az egészségben töltött életévek száma a lega
lacsonyabb. A di namikusan fejlôdô térségekben a gyermekek 
túlnyomó többségét, a stagnáló, illetve lemaradó térségekben 
viszont alig több mint felét látja el házi gyermekorvos. Legalább
is ezt mutatják a betegkártyák leadását regisztráló statisztikák. 
Alapvetôen azonban nem tudjuk, hogy a gyermekeket ki látja el 
ott, ahol nincs gyermekorvosi praxis. A falu háziorvosa vagy a 
legközelebbi gyermekorvos? A kórház gyermekosztályának am
bulanciája vagy a közeli város gyermekügyelete? 

Veszélyt sejtetô, hogy szakpolitika évtizedek óta nem áll ki 
következetesen és egyértelmûen a 18 éven aluliak gyermekorvo
si alapellátása mellett. A vezetô szakmai és szakmapolitikai gré
miumok hallgatnak. Sajnálatos, hogy gyermekeink érdeke helyett 
sokszor sajátos, a kérdés eldöntésében indifferens értékrend be
folyásolja a véleményalkotást, holott a döntésnek kizárólag szak
mai alapokon kellene megszületnie.

A gyermekorvosokkal történô elsôdleges ellátás magasabb 
színvonalát felméréseink is igazolták. A különbözô korcsoportok 
antibiotikumfogyasztását elemezve például kiderült, hogy a kivál
tott antibiotikumok összköltsége a háziorvosokhoz tartozó cse
cse môk körében 50, az 1 és 4 év közöttiek esetében 18, az 5 és 
14 év közöttiek esetében 29 százalékkal haladta meg az ugyan
ezen korcsoportú, de gyermekorvosi praxisba tartozók számára 
kiváltott antibiotikumok összköltségét. Figyelemre méltó az is, 

hogy a vegyes praxisokhoz tartozó koraszülöttek közül 35%kal 
kevesebben jutnak el beutalás hiányában gyermekneurológiai 
szakrendelésre. Számottevô különbség mutatkozik a gyermek és 
a vegyes praxisok védôoltási vagy kórházi beutalási gyakorlata 
között is. Ennek alapján kérdem, hogy annak, akinek fontos gyer
mekeink megfelelô ellátása, milyen érvekre lehet ezek után még 
szüksége? 

A rendszerváltás utáni húsz év során a szakmapolitikai irányítás 
elhanyagolta a területi gyermekorvoslás karbantartását, moder
nizációját, minôségi fejlesztését. Az egymást követô kormányok 
változó miniszterei és apparátusai mindig az alapellátás prioritását 
hirdették, szavakban mindig a területi gyermekellátás híveinek 
mutatkoztak, de közben készséggel hitegették magukat azzal a 
téveszmével, miszerint a gyermekgyógyászat és benne a gyermek
orvosi alapellátás „önjáró” ágazat, nem kell vele foglalkozni, hi
szen számos paramétere – a csecsemôhalandóság, a 6 napon túli 
halálozás stb. – folyamatos javulást mutat. És ezzel felmentették 
magukat a cselekvés alól. 

Az új miniszterek új programot hirdettek, amelyek meg is in
dultak általában, de egy idô után – pénzhiány, ellenállás és persze 
a soron következô személyi változás miatt – leálltak, torzót hagy
va maguk után. Az ágazat 20 éve egyetlen átfogó, az egész gyer
mekorvosi alapellátó rendszert érintô projektben sem részesült. 
Az EUs pályázatokat a korábbi minisztériumi vezetés az önkor
mányzatok hatáskörébe tette, ami azt eredményezte, hogy önrész 
hiányában az alapellátás, sem a felnôtt, sem a gyermek nem 
tudott a pályázatokon részt venni. 

A „Közös kincsünk” prog ram megalkotása mérföldkô volt. 
Részt kapva a program szerkesztésében elôször volt módunk sa
ját elveinket széles szakmai és egészségpolitikai körben megis
mertetni és elfogadtatni. Itt jelenhetett meg elôször rendszerünk 
országossá tételének terve. A program megállapításai és elvei ma 
is érvényesek. Jellemzô azonban, hogy sem a bejelentésekor, sem 
azt követôen, nem volt költségvetése. A Programtanács egy ide
ig mûködött, majd csendben elhalt. Ami belôle eddig megvalósult, 
az program nélkül is megtörtént volna. 

A Semmelweis Terv az alapellátás prioritását hangsúlyozva már 
részletezi a praxisközösségek, kistérségi alapellátó központok és 
a praxisalap létesítését. Az utóbbi két év kormányintézkedései 
azonban az alapellátást illetôen ellentmondásosak. Miközben az 
eszköztámogatás, az indikátorok bevezetése, a biztosító „vissza
finanszírozásának” 2 hónapra csökkentése és a kártyapénz no

Elköszöntő
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vemberi megemelése az alapellátás támogatását jelentik, meg kell 
állapítanunk, hogy ez a pontértékemelés is csak filléreket juttat a 
rendszerbe (tartalmazza asszisztenseink béremelését is), és ezért 
nem fogja igazán megnövelni a fiatalok között a gyermekorvosi 
alapellátás presztízsét. 

Mi egy korszerû, a helyi morbiditási helyzethez jól alkalmazko
dó, szakmailag magas színvonalú, definitív ellátásra törekvô, min
denki által elérhetô csecsemô és gyermekszakorvosi alapellátás 
kialakítására törekszünk, amelyben a munkatársak megfelelô 
megbecsülése is biztosított. Kidolgoztuk a primer területi gyer

mekellátórendszer korszerûsítésének elveit és módjait. A szolgál
tatás bázisát képezô alapellátó egészségügyi központok, illetve 
kistérségi gyermekorvosi praxisok hálózata már képes lenne – a 
de mográfiai és település viszonyoktól függetlenül – az egész ma
gyar gyermeklakosság, az összes 18 éven aluli ellátására. Egy 
egészségügyi központ a szakorvosi tevékenység bevonásával ma
gasabb definitív szintet tudna biztosítani. 

Mindennek realizálása azonban elképzelhetetlen egy olyan 
politikai döntés nélkül, amely kimondaná, hogy Magyarországon 
minden 0–18 éves korú gyermek alapellátását gyermekgyógyász 
szakorvosnak kell végeznie. 

A kórházak új tulajdonosi rendszere, az újonnan meghatározott 
beutalási kötöttségek miatt ma alig tekinthetô át az ellátóhálózat. 
A járóbetegellátás mai rendszere képtelen átvenni a városi kór
házak kiesett osztályainak korábbi funkcióit. Az egészségügy két 
részre szakadt. A várólisták, a hosszú szakrendelési elôjegyzési 
idôk ma fôként a szegényeket sújtják. A szolidaritás elve lassan 
eltûnik a rendszerbôl, ami gyermekek orvosi ellátásában is érzé
kelhetô, és ez számunkra elfogadhatatlan. 

Stabilnak – legalábbis a beteg anyagi helyzetétôl függetlenül 
könnyen elérhetônek – ma az alapellátást tekinthetjük. Azt az 
alapellátást, amely kedvezôtlen korfája ellenére ma is mûködôképes 
maradt. A nappali kórházak, a nyitott sürgôsségi osztályok a be
tegellátás oldaláról, az iskolaorvosi és a védônôi ellátás pedig a 
prevencióban jelentenek sok tekintetben felesleges párhuzamos
ságot. A kompetenciahatárok, a progresszivitási szintek és a be
tegutak nincsenek racionálisan meghatározva. Pedig egy, a defi
nitív ellátásban megtámogatott házi gyermekorvosi rendszer 
bázisát jelenthetné a költséghatékony ellátásnak, a gyermekgyó
gyászati szubspecialitások zavartalan mûködésének, a védônôi 
prevenció kiteljesedésének. Többek között ezért is érthetetlen az 
ellátás biztonságát veszélyeztetô nyugdíjazási kényszer, ami ma 
közvetlenül csak az állami tulajdonú kórházi, szakrendelôi háló
zatot fenyegeti, de elérheti az alapellátást is. Az érintett, kellô 
tapasztalattal rendelkezô korosztály a mai magyar egészségügy 
húzóereje, már csak azért is, mert a fiatal, sôt most már a közép
korú szakorvosok jelentôs része is idegenben keresi szakmai, 

anyagi boldogulását. A már ma is létezô fehér foltokon túl továb
bi területeken lesz elérhetetlen a háziorvos, a házi gyermekorvo
si ellátás pedig csak kevesek privilégiumává, luxusává válik. 

A kórházak és a járóbetegellátás bizonytalanságait az alapel
látás nem lesz képes kompenzálni. Az államtitkárság hol meghív 
az egyeztetésekre, hol nem. Sikertelenségnek tartjuk, hogy sokszor 
látnak napvilágot rövid távú szükségmegoldások, mint például a 
nappali osztályok létesítésének szakmailag nehezen védhetô öt
lete. 

Az elsôdleges gyermekorvosi ellátás hálózatának fenntartását, 
dinamizálását szakmai és költséghatékonysági indokok is alátá
masztják. A továbblépés megalapozása érdekében felmértük a 
gyermekorvosi alapellátás országos helyzetét, elkészítettük az 
ország elsôdleges gyermekorvosi ellátásának kapacitástérképét, 
melynek révén tervezhetô lenne az utánpótlás igénye, racionali
zálható lenne az ellátási struktúra. 

Vitatott kérdés a kis praxisok utódlásának kérdése. Csak olyan 
megoldást tudunk támogatni, amely egyaránt megfelel a rend
szerbôl távozó és a rendszerben maradó kollégáknak, és miközben 
segíti a szakmailag és gazdaságilag stabilabb praxisok, egy korszerû 
ellátóhálózat kialakítását. 

A házi gyermekorvosi tevékenység tudásanyaga, módszertana 
jól körülírható. Ma még bizonytalan a ráépített házi gyermekor
vosi szakvizsga kérdése – bár egyre többen fogadják el az önálló 
ismeretanyaggal bíró szakvizsga létjogosultságát –, a két gyer
mekorvosi ellátással foglalkozó szakmai kollégium is támogatá
sáról biztosította kezdeményezésünket. Elismerése mindenképpen 

növelné a szakma presztízsét, 
legitimációját, nôhetne általa 
a területi gyermekorvosi ellá
tás színvonala is. 

A jövô ma egyenlô az 
utánpótlás kérdésével. Nem 
is utánpótlásról, hanem in
kább fiatalításról kellene itt 
beszélni, hiszen nem kellene 
minden megüresedô praxist 
újra betölteni. Az ellátószer
kezet megfelelô átalakításá
val kevesebb gyermekorvosi 
praxissal is meg lehetne való
sítani az országos lefedett
séget biztosító gyermekorvo
si alapellátást. Az alapve tô 

prob léma az, hogy ha nem tudjuk munkánkat anyagi, szakmai, 
erkölcsi tekintetben vonzóvá tenni a fiatalok számára, a rendszer 
– legalábbis ebben a formájában – meg fog szûnni. 

1995ben érdekvédelmi szervezetként kezdtük mûködésünket. 
E tevékenység közben érzékeltük, hogy a területi gyermekellátás 
egészével sem szakmai, sem szervezeti szinten nem törôdik senki. 
A rendszernek senki sem biztosít intézményi hátteret. Ezért a 
kezdeti idôszakot követôen egyre több szakmai feladatot is fel 
kellett vállalnunk. Az érdekvédô és a szakmai funkció ettôl kezd
ve párhuzamosan mûködött. Többnyire járatlan utakon kellett 
haladnunk. Nem sorolom most fel azt a sok dokumentumot, 
eredményt és kudarcot, amit a két „mûfajban” megalkottunk, 
elértünk, csak azt említem, hogy nem a véletlen mûve sem a 
Kávészünet nevû évenkénti szakmai konferencia, sem az ôszi 
egészségpolitikai értekezlet. Nem volt könnyû kitörni a háziorvos 
mellett csak mellékesen, zárójelben megemlített (házi gyermek
orvos) státuszból, és post festa sokat veszôdtünk a megjelent 
jogszabályok kritikájával. Elértük, hogy ma már mind többször 
kapunk meghívást elôzetes egyeztetésre is. 
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Kapcsolatunk az elmúlt 17 év minisztériumi apparátusaival – 
finoman szólva – változó volt. Emlékezetes és eredményes harcot 
folytattunk vizitdíjkompenzációnk kivívásáért. A nagy felhajtással 
beharangozott, de aztán félbemaradt reformfolyamatok végigvi
telét viszont nem tudtuk elérni. A jelenleg nagyobb konzultációs 
készség talán segít érdekeink hatékonyabb érvényesítésében. Nem 
kell már minduntalan magyarázni, hogy mit szeretnénk, de az 
egészségügyi vezetés hozzáállása rendre azt tükrözte, hogy javas
lataink, „nem idôszerûek”. Az országos Alapellátási Intézetben 
képviseleti szinten ott voltunk, érdemi eredményt azonban nem 
értünk el. A Háziorvostani és a Gyermekgyógyászati Kollégiumok 
ülésein hol állandó meghívottként, hol rendes tagként vettünk 
részt. Itt harcoltuk ki az önálló házi gyermekorvosi szakfelügyelet 
létrehozását, és a magasabb szintû kollégiumi képviseletet is. 

A Szakmai Kollégium közelmúltban megalakult Gyermekalap
ellátási Tanácsában a védônôkkel és az iskolaorvosokkal közös 
tevékenység folyik. Évtizedes erôfeszítés után sikerült kialakítani 
az önálló házi gyermekorvosi szakfelügyeletet. Bár kollégáink 
igyekeztek a legjobb színvonalon mûködtetni a rendszert, önál
lóságuk az ÁNTSZ szakmai tanácsadóiként mindig korlátozott volt. 
A házi gyermekorvosi szakfelügyelet megújításáért, hatékonysá
gának javításáért mindig kiálltunk. Meggyengítésével, a fôvárosi, 
Pest, és Veszprém megyei hálózat felszámolásával, annak módjá
val nem értettünk egyet. A jelenleg tervezett, a GYEMSZI, oTH, 
oNEI trióra széttagolt szakfelügyeleti, minôségbiztosítási rendszer 
a szakfelügyelet területi elvét felszámolja, tevékenységét az eseti 
problémák, panaszügyek megoldására szûkíti. Félô, hogy ez a 
rendszer nem fog megfelelô hatásfokkal mûködni.

Az országos Gyermekegészségügyi Intézetben gyermekorvosi 
alapellátással foglalkozó önálló részleg nem volt, együttmûködésünk 
legfeljebb egyegy részterületre korlátozódott. Nem tudjuk, hogy 
az oNEI megalakulása milyen változásokkal jár majd, de itt is a 
megfelelô szintû képviselet kialakítása a célunk.

A HGYE önálló érdekvédelmi és szakmapolitikai tevékenysége 
kezdetben sok meg nem értést és félreértést generált a klinikai 
gyermekgyógyászat részérôl. Idôbe telt, míg bebizonyítottuk, hogy 
a HGYE munkálkodása inkább elônyére, mint hátrányára válik az 
egész magyar gyermekgyógyászatnak. Még mindig meglehetôsen 
izoláltan dolgozunk, ahelyett, hogy az együttmûködés dominálna. 
Továbbra is valljuk, hogy a gyermekgyógyászat önálló alrendsze
re az egészségügynek, ami ugyancsak összefogásra kényszerít. 
Érdekeinket csak együtt tudjuk érvényesíteni, ezért is kell a jövô
ben gyakoribb konzultációs lehetôségre törekednie a gyermekor
vosi ellátással foglalkozó két tanácsnak és tagozatnak, de a rend
szeres konzultációkra a Magyar Gyermekorvosok Társasága is 
alkalmas lehet. 

Személyes és intenzív a kapcsolatunk a hagyományos érdek
védelmi szervezetekkel, a FAKooSZszal és a Magyar orvosi Ka
marával. Az egyeztetés és a közös fellépés lehetôségét folyama
tosan kihasználtuk. Igyekszünk minden, a céljainkat nem keresz
tezô, a napi politikához nem kötôdô szervezettel megfelelô 
kapcsolatokat ápolni. Azokkal is, amelyek egyegy rendszer külön
féle szegmensei nek képviseletét célozzák meg, és azokkal is, ame
lyek érdekeket csak névleges taglétszámmal, felhatalmazás nélkül 
védenének. A tá jékozatlanság, a tények felületes ismerete azonban 
sokszor gátja az együttmûködésnek, és nem tudunk egyetérteni 
a térfelünkre történô, indokolatlan „átnyúlásokkal” sem.

Az egyesület vezetôsége mindvégig igyekezett a házi gyermek
orvosok és a gyermekek érdekeit szolgálni, mert valljuk, hogy a 
két dolog elválaszthatatlan egymástól. Számarányunknál fogva a 

kisebbségi politizálás kénysze
rei között dolgoztunk, ami 
önmagában sem egyszerû fel
adat. Volt, amit sikerült, és 
volt, amit nem sikerült elér
nünk. Legnagyobb sikerünk, 
hogy konszolidáltuk a 90es 
évek elején bizonytalan hely
zetbe került területi gyer
mekellátást, létrehoztuk az 
atomizáltan dolgozó alapellá
tók erôs közösségét, és nem 
utolsósorban, tettünk a gyer
mekek jobb szakmai ellátásá

ért. Igyekeztünk mind végig politikamentesnek maradni. Ezért 
néhányszor hallgattunk, amikor egyesek hangos szót vártak volna, 
máskor meg olyat szóltunk, ami nem találkozott teljes közössé
günk egyetértésével. Igyekeztünk civil egyesületünk hitelét mindig 
megôrizni, bármelyik kurzus is birtokolta a hatalmat. 

Most, 17 év után, mi, a hajdani alapítók úgy éreztük, hogy az 
egyesület vezetésében fiatalításra, frissítésre van szükség. Úgy 
gondoltuk, hogy segítünk, ha átadjuk a stafétabotot, de tovább
ra is szívesen részt vállalunk a munkában, ha arra a megújuló 
vezetôség igényt tart. 

Végül köszönetet szeretnénk mondani kollégáinknak, tagsá
gunk nak a 17 év során megtapasztalt támogatásért. Köszönet a 
part nerszervezeteknek és a szponzoroknak. Köszönet a vezetô
ségi, a bizottsági tagoknak, barátainknak a sok munkáért, áldo
zatkészségükért. Elköszönô társaim nevében is kérem, hogy 
támogas sák úgy az új vezetôséget, mint ahogyan bennünket 
támogattak.

szErkEsztEttE: kálmán miHálY
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Amerikából jöttem 
Beszélgetés dr. Szôke Márta, Egyesült Államokban praktizáló gyermekorvossal

1973-ban Budapesten végeztem, 78-ig 
a Heim Pál Kórházban dolgoztam. Ak-
kor a férjem ösztöndíjat kapott Ameri-
kában, mi meg a gyerekekkel természe-
tesen mentünk vele. Három éven be lül 
kint mindenbôl újra levizsgáztam, és 
bár sikerült rezidensi állást is szerez-
nem, 1981-ben hazajöttünk, mert nem 
akartuk itthon maradt testvéreinket, 
szüleinket retorziónak kitenni.

84ben megint csak a férjem révén Fran
ciaországba kerültünk, onnan mentünk 
két év múlva vissza az Államokba. Miután 
két évvel késôbb, 1988ban ott megkaptuk 
a zöldkártyát (letelepedési engedélyt), há
roméves gyermekgyógyászati rezidens
program következett. 91ben a New York 
állambeli Potsdamban, a kanadaiamerikai 
határhoz közeli, Montreal és Syracuse közé 
esô kicsi egyetemi városban, egy kb. 100 
ágyas kis kórház mellett kibéreltem egy 
rendelôt, kitettem egy táblát és megnyi
tottam a rendelést. Nem volt ez könnyû 
egy KeletEurópából érkezett, az ottani 
rendszert nem igazán ismerô, szakmai kap
csolatokkal alig rendelkezô nônek, akit 
ráadásul a praxisuk gyermekeinek elvesz
tésétôl tartó családorvosok helybôl „per
sona non grata”vá nyil vánítottak. Átme
neti súrlódás után azonban összeszoktunk, 
és most már 21 éve itt rendelek. 

 Mit jelent az Egyesült Államokban 
az, hogy valaki primary care pediatri-
cian, vagyis primer ellátást végzô gyer-
mekorvos, magyarul házi gyermekor-
vos?

Úgy gondolom ugyanazt, amit Magyaror
szágon: megelôzést, gyógyítást, gondo
zást, és mindent, ami ebbe a fogalomkör
be tartozik, szûrést, egészséges életmódra 
vonatkozó tanácsadást, szülôképzést és így 
tovább.

 Hogy kerül egy gyermek a praxi-
sodba?

Felkeres a szülô, mert gyermekorvost keres, 
hallott felôlem, jó referenciákat kapott ró
lam. Ha páciensként vállalom, akkor jogilag 
is felelôs leszek az ellátásáért. olyan orvos–
beteg kapcsolatot kell ezért kialakítanom 
a szülôvel és a gyerekkel, hogy a megbe

szélt idôpontban eljöjjön a következô vizit
re, ha meg nem jön el, tennem kell azért, 
hogy jelentkezzen. Telefonálnom kell neki, 
üzenetet kell küldenem, tértivevényes leve
let kell írnom, és mindezt dokumentálnom 
is kell. Ha egyébként úgy érzékelem, hogy 
a szülô hanyagsága veszélyezteti a gyer
mek egészségét, mivel nem az én felada
tom a gyermek felkeresése, értesítenem 
kell a gyermekvédelmi szolgálatot, hogy 
tegyék meg a szükséges lépéseket. Nálunk 
health visitornak hívják azt a munkatársat, 
aki ebben a segítségünkre áll. Ô állami al
kalmazásban áll és ôt kérhetem meg arra, 
ha úgy gondolom, elhanyagolják a gyere
ket, vagy más gond van az ellátásával, hogy 
menjen ki a lakásra. És ô az aki felhívja a 
hoz zám bejelentkezett újszülött szüleit, 
hogy megkérdezze, vane gondjuk és 
igény like, hogy felkeresse ôket az ottho
nukban. Nem mindenki igényli ezt, egyesek 
kifejezetten elutasítják.

orvos nem megy lakásra, viszont az elsô 
vizit nálam sokáig tart, hisz’ ilyenkor pró
bálom meg körültekintôen felmérni az ott
honi körülményeket is. Ideális esetben már 
a szülés elôtt leülünk egy hosszú be szél
getésre. Tájékozódhatnak ilyenkor arról, 
mi az álláspontom a kötelezô és ajánlott 
védôoltásokról, alternatív kezelési mó dok
ról, milyenek az antibiotikumfelírási szo
kásaim, mi az orvosi vizitek rendje. 

 Honnan értesülsz az újszülöttrôl?

Ha a gyereket „bevállaltam” és abban a 
kór házban születik, ahol én vagyok a neo
natológus, akkor tünetmentes esetben is 
látnom kell 24 órán belül. Minden reggel 
a kórházban kezdek, és a rendelés után ott 
fejezem be a napot. Ha másik intézmény
ben történik a szülés, akkor is elvárom, 
hogy 24 órán belül értesítsenek az újszü
löttrôl. Az a rend, hogy ha elsô gyerekrôl 
van szó, vagy valami gond volt perinatali
san, akkor hazaadás után 1–2, egyébként 
pedig 3–5 napon belül megmutatják az 
újszülöttet a rendelômben.

Ha a „mi” kórházunkban születik, és 
„enyém” a gyerek, gond esetén azonnal 
mennem kell, éjjel vagy nappal, hétvégén 
és ünnepnap is, függetlenül attól, hogy 
ügyeletes vagyok vagy nem. Egyéb esetben 
az újszülöttet a mindenkori ügyeletes látja 
el. Vagyis az ügyeletes felel a gyerekért, ha 

annak nincs választott orvosa, minden 
egyéb esetben a választott orvos. Rutin
szerûen hazaadása után néhány napon 
belül, majd egy héttel késôbb, és panasz
mentesség esetén 2, 4, 6, 9 12, 15, 18 
hónapos korában, 2 éves kora után pedig 
évente egy alkalommal látnom kell a páci
enseimet.

 Hány házi gyermekorvos dolgozik 
a városotokban?

Az itt és a környezô kis településeken élô 
gyermekeket négyen látjuk el, átlagosan 
1000–1200 gyermek tartozik a praxisaink
ba. Nincs jelentôsége annak, hogy ki hol 
lakik, ha valaki engem választ, jöhet akár 
80–100 km távolságból is. Házhoz már 
nem járunk, mindenkit behoznak. Rend
szerint 18 éves korig tartozik hozzánk a 
gyer mek, de mind többen követjük 21 éves 
korig a fiatalokat. További ellátásukat több
nyire csak azért nem vállaljuk, mert egy 
esetleges mûhibapernél szólhat ellenem, 
ha olyan korú beteget láttam el, akinek 
ellátására nem szereztem megfelelô to
vábbképzésen folyamatosan kreditponto
kat. Egyébként teljesítményfinanszírozás 
van, azaz aszerint fizetnek, hogy mit te
szünk a gyerekkel, de a forrongó egész
ségügyben ez változás elôtt áll, feltehetôen 
fejkvóta alapú finanszírozásra áll majd át 
az alapellátás. A profitorientált biztosítót 
egyébként egy cél vezérli, hogy minél ke
vesebbet kelljen fizetnie.

 Szüksége van-e egy alapellátás-
ban dolgozó amerikai orvosnak arra, 
hogy szerzôdése legyen a helyi önkor-
mányzattal?

Nincs, egyedül a biztosítókkal állunk szer
zôdéses viszonyban.  

 Milyen a kórházi háttered?

A mellettem mûködô városi kórház kb. 100 
ágyas. Van benne belosztály, szülészet, 
intenzív osztály, sebészet és egy egynapos 
ellátást végzô sebészet is. Felvesznek in
farktust és agyvérzést, végeznek térd vagy 
csípôprotézisbeültetést. Önálló gyermek
osztály nincs, de 6–8 ágyat mindig fenn
tartanak a „bebeesô”, mondjuk asztmás 
rohamtól szenvedô, vagy sürgôs rehidráci
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óra szoruló gyerekek számára. A súlyos 
gyermekgyógyászati kórképek ellátására 
persze alkalmatlan a kórház. Meningitist 
nem vállalhatnak, de pneumoniát, parente
ralis táplálást igen. Nagyon alacsony a hos
pitalizációt valóban igénylô esetek száma. 
A 36. hét után született koraszülötteket 
biztonsággal ellátjuk, a lélegeztetést igény
lôket azonban átszállítjuk egy távolabb lévô 
neonatológiai központba, az ottani kollé
gákkal nemcsak lehet, hanem kötelezô 
konzultálnom, ha úgy látom, hogy az újszü
löttnek többre van szüksége, mint a rutin
ellátás. Ha úgy érzem, hogy a gyerek „túl 
van a komfortzónámon” bármikor átküld
hetem hozzájuk a gyereket. Sokszor ko
moly felelôsség nyomja a vállamat, de hát 
tudjuk, ettôl is szép a szakmánk. Abban a 
kis városban, ahol én dolgozom, a kórház
ba küldött gyereket is én látom el. Én vizite
lem, én rendelem el a vizsgálatokat, a te
rápiát, én kontrollálom. A nagyobb váro
sokban, az ottani kórházakban azonban 
már a „hospitalistáé”, a kórházi orvosé a 
be teg.

 Csak rajtatok, gyermekorvoson 
keresztül kerülhet kórházba egy gyer-
mek?

Elméletileg igen, de a szülô a gyermek vagy 
családorvostól függetlenül is bármikor fel
keresheti a sürgôsségi osztályt. Ha az ott 
dol gozó rezidens vagy egy más alapkép
zett ségû szakorvos úgy látja, hogy osztályos 
felvételre van szükség, vagy nem biztos a 
dolgában, felhívja a telefonvégen lévô 
ügyeletes gyermekorvost. Ha a hívás alap
ján ô úgy dönt, hogy a gyermek felvételre 
szorul, köteles bemenni, felvenni és ellátni 
a gyereket.

 Mennyit dolgozol naponta?

Reggel 9tôl délután 5ig rendelek, egyórás 
ebédidôvel, de sohasem hivatkozom mun
kaidôre, ha keresnek, hisz’ verseny van a 
betegért, a gyerekért. Az elsô öt évben 
szom baton és vasárnap is dolgoztam, de 
ma már nincs erre szükségem. Ismerek 
olyan házi gyermekorvost, aki naponta 
30–40 be teget is ellát, én ilyen favágó tem
póra képtelen vagyok, és hajlandó sem 
vagyok rá. Átlagosan 20–25 gyereket látok 
naponta. Ha lehet, elôzetesen egyeztetett 
idôpontra jönnek az akut betegek is. Mos
tanában azonban egyre többször késnek, 
máskor meg lemondják a vizitet, vagy 
egyszerûen nem jönnek a megbeszélt idô
pontra. És a nagyobb gyerekek már mind 
gyakrabban jönnek szülô nélkül. Növekszik 
a kórházakkal a konkurenciaküzdelem, akik 

mert nem jutnak elegendô bevételhez, hir
detik, hogy bármikor, bárki jöhet az emer
gency departmentre, vagy újonnan nyitott, 
általuk üzemeltetett rendelôikbe. A szülôk
nek sokszor kényelmesebb este vinni orvos
hoz a gyereket, és többnyire nem zavarja 
ôket, hogy nemhogy nem gyermekorvos, 
de még csak nem is orvos, hanem felcser 
látja el a gyereket. 

Az egyetemek mind nagyobb számban 
képeznek úgynevezett physician assistant
eket (felcsereket), ami jóval olcsóbb, mint 
egy szakorvos kiképzése. olcsóbb az alkal
mazásuk is és a gyógyszert is fel tudják írni. 
A szülô meg nem tudja, honnan is tudná, 
hogy a gyereke indokolatlanul kapott an
tibiotikumot, vagy hogy nem volt feltétlenül 
szükség az elvégzett vizsgálatra. A helyi 
kórház most vagy tíz ilyen rendelôt mû
ködtet a környéken, gyakorlatilag egy vagy 
két orvos formális (távoli) felügyelete mel
lett. Úgy hirdetik magukat, mint akik teljes 
körû szolgáltatást nyújtanak, de hiába ad
nak akár védôoltást is, az egésznek köze 
sincs az igazi primary carehez, az igazi 
alapellátáshoz. Jellemzô rájuk, hogy nagy 
számban rendelnek el abszolut felesleges 
vizsgálatokat, amiket a kifizetéseket oly 
rigorózusan számon tartó biztosítók egye
lôre  ki is fizetnek, holott nálam azt is el
lenôrzik, nem írtame fel olyan gyógyszert, 
ami egy olcsóbb generikummal helyettesít
hetô volna.

A sürgôsségi osztályok alkalmazottainak 
sem könnyû, mert a bevétel érdekében 
szükségük van a vevôkre (betegekre), de 
megfelelô ismeret, tapasztalat és készség 
hiányában a gyerekek ellátása többnyire 
nyomasztó tehertétel a számukra. Nem 
közömbös az sem, hogy a Damoklész kard
jaként örökösen a fejük felett lebegô orvo
si mûhibaper veszélye miatt állandó dilem
mát okoz nekik, hogy hol a határ a még 
szükséges és a már felesleges diagnosztikus 
és terápiás beavatkozások között.

 Ki dolgozik veled a rendelôben?

Van egy recepciós, aki az elôjegyzéseket, 
betegbehívásokat intézi, ô készíti elô a do
kumentációt, átadja a szülônek az aktuális 
oltás elôtti írásos információt, tárolja a bele
egyezési nyilatkozatokat, és megírja a kö
telezô jelentéseket. Nagyon jó az asszisz
tensem, neki nôvéri képzettsége van, min
denben segít, elvégzi az elôírt méréseket 
és minden betegemrôl mindent tud. Nélkü
lük nem tudnám pontosan végezni a na
ponta akár órákat igénylô, alapos és min
denre kiterjedô adminisztrációt. Kötelesek 
mindketten feljegyezni, hogy mikor, kivel, 
milyen ügyben beszéltek telefonon, és mi

lyen tanácsot adtak. Errôl a rendelés alatt 
vagy után tájékoztatnak. A számlák kiállí
tásában egy adminisztrátor segít, mindhár
mójukkal 10–15 éve dolgozom együtt.

 Térítésmentesek a kötelezô oltá-
sok?

Nem. Semmi nem térítésmentes. A bizto
sítások többsége fedezi az oltások és felül
vizsgálatok költségét, aki pedig olyan sze
gény, hogy nincs biztosítása vagy a bizto
sítása nem elegendô a védôoltásra, annak 
megfelelô dokumentáció mellett adhatok 
az úgynevezett állami keretbôl. Az adott 
hónapban várható oltóanyagszükségletet 
mindig elôre ki kell kalkulálnom és elôre 
meg kell vásárolnom a vakcinákat. Havon
ta úgy 20 ezer dollárt kell ezért megelô
legeznem a gyógyszertárnak, ugyanakkor 
nem feltétlenül lehetek biztos abban, hogy 
igény is lesz az influenza ellen bespájzolt 
teljes mennyiségre. Nehéz megjósolni, 
mekkora járvány lesz és hányan kérnek 
majd védôoltást. Ha rajtam marad a vak
cina, az a baj, ha meg nem lesz elegendô 
a készlet, az. Mindkettô rizikót jelent a szá
momra.

 Milyen mértékben nyújt befeje-
zett ellátást az alapellátás?

A rendelômben gyorsteszttel elvégezzük 
a to  rok váladék bakteriológiai vizsgálatát, 
a vi ze letüledéket én nézem, vérképre, 
egyéb laborvizsgálatra, ultrahangra, rönt
gen re a kórházba küldöm a gyereket. Elekt
ro nikus úton minden ottani lelethez, vizs
gálati eredményhez azonnal hozzáférek, 
azt is rögtön látom, ha a betegem este vagy 
éjjel felkereste a kórház sürgôsségi osztá
lyát. Diagnosztikai megbízhatóságomat, 
készségemet egyébként rendszeresen tesz
telik, idôrôl idôre küldenek egy ismeretlen 
mintát, majd a visszaküldött leletemet köz
pontilag ellenôrzik. Ez természetesen na
gyon helyes, a gond pusztán annyi, hogy 
az „önvizsgálat” költségét is nekem kell 
áll ni. Ha az ellenôrzések során nem sike rül 
magamat „validáltatni”, a vizsgálatok költ
ségét nem számoltathatom el a biztosító
nál. EKGt sem éri meg a rendelôben tar
tani, azt is elkészíti a kórház. Ha nem bí zom 
a kapott leletben, bármit, EKGt, mellkas
felvételt, de akár a szövettani metszetet is 
továbbküldhetem számítógépen konzílium 
céljából Syracusba. Ha én egy gya nús 
küllemû nyaki kötôszövetszapo rulatot lá
tok, az alapvizsgálatok után az MRIt is én 
indikálom, igaz, erre a biztosítótól elôre 
engedélyt kell kérni. A szakorvos ugyanis 
3 órányira van tôlem (és a betegtôl), nála 
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a vizsgálatra órákat kell várni, aminek a 
végén ô éppúgy elrendeli az  egyetemi köz
pontban az MRIt, ahogy én. A kü lönbség 
annyi, hogy ô kétszer annyiba kerül a biz
tosítónak, mint én. A kivizsgálás és kezelés 
menetét persze csaknem minden esetben 
szakmai protokollok szabályozzák.

 Ki gondozza az asztmás, a nefro-
lógiai vagy a gasztroenterológiai ese-
teket? 

Magától értetôdôen én. A cystás fibrózist, 
a diabéteszt persze évente kétszerhárom
szor a speciális központ is berendeli, de a 
rutinellenôrzést én végzem, a gyógyszere
ket én írom fel. Rendszeresen ellenôrizzük 
a 6 éven aluliak ólomszintjét is, hisz’ itt a 
faházak festésére évtizedeken keresztül 
használtak ólomtartalmú festékeket. Az 
agresszív szûrés és felvilágosítás eredmé
nyeként szerencsére ma már egyre ritkább 
az igazán magas ólomszint, de a máig gya
kori vérszegénység miatt az Amerikai Gyer
mekgyógyászati Akadémia elôírja a cse
csemôk és kisgyerekek rutinszerû szûrését 
vashiány, ferritinszint irányában.

 Copayment van az alapellátás-
ban?

Biztosítótól függ, hogy a vizit árának hány 
százalékát kell a betegnek a helyszínen, 
saját zsebbôl fizetnie.

 Otthon szülés?

Terjed, és egyre népszerûbb. Egyre több és 
elfogadottabb a képzett bába, aki segít 
otthon, de emelkedik az otthonosan be

bútorozott, minden szükséges eszközzel 
ellátott, egyágyas kórházi szülôszobák szá
ma is. Én, ha tehetem, a rizikó miatt lebe
szélem az otthoni szülés vállalásáról a szü
lôket, hisz’ ki tudja elôre, hogy nem épp 
most következike be egy amúgy ritka szü
lési komplikáció.

 Továbbképzés?

Korábban hét, most tízévente kell újra 
szak vizsgáznom, ami ráadásul egy csomó 
költséggel is jár. Kórházi munkát sem vé
gezhetnék megfelelô képzés, vizsgák és 
akkreditáció nélkül. A kórházban rutin sze
rûen ellenôriznek, kiemelnek egyegy ese
tet és szakmailag átnézik, mi történt a 
beteggel. Ez a módszer az alapellátásban 
jóval ritkább, de az egyes biztosítók szú
rópróbaszerûen ott is ellenôrzik, megfe
lelôe a páciensnél az asztmamegelôzés, 
megtörténte az ólomszûrés. Sôt, akkor is 
felhívnak, ha úgy látják, hogy a beteg hosz
szabb ideje nem váltotta ki a profilaktikus 
bronchodilatátort és megkérdik, megfe
lelôe a szülôi compliance az adott gyer
meknél.

 Óvoda- és iskolaorvos, sportor-
vos, igazolás?

Van néhány hely, ahol van az iskolának or
vosa, de többnyire nincs. Az elôírt tö
megszûréseket, a vakcinációs státusz el
lenôrzését egy jól képzett asszisztens el
végzi az iskolában. Sportoláshoz én adom 
ki az igazolásokat. Betegségek kapcsán ott, 
ahol az óvoda kéri, a vizsgálat végén oda
adom elôre a szülônek a papírt arról, hogy 
gyógyulása után viheti a gyereket a közös

ségbe. Ha a szülô úgy ítéli meg, hogy a 
gye rek betegsége nem igényel orvosi vizi
tet, akkor természetesen igazolás nélkül is 
visszamehet az óvodába vagy iskolába.

 Szabadság?

Távollét esetén köteles vagyok helyettesrôl 
gondoskodni. Van egy orvosközvetítô cég, 
akitôl lehet „kölcsönözni” megbízható, 
ellenôrzött és a szükséges igazolásokkal, 
papírokkal rendelkezô szakorvost.

 Érdekvédelem? 

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadé
mia, elsôsorban a gyerekek érdekeit szem 
elôtt tartva, többkevesebb sikerrel az én 
érdekeimet is próbálja védeni. Hogy milyen 
eredményességgel, az eddig elmondottak 
alapján lemérhetô.

 Forgalomképes egy gyermekor-
vosi praxis?

New Yorkban, nagy városban, talán igen. 
Én, mint mondtam, nem vettem, hanem 
fel építettem a praxisomat, és sajnos eladni 
nem tudom. A kórház helybôl elveszi a 
potenciális érdeklôdôk kedvét a vásárlástól 
a felcseres rendelôik túlkínálatával. Meg 
aztán a mindig nyitott, nem igazán alap
ellátást nyújtó sürgôsségi osztályok csábí
tásával is egyre nehezebb vetekedni. 

 Köszönjük a beszélgetést!

kádár FErEnc

A Magyar Gyermekneurológiai Társaság 2013. évi kongresszusa 

Alsópáhok, 2013. április 11–13.

Fô témák: 
Fejsérülés – az elsô észlelôtôl a rehabilitációig • Láz-lázgörcs • Epilepszia

Bôvebb információ a www.gyermekideggyogyaszat.hu honlapon 

Szeretettel várjuk az érdeklôdô házi gyermekorvosokat!

A szervezôk nevében:
Dr. Hollódy Katalin elnök, Magyar Gyermekneurológiai Társaság 

Dr. Elmont Beatrix gyermekneurológus, Zala Megyei Kórház
Dr. Szever Zsuzsa titkár, MGYNT
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Ma nem lesz vidám blogbejegyzés. Ta-
lán jövô héten. Most a hibákról, azok 
fel- és beismerésérôl írok. Muszáj néha 
végiggondolni orvosi hivatásunkat 
ebbôl az irányból is. Tragikus az apro-
pó: egy 6 hónapos csecsemô agyhár-
tyagyulladásban meghalt Egerben. 
Nem tisztem a konkrét ügyet elemezni, 
egy csomó részletet nem ismerek ah-
hoz, hogy korrekt véleményt írjak. A 
sajtó által széles körben tálalt tragédi-
ákból azonban tanulnunk kell. Aláza-
tot. Szakmait és emberit egyaránt. 
Bármikor, bárki hibázhat. De fontos 
tudni minél több embernek, hogy eze-
kért a hibákért igazából nemcsak egy 
ember, hanem az egész szétzilált, le-
züllesztett, rendezetlen egészség-
ügyünk is felelôs!

A legnemesebb, legszebb hivatás a miénk. 
Ezt sokszor halljuk, mi gyerekgyógyászok 
különösen sokszor. És a legtöbbször így is 
érezzük. De én, és valószínûleg a kollégáim 
is, rengeteget szorongunk. Ez talán a „leg
nemesebb hivatás” egyik ára. Szomorú 
tény, de itt Magyarországon ez az ár jóval 
magasabb. Ez az orvos, nôvérelvándorlás 
egyik fô oka, higgyétek el! Szorongunk, ki 
többet, ki kevesebbet, hogy ebben a kao
tikus, összevissza szervezett rendszerben 
minél kevesebbet, minél kisebbet hibáz
zunk. Hogy fel és be tudjuk ismerni hibá
inkat.

Ebben a sokat, joggal szidott média az 
egyik kulcsszereplô. Ha baj, tragédia tör

ténik, ott terem, és nincs kegyelem. Nincs 
susmus, még akkor sem, ha ezer jogos in
dokkal védhetné magát az érintett. Mert 
ha baj, tragédia történik, nem lehet arra 
hivatkozni, hogy fáradt voltam, hogy még 
két pluszállásom van, hogy még csak fél 
éve vagyok orvos, hogy ez a harmadik es
tém talpon… És még sorolhatnám a hun
garikumnak számító, reális kifogásokat, 
amik fejlett országokban nem fordulhatnak 
elô. A pluszmunkát büntetik, de persze a 
fizetés mellett a pluszmunka fel sem merül,  
a rezidens nem ügyelhet egyedül, a pihe
nés, akár a sport, a rekreáció szinte elvárás 
a társadalom részérôl. Mert a társadalom 
joggal várna el egy pihent, mosolygós or
vost, asszisztenst, nôvért. Csak ez így nem 
megy.

A kör ördögi. orvostársadalmunkon ott  
a nagy társadalom minden tünete. Egység
nek, összetartásnak csak szórványai sejt
hetôk. Rengeteg, talán tudatosan gerjesz
tett ellenérdekeltség látható. Az orvos 
maximálisan leterhelt, és emellett még ott 
van a hálapénz nevû, levakarhatatlan, rot
hasztó métely is. Fásult és rosszul esik neki, 
hogy az emberek általában orvosellenesek. 
Frusztráló az orvosok zömének, hogy leg
többünket a havonta hálapénzbôl milliókat 
zsebre tevô pár száz fôs kisebbség, és a 
mé diában bemutatott, épp mûhibát elkö
vetô kollégánk alapján ítélik meg. A több 
mûszaktól gyakran szétzilált családú nôvér
kéktôl pedig hogyan lehetne jogosan elvár
ni, hogy havi 80–100 ezer forintokért (pót
lékokkal együtt!) mosollyal tûrjék a napi 

megaláztatásokat? Ebbe az egészségügybe 
tegyenek több pénzt? Fizessünk vizitdíjat? 
Emeljék az orvosi, nôvéri fizetéseket? 
Ugyan már! Jó ez így! Úgy tûnik, a min
denkori hatalom retteg a társadalom által 
elismert, megbecsült, és az érdekeiért egy
ségesen, összefogva fellépô egészségügy
tôl. Sajnos tragédiák, hibák, mulasztások 
mindig lesznek. Csak ezeket mutatni, csak 
a hivatástudatra építeni, az elvándorló or
vosok ellen propagandát indítani már csak 
nagyon rövid ideig lehet tüneti kezelése a 
magyar egészségügynek. A valódi megol
dástól pedig nagyon messze vagyunk. A jól 
képzett magyar orvosokat, nôvéreket „el
szippantó” külföldi egészségügyi rendsze
rekre jellemzô, hogy a naponta ellátottak 
számát a betegek érdekében szabályozzák, 
általában 10–15 beteg ellátását lehet egy 
nap egy orvosra bízni. Nálunk nem ritka a 
napi 70–80, idônként 100 feletti beteg
szám!

Mennyire boldog, mosolygós, szorongá
soktól mentes lennék, ha napi 20–30 beteg 
becsületes ellátása lenne a feladatom, és 
ebbôl vígan eltartanám a négy lányomat, 
fizetném ilyenolyan hiteleimet. Álom. 

Így egyelôre marad a napi fohász: Adja 
ég, hogy ma ne kövessek el hibát, szúrjam 
ki a 70–80 gyerek közül azt az egykettôt, 
aki komoly beteg, mindezt, ha lehet mo
sollyal, türelemmel. Ámen.

Forrás: GYErmEkGYóGYászbloG 
2013. jAnuár 18.

Hibák, mulasztások
Dr. Király Balázs

Ha a gyerek nem jár iskolába... Az iskolakerülés okai és kezelése

A 2011es „Ha a gyerek nem beszél…” c. tanfolyam sikere után sorozatunk következô továbbképzésén 
az iskolából való távolmaradás lelki okait tekintjük át. Összefoglaljuk a pszichoterápiás módszereket, 
amelyben a család és a gyermek mellett a szakemberek (pedagógusok, védônôk, gyermekorvosok) 

is fontos szerepet kaphatnak. Az elméleti háttér mellett esetbemutatásokkal tesszük gyakorlatiassá a képzést. 

A továbbképzésünk idôpontja: 2013. március 20. 

Helyszín: SE I. Gyermekgyógyászati Klinika 

Jelentkezés az OFTEX- en keresztül. 

Örömmel várjuk kedves Kollégáinkat!

Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter és a Klinika Gyermekpszichiátriai osztályának munkatársai
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A háziorvosok díjazása 
Az alapvető emberi jogok biztosának jelentése

(Kivonatos közlés)

Az Alapellátó orvosok országos Szövetsé
ge (FAKooSZ) beadvánnyal fordult Szabó 
Mátéhoz, az alapvetô emberi jogok bizto
sához, amelyben kéri az ombudsmant, 
hogy kezdeményezze az Alkotmánybíró
ságnál a háziorvosok díjazására vonatkozó 
jogszabályok alkotmányellenességének 
megállapítását.

A FAKooSZ beadványa szerint a házi
orvosi díjazásra vonatkozó törvények arra 
adnak lehetôséget, hogy az oEP a házior
vosok helyzetének kihasználásával feltû
nôen aránytalan szerzôdést kössön. Az oEP 
az alulfinanszírozott díjazás révén arra szo
rítja a háziorvosokat, hogy saját erôfor
rásaik terhére vállalják át a praxis mû
ködtetési költségeinek egy részét. Ez az 
alapellátó or vosok számának folyamatos 
csökkenéséhez, az alapellátáshoz való hoz
záférés lehetôségének általános szûkülésé
hez vezet. A FAKooSZ sérelmezi, hogy a 
háziorvos vállalkozóként végzi a tevékeny
ségét, de díjazásának meghatározásában 
alárendelt helyzetben van, a díjazásába 
nincs beleszólása. Ráadásul az oEP a finan
szírozásra folyósított összeg felhasználását 
is ellenôrizheti. Elfogadhatatlan, hogy az 
egyik szerzôdô felet azon túl, hogy saját 
maga szabja meg a díjazást, még ellenôr
zési és visszafizetésre kötelezési jog is meg
illesse. Mivel a háziorvosi szolgáltatások 
piacán az oEP az egyetlen vásárló, a házi
orvosok kénytelenek eltûrni, hogy az oEP 
olyan díjazást állapítson meg, amely nem
hogy nyereséget nem tartalmaz, de még a 
praxis ráfordításait sem fedezi. A FAKooSZ 
szerint ez az oka annak, hogy kevesebb 
házi orvos dolgozik az alapellátásban, a 
praxisok eladhatatlanok, elértéktelened
tek, sok praxis még ingyen sem kell senki
nek, ezért betöltetlen, illetve helyettesítés
sel mûködik, és hogy a betöltetlen praxisok 
száma fokozatosan növekszik.

A feltárt tényállás
Az ombudsman a kérdéssel kapcsolatban 
tájékoztatást kért többek között az embe
ri erôforrások miniszterétôl, a nemzetgaz
dasági minisztertôl, az országos Egészség
biztosítási Pénztár elnökétôl, és a Magyar 
orvosi Kamara elnökétôl is. 

Az EMMI egészségügyért felelôs állam-
titkára válaszában tájékoztatta az ombuds

mant, hogy az alapellátás fejlesztését az 
ágazat stratégiai fontosságúnak tekinti, és 
hogy zajlik az alapellátást érintô problémák 
feltérképezése és a lehetséges megoldási 
javaslatok elemzése. A társadalombiztosí
tásból a háziorvosi ellátásra kifizethetô 
összeg mértékét, valamint megállapítási 
módjának fô szabályait az országgyûlés 
törvényekben határozta meg a kormány 
számára. A finanszírozásra fordítható ösz
szeget zárt kasszából fizetik ki, így annak 
túllépése nem lehetséges. Az ellenôrzések
tôl nem lehet eltekinteni, mivel közpénzek 
felhasználásáról van szó. Az államtitkár 
elismeri, hogy a vállalkozásként mûködô 
háziorvosi szolgáltatók ambivalens helyzet
ben vannak, hiszen alapvetôen közszolgál
tatást látnak el, bevételeiket közpénzbôl 
kapják, ugyanakkor számos olyan szabály 
is vonatkozik rájuk, amelyek sok szempont
ból csak a „valódi” profitorientált vállal
kozásokra értelmezhetôek. A fenti prob
lémával kapcsolatosan a tárca próbált 
jogszabálymódosításokkal élni, ezek a pró
bál kozások azonban nem jártak sikerrel.

A nemzetgazdasági miniszter álláspont
ja szerint a polgári jog szempontjából nem 
lehet érvénytelen egy olyan szerzôdés, 
amelynek tartalmát jogszabály határozza 
meg. Ha egy szerzôdési feltételt jogszabály 
állapít meg, úgy ez a szerzôdési feltétel 
nem minôsülhet tisztességtelennek. Kifej
ti, hogy az állam az egészségügyi ellátás 
megszervezése során sem terjeszkedhet túl 
a nemzetgazdaság teherbíró képessége 
által meghatározott kereteken, valamint 
valószínûsíti, hogy az alaptörvény alkalma
zása szempontjából az egészségügyi szol
gáltatások nem minôsülnek közszolgálta
tásnak.

Az OEP elnöke szerint az oEPnek tör
vényen alapuló szerzôdéskötési kötelezett
sége van, azaz ha az egészségügyi szolgál
tató kéri a finanszírozási szerzôdés meg
kötését és rendelkezik az elôírt feltételekkel, 
úgy az oEP köteles vele szerzôdést kötni. 
Az oEP kizárólag a jogszabályokban meg
határozott feltételeket vizsgálja, a szolgál
tató kérelmét követôen azok megvalósu
lása esetén szerzôdést köt. Továbbá a fi
nanszírozás is elôre látható módon, idézett 
jogszabályi rendelkezések alapján történik, 
amelyektôl az oEP nem térhet el.

A Magyar Orvosi Kamara elnöke vála
szában tájékoztatta az ombudsmant, hogy 
a beadványban leírtakkal maradéktalanul 
egyetért. Válaszához mellékelve megkül
dött egy kimutatást egy átlagos háziorvo
si praxis havonkénti költségigényérôl. 
 Ebben levezetik, hogy ahhoz, hogy a házi
orvosi praxisok vonzóak legyenek, havi fi 
nanszírozásának elfogadható egzisztenciát 
kellene garantálnia, amelyhez minimálisan 
havi 1,8, de inkább 2 millió Ft bevételre 
volna szükség. 

Az ombudsmAn 
megállApításAi

Az ombudsman szerint jelenleg az Alkot
mánybíróság az egyes törvényeknek az 
Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag 
az élethez és az emberi méltósághoz való 
joggal, a személyes adatok védelméhez 
való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a 
vallás szabadságához való joggal vagy a 
magyar állampolgársághoz kapcsolódó 
jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül. 
Tekintettel arra, hogy a beadványban jel
zett problémák nem állnak összefüggésben 
a fenti alapjogokkal, alkotmánybírósági 
indítvány benyújtására nem volt lehetôség. 
Ezért az ombudsman egy hagyományos 
ombudsmani vizsgálat keretein belül tekin
tette át a jelzett problémák társadalmi és 
alapjogi hatásait. 

Az egészségbiztosítási törvény felhatal
mazza a kormányt a finanszírozási szerzô
dések megkötésére, azok tartalmának, 
va  lamint az egészségügyi szolgáltatások 
fi nanszírozására vonatkozó szabályok 
meg határozására. Túl ezen 2013. január 
elsejétôl a kormány kapott felhatalmazást 
az Egészségbiztosítási Alapból folyósított 
pénzeszközök felhasználásának pénzügyi 
ellenôrzésére, továbbá a kifizetéshez szük
séges jóváhagyás esetköreire, jogcímeire 
vonatkozó szabályok meghatározására is. 
Ennek értelmében tehát már nemcsak a 
finanszírozásra fordítható keretösszeg 
meghatározása, hanem a finanszírozási 
szerzôdés részleteinek kidolgozása és lé
nyeges tartalmi elemeinek (pl. díjazás) 
meghatározása is a kormány feladata. 
Mindemellett – írja az ombudsman –, mivel 
az egészségügyi ellátás megszervezése és 
mûködtetése az állam és az önkormány
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zatok feladata, ésszerûnek tûnik, hogy a 
szervezeti kereteket is ôk határozzák meg.

A nemzetgazdasági miniszter érvelése, 
miszerint a szerzôdési szabadság elve alap
ján bármely háziorvos megteheti azt is, 
hogy nem köt az oEPpel finanszírozási 
szerzôdést, az ombudsman szerint a prob
lémát elôidézô helyzet állandósításához 
vezet. A kormánynak kötelezettsége, hogy 
az egészségügyi ellátást megszervezze, 
mûködtesse, és ebben együttmûködjön az 
egészségügyi ellátásban résztvevôkkel, je
len esetben az alapellátást nyújtó szaksze
mélyzettel. A finanszírozást illetô kifogá
sokra nehezen fogadható el az a kormány
zati válasz, hogy az orvosnak nem kötelezô 
praktizálnia, azaz szerzôdést sem kell köt
nie, illetve a megkötött szerzôdését bármi
kor felbonthatja. 

Az ombudsman nem ért egyet a nem
zetgazdasági miniszter azon álláspontjával, 
amely szerint az egészségügyi szolgáltatá
sok nem minôsülnek közszolgáltatásnak. 
Az egészségügyi szolgáltatások közszol
gáltatási jellegét az évtizedes, kimunkált 
alkotmánybírósági és ombudsmani gyakor
lat igazolja és erôsíti meg. Ezt támasztják 
alá az egészségügyi ellátórendszerre vo
natkozó szabályok is. Az alapellátó orvosok 
az alapellátást közszolgáltatás jelleggel, az 
adott területen (körzetben) élô biztosítot
tak számára ingyenesen biztosítják. A fel
tártak szerint azonban valóban nincs konk
rét szabályozás, amely garantálná, hogy a 
területi ellátási kötelezettséggel biztosított 
alapellátás valós ellenértékét a háziorvos
nak állami forrásból megtérítsék. A házi
orvosok szolgáltatásukért vállalkozói díjban 
részesülnek, ami független az alapellátás 
biztosításához szükséges ráfordításoktól. 

A 2011ben módosított önkormányza
ti törvény nem fejtette ki részletesen, hogy 
a helyi önkormányzatoknak tételesen mi
lyen kötelezettségei vannak, illetve milyen 
anyagi forrásokat kell biztosítaniuk az alap
ellátás feladatát átvállaló háziorvosoknak. 
Nincs pontosan rögzítve, hogy a mûkö
déshez szükséges feltételek közül melyeket 
kell az egészségbiztosítótól származó fi
nanszírozásból a háziorvosnak kigazdál
kodnia, illetve melyeket kell az önkormány
zatoknak fedeznie. Ennek megfelelôen 
jelentôs eltérések mutatkoznak abban, 
hogy az adott önkormányzat mit gondol 
saját feladatának, és milyen terheket ró a 
háziorvosi praxisokra. Összességében, 
egyik jogszabály sem rögzíti, hogy milyen 
típusú és mekkora forrást kell az önkor
mányzatoknak a feladatot átvállaló házi
orvos számára biztosítani. Ebbôl követ
kezôen megállapítható, hogy kötelezô 
módon az alapellátást csak az Egészség
biztosítási Alap finanszírozza, kötelezô 

önkormányzati vállalások nincsenek a fel
adat ellátásához hozzárendelve. 

A háziorvos a jelenlegi szabályozás sze
rint a felelôsség, a folyamatos szolgáltatá
si kötelezettség és adózás szempontjából 
vállalkozó, míg finanszírozása állami tulaj
donú, önálló mûködésû és gazdálkodású 
közintézmény finanszírozására hasonlít 
inkább. A feladatvégzés és finanszírozás 
vegyes jellegét mutatja az is, hogy a vállal
kozó sincs teljesen kiszolgáltatva a piac 
mûködésének, bevétele hozzávetôlegesen 
kikalkulálható.

Az Állami Számvevôszék jelentésébôl 
megállapíthatóan sem az Egészségbiztosí
tási Alap háziorvosi szolgáltatásra vonat
kozó részének megtervezésekor, sem pedig 
az Alap háziorvosi szolgáltatásra fordított 
részének felhasználása után nem mérték 
fel vagy ellenôrizték, hogy a finanszírozás 
elegendô volte a célfeladat teljesítésére. 
Vagyis sem elô, sem utókalkuláció nem 
zajlott az alapellátás finanszírozása kap
csán. Az háziorvosok érdekképviseleti szer
vei csaknem 15 éve folyamatosan jelzik, 
hogy finanszírozás nem fedezi a praxis 
költségeit. Ennek érdekében számos alka
lommal egyeztettek az egészségügyi tár
cával, és kidolgozott kalkulációkat is át
nyújtottak a praxisok fenntartása során 
felmerülô költségekrôl. A kapott tájékoz
tatás szerint ugyanakkor a praxisok költsé
geirôl azért nincsenek megbízható adatok, 
mert noha költségeik felmérését az oEP 
megkísérelte, a szakigazgatás álláspontja 
szerint a háziorvosoktól kapott adatok nem 
tekinthetôk megbízhatóknak, illetve ösz
szehasonlíthatóknak. Az ombudsman ál
láspontja szerint kellô szakértelemmel ki
dolgozott módszertan és adatgyûjtési 
technika mellett egy ilyen felmérés elvé
gezhetô volna. Azt pedig, hogy a szolgál
tató ráfordításait is figyelembe kell venni a 
szolgáltatás díjazásakor, törvény írja elô. 
Ha a feladat ellátásához szükséges ráfor
dításokat az egészségügyi kormányzat nem 
térképezi fel, továbbá ha az alapellátás 
mûködtetésének maradék elven történô 
formáját tartja fenn, az az állami közszol
gáltatás felmorzsolódásához vezethet. A 
praxisok költségei felmérésének elmulasz
tása tovább nem odázható. Ugyanakkor 
felmerül az a kérdés is, hogy ha nem voltak 
eddig sem valós adatok a praxisok tényle
ges költségeirôl, vajon mennyire volt meg
alapozott finanszírozásuk tervezése? Az 
alapellátás biztosítása csakis a szükséges 
és a valóban ráfordított költségek egyen
lôsége esetén biztosítható. Ha a tényleges 
ráfordítás kisebb, mint a szükséges, akkor 
a rendszer veszteséges, nyilvánvalóan nem 
fenntartható, azaz összeomlása való szí nû
síthetô. 

Közismert tény az is, hogy a háziorvosi 
szakterületet választók száma kritikus érték 
alá csökkent. Várhatóan 1500 háziorvos 
fogja abbahagyni a praktizálást 5 éven be
lül. Utánpótlás pedig a jelenlegi feltételek 
mellett nincs. A házi gyermekorvosok át
lagos életkora 56 év. A jelenleg praktizáló 
1572 gyermekorvos közül csak 8 fô (0,5%) 
35 év alatti, 550 fô (több mint egyharma
da) 60 év feletti. Budapesten a 60 év felet
tiek aránya 45%.

Az ombudsman megállapítja, hogy: a 
jog biztonság elvével ellentétes, hogy az 
egészségügyi alapellátó tevékenység fi
nanszírozása bizonyíthatóan évek óta nem 
a valós ráfordítások és szükséges összegek 
figyelembevétele mellett történik. Az állam 
nem tesz maradéktalanul eleget az in
tézményvédelmi kötelezettségének, ha a 
szak mai szervezetek folyamatos jelzéseit 
figyelmen kívül hagyva elmulasztja a tény
leges helyzet feltérképezését, és a rendszer 
mû ködésének a valóságot lefedô, életvi
szonyokhoz történô igazítását. Mindez 
pe dig az ellátórendszer mûködôképességét 
és fenntarthatóságát közvetlenül veszé
lyezteti.

intézKedéseK 
A feltárt visszásság orvoslása érdekében az 
ombudsman felkéri az emberi erôforrások 
miniszterét, hogy:

•  a szakmai, érdekképviseleti szerve-
zetek bevonásával kezdeményezze és 
folytassa le az alapellátást végzô 
egészségügyi szolgáltatók valós ráfor
dításainak pontos, szakmailag meg
alapozott feltérképezését;

•  intézkedjen az egészségügyi szolgál
tatások Egészségbiztosítási Alapból 
történô finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló kormányrendelet 
módosításáról annak érdekében, hogy 
az alapellátás finanszírozása a valósá
gos ráfordítások és költségek mentén, 
az alapellátás hosszú távon való 
mûködô képes ségét megôrzô, fejlesz
tô módon történjen;

•  a kormánnyal együttmûködve tegyen 
meg mindent annak érdekében, hogy 
az alapellátást végzô háziorvosok  
egészségpolitikai szerepe hangsúlyo
sabb, presztízse elismertebb, társadal
mi pozíciója vonzóbb legyen.

Az ombudsman felkéri továbbá a közigaz
gatási és igazságügyi minisztert, hogy kez
deményezze az önkormányzatokról szóló 
törvény – a jelentésben feltárt jelenséget 
orvosló – módosítását.

A kivonAtot szErkEsztEttE: dr. kovács ákos 
Az ombudsmAn jElEntésénEk tEljEs szövEGE A 

www.HGYE.Hu HonlApon olvAsHAtó
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A novemberi küldöttgyûlés új vezetôséget bízott meg egyesületünk irányításával. Elôdeink, az alapítók úgy gondolták, frissí
tésre, új kihívásokhoz új emberekre van szükség. Tanácsadóként velünk maradtak, tapasztalatukkal, tudásukkal segítik majd 
munkánkat. 

Méltatásukkor elhangzott, hogy nekünk könnyebb dolgunk lesz, mert most senki nem akarja megszüntetni a házi gyer
mekorvoslást, nem kell a létünkért harcolni. Ma minden politikai erô meg akarja erôsíteni az alapellátást és azon belül remé
nyeink szerint a házi gyermekorvoslást is. Miért nem könnyû akkor mégsem a helyzetünk? Többek között, mert elöregedett 
a gyógyítók derékhada, így amit talán nem akar a politika, azt megteheti majd a biológia. Nincs utánpótlás. 

Ki fogja így ellátni a gyerekeket 10 év múlva? Fôként, ha egységes ellátást akarunk az ország egész területén? Világválság 
van, válságfinanszírozással az egészségügyben. Soha nem látott átalakítások közepette dolgozunk. Szükség lenne a szerkeze
ti változtatásokra, az egészségügyi központokban racionális munkaszervezéssel kevesebben is több gyermeket tudnánk ellát
ni. Ha azt akarjuk, hogy a fiatal szakorvosok ne Angliába, hanem az alapellátásba menjenek, szakmailag is, egzisztenciálisan 
is vonzóvá kell tenni a területi gyermekorvoslást. Azért állunk ki az önálló alapellátó és prevenciós gyermekorvosi szakvizsgáért 
is, hogy szakmánk kapja meg azt a presztízst, amit érdemel, hogy szélesebb kompetenciával bírjunk a gyermekalapellátás 
területén, mint a családorvosok a kéthárom hónapos gyermekgyógyászati gyakorlatukkal. 

Ehhez kérek az új vezetôség nevében minden kedves olvasónktól bizalmat és támogatást, mert csak együtt, közös akarattal 
és erôvel tudunk eleget tenni az elôttünk álló kihívásoknak.

pótA GYörGY, Elnök, HGYE 

Dr. Póta György, elnök 
1983ban diplomáztam Budapesten, 1988ig 
a Heim Pál kórházban dolgoztam, azóta va
gyok körzeti, majd házi gyermekorvos Csepe
len. 1998 óta vagyok a HGYE rendezvényeinek 
egyik szervezôje, a vezetôség tagja, 2001
2004ig az Ellenôrzô Bizottság elnöke, 2008
tól a szervezet alelnöke. 2012 novemberében 
választottak a HGYE elnökévé. Az EAP tagja

ként és az ECPCP egyik hazai delegáltjaként veszek részt a nem
zetközi szakmai munkában.

Dr. Muzsay Géza, alelnök 
1986ban végeztem, 1991ig a gyôri Petz Ala
dár Megyei Kórház koraszülött, csecsemô és 
gyermekosztályán dolgoztam, majd házi gyer
mekorvos lettem Gyôrben. Szakmai irányítá
sommal készült el egy, az iskolaorvosok mun
káját segítô számítógépes program. Részt 
veszek a megyei gyermekvédelmi központ 
munkájában és a gyermekorvosi rendelôk vá

rójában vetített felvilágosító filmek készítésében. 2006 óta Gyôr
MosonSopron megye szakfelügyelô fôorvosa vagyok. 2007ben 
választottak a Gyôri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyve
zetôjévé. A felvilágosító tevékenység hatására az otthoni ellátások 
száma 5 év alatt tizenegyedére esett vissza. Az ügyelet átszerve
zésével, a takarékos gazdálkodással sikerült az ügyeleti díjakat 
közel a duplájára emelni annak ellenére, hogy az ügyelet összes 
bevétele csökkent. 
Alakulásától tagja vagyok a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, 
kezdetben több cikluson át küldöttként, 2005tôl pedig a jogi 

bizottság tagjaként vettem részt a vezetôség munkájában, 2008
ban lettem vezetôségi tag. 2009tôl követem az Európai Gyer
mekgyógyászati Akadémia (EAP) tagjaként az alapellátási mun
kacsoport tevékenységét. 2009ben a Háziorvosi Szakmai Kol lé
gium házi gyermekorvosi szakcsoportjának tagja lettem, 2011ben 
megválasztottak a Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Taná
csának elnökévé. 2012 szeptemberétôl az MGYT fôtitkárhelyet
tese vagyok, 2012 novemberében a HGYE alelnökévé választottak.

Dr. Pátri László, alelnök 
A Pécsi orvosegyetemen diplomáztam 1993
ban, majd a Baranya Megyei KerpelFronius 
Ödön Gyermekkórházban kezdtem dolgozni. 
1998ban szakvizsgáztam, a gyermekkórház
ban Sulyok Endre professzor úr irányításával 
végzett testösszetételvizsgálatainkért a Ma
gyar Gyermekorvosok Társasága Petényi Géza
díjjal tüntetett ki. Több nemzetközi kongresz

szus, illetve tanulmányút mellett a délszláv háborút követôen 
oktattam BoszniaHercegovinában. A komlói gyermekosztályon 
eltöltött néhány év után 2005 elejétôl dolgozom házi gyermek
orvosként Pécsett. 2008ban szereztem a Pécsi Tudományegye
temen okleveles közgazdadiplomát. 2005 óta a Családorvostani 
Intézet mentora vagyok. 2007 óta a területünkön dolgozó kollé
gák érdekvédelmét, továbbképzéseit szolgáló Pécsi Pediáter Ér
dekvédelmi Egyesület elnöke vagyok. 2006 és 2008 között váro
si, azóta Baranya megyei szakfelügyelôi feladatokat látok el. 2008 
ôszétôl a HGYE operatív bizottságának tagjaként tevékenykedtem, 
2012 novemberében alelnökké választottak.

Új vezetőség a HGYE élén
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Dr. Altorjai Péter 
2000ben végeztem a Semmelweis Egyete
men. Megelôzôen mentôápolóként, az egye
temi évek alatt több kórházban segéd á po
lóként dolgoztam. A rezidensévek után a 
Ma darász utcai Gyermekkórház koraszülött, 
csecsemô, illetve belgyógyászati osztályán 
dolgoztam. 2006ban szakvizsgáztam, majd 
2008 ôszéig az EGIS Gyógyszergyár orvoslá

togatója voltam, a cardiovascularis vonalon dolgoztam a délpes
ti régióban. Rövid helyettesítést követôen praxist vásároltam Cse
pelen, azóta is ott dolgozom. 2009 óta vagyok az egyesület tagja. 
2010tôl részben az informatikai fejlesztéssel foglalkozó, részben 
más munkacsoportok tagjaként a HGYE képviseletében bekap
csolódtam a European Academy of Paediatrics (EAP), valamint a 
Europen Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP) 
munkájába. 2012ben választottak a vezetôség tagjává.

Dr. Dolowschiák Annamária
1976ban végeztem Szegeden. 12 évig a Bu
dai Gyermekkórházban dolgoztam, ezután 2 
évig Érden voltam körzeti gyermekorvos, majd 
1 évig Budapesten ifjúsági orvos.1993 óta a 
fôváros XII. kerületében vagyok házi gyermek
orvos. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének 
kezdettôl tagja, 1998 óta vezetôségi tagja 
vagyok. Részt veszek a konferenciák szerve

zésében és a tagsággal, küldöttekkel való kapcsolattartásért fe
lelek. A MoK háziorvosi szekciójának vezetôségi tagja, és mielôtt 
a teljes fôvárosi szakfelügyeletet szélnek eresztették, budapesti 
szakfelügyelô voltam. Tagja vagyok az EAPnak és a Magyar Gyer
mekorvosok Társasága vezetôségének.

Dr. Elek Marianna
1988ban végeztem a Szegedi orvostudomá
nyi Egyetemen. A diploma megszerzése után 
a kiskunhalasi kórházba kerültem, majd 1992
tôl a szegedi Gyermekklinikán dolgoztam. 
1994ben szakvizsgáztam csecsemô és gyer
mekgyógyászatból. 1996tól a szombathelyi 
Markusovszky kórház infektológiai osztályán 
kezdtem dolgozni, ahol 1999ben szakvizsgát 

is tettem. 1998 óta vagyok házi gyermekorvos, 2000ben lettem 
a szombathelyi házi gyermekorvosok vezetôje. 2005 óta vagyok 
megyei szakfelügyelô.

Dr. Hóbor Mikós
1983ban végeztem Pécsett. 1983tól 1995ig 
a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán dol
goztam. Gyermekgyógyászatból 1987ben, 
nefrológiából 1992ben szakvizsgáztam. 12 
év alatt az osztály minden részlegén dolgoz
tam, a gyermekintenzív részlegen vezetôként 
is. Több közleményem jelent meg nefrológiai 
témakörben, számos elôadást is tartottam. 

Tagja vagyok az Európai Gyermeknefrológiai Társaságnak és az 
EAPnak. 1995 óta dolgozom egy zalaegerszegi házi gyermekor
vosi praxisban. Két éven keresztül a MoK Háziorvosi Szekciójának 
alelnöki tisztét töltöttem be. 2006ban neveztek ki városi szakfel
ügyelô fôorvosnak. 2004 óta vagyok a HGYE vezetôségnek tagja.

Dr. Horzsa Éva
1991ben diplomáztam a marosvásárhelyi 
orvosi egyetemen. Szakvizsgáig a dombóvári 
kórházban, majd 1995tôl a budapesti Szent 
Margit Kórház Általános és Intenzív Újszülött 
osztályán dolgoztam. 2000ben neonatoló
giaszakvizsgát tettem. 2003tól Budapest IV. 
kerületében dolgozom házi gyermekorvos
ként. 2008 novemberében választottak a 
HGYE szakmai bizottságának, majd 2012ben 
a vezetôség tagjává.

Dr. Józsa Lajos
1982ben végeztem a DoTEn. Debrecenben 
a megyei kórház gyermekosztályán dolgoztam 
a szakvizsgáig, 1987tôl vagyok házi gyermek
orvos Hajdúböszörményben. 1997ben iskola
egészségtan és ifjúságvédelemszakvizsgát 
tettem, 2010ben lipidológus licence vizsgát 
szereztem. 1995tôl két kistérség szakfel
ügyelô fôorvosa vagyok, 2000tôl a DE oEC 

oktató praxisaként mentor, majd tutori megbízással részt veszek 
a rezidensképzésben. Tankönyvi fejezetet írtam a gyermekkori 
obesitasról, a Semmelweis Egyetem felkérésére. 2011ben az 
MGYT vezetôségi tagjává választottak, ugyanebben az évben 
de legáltak az akkor alakult kollégium Gyermekalapellátási Taná
csába. 13 éve veszek részt a HGYE vezetésében, elôször a finan
szírozási, majd a képzési bizottság elnöke voltam, 2008 óta vagyok 
vezetôségi tag.

Dr. Király Balázs
1996ban végeztem a Pécsi orvostudományi 
Egyetemen. 2002ig a szombathelyi gyermek
osztályon dolgoztam, ott szakvizsgáztam. 
2002tôl a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klini
kán készültem fel a nefrológiaszakvizsgára. 
2004tôl 2008ig a SE I. és II. sz. Gyermekgyó
gyászati Klinikák nefrológiai ambulanciáján 
rendeltem, és ezzel párhuzamosan kezdtem 

dolgozni Budapesten, a XV. kerületi Zsókavár utcai rendelôben. 
Büszke vagyok a rendelô megújításáért és az ottani közösség 
építéséért végzett munkámra. Tartósan helyettesítek egy Pest 
környéki településen, így az ottani praxis ellátása is napi felada
taim közé tartozik.

Dr. Petô Gabriella
1995ben szereztem általános orvosi diplomát 
a Debreceni orvostudományi Egyetemen. Két 
éves belgyógyászati kitérô után 1998tól a 
sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház csecsemô és 
gyermekosztályán, majd 2002tôl 3 évig a 
BAZ Megyei Kórház koraszülött és újszü
löttpatológiai osztályán szereztem gyermek
gyógyászati gyakorlatot. 2003ban szakvizs

gáztam, 2005tôl dolgozom házi gyermekorvosként Tisza új
városban, azóta vagyok tagja a HGYEnek is. 2007ben jogi 
szakoklevelet szereztem a Miskolci Egyetem Jogi Karán. Tagja 
vagyok az Európai Gyermekgyógyászati Akadémiának. 2008tól 
veszek részt a HGYE Szakmai Bizottságának munkájában, 2012 
ôszén a vezetôség tagjává választottak. 

A vezetôség tAgjAi 



16

Az ellenôrzô bizottság tAgjAi

Dr. Benedek László
1974ben végeztem Budapesten. Szakvizsgá
ig a karcagi kórház újszülött, gyermek és 
fertôzôosztályain dolgoztam. 1978 óta vagyok 
Százhalombattán gyermekorvos, több mint 
hét évig voltam a Városi Egészségügyi Intéz
mény igazgatója, a Városi Vöröskereszt Szer
vezet elnöke. A rendszerváltás óta voltam 
tagja a városi képviselôtestület környezetvé

delemmel, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságainak. 
Régóta foglalkoztat a környezeti ártalmak betegségekkel való 
összefüggése, ez vezetett az országos méretekben egyik legna
gyobb környezetepidemiológiai vizsgálat elvégzéséhez Százha
lombattán. A felmérés eredményeirôl számos elôadás és publiká
ció készült, elôsegítve, hogy a város környezetszennyezését a 
felelôsök jelentôs mértékben csökkentették. 2002tôl 2006ig 
voltam a város polgármestere. Az orvosi Kamara Érdi területi 
szervezetének elnökhelyettese, majd a Pest megyei Etikai Bizottság 
tagja lettem, és több városi egyesület vezetôségi tagja voltam. 
Nyolc éve vagyok tagja a HGYE jogi bizottságának, majd elnök
ségének. 2012 novemberétôl a HGYE ellenôrzô bizottságának 
elnökévé választottak.

Dr. Kollár László
1989ben a Semmelweis Egyetemen végez
tem, 1993ig a Bethesda Gyermekkórházban, 
majd 1999ig a Szent László Kórház Cse
csemô és Gyermekintenzív osztályán dolgoz
tam. 1998ban gyermekgyógyászatból, 2001
ben aneszteziológiaintenzív terápiából tettem 
szakvizsgát. Részt vettem szakápolók, orvo
sok, gyermekgyógyász szakorvosok, intenzív

aneszteziológus szakorvosok képzésében. A Haemobil Kht. mun
katársaként 1999 és 2003 között extracorporalis technikát 
igénylô akut betegek helyszíni ellátásában vettem részt, több száz 
gyermek és több ezer felnôttbetegnél végeztem a regionális 
kórház intenzív osztályán akut plazmaferezist, hemodialízist, he
moperfúziós, hemofiltrációs vagy ultrafiltrációs kezelést. 2003 óta 
házi gyermekorvosként dolgozom Csobánkán. 2004tôl a HGYE 
szakmai bizottságának voltam tagja, jelenleg ellenôrzô bizottsági 
tag vagyok.

Dr. Nagy Katalin
1983ban végeztem a Szegedi orvostudomá
nyi Egyetemen, ezt követôen a Békés megyei 
Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztályán dol
goztam. 1987ben csecsemô és gyermekgyó
gyászati, 1992ben neonatológiai szakvizsgát 
tettem. A gyermekosztály minden részlegét 
végigjártam, a Gyulán létrehozott NIC rész
legvezetôje voltam 2008ig, szervezôje voltam 

a Perinatológiai Társaság 2005. évi kongresszusának. 2008tól a 
BácsKiskun megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam a NIC 
részlegvezetô fôorvosaként. 2010 ôszétôl vagyok házi gyermek
orvos Tárnokon. Három cikluson keresztül tevékenykedtem a MoK 
etikai bizottságban.

tAnácsAdó testület

Dr. Huszár András 
1973ban végeztem a Semmelweis orvostu
dományi Egyetemen. A váci kórház gyermek
osztályáról 1977ben szakvizsgáztam. 1978 
óta Budapesten, a VIII. kerületben dolgozom. 
1997ben iskolaegészségtan és ifjúságvéde
lemszakvizsgát tettem, 1999ben az ELTE Jogi 
Továbbképzô Intézetében jogi szakoklevelet 
szereztem. A HGYE alapításától 2012ig a 

szervezet elnöke voltam. 1997tôl a Gyermekgyógyászati Szakmai 
Kollégium kooptált, 2001tôl a Háziorvostani Szakmai Kollégium 
választott tagja voltam. Az országos Alapellátási Intézetben a 
gyermekorvosi ellátás felelôseként dolgoztam.

Dr. Kádár Ferenc 
1972ben Budapesten végeztem, 12 évig dol
goztam a Madarász utcai Gyermekkórházban, 
ahol Kemény Pál igazgató, illetve Szokolai Vera 
fôorvos irányítása mellett tanultam a szakmát. 
1984 óta vagyok körzeti, majd házi gyermek
orvos a XIII. kerületben, büszke vagyok az Ipoly 
utcai rendelô kialakítására, a munkánkat 
 segítô alapítvány tevékenységére. 1996tól 

2012ig láttam el a kerület gyermekalapellátásának szakfelügyelô 
fôorvosi teendôit. Alapításától 9 éven át a HGYE alelnöke voltam, 
majd vezetôségi tagként vettem részt a konferenciák szervezésé
ben, az egyesület mûködésének biztosításában, a napi teendôk 
intézésében. Egyik szerkesztôje vagyok a Hírvivônek. 2004 óta 
képviselem a hazai gyermekalapellátást az Európai Gyermekgyó
gyászati Akadémiában, a területen dolgozó gyermekorvosok 
húszezer fôs európai szervezetének (ECPCP) fôtitkára vagyok.

Dr. Kálmán Mihály 
1972ben végeztem el a budapesti orvosi 
egyetemet.11 éven át dolgoztam különbözô 
kórházak gyermekosztályain (Szentesi Megyei 
Kórház, Újpesti Kórház, Madarász Kórház) 
1983 óta házi gyermekorvosként dolgozom 
Újpesten. A Magyar Gyermekorvosok Társa
ságában fôtitkárhelyettesként 4 cikluson át 
képviseltem a területi gyermekorvoslást. A 

Házi Gyermekorvosok Egyesületének alapító tagja és szakmai 
feladatokkal foglalkozó alelnöke voltam 2012ig. A Hírvivô egyik 
szerkesztôje, a Gyermekgyógyászat és a Gyermekorvos Tovább
képzés folyóiratok alapellátási rovatvezetôje vagyok. A „Kávészü
net” továbbképzô konferenciákat 15 éve mint annak szakmai 
felelôse szervezem. Részt veszek az egyesület szakmapolitikai 
konferenciáinak megrendezésében is. 2012 óta a Gyermekalap
ellátási Tanács tagja, jelenleg titkára vagyok. A Nemzeti Védôol
tási Tanácsadó Testületben képviselem a házi gyermekorvosokat. 
Nyolc éve külsô elôadóként V. évfolyamos orvostanhallgatóknak 
elôadást tartok az elsôdleges gyermekorvoslás témakörében. Új
pest Gyermekeiért, Újpest Egészségéért díjban, Bókayemlékérem, 
majd Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetésben részesül
tem. 2011ben a Védôoltási Konferencia Tudományos Bizottsága 
Nyerges Gábordíjra érdemesített. 2012ig a fôvárosi házi gyer
mekorvosi szakfelügyelô teendôit láttam el. 2009 óta az Európai 
Gyermekgyógyászati Akadémia alapellátási munkacsoportjának 
tagja vagyok.
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Az operAtív bizottság tAgjAi

Dr. Bényi Zsolt
1975ben Budapesten fejeztem be orvosi ta
nulmányaimat. Két évig a Szent János Kórház
ban, majd 3 évig az Apáthy István kórházban 
dolgoztam. 1980as szakvizsgám óta a XVII. 
kerületben dolgozom házi gyermekorvosként. 
Kerületünk önkormányzatában a negyedik 
ciklusomat töltöm, a Rákosmenti Erôforrás 
Bizottság alelnökeként tevékenykedem. 2001

tôl vagyok tagja a HGYE vezetôségének, döntôen a finanszírozás 
gondjaival foglalkoztam.

Dr. Németh Jenô
A SZoTE Általános orvosi Karán szereztem 
diplomát 1990ben. A szentesi kórház gyer
mekosztályán 5 évet töltöttem, 1995 óta egy 
szentesi gyermekorvosi praxisban dolgozom. 
1994ben szakvizsgáztam gyermekgyógyá
szatból, majd 1997ben iskolaorvosi, 2008
ban sportorvostani szakvizsgát tettem, jelen
leg Makón én látom el a sportorvosi teendôket. 

Tagja voltam a szentesi egészségügyi bizottságnak. A HGYEnek 
kezdettôl fogva tagja, valamint megyei küldött vagyok már évek 
óta.

Dr. Pejtsik Petra
A Semmelweis orvostudományi Egyetem be
fejezése után, 1991tôl a Madarász utcai Gyer
mekkórházban dolgoztam. 1997ben szak
vizsgáztam csecsemô és gyermek gyógyá
szatból. 2001tôl 2007ig a Budapesti Korai 
Fejlesztô Központban dolgoztam gyermek
gyógyászként, 2003tól 2006ig a központ 
intézményvezetôhelyettesi feladatkörét is 

elláttam. 2007 szeptemberétôl dolgozom házi gyermekorvosként 
Budapest XX. kerületében.

Dr. Szentannay Judit

1993ban végeztem Szegeden, ezt követôen 
a Kecskeméti Megyei Kórház Gyermekosztá
lyán dolgoztam 1995ig, majd a Mentôszol
gálatnál folytattam pályafutásomat. 2000
ben oxyológiaszakvizsgát szereztem. Néhány 
évet egy gyógyszercég munkatársaként töl
töttem el, közben elvégeztem a Corvinus 
Egytem orvosközgazdász szakát. 2007ben 

csecsemô és gyermekgyógyászat szakvizsgát tettem, majd házi 
gyermekorvos lettem Kecskeméten. 2010 óta két kecskeméti 
gyermekkörzetet látok el, így 1800 gyermek tartozik hozzám. 
Emellett a Kecskeméti SoS Gyermekfalu orvosa vagyok. 2007 
óta tanítok a Kecskeméti Tanítóképzô Fôiskolán gyermekgyógyá
szatot. 

Az orvos-szAKmAi bizottság tAgjAi

Dr. Kovács Ákos
1987ben diplomáztam Budapesten. Gyer
mekorvosi szakvizsgámat a Bókay utcai Gyer
mekklinikán szereztem, majd a II. sz. Szülésze
ti Klinika Perinatális Intenzív Centrumában 
koraszülöttek légzési adaptációjának problé
máival foglalkoztam. Ezt követôen egy ideig 
a „Bird” lélegeztetôgépeket gyártó cégnek 
dolgoztam klinikai szaktanácsadóként, ahol 

elsôsorban szakmai továbbképzéseket szerveztem és vezettem, 
nemzetközi szimpóziumokon oktattam szerte Európában és Ázsi
ában. 2005ben fél évig Angliában a James Cook Egyetemen egy 
klinikai kutatási programot vezettem.
2006tól vagyok házi gyermekorvos Pest megyében. Két szom
szédos település betegeit látom el, közel 1500 gyermeket, két 
asszisztenssel és három védônôvel dolgozom együtt. Praxisomban 
a magas szakmai minôséget egy modern, szolgáltatásorientált, 
gyermekbarát megjelenéssel próbálom ötvözni. Fontosnak tartom 
egyfelôl a folyamatos, evidenciákon alapuló önképzést, másfelôl 
a szülôkkel, betegekkel való hiteles, nyílt kommunikációt. 

Dr. Szédelyi Nikolett 
2002ben szereztem általános orvosi diplomát 
a budapesti Semmelweis Egyetemen. Heidel
bergben (Németország) osteosarcomák gén
terápiás gyógyítási lehetôségeit kutattam, a 
musculosceletalis onkológia ma is nagy érdek
lôdéssel kísért témám. Hazatérve a gyôri Petz 
Aladár Megyei oktató Kórház Gyermekcent
rumában dolgoztam 5 éven át, 2008ban 

csecsemôgyermekgyógyászatból szakvizsgáztam, 2009. október 
1tôl dolgozom Gyôrben házi gyermekorvosként. Az orvoslás 
mellett gyermekem és a versenysakk tölti ki idômet.
 

Dr. Zonda Igor
1992ben végeztem a SoTEn majd a Sváb
hegyi Gyermekgyógyintézetben kezdtem dol
gozni, 1996ban szakvizsgáztam. 1998 óta 
dolgozom a fôváros III. kerületének egyik 1000 
fôs gyermekorvosi praxisában. 2000ben kli
nikai immunológia és allergológiaszakvizsgát 
szereztem, azóta vezetek allergológiai szak
rendelést a XII. kerületben. 2006 óta tutorként 

veszek részt a háziorvosi rezidensek és a gyermekorvosi szakvizs
gára készülôk képzésében. 2008 és 2012 között a III. kerület 
gyermekgyógyász szakfôorvosa voltam.

www.hgye.hu
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Kevesebb esély a meningococcusoknak
A különféle kórokozók okozta meningitis 
a pneumococcus és meningococcus A, C, 
W135 és Y törzsei elleni vakcina beveze
tése ellenére még mindig szedi áldozatait. 
Ezért fontos az a november végi hír, hogy 
az EMA (European Medicines Agency) arra 
kéri az Európai Bizottságot, hogy engedé
lyezze a Broxsero nevû, a Novartis cég által 
gyártott, a meningococcus B szerotípusa 
elleni vakcina alkalmazását két hónaposnál 
idôsebb csecsemôk számára. 

A Neisseria meningitidis egy Gramne
gatív baktérium, amely csak az emberben 
okoz megbetegedést, és a felnôttlakosság 
5–10%a tünetmentesen hordozza a ga
ratban. Hogy miért alakul ki egyeseknél 
in vazív meningococcus okozta megbete
gedés, még ma sem teljesen tisztázott. 
Biztos, hogy a fiatal csecsemôk, kisgyere
kek, valamint a valamilyen okból immun
deficiens egyének esetén a protektív hu
mo rális baktericid antitestek hiánya szere
pet játszik. A megbetegedések lehet nek 
sporadikusak vagy járványszerûek, az 
utób biakat rendszerint a C szerotípus 
okozza. 

A meningococcus okozta megbetege
dések incidenciája és súlyossága idôben és 
a földrajzi elhelyezkedés szerint is nagy
mértékben változó. Ez a tény az invazív 
meningococcus kapszuláris szerotípusai
nak és speciális, ST komplexnek nevezett 
genotípusainak különbözôségébôl adódik. 
Az A, B, C, Y, W135 és az X meningo
coccustörzsek okozzák szinte az összes 
invazív megbetegedést. Míg Európában, 
Amerikában és Óceániában a B, C és az Y 
szerotípusok felelôsek a megbetegedések 
több ségéért, addig a szubszaharai régió
ban az A szerotípus okoz hatalmas járvá
nyokat (1000/100,000 lakos). A C szerotí
pus elleni monovalens poliszacharid vak
cinát több mint egy évtizeddel ezelôtt 
vezették be, elôször az Egyesült Királyság
ban, majd világszerte. 2005 óta hozzáfér
hetô a polivalens, az A, C, W135 és Y 
törzsek elleni, a poliszacharid vakcinánál 
sokkal hatásosabb konjugált védôoltás is. 
Mindez jelentôsen csökkentette a menin
gococcus okozta megbetegedések számát. 

A B szerotípus elleni vakcina kifejleszté
sét nehezítette, hogy a B szerotípus tokjá
nak poliszacharidja emberben nem immu
nogén. Történtek vakcinációs kísérletek a 
meningococcus B külsô membránján elhe
lyezkedô vesiculák antigénjeinek felhasz
nálásával, de az így elôállított védôoltás 
csak az adott törzs okozta megbetegedés 
megelôzésére bizonyult alkalmasnak. 
A legújabb technika, az ún. „reverse vacci
nology” azon alapul, hogy a meningo
coccus B törzs genomjának vizsgálatával 
meghatározták azokat a bakteriális prote
ineket amelyek a baktérium külsô memb
ránjában találhatók, baktericid antitestek 
képzôdését váltják ki, és a legtöbb menin
gococcus B törzsben megtalálhatók. A 
vakcina elôállításának módjáról és az elsô 
eredményekrôl a Novartis csoport a Ped. 
Child Health 2011. októberi számában 
számolt be. Ebben a közleményben a szer
zôk leszögezik, hogy a vakcina hatásossá
ga a megbetegedés ritka elôfordulása 
miatt klinikai vizsgálatokban nem vizsgál
ható, ezért csak bevezetése után, az epi
demiológiai adatok analízise mutatja majd 
meg a profilaxis eredményességét. Ismert 
viszont, hogy a védôoltások beadása után 
kialakuló antitesttiter az adott megbete
gedés ellen nyújtott védelemmel jól korre
lál, ezért az antitesttiter meghatározása is 
fontos fokmérôje az eredményességnek. 

A JAMA 2012. februári számában a szer
zôk 1885 egészséges csecsemô immunizá
lásával szerzett tapasztalataikról számolnak 
be. A csecsemôk egyik csoportját 2, 4 és 6 
hónapos korban, a másik csoportját 2, 3 és 
4 hónapos korban oltották a 4CMenB vak
cinával. Mindkét csoportnál protektív im
munitás alakult ki, de az antitesttiter ma
gasabb volt azoknál a csecsemôknél, akik 
nem a rutinszerûen adott egyéb védôoltá
sokkal együtt, hanem attól elkülönítve, más 
idôpontban részesültek vakcinációban. 
Egyedüli adása esetén a gyerekek 26%
ánál, ill. 41%ánál alakult ki láz, míg kom
binált adás esetén 51%, ill. 61%ban láza
sodtak be a csecsemôk. A rutinvakcinák 
egyedüli alkalmazása esetén ez 23%, ill. 
36%ban volt észlelhetô. A szerzôk véle

ménye szerint e mellékhatás gyakori meg
jelenése miatt a vakcina bevezetésére va
lószínûleg csak azokban az országokban 
kerül majd sor, ahol a meningococcus B 
okozta megbetegedés viszonylag gyakori.

A meningococcus B okozta megbete
gedés halálozása még mindig mintegy 
10%, és a megbetegedettek 20%ánál 
maradandó károsodások alakulnak ki. 
A meningococcus B okozta agyhártyagyul
ladás Európában tízszer gyakoribb, mint az 
Egyesült Államokban, ezért engedélyezési 
kérelemmel elsônek Európában fordul a 
cég hatóságokhoz, csak ez után kérvénye
zik az amerikai FDAtól a törzskönyvezést. 
Az amerikai szakemberek szerint az FDA 
csak akkor fogadja be a készítményt, ha 
az európai adatok meggyôzôen bizonyítják 
annak hatékonyságát. Egyelôre nem ismert 
az sem, hogy a védôoltással csökkene a 
tünetmentes meningococcus Bhordozók 
száma, ami járulékos elôny lenne. 

Magyarországon a meningococcus 
okoz ta megbetegedések száma általában 
alacsony, évi 20–25 B szerotípus okozta 
megbetegedés fordul elô. Az oEK Járvány
ügyi osztálya azt állapította meg, hogy 
„2011 novembere óta a bejelentett me
ningitis epidemica megbetegedések száma 
meghaladta a 2005–2009 évekre vonatko
zó megfelelô havi középértéket, 2011. 
novemberben kétszerese, decemberben 
háromszorosa volt a havi medián értéké
nek.” 2011 júliusától 2012 július végéig 
69 N. meningitidis által okozott megbete
gedés fordult elô, közülük 20 volt B és 29 
volt C szerocsoport eredetû. A 69 megbe
tegedés közül 9 volt halálos kimenetelû, (4 
B, 4 C, 1 ismeretlen eredetû). Az esetek 
harmada a 2 éven aluliakat, másik harma
da a 15–29 éveseket érintette, a betegek 
közel fele 15 évesnél fiatalabb volt. A cse
csemôk korspecifikus morbiditása közel 
hússzorosa volt az országos átlagnak, ami 
jelzi a védôoltás rendkívüli fontosságát. 
(Forrás: www.oek.hu)

Az új vakcina majdani bevezetésével 
lehetôség nyílik arra, hogy a meningo
coccus mind az öt szerotípusa által okozott 
súlyos megbetegedéseket megelôzzük.

Kardos 
Gabriella 

rovata



A zsiradékok energiát adnak a szervezet szá-
mára, segítik a zsírban oldódó vitaminok fel-
szívódását, a testhőmérséklet állandó szinten 
tartását (bőr alatti zsírszövet), a sejthártya 
felépítését, egyes hormonok, valamint a ko-
leszterin és a D-vitamin képzését, de mecha-
nikai védőszerepet is betöltenek. Fontos for-
rásai az E-vitaminnak, de néhány zsiradéknak 
számottevő a D- és az A-vitamin-tartalma is.
A zsírok fizikai tulajdonságait a zsírsavlánc 
(hosszú-, közép- és rövidlánc) hossza, míg te-
lítettségi állapotát a szénatomok közötti ket-
tőskötések száma határozza meg. Ez utóbbi 
alapján telített és telítetlen zsírsavakat külön-
böztetünk meg. A telített zsírsavak közös jel-
lemzője, hogy egyáltalán nem hordoznak ket-
tőskötést, és a szervezet elsősorban energia-
termelésre használja fel (1).

A táplálkozás-epidemiológia a szív-érrendsze-
ri betegségek táplálkozási összefüggéseit vizs-
gálva feltárt bizonyos törvényszerűségeket e 
betegségcsoport és a telített zsírsavfogyasz-
tás kapcsolatában. Ezen kutatási eredmények 
alapján a táplálkozási ajánlások hangsúlyoz-
zák, a napi energiafelvétel legfeljebb 30%-át 
adja a zsírbevitel, de döntő jelentőségű a zsi-
radék minőségi aránya is (1. táblázat).

1. táblázat. Tápanyagcélok

A 2009. évi Országos Táplálkozás és Táplált-
sági Állapot Vizsgálat (OTÁP) eredményei-
nek élelmiszerfogyasztási felmérésében pozi-
tív és negatív tendenciákat egyaránt kimutat-
tak. Az összes zsírbevitel és a telített zsírsavak 
aránya kismértékben csökkent, de még min-
dig túlzott az energia- és zsírbevitel. A java-
solt 15-30 energia%-hoz képest a férfiak eseté-
ben ez 39 energia%-ot, nőknél 36 energia%-ot 
jelent (2), amit a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) 2009. évi, az élelmiszerek fogyasz-

tásából eredő egy főre jutó napi zsiradékfo-
gyasztási számadatai is megerősítenek (2. táb-
lázat) (3).

Az OTÁP 2009 kutatáson belül kedvező válto-
zás az is, hogy a telített, az egyszeresen és 
többszörösen telítetlen zsírsavak egymás-
hoz viszonyított aránya megfelelő volt. Ennek 
egyik lehetséges oka, hogy a zsiradékokból 
származó zsírsav-bevitel 52%-a növényi, 48%-a 
pedig állati eredetű zsiradékokból származott 
2009-ben (4). A növényi eredetű zsiradékok 
esetében 60% növényi olajokból, 40% margari-
nokból ered, míg az állati eredetű zsiradékok 
esetében, annak 67%-a sertés és marhazsírból, 
30%-a vajból, vajkészítményekből, 3%-a pedig 
baromfizsírból származik (5).

Ülő életmód esetén a napi átlagos energiaszük-
séglet 2000-2500 kcal-ja, 65-81 g zsiradéknak 
felel meg a napi összes energiafelvétel 30%-a 
esetén. Ebből a maximális telített zsírsavbevi-
tel 21,5-27 g. A 2009. évi OTÁP felmérésben az 
átlagos napi telített zsírsavbevitel 30,3 g volt. 
Ezen belül 30% hús- és húskészítményekből, 
27% tej- és tejtermékekből, 31% zsiradékok-
ból, 12% egyéb élelmiszerekből származik (5).

Több kutatás is vizsgálja, hogy a telített zsír-
savaknak milyen fontos biológiai funkciói van-
nak a testben, pl. palmitinsav a hormonok sza-
bályozásában, illetve immunfunkcióban vesz 
részt, azonban a kísérleti adatok azt is iga-
zolták, hogy a telített zsírokban gazdag táplá-
lék növeli a vér LDL koleszterinszintjét, ezál-
tal fokozza a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulását. A telített zsírok szérum-koleszte-
rin szintet növelő hatása kétszerese a táplálék-
kal bevitt koleszterinének, de eltérés mutat-
kozik a különböző telített zsírsavak koleszte-
rinszint-emelő hatásában. Általában a közepes 
lánchosszúságú zsírsavaknak nagyobb a kolesz-
terinszint-emelő hatása, mint a hosszabb szén-
láncúaknak (6). 

A szív- és érrendszeri megbetegedések vonat-
kozásában a táplálkozási szokások meghatáro-
zó szerepét támasztja alá pl. az is, hogy Ja-

pánban, ahol a telített zsírsavbevitel 8 ener-
gia % alatt van, a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések előfordulási gyakorisága jóval ala-
csonyabb, mint pl. az Egyesült Államokban 
letelepült japánok körében. Ez utóbbi eset-
ben a táplálkozási szokások megváltozásával a 
szív- és érrendszeri megbetegedések előfordu-
lási gyakorisága és ezen betegségek okozta ha-
lálozás a befogadó országokéhoz válik hason-
lóvá (7). 
Hazánkban a felnőtt lakosság körében a veze-
tő halálokok között találhatók a szív-érrend-
szeri megbetegedések, a rizikófaktorok kö-
zött pedig a helytelen táplálkozási szokások. 
Ezért szakemberként ismerjük meg a külön-
böző nyersanyagok, élelmiszerek telített zsír-
tartalmát, hogy megfelelő étrendi tanácsokkal 
tudjuk ellátni kezeltjeinket. 

Irodalom:
1. Facts about Fats – EUFIC Review. Available at: www.eufic.
org/article/en/expid/review-fats/ 
2. Szeitzné Sz. M.; Bíró L.; Bíró Gy.: Országos Élelmiszerfo-
gyasztási Vizsgálat 2009 (előadás) A Magyar Táplálkozástu-
dományi Társaság XXXV. Vándorgyűlése 2010
3. Az élelmiszer-fogyasztás alakulása 2009. Statisztikai tü-
kör 2011, V. évfolyam 37. szám
4. Sarkadi N. E.; Bakacs M.; Illés É.; Zentai A.; Martos É.: 
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat OTÁP 
2009: Energia és makrotápanyagok (előadás) A Magyar Táp-
lálkozástudományi Társaság XXXVI. Vándorgyűlése 2011
5. OÉTI - A magyar lakosság telített zsírsavbevitelének meg-
oszlása élelmiszercsoportok szerint az OTÁP2009 vizsgálat 
adatai alapján
6. Rioux V. and Legrand P. (2007) Saturated fatty acids: 
simple molecular structures with complex cellular functions. 
Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 
10:752-58 
7. MDOSZ: Táplálkozási Akadémia Hírlevél, V. évfolyam 9. 
szám, 2012. szeptember

Fekete Krisztina
dietetikus, egészségfejlesztő

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Zsírban
az igazság

Forrás: WHO/FAO: Diet, Nutrition and Prevention of Chronic 
Diseases, 2003.

Tápanyagok
Összes zsír

SFA
PUFA

n-6 PUFA
n-3 PUFA

TFA 
MUFA

Energia % célok
15–30 %
< 10 %
6–10 %
5–8 %
1-2 %
< 1 %

Összes - (SFA+PUFA)

a)  Táplálkozás-élettani ajánlás felnőtt részére, közepes igénybevételnél

2. táblázat. Egy főre jutó napi tápanyagfogyasztás 2009.

Megnevezés
Energia, kJ
Fehérje, g
Zsír, g
Szénhidrát, g

2008
13 372

101
143
380

2009
13 199

100
143
371

2004-2008 átlaga
13 519

103
145
384

Ajánlott a)

10 886
80
85
370
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• Újszülöttkori fertőzések 

• Neonatalis icterus

• Eszméletlen gyermek a rendelőben 

• Torokkép és kóroki diagnózis 

• Infekciók bőrtünetei 

• Növekedési elmaradottság

• Ízületi gyulladások

• Akut hasi kórképek, kóros hasi terimék

• Örökletes anyagcsere-betegségek

• Leukocyturia, proteinuria, haematuria 

• Kit küldjünk alváslaborba?

• Az újraélesztés sikerét befolyásoló tényezők 

A konferencia 32 kreditponttal akkreditált 

Változások a differenciáldiagnosztikában 

Kávészünet-15
2013. május 10–12. Siófok

A meghívót hamarosan küldjük.
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Merre tartunk? Ez volt az ECPCP – European Confederation of 
Primary Care Paediatricians – év végi budapesti vezetôségi ülésének 
alapkérdése. Luis Sanchez Santos, a szervezet júniusban választott 
spanyol elnöke szerint bár nemzetközi szinten egyre magasabban 
jegyzett a több mint 20 000 házi gyermekorvost ma gába foglaló 
szervezet, nemzeti szinten nem eléggé ismert, ezért nincs meg a 
kellô presztízse ahhoz, hogy megfelelô támogatást nyújtson azon 
gondok megoldásához, amellyel az egyes tagszervezetek sa ját 
országukban néznek szembe. Vannak persze eredmények: Len
gyelországban talán sikerül újra visszaállítani a gyermekorvosi 
alapellátást, Németországban mind több egyetemen kap kated rát 
a primer gyermekellátás, a cseh kormány úgy tûnik hallgat a gyer
mekalapellátók tanácsaira, Franciaországban a gyermekalapel
látás is helyet kap a graduális képzés során. Döntés született ar ról, 
hogy az egyes országok reprezentánsai évente beszámolnak ha
zájuk primer gyermekellátásának gondjairól a szervezet honlapján. 

Téma volt az EAP (Európai Gyermekgyógyászati Akadémia), az 
EPA (Európai Gyermekorvostársaságok Egyesülete) és az ECPCP 
összefogásával létrehozott SPA (Gyermekgyógyászati Stratégiai 
Szövetség) mûködése. Álláspontunk szerint a SPAnak elsôsorban 
az uniós szervek és a WHo irányában kell képviselnie a gyermek
gyógyászat érdekeit, az alapító szervezetek céljait. 

Beszámolt munkájukról Gottfried Huss, a minôségbiztosítással 
és ellenôrzéssel foglalkozó munkacsoport (CoSI) elnöke, és Ma
rie Noelle Robberecht, a területen végezhetô kutatásokat szervezô 
team vezetôje is. Utóbbiak jelenleg a növekedéselmaradás vizs

gálati lehetôségeinek felmérését, az asztmás gyermekek beteg
edukációját és az orvosok allergológiai irányú képzését tekintik 
meghatározó feladatuknak. országonként 70–80 kolléga együtt
mûködésére számít Luis Martin Alvarez, Manuel Katz és Kovács 
Zsuzsa, akik az ISSoP (International Society for Social Pediatrics 
and Child Health) nevében mérik fel, hogyan érvényesülnek a 

gyer mekek jogai az egyes országok rendelôiben. Páll Gabriella, a 
kis gyermekkori balesetek megelôzését célzó nemzetközi program 
eredményeit ismertette.

Az ECPCP támogatta Shimon Barack és Bjorn Wettergreen 
je lölését az EAP primer és secunder ellátással foglalkozó munka
csoportjának élére – ôket azóta Brüsszelben meg is választották 
a posztra –, az e téren már tapasztalt spanyol Carmen Villaizan 
pedig megbízást kapott a primer ellátást végzô gyermekorvosok 
továbbképzési tematikájának összeállítására. A tananyagnak tu
dományos evidenciákon kell alapulnia és a kompetenciahatárok 
szélesítését kell szolgálnia. 

A szervezôk beszámoltak az ECPCP 2013. évi, júliusi telavivi 
konferenciájának elôkészületérôl, várják az érdeklôdôket az izra
eli házi gyermekorvosok kongresszusával együtt tartott rendez
vényre.

kádár FErEnc 

(A budapesti értekezlet költségeihez nyújtott támogatást 
ezúton is köszönjük a BioGaia vezetôségének.)

Where are we going? 
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Kedves HGYE-tag!
Ha még nem fizette be, kérjük, utalja át 8000 forintos éves tagsági díját 
a Házi Gyermekorvosok Egyesületének oTP banknál vezetett alábbi számlájára:

11713005-20419448 

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel nevét. Az összeg beérkezését 
követôen a nyilvántartásunkban szereplô névre és címre juttatjuk el a számlát.

Tájékoztatjuk, hogy a praxisukat ténylegesen feladó kollégákat – kérésük esetén – 
fizetési kötelezettség nélkül is megilletik a HGYEtagoknak járó kedvezmények.  Tisztelettel a HGYE titkársága

Building
Tomorrow

European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP)
and the Israel Ambulatory Paediatric Association (IAPA)

European Congress in Primary Care Paediatrics
3-5 July 2013, Tel Aviv, Israel

                                                                     

 

 

ECPCP

Az izraeli alapellátó gyermekorvosok szövetségének kongresszusával együtt, 
Tel-Avivban kerül megrendezésre a European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP) 
idei konferenciája. Az ECPCP küldetése, hogy erôsítse a gyermekgyógyászati alapellátás szerepét 
az európai egészségügyi rendszerekben. 

A témához kapcsolódó elôadások angol nyelvû kivonatát kérjük, 2013. március 25-ig juttassa el:
Yona Amitai címére: yonaamitai89@gmail.com

Fô témák:
• vakcináció
• gyermekgyógyászati alapellátó rendszerek Európában
•  gyermekegészség és a társadalom: kisebbségek, menekültek, média
• szimulációs medicina a területi ellátásban
• oktatás és minôségbiztosítás
• kutatás a gyermekgyógyászati alapellátásban

Regisztráció, további információ: www.ecpcp.eu
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A HGYE címe:
1133 Budapest

Ipoly u. 5/E
Egyesületünk telefonszáma:

Tel.: +36 1 3300900
Fax: +36 1 2380388

Email:
hgye@mail.datanet.hu

Honlap:
www.hgye.hu

Az egyesület titkára:
Fekete Éva

A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.

1133 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: +36 20 9443540, fax: +36 1 3393704, email: mediconsult.kft@chello.hu

A jogsegélyszolgálat továbbra is várja jelentkezésüket
minden pénteken 14 és 16 óra között.
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Borsod megye déli részén Mezôcsáton, 7000 fôs kisvárosban 800 fôs gyermekorvosi 
praxisomat eladnám,vagy tartós helyettest keresek. Jó közlekedési viszonyok, központi 
ügyelet, önálló rendelôhelyiség, gyakorlott és megbízható asszisztencia. Naprakész 
informatikai rendszer biztosított. A praxis ellátása bejárással is megoldható. 
Elérhetôség: +36 70 323 2970, Email: tarczydr@mail.datanet.hu

Tótkomlóson 840 kártyával rendelkezô házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt 
eladó. Érdeklôdni lehet a + 36 20 561 8770 telefonon.

Budapest XI. kerületében házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 600 fô. 
Elérhetôség: borjoz@gmail.com

Budapest, V. kerületi praxis eladó. Kártyaszám 550. Elérhetôség: +36 20 987 8406

Budapest, Érd, Velence, Székesfehérvár és környékén nagy tapasztalatú 
gyermekgyógyász fôorvos, rövid/hosszú távú helyettesítést vállal. 
Dr. Valkó Péter Tamás fôorvos. Tel.: +36 20 346 1953

Balatonalmádiban és tôle 5 kmre lévô faluban 700 kártyával rendelkezô házi
gyermekorvosi praxis, nyugdíjazás miatt eladó. Érdeklôdni naponta 18 óra után 
lehet a +36 20 556 4644es telefonszámon.

Nyugdíjba vonulás miatt eladnám 740 fôs gyermekorvosi praxisomat Budapest XVII. 
kerületében. Csendes, családi házas környezet, jó közlekedés. Területi ellátási
kötelezettség van, az ügyeletet a Heim Pál Kórház látja el. A körzethez két óvoda és 
egy kis létszámú iskola tartozik. Elérhetôség: +36 1 2575746

Hevesben 900 fôs praxis eladó. A városban központi ügyelet mûködik, ügyelet
vállalása nem kötelezô. Helyettesítés megoldott. Költözés miatt reális áron a családi 
ház is eladó. Elérhetôség: +36 30 239 9163

Soproni, kiemelkedôen jó adottságú, területi ellátási kötelezettséggel mûködô,
Semmelweis egyetemi oktató gyermekpraxis 1300 körüli kártyaszámmal eladó. 
Elérhetôség: +36 30 959 5640

Salgótarján központjában házi gyermekorvosi praxisjog és jól felszerelt, jól mûködô 
gyermekorvosi rendelô együtt vagy különkülön is eladó. 
Elérhetôség: +36 20 410 1803, email: rozalia.judit@freemail.hu 

Kecskeméten nemrégen, többek között új nyílászárókkal és légkondicionálóval stb.
felújított, számítástechnikailag folyamatosan karbantartott, felkészült védônôkkel és 
lelkiismeretes asszisztensnôvel rendelkezô 1000 fôs praxis eladó. 
Elérhetôség: +36 20 975 4277

Óbuda–Békásmegyeri házi gyermekorvosi praxisom eladó.
Részletes információ: személyesen. Érdeklôdni lehet a szépen rendezett, központi 
rendelôben. Telefon: +36 30 381 1616 vagy rendelési idô alatt: +36 1 243 2072.  
Hétfô: 14–16,30; kedd: 12–14; tanácsadás: 14–16; szerda: 14–16,30; csütörtök: 8–10, 
tanácsadás: 10–12; péntek: 16–18  

Nyugdíjba vonulási szándék miatt kb. 900 fôs kisvárosi praxisomat TEKkel eladnám.
A városban egyedüli házi gyermekorvos vagyok, helyettesítés a szomszéd faluból 
megoldott. Megbízható, 30 éve velem dolgozó asszisztencia, naprakész számítógépes 
adminisztráció. Telefonszám: +36 27 350 002. Este 6 és 8 óra között keressen.

Nyíregyházi kertvárosban gyermekorvosi praxis rendelôvel eladó.
Praxislétszám: 760 fô. Elérhetôség: +36 30 915 7968

Újfehértón 1200 kártyás gyermekorvosi praxis saját rendelôvel eladó. A rendelô 
barátságosan berendezett, jól felszerelt. Elérhetôség: +36 30 305 0837

Maglódi gyermekorvosi praxisomba keresek gyermekorvos kollégát.
Praxislétszám: 930 fô. Elérhetôség: +36 70 317 3429

Szentesen 500 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó.  Elérhetôség: +36 70 314 4777 
email: drmki@freemail.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselôtestülete pályázatot ír ki Várpalota Város
1. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási 
formában történô ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 30. 
Bôvebben: http://www.varpalota.hu/?menu=hirek&submenu=view &id= 3128 
Telefon: +36 30 815 2547

Hajdúnánáson gyermekorvosi praxis áron alul eladó. Praxislétszám: 700–800 fô.
M3 autópálya mellett, fürdôvárosban, központban lévô, teljesen felszerelt rendelôben. 
Debrecenhez és Nyíregyházához egyaránt közel van. Elérhetôség: +36 70 376 1501

Záhony város 23 éve mûködô házi gyermekorvosi rendelôjének praxisjoga nyugdíjazás
miatt eladó. Praxislétszám: 870 fô. A központi orvosi ügyeletet külsôs cég mûködteti. 
Érdeklôdni munkanapokon 17 és 18 óra között a +36 30 347 0037 telefonszámon 
lehet.

Berettyóújfaluban 600 kártyás gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt eladó. 
Érdeklôdni a +36 20 927 9543as telefonszámon lehet 18 óra után.

Budapest, Csepel központjában 36 éve mûködô, 850 fôs gyermekorvosi praxis 
nyugdíjba vonulás miatt eladó. 4 éve teljesen felújított rendelô, az épületben van: 
fülészet, rtg, sebészet, labor. Ügyelet nincs! Érdeklôdni lehet: Dr. Küzdényi Viktória. 
Telefonszám: +36 30 644 2614

Kôbányai 900 kártyaszámú praxis nyugdíjazás miatt eladó. Érdeklôdni munkanapokon 
12 és 16 óra között +36 30 338 0151

Budapest, III. kerületben családi házas és lakótelepi terület; korszerû, jól felszerelt 
kétorvosos rendelô. 700 körüli praxislétszámmal eladó. Egymást helyettesítjük; 
gyakorlott, megbízható asszisztencia, naprakész informatika; részletfizetés, 
heti 12 nap további jelenlét megbeszélés szerint lehetséges. 
Elérhetôség: +36 20 934 6979

Budapest, XV. kerület, 880 fôs, területi ellátási kötelezettségû körzetbe helyettest 
keresek januártól babavárás miatt. A rendelô felújított, igen jól felszerelt, kitûnô 
asszisztencia van. Központi ügyelet van, ügyelni nem kell. Kedvezményes albérlet 
megoldható. Bôvebb információ a +36 30 285 2839 számon kérhetô.

Eladnám budapesti 810 fôs jó adottságú házi gyermekorvosi praxisomat, egyszemé
lyes rendelôben. Békés, családi házas, polgári környezet, jó közlekedés. Területi ellátási 
kötelezettség van. Ügyeletet a Heim Pál Gyermekkórház látja el. A körzethez 800 fôs 
általános iskola és két óvoda tartozik. Érdeklôdni esti órákban: +36 30 943 4944

Pest megyében, Veresegyháza mellett lévô, két faluból álló, 2100 fôs gyermekpraxi
som fele eladó, a folyamatosan emelkedô gyermeklétszám miatt. Irányár éves bevétel 
fele. Rendelô, felszereltség megbeszélés kérdése. Elérhetôség: +36 20 9628 876

Házi gyermekorvosi praxis eladó. Helyettesítés, fokozatos beépülés is szóba jön. 
Budapest XXII. Budafok. Email: drkissandras987@tonline.hu
Telefon: +36 1 246 1976 este 18 és 21 óra között

Isaszegen 1000 fôs praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó, vagy fiatal, pályakezdô 
gyermekszakorvost alkalmaznék. Rendelô jól felszerelt, saját tulajdonú. 
Érdeklôdni mindennap 18 és 20 óra között a +36 30 591 7086 telefonon.

Budapesti zuglói gyermekorvosi praxis 2014. július 1tôl, nyugdíjba vonulás miatt 
eladó. A praxis 780 kártyával rendelkezik, 1985 óta bejáratva.  
Elérhetôség: gyerekpraxis@gmail.com

Sopron belvárosában, önkormányzati rendelôben mûködô, 1300 kártyával rendelkezô, 
kiemelkedôen jó adottságú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga eladó. 
Elérhetôség: +36 30 959 5640

Házi gyermekorvosi praxisban szerzett 17 éves gyakorlattal, csecsemô és gyermekápo
lói végzettséggel rendelkezô asszisztens – praxisváltozás miatt – hasonló munkakörû 
állást keres Budapest – lehetôleg Dél-Pest – területén. Elérhetôség: +36 20 209 6327




