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A korrektség jegyében mindenekelôtt megemelem a kalapomat az alapellátási törvény
ránk vonatkozó részleteit elôkészítô tárgyalófelek elôtt! A mieink kitartóan érveltek,
a másik oldal pedig kész volt a kompromisszumokra. Értették, elfogadták, amit a há
ziorvosok, házi gyermekorvosok együtt vagy külön-külön akartak. Vevôk voltak
a javaslatokra, és betartották, amit ígértek: nemcsak „csomagban” tárgyaltak az alap
ellátás képviselôivel, hanem külön is leültek velünk. Egyeztettek, mérlegeltek, még
módosítottak is, ha nagyon kértük.
Nagy dolog, hogy végre leírható lesz a praxispénzbôl a praxis ára, és kedvezményes
kamat is felvehetô a kölcsönhöz. Ettôl ugyanis beindulhat a kereslet, beindulhat a
praxispiac, talán jön az utánpótlás. Talán… Meg abban is bizakodhatunk, hogy ki
egyensúlyozottabb lesz a pozíciónk az önkormányzattal szemben, ha nem dönthetnek
ezentúl körzethatárról egyoldalúan a fejünk felett, ha nem csak diktátum lesz a velünk
kötött szerzôdés.
Jó hír, hogy nem kérhet a polgármester majd bérleti díjat! Nagyon jó! De a rezsi
költséget csak elkéri, nem? Hogy ne keressünk a kákán is csomót? Jó. Akkor meg
könnyebbülve vesszük tudomásul, hogy az iparûzési adó beszedésekor ezentúl nem
kell az önkormányzatnak velünk bajlódnia! De ha nem kell, akkor nem is fog? Lemond
egy tôlünk beszedhetô adóról? Megnézzük!
Az is benne van a törvényben, hogy lesz megint szakmai vezetés. Vezetô háziorvos,
vezetô házi gyermekorvos, járásban, megyében és országban… Hogy harapni is lehete majd az új fogsorral vagy csak csattogni, azt szintén csak meglátjuk. Ahogy egyelô
re a jövô titka, hogy mennyire értékelik a házi gyermekorvos gasztroenterológiai
vizsgáját, ha van olyan neki, és hogy csak a saját praxisa gyerekét gondozhatja-e
pulmonológiailag a pulmonológus, vagy küldhetünk hozzá beteget mi is.
Okunk lehet az optimizmusra! De arra is, hogy ne felejtsük: a puding próbája az
evés.
A törvénynek meg a végrehajtási rendelet… Amit ugye, még csak ezután kell elké
szíteni.
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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2015-ben:

y cikk
tö

r vén

Az alapellátási törvényről
Pátri László, Póta György

A parlament úgy ítélte meg, hogy
2015-ben elérkezett az idôt arra, hogy
az alapellátással kapcsolatos alapvetô
kérdéseket egységes jogszabályi – törvényi – keretben foglalja össze. A törvény a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védônôk mellett
az iskola-egészségügyi ellátásban, fog
lalkozás-egészségügyben dolgozókat,
illetve a teljes hazai népességet érinti,
és hangsúlyt kíván adni az alapellá
tásban végzett munkának. Talán meg
bocsátható, ha a továbbiakban a házi
gyermekorvoslás kérdéseit részesítjük
elônyben.

szakirányokban szélesebb szakmai perspek
tívát, nagyobb egzisztenciális biztonságot
látnak a kollégák.
Ennek okai komplexek. Az orvosképzés
(szemben a háziorvosok családorvosi tan
székek köré szervezett rendszerével) a mai
napig adós a kiépített, intézményesített
házi gyermekorvosi rezidensképzéssel, a
gyermekszakorvosi rezidenskeretszám is
jóval alulmúlja az ország szükségleteit. Ta
valy 40-nél kevesebben tettek csecsemô- és
gyermekgyógyászat-szakvizsgát, míg két
évtizeddel korábban ez a szám 140 feletti
volt.

akkor jönnek az alapellátásba, ha sze
mélyes meggyôzôdésük, hogy hivatás
tudatukhoz az egyéni boldogulásukat is
megtalálják.
El lehet gondolkodni a finanszírozás
belsô szabályainak helyességén is (pl. a deg
ressziós határon, vagy a hosszú távon fenn
tarthatatlan kis praxisok vegetálását tovább
biztosító fixdíj-rendszerén), ám az alap
probléma a megszerezhetô összjövedelem
nagyságában van. A jövedelmi kérdés még
élesebb, ha kvalifikált, egyre nagyobb szak
mai autonómiával dolgozni akaró és képes
szakdolgozók alkalmazásán is gondolko

A központi költségvetés most elkü
lönített valamennyit a házi gyermekor
vosok utánpótlásának biztosítására, de
nyilvánvaló, hogy a szakorvosok – a képzés
feltételeinek könnyítése mellett is – csak

dunk, egy nagyobb praxis esetében akár
két (3?) fôvel is.
Fontos, hogy a beteg a lakóhelyéhez
közel jusson hozzá a gyermekgyógyászat
ban elvárt és elôírt szaktudáshoz, készsé

Eligazodási pont
Egy ilyen átfogó jogszabálytól azt várhatjuk
el, hogy eligazodási pontot jelentsen nem
csupán az ellátottak és ellátók számára,
hanem az ellátásért felelôs irányító, szabá
lyozó szervek, s nem utolsósorban az ellá
tásért felelôs települési önkormányzatok
részére is. Biztosra vehetô, hogy a jogsza
bály a konkrét intézkedések zömét rende
leti körbe utalja, amelyek kidolgozása idôt,
további szakmai konzultációt, egyeztetést
igényel.
A jogszabály elôkészítése során a Házi
Gyermekorvosok Egyesülete folyamatos
konzultálási lehetôséget kapott az EMMI
Államtitkárság illetékeseitôl. Közös kér
déseinkrôl természetszerûen idôrôl idôre
egyeztettünk a háziorvosok vezetôivel is.
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Perspektíva
A törvény fokozott hangsúlyt helyez a prevenció mellett a helyesen értelmezett kapuôr szerepre, arra, hogy az állampolgárok
az állapotuknak megfelelô ellátási szinten
részesüljenek az egészségügyi szolgáltatá
sokból. Az ellátás színvonalát azért is növel
ni kell, hogy a szakterület iránt érdeklôdô
fiatal kollégák elôtt egy vonzó pálya képe
rajzolódjék ki. Csak a megfelelô egziszten
ciát, középosztálybeli életmódot biztosító
munkakör lehet attraktív a potenciális után
pótlás számára. Megkerülhetetlen ezzel
kapcsolatban a jövedelmek kérdésre, hisz'
nem csupán azért vált hiányszakmává ná
lunk a gyermekgyógyászat, mert a fiatalok
külföldön jóval többet kereshetnek, de az
itthon maradók sem szívesen választják ezt
a területet – ami jól mutatja, hogy más

gekhez – ez különösen az ellátás szempont
ból „fehér folt”-nak nevezhetô területen
jelent égetô problémát. A kulcskérdés a
beutaló nélküli, közvetlen elérhetôség.
A védônôkhöz, háziorvosokhoz hason
lóan, nekünk is rendelkeznünk kell önálló
módszertani egységgel. Létrejötte garanci
át nyújtana a koordinációs mechanizmus
ban történô hatékony részvételre, a rezi
densképzés, tutorhálózat kézben tartására,
pályázatok, projektek, az alapellátásban
végezhetô kutatások szervezésére.
Háromszög
Megszoktuk, hogy mindennapokban az
alapellátói tevékenység az orvos–finanszí
rozó–önkormányzat háromszögben értel
mezhetô legegyszerûbben. Ezért látjuk
fontosnak, hogy mindhárom szereplô vo
natkozásában körülhatárolják a feladatokat
és a felelôsségi köröket. Mit jelent például
az, hogy az önkormányzat gondoskodik a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról?
Meddig terjednek kötelezettségei, vagy
hogyan tudja figyelembe venni az ellátók
szakmai, gazdasági szempontjait? Hogyan
tud az orvos beleszólni a munkáját érintô
döntésekbe? Beleszólhat-e eredményesen
egy körzet megszüntetésébe vagy egy új
kialakításába, a körzethatárok igazításába?
Ki tartja nyilván a praxisokat? A folyama
tosan nyújtandó ellátás miatt az ügyeleti
kérdések pontosabb szabályozása elôbbutóbb megkerülhetetlenné válik az önkor
mányzatok számára. Milyen kötelezettségei
legyenek az adott településen mûködô TEK
nélküli praxisnak például ügyelet szolgálta
tásában?
Tiszteletre méltó szándék, hogy az ön
kormányzatok területenként különbözô
szerepvállalását megpróbálja egységesíteni
a törvény. Ez azt is jelenti, azonos tartalmú
szerzôdések lesznek az egész ország terü
letén. A mintát a törvény mellékletben ad
ja meg.
Az alapellátás régi sérelme a közszolgá
lat után fizetendô iparûzési adó kérdése
– hiszen az alapellátás bajosan értelmezhetô
klasszikus, profitorientált vállalkozási tevé
kenységként. Az új jogszabály törvényi
lehetôséget ad arra, hogy az önkormányzat
ne vesse ki ezt az adónemet az alapellá
tókra.

Házi gyermekorvos nevesítve
A háziorvos mellett végre a házi gyermek
orvost is nevesíti a törvény az adott rendel
kezések felsorolásánál. Bár a korábbi jog
szabály logikája szerint a háziorvos fogal
ma eddig is takarta a házi gyermekorvost,
a laikus jogalkalmazók számára ez többször
is bizonyításra szorult. Most talán minden
ki számára érthetôvé válik, hogy nem
ugyanaz például a háziorvos és a házi gyer
mekorvos, vagy a háziorvosi és a házi gyer
mekorvosi rezidens. Rögzítésre kerül, hogy
a törvény – élettani és pszichológiai sajá
tosságai miatt – 18 éves koráig (ponto
sabban, ahogy eddig: betöltött 19. szüle
tésnapjáig) tekinti a gyermeket gyermek
nek, eddig élvezheti egy növekvô fiatal
a gyermekorvosi alapellátás elônyeit ha
zánkban.
Új elemek
Joggal várhatjuk el, hogy egy új törvény
legyen képes az ellátás tartalmában és az
ellátási szerkezet struktúrájában is a koráb
bi színvonal meghaladására. Örömünkre
szolgál, hogy várhatóan új elemek is meg
jelennek a törvényben. A minôségbiztosítást, a controllingra való törekvést szolgál
ja a szakfelügyelôi, szakértôi munka to
vábbvitele, de új elem lesz a helyi (kollégái
által elismert szaktudású) kollegiális vezetô
újabb színre lépése is.
Várhatóan lehetôvé válik a második
szakvizsga használata. A személyi feltéte
leken túl e tekintetben is kidolgozásra vár
nak a tárgyi minimumfeltételek, a munka
idôvel, finanszírozással kapcsolatos fino
mabb szabályozás kérdései.
Praxisközösség, flexibilis
struktúra
A betöltetlen praxisok okozta ellátási hiány
nagyobb városok esetében az adott praxis
megszüntetésével, beolvasztásával egy ide
ig még kompenzálható, de a kisebb tele
püléseken ez azonnali ellátási zavarhoz
vezet. Mérsékelni lehet a negatív következ
ményeket az „idôrabló“, párhuzamos vagy
felesleges adminisztratív terhek csökkenté
sével, ami nyilvánvalóan növelhetné a be
tegellátásra fordítható érdemi idôt.
A másik lehetôség a flexibilis, az adott
terület földrajzi, demográfiai jellemzôihez

rugalmasan igazodó, új ellátási formák
kialakítása. Ennek lehet egyik módja a praxisközösség, amelynek gondolata új len
dületet kapott 2015-ben a TÁMOP 625 B
projekt kapcsán: még az idén megjelen
hetnek hazánkban a háziorvosok, házi
gyermekorvosok területi ellátási kötele
zettséggel rendelkezô közös teamjei, ame
lyek mind szakmai, mind gazdasági elô
nyökkel járhatnak a csapattagok számára.
A tudás, a tapasztalatcsere, a feladatmeg
osztás, a munkaerô jobb kihasználása mel
lett emelkedhet a hatékonyság, a beteg
biztonság, javulhat a minôség, nem beszél
ve arról, hogy a kiterjedtebb pályázati,
beszerzési lehetôségek gazdasági elônyök
kel, a praxisok nagyobb mûködési bizton
ságával kecsegtetnek. Nem „kolhozról”
lenne szó, tartalmi együttmûködés gazda
ságilag önálló praxisok között kialakított
funkcionális hálózattal is elérhetô. A pra
xisjog értéke következésképp nem kerülne
veszélybe – sôt, adott esetben a finanszí
rozás emelkedésével akár növekedhet is.
Nem tiltott persze a gazdasági együtt
mûködés sem, lehetnek ugyanis olyanok,
akik egyéni sorsuk nyitott kérdései miatt
nem szívesen kötnék le magukat praxis
vásárlással, ám szívesen dolgoznának kör
zetben.
Másik fogalom a csoportpraxis, ami
megengedné, hogy házi gyermekorvoson
kívül, multidiszciplináris csapatot létrehoz
va, más szakmák képviselôi is belépjenek
a közösségbe.
Mindezek mellett elkerülhetetlen annak
definiálása, hogy mi az, amit az állampolgár
az ellátási csomagban kaphat. Mi tartozik
például a megelôzô ellátások körébe – akár
család- és nôvédelmi gondozásról, akár
mentálhigiénérôl, akár házi gyermekorvos
lásról stb. van szó.
Részletesebb szabályok
Amennyiben a törvény elfogadásra kerül,
hozzáigazított rendeletek tisztázzák majd
a részleteket. Ezen kell dolgozunk tovább,
hiszen a gyermekek és orvosaik érdekei ös�
szecsengenek, egy irányba hatnak. A meg
felelô helyen és idôben nyújtott kompetens
ellátás az igazi záloga annak, hogy a követ
kezô generációk jobb életkilátásokkal indul
janak a jövôbe.

A házi gyermekorvosokra is vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül
1997. évi LXXXIII. törvény kötelezô egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrôl
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységrôl
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrôl
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Négyéves a Szakmai Kollégium
Gyermek-alapellátás Tanácsa
2011-ben a szakmai kollégiumok átalakí
tásának célja egy kisebb létszámú, rugal
mas mûködést biztosító rendszer kialakí
tása volt.
A kollégium gyermek-alapellátással fog
lalkozó tanácsának létrehozásával a gyer
mekek primer ellátása a többi szakterület
hez hasonló elismertséget kapott. Muzsay
Gézával, a tanács elnökével beszélgetünk.

zatok kidolgozásában a tagozat tagjai ta
nácskozási joggal vesznek részt. A törvényi
szabályozás értelmében a tagozat véle
ményezés után köteles továbbítani ha
tározatainkat a miniszternek. Mi tehát
gyakorlatilag javaslatokat teszünk, a továb
biak azonban a döntéshozók kezében van
nak.
Milyen gyakran üléseztek?

Kikbôl áll a Gyermek-alapellátás
Tanács?
Szervezetünk 15 tagból áll, 4-4 taggal
egyenlô arányban képviseltetik magukat
a házi gyermekorvosok, az iskola-egész
ségügy képviselôi, a védônôk, de van köz
tünk az MGYT delegáltjaként egy nyugal
mazott osztályvezetô fôorvos és egy vegyes
praxisú háziorvos is.
Dr. Muzsay Géza – elnök
Kissné Garajszki Ildikó – titkár
(védônô)
Dr. Kálmán Mihály – titkár
(házi gyermekorvos)
Dr. Stunya Edina – házi gyermekorvos
Gitidiszné Gyetván Krisztina – védônô
Tobak Orsolya – védônô
Wenhard Andrea – védônô
Dr. Raffay Éva – iskolaorvos
Dr. Andrásofszky Csilla – iskolaorvos
Dr. Újhelyi János – házi gyermekorvos
Dr. Józsa Lajos – házi gyermekorvos
Dr. Békefi Dezsô – nyugalmazott
osztályvezetô fôorvos
Dr. Papp Béla – nyugalmazott
házi gyermekorvos
Rákóczi Ildikó – védônô
Dr. Oberling János – háziorvos
A tanács munkája természetesen nem
egyszerû, hiszen ellenérdekeltségû felek is
ülnek egymás mellett. Jólesô érzés, hogy
a legtöbb esetben sikerült konszenzussal
egyhangú határozatot hozni.
Hogyan mûködik a szervezet?
Határozatot hozunk egy adott témában,
amit a háromtagú tagozatnak továbbítunk.
A tagozat elnöke dr. Kovács Julianna házi
gyermekorvos, dr. Mezei Éva az iskolaegészségügyi ellátást, Csordás Ágnes pedig
a védônôi hálózatot képviseli. A határo

Évente 3-5 alkalommal. Emellett a minisz
tériumtól, illetve a tagozattól rendszeresen
kapunk sokszor nagyon rövid határidôvel
felkéréseket különféle témák véleménye
zésére. Az üléseken meghívott vendégek is
részt vesznek rendszeresen, pl. dr. Mramu
rácz Éva, a volt OGYEI fôigazgató-helyet
tese, Odor Andrea országos vezetô védônô,
dr. Rósa Ágnes a gyermek-alapellátás minô
ségügyi szakfôorvosa. A tanácsülések kö
zött az azonnali sürgôs feladatokon kívül
a megtárgyalandó anyagok elôkészítése
folyik, hogy az ülésen már lehetôleg csak
apró módosítások történjenek.
Milyen témában születtek határo
zatok?
Nagyon sokat foglalkoztunk az iskolaegészségüggyel. Célunk a párhuzamos
ságok megszüntetése, a szûrôvizsgálatok,
a dokumentáció egyszerûsítése, a számí
tógépes adatrögzítés általános bevezetése,
hogy az adatokhoz a gyermek ellátásában
közremûködôk hozzáférjenek. Felesleges
ismételt vizsgálatok lennének így elkerül
hetôk, pénz és idô takarítható meg, gyer
mekeink ellátása hatékonyabb lehetne. Az
óvoda-egészségügyi ellátás sok kérdésé
ben született egyhangú állásfoglalás.
Megerôsítettük az elôzô ciklus Cse
csemô- és Gyermekgyógyászat Kollégiu
mának korábbi határozatát, amely szerint
gyermeket a nap 24 órájában csecsemôés gyermekgyógyásznak kell ellátnia. Az
esélyegyenlôség szempontjából ez az egész
ország területén rendkívül fontos, megol
dandó probléma. Nem igazságos, hogy a
lakóhelye földrajzi elhelyezkedése determi
nálja azt, hogy egy gyermek magasabb
vagy alacsonyabb szintû orvosi ellátást kap,
hogy emiatt legyen egy gyermek egészség
ügyi szempontból elsô- vagy másodrendû
állampolgár.

A Gyôri Háziorvosok Ügyelete Nonpro
fit Kft. vezetôjeként szerzett tapasztalata
im alapján szívügyem az ügyeleti ellátás
gondjainak országos megoldása. Megha
tároztuk az ügyeletek kialakításának szem
pontrendszerét, foglalkoztunk a ügyelet és
szülô feladatával, a betegek transzportjá
nak megoldási lehetôségével.
Javaslatokat alkottunk továbbá a házi
gyermekorvosi, védônôi, iskola-egészség
ügyi minimumfeltételekrôl, az indikátorok
ról, a finanszírozásról, a továbbképzések
rôl. A humán erôforrás helyzete, az ezzel
kapcsolatos megoldási lehetôségek, az
ellátóhálózat szerkezetének racionalizálá
sa, az alapellátó orvosok és védônôk után
pótlásának képzése is a legfontosabb té
mák közé tartozott.
Az „Elsôdleges Gyermekellátó és Preven
ciós Szakorvos” – ráépített szakvizsgáról
született javaslatunk ellenszavazat nélkül
került elfogadásra, és egyhangúan támo
gatta azt a Szakmai Kollégium Csecsemôés Gyermekgyógyászat Tanácsa is. Több
mint száz irányelv kialakításában vettünk
részt, az egyik legfontosabb közöttük a há
zi gyermekorvosi hatásköri lista. A gyermek
bántalmazás, elhanyagolás, vagy a TÁMOP
6.1.4. program aktualitásai is rendszeresen
szóba kerültek. Az iskolai testnevelési be
sorolás megújítása, a mindennapos testne
velés egészségfejlesztési kritériumai is té
máink között szerepeltek.
Hol zajlanak az ülések?
Általában az EMMI épületében, de volt már
példa kihelyezett ülésre is.
Milyen a kapcsolat a Szakmai Kollégium Csecsemô- és Gyermekgyógyászat Tanácsával?
Tulassay Tivadar professzorral közösen azt
valljuk, hogy a gyermekgyógyászat prob
lémái közösek. A legfontosabb kérdések
ben rendszeresen egyeztetünk.
Köszönöm a beszélgetést, ôszintén drukkolunk, hogy javaslataitok a
döntéshozóknál meghallgatásra találjanak.
Elek Mariann
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Kávészünet 17 – Siófok, 2015. május
Kamaszkor – kamasz kór
Az elôkészületek nagyjából úgy zajlottak,
ahogyan az elôzô 16 alkalommal mindig.
A szervezôk nem túl népes csapata egy
évvel a konferencia elôtt elkezdte a szer
vezést, terveztünk, aggódtunk, vitatkoz
tunk, néha csendben, néha emeltebb han
gon is, és próbáltuk elképzelni a soron
következôt. Célunk a szokásos volt: auten
tikus elôadók prezentációjában érdekes,
kollégáinkat érdeklô, hasznos témák, és
a mindig fontosnak tartott, összetartozá
sunkat demonstráló és erôsítô családias
légkör megteremtése.
„Ötöst kaptam töribôl, és terhes va
gyok…”
Ez a Vekerdy tanár úrtól vett, serdülô
kislánytól idézett félmondat is összegzi azt
a tapasztalatunkat, hogy a kamaszkor tes
ti, lelki és szociális zavarainak kezelése
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különleges hozzáállást és ismeretanyagot
igényel tôlünk. Ezért kerültek a továbbkép
zés akkreditált elôadásainak fókuszába
idén ennek a korcsoportnak az egészség
ügyi problémái.
A szakmai program összeállítása Kovács
Ákos munkáját dicséri. Gallai Mária a ser
dülôknél gyakori pszichoszomatikus kór
képekrôl, a szomatizációs zavarokról be
szélt. A testi tünetek az esetek 10 százalé
kában tartósan fennmaradnak, és ezek
hátterében szomatizációs zavar is állhat.
A pszichoszomatikus kórképeket a gyer
mekre, a családra, a környezetre jellemzô
tényezôk, a bio-pszicho-szociális okok
együttese okozza, tartja fenn. A kezelés
ben fontos a bizalmon alapuló, türelmes

pszicho-edukáció és a bátorító attitûd. Az
elhúzódó súlyos esetekben pszichológus,
gyermekpszichiáter bevonása, esetleg csa
ládterápia a javasolható megoldás. Havasi
Mónika gyermek- és ifjúságpszichiáter idé
zetekkel és képekkel gazdagon illusztrált
elôadásából megismerhettük a tinédzser
agyfejlôdésének speciális vonatkozásait,
a prefrontális terület viszonylagos késôi
érésének jelentôségét a kamaszok viselke
désében. Néhány módszert is láthattunk
az adoleszcensek problémáinak kezelésére,
problémás viselkedésük módosítására. Vetró Ágnes tanárnô a gyermek- és ifjúkori
major depresszió kockázati tényezôirôl,
tüneteirôl és kezelésérôl beszélt.
Régi „miértek”-kel és új aktualitásokkal
a védôoltások alkalmazása ezúttal is több
elôadás, valamint kerekasztal-beszélgetés
formájában szerepelt a konferencián. A ta
nulságos esetismertetéseket az idén is Tulassay Tivadar professzor és munkatársai
elôadásában hallgathattuk meg.
A „Péntek esti láz a Nestlével” – program
keretében a férfiagy ellentmondásait ismer
hettük meg, nem annyira tudományos evi
dence based, mint inkább humoros meg
közelítésben. Sikeres, lazító este volt.

mekpopuláció kb. 10%-a veszélyeztetett,
ezeknek a gyermekeknek 10%-a bántal
mazástól, elhanyagolástól szenved. Hazai
és nemzetközi adatok bizonyítják, hogy
a gyermekkorban elszenvedett ártalmak az
egész életre kihatnak. A tinédzserek keze
lésének jogi és etikai szabályaival foglalko
zó elôadást Békefi Dezsô fôorvos, a MOK
Etikai Bizottságának elnöke tartotta. Szóba

A szombat reggel akkreditált program
jában Vekerdy Tamással jártuk körül a ka
maszok világát. A tanár úr szerint minden
kamasz nyakában ott lóg a láthatatlan fi
gyelmeztetô tábla, hogy: „átalakítás miatt
átmenetileg zárva”. Ezt követôen Kovács
Zsuzsa doktornô sorolt riasztó adatokat a
gyermekeket érô erôszakról. A hazai gyer

kerültek a szülôi és az egyéni felelôsség
kérdései és az élvezeti szerekkel kapcsola
tos gyermekorvosi prevenció, kezelés, re
habilitáció jogi és etikai dilemmái. A ser
dülôkori bôrgyógyászati kórképekrôl Szalai
Zsuzsanna professzor asszony, a kamasz
kori szembetegségek sajátosságairól dr.
Szalai Irén klinikai tanársegéd beszélt, az

endokrinológiai problémákról Halász Zita
docens és Luczay Andrea adjunktus tartott
elôadást. A gyermek- és a felnôttkor hatá
rán a még növekvô vagy éppen lezáródó
ban lévô csontrendszer, a fokozottabb
kockázatvállalás és a már felnôttkornak
megfelelô méretek, speciális sérüléstípuso
kat okozhatnak. Az ezek ellátásában rejlô
kihívásokról beszélt Kassai Tamás fôorvos
a tôle megszokott szuggesztív elôadás
módban. A gyermek- és serdülôkorban
kezdôdô anorexia nervosa súlyos, életve
szélyes megbetegedés. A házi gyermekor

vosoknak kiemelt szerepük van e kórkép
rendszeres szomatikus ellenôrzésében,
komplex terápiájában – hangsúlyozta Pászthy Bea egyetemi docens. Érdekes esetbe
mutatásokkal demonstrált elôadásában az
adoleszcensek jellegzetes onkológiai kór
képeirôl, a házi gyermekorvosi gyakorlat
ban is nagyon fontos onkológiai „éberség”
fontosságáról beszélt Garami Miklós tanár
úr. Szánthó András pulmonológiai elô
adásából megtudhattuk, hogy a kamaszok

asztmájában a fizikai terhelés, a futás okoz
ta nehézlégzés a mindenkori állapot leg
érzékenyebb indikátora. A gyulladásos
bélbetegség kamaszkori incidenciája gyor
sabban emelkedik, mint a felnôtteké –
mondta el Veres Gábor docens, és hangsú
lyozta e krónikus betegek átadásának fon
tosságát a felnôttellátásba. Szûcs Dániel
(szegedi Gyermekgyógyászati Klinika) a
fekélybetegségrôl (PUD) és a Helicobacter
pylori-fertôzésrôl tartott elôadásában el

tációjában részletesen foglalkozott a gyer
mekkori metabolikus szindrómával, ami
nek patofiziológiai hátterében az inzulin
rezisztenciának központi szerepe van.
Török Dóra a túlsúly, az elhízás meghatá
rozásáról, valamint arról is beszélt, hogy az
obesitas mögött minden esetben keresni
kell (orális cukorterhelés, 24 órás vérnyo
másmérés, májfunkció, lipidek) a szekun
der betegségeket. Szoros szakorvosi el
lenôrzés mellett 10 éves kor felett gyógy

mondta, hogy az epigasztriális fájdalom
nagyon gyakori serdülôknél, de csak az
esetek kis részében társítható PUD fennál
lásához. Az éjszakai felébredést okozó
hasi fájdalom „alarm” jel. Émelygés, há
nyás, melaena megjelenése utalhat még
a betegség fennállására.
A szombat esti parti keretében hosszú
évek után újra bekerült a programba a tánc:
a The BlackBirds együttes tartott szinte fer
geteges Beatles/Illés/Fonográf-emlékkon
certet.
Vasárnap délelôtt Mészner Zsófia fog
lalta össze a kamaszkorra jellemzô fertôzô
betegségeket, a meningococcus- és vari
cella-fertôzések megelôzésének jelentôsé
gét, a szexuális élet okozta infekciós veszé
lyeket. Bánhidy Ferenc professzor elôadá
sában kiemelte, hogy a serdülô terhesek
körében gyakrabban fordul elô toxaemia,
növekedési retardáció, vérszegénység, ko
raszülés, gyermekágyi komplikáció. Mind
ezek megelôzése érdekében fontos a szü
lôk, a házi gyermekorvosok és a nôgyógyá
szok szoros együttmûködése.
A 17. Kávészünet utolsó napjának to
vábbi elôadásai a felnôttkori cardiovascu
laris megbetegedések rizikófaktorait je
lentô kamaszkori elhízás, cukorbetegség,
hipertónia, metabolikus szindróma meg
elôzésérôl, diagnosztikájáról és kezelésérôl
szóltak. Molnár Dénes professzor prezen

szeres koleszterincsökkentô terápia lehet
indokolt. A hipertónia ellátásában elsôsor
ban ACE-inhibitorok jönnek szóba. Körner
Anna tanárnôtôl megtudhattuk, hogy a
diabétesz sikeres menedzselése különösen
nagy kihívás a kamaszkorú cukorbetegek

esetében. Az anyagcsere-állapot minôsé
gének drámai romlása a diabéteszes ser
dülôk többségénél megfigyelhetô, amit a
mikrovascularis szövôdmények korai meg
jelenése kísér. Az obesitas praevalenciájá
nak világméretû növekedésével párhuza
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sclerosis kamaszkori prevenciójával foglal
kozó elôadása zárta. A rizikófaktorok ér
tékelésekor nem egyedül a szérumkolesz
terin-szint a döntô (kivéve a familiaris
hypercholesterinaemia esetét), hanem fon
tos a szérum-triglicerid/HDL-koleszterinszint arányának értékelése, valamint az
inzulinrezisztencia szindróma korai felis
merése is. Az életmód-változtatás három

fô tényezôje a speciális diéta, a mindenna
pi fokozott testmozgás és a dohányzás
elkerülése.
Az elôadások megtekinthetôk a HGYE
honlapján (www.hgye.hu).
A tudósítást összeállította:
Kálmán Mihály

mosan a 2-es típusú diabétesz elôfordulá
sa is „járványszerûen” terjed. E betegség
fellépésével elsôsorban azoknál a túlsúlyos
és kövér gyermekeknél kell számolni, akik
nek a családjában a T2DM halmozottan
fordul elô, illetve, akik az inzulinreziszten
cia fenotipikus jegyeit viselik magukon.
A konferencia tudományos programja
Szamosi Tamás professzornak az arterio

Mi történt a Kávéházi szalonban?
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A tavaly, elsô alkalommal megrendezett,
nagy sikerû Kávéházi szalon magasra
emelte a lécet a rendezôk elôtt. Egyúttal
bizonyította, hogy a Kávészünet-konferen
cia résztvevôi nyitottak egy más típusú
továbbképzési formára, és nem sajnálnak
pluszidôt és -költséget arra, hogy tudás
ban, élményben gazdagabban térjenek
haza. Nem volt kétséges, hogy lesz foly
tatás.
Ezúttal szinte egyöntetû döntés született
arról, hogy olyan témát kell választanunk,
amely nem kapcsolódik szorosan a medici
nához, mégis meghatározza a mindennap
jaink tevékenységét. Így esett a választás a
kommunikációra. Legtöbbünk autodidakta
módon, megérzéseire, személyiségére ha
gyatkozva sajátította el az évek során azt,
hogyan kell beszélgetni a szülôkkel, a kis
gyermekkel és a kamasszal a rendelôben
– betegségrôl, kezelésrôl, életmódról és
még számtalan más dologról. Ugyanakkor
úgy gondoltuk, hogy a kommunikációnkhoz
szorosan kapcsolódó, a többé-kevésbé
mindannyiunkat fenyegetô kiégés témakö

rérôl is jó lenne szót ejteni. Napok alatt
kiderült, hogy olyan témára találtunk, ami
nagy érdeklôdésre számíthat, hiszen a kis
csoportosnak szánt képzésre nagyon hamar
ki kellett írni a „megtelt” táblát.

Elôadóink: dr. Nagyné Tompa Györgyi
pszichológus és dr. Gyôrffy Zsuzsa egyete
mi adjunktus nem kis feladatra vállalkoztak.
Három órájuk volt, hogy átadjanak nekünk
valamit abból a hatalmas tudásanyagból,

ami a két témáról olyan útravalót nyújt,
amit a készségek szintjén is használni tu
dunk. Kollár László bevezetôje után elôször

Gyôrffy Zsuzsa vázolta kiváló elôadásban
a kiégés érzelmi kimerüléssel járó fázisait.
Megemlített egy pár javaslatot arra, miként
lehet csökkenteni a burn out szindróma
kialakulását már a kiégés elsô jeleinél (hi
pertónia, alvászavar, krónikus fáradtság).
Nagyon pozitív hatású lehet például, ha
egy team részeként, kollégákkal meg tud
juk beszélni a minket érintô problémákat,
orvosi eseteinket, ha rendszeresen moz
gunk és a szabadidônket minél aktívabban
töltjük, elsajátítva különbözô relaxációs és
az „élj a pillanatnak” technikákat.
A nagyon szépen összeállított, dinami
kusan prezentált, klasszikus akadémiai
elôadást egy rendhagyó elôadásforma kö
vette. Nagyné Tompa Györgyi, a nagyon
sok területen otthonosan mozgó pszicho
lógus, helyet foglalt egy karosszékben és
nyugodtan, az idô rövidsége ellenére is
szinte ráérôsen, elkezdett nekünk mesélni.

Megmutatta, hogy a kommunikáció origó
ja, hogy nyitottá tudjunk válni a külvilág,
a tárgyaló fél, a probléma iránt, hogy ta
nuljunk meg befogadóak lenni a hozzánk
érkezô érzések, információk iránt – és ez
nemcsak a kommunikációra érvényes, ha
nem a megszokottól kicsit eltérô gondo
latokra, elôadásmódra is. Szó volt még
metakommunikációról, testbeszédrôl, oda
figyelésrôl, és a hallgatóság által megfo
galmazott legégetôbb problémákról, csak
az interaktivitásra nem jutott elég idô.
A Kávéházi szalon hangulatáról a
cappuccino és az apró sütemény mellett
az érettségizô kamaszfiúk alkotta, komoly
zenét játszó Bridge Quartet gondoskodott,
akiket hallgatva és látva, én bevallom, el
érzékenyültem. Jó volt gyermekorvosnak,
szülônek lenni, ott a teremben.
Dr. Horzsa Éva

Király Balázs és Szédelyi Nikolett megüresedett posztjára új tagokat
választott a HGYE vezetôségébe a siófoki küldöttértekezlet.
A posztjukat feladó vezetôségi tagok munkáját ezúton is köszönjük. (HGYE)
Operatív Bizottság
Dr. Havasi Katalin
A Szegedi Orvosegyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1988-ban, majd a Hódmezôvásárhelyi Er
zsébet Kórház gyermekosztályán kezdtem orvosi pályámat. 1993-ban szakvizsgáztam csecsemô- és
gyermekgyógyászatból, azóta házi gyermekorvosi praxist vezetek, valamint iskolaorvosi feladatokat is
ellátok. 2000-ben lettem Hódmezôvásárhely MJV Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke,
2002–2014-ig egészségügyi, ifjúság-egészségügyi tanácsnoka voltam, jelenleg ifjúság-egészségügyi
szaktanácsadója vagyok. Ezen idô alatt, 2005-ben, a Szegedi Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájával
és a SOTE TF Sportorvosi Tanszékével együttmûködve az országban elsôként indult el városunk minden
diákja számára egy komplex cardiovascularis prevenciós program, mindennapos testneveléssel, szenzitív hipertónia- és CV
rizikó-szûrôvizsgálattal. 2008-tól a minden korosztályt elérô „Egészséges Vásárhely” program indításának voltam részese.
Alapító elnöke voltam városunkban a Kábítószerügyi Egyeztetô Fórumnak, valamint egy civil jótékonysági egyesületnek. Több
bizottság elnöki feladatait is elláttam, így vezettem a Jogi, Ügyrendi, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott
ságot is. Jelenleg a gyermekkori cardiovascularis rizikószûrés területén végzek kutatómunkát. Praxisom a SZTE ÁOK akkreditált
oktatóhelye. A HGYE munkájában eddig megyei küldöttként vettem részt, de szívesen vállalok további feladatot, ha azzal
segíthetem a gyermekellátást és a kollégák munkáját.
Orvos-Szakmai Bizottság
Dr. Scheiber Dóra
Budapesten, a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karán végeztem. Gyakorlati éveimet a SE II.
Gyermekklinikán kezdtem. Késôbbiekben Prof. Sólyom János irányítása mellett az androgén inszenzi
vitás tüneteit mutató betegek molekuláris genetikai vizsgálatát kutattam. A Magyar Williams Szindróma
Társaság alapító tagja, és hat éven keresztül fôtitkára voltam. 2007 óta szakértôi munkát folytattam az
Országos Gyermekegészségügyi Intézetben. A TÁMOP 6.1.4. keretében készülô Szülôi Kérdôív koordi
nátora voltam, majd egy EU-s projekt keretében felkérést kaptam arra, hogy legyek a Gyermekesély
Program Országos szintû Egészségügyi Szakértôje. A legutóbbi Civil Alternatív Jelentés egészségügyi,
szociális és fogyatékosügyi munkacsoportját irányítottam.
Jelenleg a fôváros XI. kerületében a Szent Kristóf Szakrendelôben vagyok házi gyermekorvos, egy alapítványi iskolában pedig
iskolaorvos. Emellett a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Gyermekegészségügyi Igazgatóságán dolgozom szakértôként.
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Proteinbevitel az elsô életévben:
a késôbbi obezitás egyik rizikófaktora
Dr. Veres Gábor, I.sz. Gyermekklinika,
Semmelweis Egyetem, Budapest
Egyre több a bizonyíték amellett, hogy a
prenatális és korai posztnatális táplálás
hosszú távú hatással lehet az egészségre. A táplálás az élet elsô 1000 napjában,
a fogantatástól a koragyermekkorig, befolyásolhatja az egyes betegségekre való
hajlamot akár a teljes élethosszra nézve.
A „felgyorsult születés utáni növekedés
hipotézis” (Accelerated Postnatal Growth
Hypothesis) felvetése szerint a kora gyermekkori gyors súlygyarapodás megnövelheti az adipozitás, a kóros elhízás, a
cukorbetegség és egyéb nem fertôzô betegségek kialakulásának esélyét a késôbbi
életszakaszokban.
Az elmúlt évek kutatásai világosan rámutattak
arra, hogy genetikai tényezôkön kívül a környezeti faktorok, azon belül a kisdedkori táplálkozás nagymértékben befolyásolja azt, hogy
késôbb, akár felnôttkorban az adott egyénben
milyen kockázattal alakul ki obezitás, vagy cukorbetegség (1). Egy számos ilyen tanulmány
eredményeit összevetô metaanalízis például
az elhízás kockázatának akár 15-20 százalékos
csökkenésérôl számol be a szoptatással táplált csecsemôk esetében (2). Az összefüggés
háttérében álló, a késôbbi megbetegedések
esélyeit befolyásoló okok azonban még nem
tisztázottak megfelelô részletességgel, bár a
csekélyebb fehérjebevitelnek egészen biztosan szerepe lehet.
A „korai fehérjebevitel hipotézis” (Early Protein Hypothesis) szerint a tápszeres táplálás
mellett tapasztalható intenzívebb súlynövekedés egyik oka a tápszerek által tartalmazott
fehérjék mennyiségében keresendô (3). A
gyarapodásra gyakorolt hatás egyik lehetséges tényezôje, hogy a nagyobb fehérjebevitel
megemelheti a növekedési faktorok felszabadulását kiváltó aminosavak koncentrációját,
valamint az inzulin és IGF-1 szekréciót (4).
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A témában az egyik legfrissebb kutat
kutatás, a
European Childhood Obesity Project, egy öt
országban végzett (Belgium, Németország,

Olaszország, Lengyelország és Spanyolország) multicentrikus randomizált kettôs vak
klinikai vizsgálatsorozat, amely ennek a hipotézisnek a tesztelését tûzte ki célul (5). A
vizsgálatban referenciaként szolgáló gyermekcsoportot (Sz) kizárólag szoptatással táplálták
minimum 3 hónapon keresztül. A tápszeresen
táplált csoport (T) esetében a tápszer kéthetes
átlagéletkorban került bevezetésre. A csoporton belül véletlenszerûen került kijelölésre a
kezdetben hagyományos anyatej-helyettesítô
tápszert, késôbb magasabb fehérjetartalmú
anyatej-kiegészítô tápszert (MF) kapó, illetve
energiatartalomban azonos, de alacsonyabb
fehérje tartalmú intervenciós tápszerrel (AF)
táplált csecsemôket. A táplálás relatív aminosav és egyéb tápanyagtartalma megegyezô
volt a különbözô csoportokban. Az intervenció
a gyermekek 12 hónapos koráig tartott.
A fehérje bevitel mértéke az MF és AF csoportokban az elsô hónapban 5,5 g/nap (95%
CI 5,1-5,9), a hatodik hónapban 8,5 g/nap (7,89,3) értékkel tért el, az energia bevitel megtartása mellett. A vizsgált csoportok között
hat hónap elteltével szigniﬁkáns súly és súly/
magasság aránybeli különbség mutatkozott,
magasságbeli differencia nélkül. A tapasztalt
eltérések kialakulásához hozzájárulhat a bevitt
aminosav mennyiség eltérése és ennek inzulin és IGF-1 termelésre gyakorolt hatása (6).
Az MF csoport BMI értékei az AF csoportnál
szigniﬁkánsabban magasabbak voltak az intervenció ideje alatt és az azt követô periódusban. Kiemelendô, hogy az AF csoport BMI értékei a referencia csoport (Sz) 2 éves korban
mért érékeivel voltak megegyezôek. A testsúly növekedés mellett eltérések mutatkoztak
a vese növekedésében is (7). Az intervenció
hatásai egyik ország esetében sem mutattak
szigniﬁkáns eltérést a mért antropometriai
adatokra nézve.
A gyermekek 6 éves kori ismételt vizsgálatában kimutatható volt a csecsemôkori táplálás,
a BMI értékek és az elhízás mértékének öszszefüggése. A hagyományos tápszerrel táplált
gyermekek esetében ebben az életkorban is
magasabb BMI értékek voltak jellemzôek a
szoptatott csoporttal összevetve, míg a csökkentett fehérje tartalmú tápszer kiegyensúlyozó hatással volt a BMI növekedésére (8). A
kóros elhízás elôfordulása a kisiskolás korban

a szoptatott csoportban volt a legalacsonyabb,
de az AF tápszer alkalmazása mellett is ritkábban fordult elô az obezitás, mint MF csoportban (adj. RR 2,87, 85%CI 1,22, 6,75 P=0.016).
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zó vér és vizeletmintákon, vizsgálatra kerültek
ezen hatások lehetséges komponensei. Az
inzulin, IGF-1, leptin és adiponektin mellett
számos endokrin és metabolikus marker mérése történt a kóros elhízás kockázatát növelô
tényezôk meghatározásához. Ezek közül kiemelten fontos az IGF-1 plazmabeli szintje.
A magas fehérjetartalmú tápszerrel táplált
csoportban emelkedett plazmabeli aminosav
szinteket lehetett kimutatni (legnagyobb mértékben az elágazó-oldalláncú aminosavaknál) a
csökkentett fehérjetartalmú tápszert fogyasztó gyermekek csoportjával összehasonlítva.
Ezekhez az érékekhez magasabb plazmabeli
teljes és szabad IGF-1 szintek, a vizeletben
emelkedett C-peptid szintek (inzulin termelés
megnövekedésére utal), és csökkent szérum
glukóz szint társult. A két tápszerrel táplált
csoporttal összevetve, a szoptatott referencia csoport IGF-1, inzulin és plazma aminosav
szint értékei pedig rendre alacsonyabbnak
mutatkoztak (9). A magas fehérjetartalmú
táplálás a vesék növekedését is befolyásolta,
ezért a hatásért bizonyos részben szintén az
IGF-1 tengely tehetô felelôssé (10).
Az IGF-1 genetikai szabályozásának vizsgálata pedig arra mutatott rá, hogy a táplálásból
adódó hatások az IGF1 génben elôforduló polimorﬁzmusoknál nagyobb mértékben képesek
befolyásolni az IGF-1 tengely elemeinek regulációját (11).
Az IGF-1 és az inzulin ilyen irányú hatásait
korábbi kutatásokban is körüljárták. Renault
és társai az EDEN anya-gyermek korhossz
tanulmány keretein belül egy éves korig vizsgálták ezeket az összefüggéseket. A vizsgálatból kiderült, hogy az anyai vércukorértékek
pozitívan korrelálnak a gyermekek születési
súlyával. Ennek hátterében valószínûleg a
megváltozott fetális IGF-1 és inzulin szintek
állnak. Az eredmények azt mutatták, hogy a
leánygyermekek életének elsô egy évében a

rovat
fetális inzulin szint fordított arányosságot mutat a testnövekedéssel. Erre az összefüggésre
a leánygyermekekre jellemzô részleges inzulinrezisztencia adhat magyarázatot (12).
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sát vizsgálták 237 idôre született egészséges
újszülött esetében. A leptin szintet és a BMI
értékeket a gyermekek 8 hónapos és 8,8 éves
korában vizsgálták meg. A szoptatással táplált
csecsemôk leptin szintje rendre alacsonyabb
értéket mutatott a tápszerrel táplált társaikénál. A tápszerrel táplált gyerekek magasabb
leptin értékeihez magasabb BMI értékek
társultak az ismételt vizsgálatokban. A tanulmány egy megﬁgyeléses vizsgálaton alapszik,
így ez a tendencia egyértelmûen nem értékelhetô ok-okozati összefüggésként (13).

kek is szerepeltek. A T csoporton belül egy
véletlenszerûen összeállított csoport hagyományos tápszert kapott (T1), míg a másik csoport táplálásához megemelt fehérjetartalmú
tápszert használtak (T2). A gyermek vérében
a nagy molekulatömegû (HMW) adiponektin
és az IGF-1 szintjét születéskor és 4 hónapos
korban vizsgálták.
A negyedik hónapban ezek az endokrin markerek összefüggést mutattak a táplálással.
A szoptatott gyermekekben az SGA és az
AGA csoportban a markerek szintje nem tért
el jelentôsen egymástól. Az SGA csoport
esetében azonban, a T1 és T2 csoportokban
is, magasabb adiponektin és IGF-1 szinteket
mértek a szoptatott csoportokhoz képest. A
HMW adiponektin szintje a T2 csoportban magasabb értéket mutatott, mint a T1 csoportban, az IGF-1 esetében ezzel éppen ellentétes
tendencia volt tapasztalható (14). Az SGA csecsemôk esetében talált IGF-1 szintek párhuzamba hozhatóak a CHOP eredményeivel.
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vizsgálatban terhességi korukhoz képest kis
súlyú (SGA) és megfelelô súlyú (AGA) újszülöttek bevonásával vizsgálta a táplálás endokrin markerekre gyakorolt hatásait. A vizsgálatban szoptatott AGA újszülöttek szerepeltek
kontrolcsoportként. Az SGA újszülöttek között
szoptatott és tápszeresen táplált (T) gyerme-
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alátámasztják a csecsemôkori táplálás jelentôségét a késôbbi életszakaszban kialakuló kóros elhízás kockázatában. A szoptatás,
az anyatejes táplálás propagálása kiemelten
fontos, hiszen pótolhatatlan elônyöket ad a
késôbbi fejlôdési folyamatokra is. Ugyanis

újabb adatok alapján a kisdedkori táplálás
összetétele befolyásolhatja egyes civilizációs betegségek (obezitás, magas vérnyomás,
cukorbetegség) elôfordulását. A klinikai kutatások eredményei szerint a hatások kialakulásában fontos szerepet tölt be a fehérjebevitel, az esszenciális aminosavak plazmabeli
koncentrációja, valamint az inzulin és az IGF1 szekréció. Ebben a tekintetben leginkább
az alacsonyabb fehérjebevitelnek köszönhetôen a szoptatás bizonyult a legpozitívabb
tényezônek.
Így igen kívánatos javasolni és támogatni a
csecsemôk ilyen módon való táplálását. Azoknál a csecsemôknél, akiknél nem vagy csak
részlegesen oldható meg a szoptatás, ajánlott
a megfelelô minôségû fehérjéket csökkentett
mennyiségben tartalmazó tápszerek alkalmazása. Mivel a nem módosított tehéntej vagy
egyéb állati tej fehérjetartalma az anyatejének
közel háromszorosa is lehet, a csecsemôkori
fehérjebevitelt jelentôsen megnövelheti. Ezért
ha mód van rá, javasolt ezeket a termékeket
mellôzni a korai táplálásban. Az áttekintett
tanulmányok eredményei jól mutatják, hogy
a témával kapcsolatosan rendelkezésre álló
adatok mennyisége folyamatosan nô, a további kutatások jelentôsége pedig különösen
kiemelt, hiszen hozzájárulnak a csecsemôkori
táplálás hatásainak minél részletesebb megértéséhez, mely egyedülálló lehetôségeket jelenthet egyes metabolikus megbetegedések
prevenciójában.
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Újdonságok a Medscape-ről
A pneumococcus elleni védôoltás
nem minden esetben akadályozza
meg invazív betegség kialakulását
gyermekeknél
(Pneumococcal Vaccine May Not
Prevent Invasive Disease in Kids)
A Pediatrics 2015. februári számában jelent
meg a következô közlemény. A komorbid
kondíciókban szenvedô gyermekek invazív
pneumococcus betegsége (IPD) nagyobb
morbiditással és mortalitással jár, mint
egészséges kortársaiké. Ráadásul sok ese
tet olyan szertípus okoz, amely nem szere
pel a konjugált vakcinában. A Massachu
setts államban 2002 és 2014 között a 18
éven aluliak körében végzett felmérés sze
rint az IPD-s esetek mintegy 30%-ában
a gyerekek inkomplett vakcinációban ré
szesültek. Az 1052 eset mintegy ötödében
komorbiditást találtak, ezek közül a gyere
kek 32,7% immunkompromittált volt,
22,4%-uk pedig krónikus légzôszervi be
tegségben szenvedett. A komorbid csoport
idôsebb volt (54 v. 23 hónap), többen ke
rültek közülük kórházba és magasabb volt
a halandóság. E betegcsoport megbetege
déseinek felét olyan szerotípus okozta,
amely csak a PPV23 vakcinában szerepel,
míg a másik felét olyan, amely ellen egyál
talán nem oltottak.
Enterovírus D68 okozta petyhüdt
bénulás járvány
(Cluster of Acute Flaccid Myelitis
Linked to Enterovirus D68)
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A közlemény a Lancet 2015. januári szá
mában jelent meg. A coloradói szerzôk
2014 ôszén a légúti infekciók számának
szaporodását és az e miatti kórházi felvé
telek emelkedését észlelték. Ugyanebben
az idôszakban jelentôsen megnôtt a ki
mutatott rhino- és entervírusok száma is.
A légúti fertôzés miatt intenzív osztályon
ápolt gyermekek nasopharynx kenetének
vizsgálata során, az esetek 76%-ában En
terovirus D68-t (EV-D68) találtak. 2014
ôszén 12 gyereket vettek fel akut petyhüdt
bénulás, ill. agyidegbénulás tüneteivel. 8
gyermek a megbetegedés elôtt egészséges
volt, háromnak krónikus légúti fertôzése
volt, egy pedig szívtranszplantáción esett
át. Egy kivételével mindegyik beteg része
sült polio elleni védôoltásban. Egyikük sem
járt a megbetegedést megelôzô fél évben
az Egyesült Államok területén kívül. Vala
mennyi gyermek anamnézisében a meg

elôzô héten akut lázas légúti infekció sze
repelt, amelyet egy héten belül követett
a bénulás. 5 esetben a nasopharynxból az
EV-D68 vírus mutatták ki, a liquor minden
esetben negatív volt. A székletben egyetlen
esetben sem találtak enterovírust, köztük
polipvírust sem. A terápiás kísérletek (im
munglobulin, methylprednisolon, plasma
pheresis, antivirális kezelés) rövid távon
nem bizonyult eredményesnek, és egyelô
re valamennyi gyermek residualis tüneteket
mutat. A CDC az eltelt idôben 107 hason
ló esetet identifikált, a betegségnek az akut
flaccid myelitis (AFM) nevet adták. Az elsô
megbetegedés óta 1153 esetben detektál
ták az EV-D68-t, csaknem kizárólag gyer
mekeknél, közülük 13 halt meg. Egyelôre
nem bizonyított, hogy az EV-D68 vírus
okozza az AFM-t, ezért az esetek további
megfigyelése szükséges. Egyes kutatók
felvetik, hogy ez a vírus foglalhatja el a már
csaknem teljesen eltûnt polipvírus helyét.
Amennyiben ez igaznak bizonyul, sürgôs
szükség lesz az EV-D68 elleni vakcina ki
dolgozására.
Védôoltásokról szóló vita
az Egyesült Államokban
(Amid Vaccination Debate, U.S.
House Leaders Support Inoculations)
Az Egyesült Államokban a tavalyi mintegy
450 eset után több mint 100 kanyarómeg
betegedést detektáltak csak az elmúlt he
tekben. A gyermekek egyike sem részesült
kanyaró elleni védôoltásban, ennek oka
többek között az a rég megcáfolt véleke
dés, hogy a kanyaró elleni vakcina autiz
must okoz. A megbetegedés kapcsán vita
bontakozott ki a szenátusban, hogy vajon
a szülôknek joga van-e megtagadni a vé
dôoltást gyermekeiktôl. Az Egyesült Álla
mokban nincs kötelezô védôoltás, és egy
re nagyobb a védôoltásoktól idegenkedô,
elsôsorban magasan képzett, a középosz
tályhoz tartozó szülôk száma. Bár a szená
tus megosztott, Obama elnök úgy foglalt
állást, hogy fontos lenne, hogy a szülôk
oltassák be gyermekeiket.
Fejet ért tompa ütés csak ritkán
okoz agyi sérülést gyermekkorban
(Isolated Headache After Bump Poses
Little Brain Injury Risk for Kids)
Ugyancsak a fenti újság februári számában
számoltak be egy utánkövetéses vizsgá
latról. Csaknem 2500 gyermek adatait

elemezték. 456 a gyermekek közül, akik
valamilyen, fejet ért tompa trauma után
csak és kizárólag fejfájásról panaszkodtak,
mindössze 3 esetben mutatott ki a CT-vizs
gálat valamilyen agyi sérülést (az esetek
0,7%-ában), de ezek is jelentéktelenek
voltak. Összehasonlításképpen a kb. 10 000
olyan gyermeknél, akik a fejfájáson kívül
más tüneteket is mutattak, az agyi sérülés
1,6%-ban volt kimutatható. A szerzôk ar
ra a következtetésre jutnak, hogy a fejet
ért tompa trauma esetén, ha a panaszok
csak fejfájásból állnak, nem indikált a CTvizsgálat, nyugodtan lehet várni, és meg
figyelni a gyereket.
A DTaP-immunizáció után csak
néhány évig tart a szamárköhögés
elleni védelem
(Pertussis Immunity Lasts Only Few
Years After DTaP Immunization)
Számos országban a pertussisos megbete
gedések ismét magas számban fordulnak
elô, ezért torontói kutatók azt vizsgálták,
hogy mi lehet ennek az oka. Már hosszabb
ideje felmerült, hogy a DTaP védôoltás ha
tása csak néhány évig tart, ezért a kutatók
a megjelent közlemények alapján metaanalízist végeztek, amelyben a három, ill.
ötször adott DTaP védôhatásának idôtar
tamát elemezték. Azt találták, hogy az
utolsó vakcina beadása után minden évben
kb. 33%-kal csökken a védettség, így kb.
8,5 évvel az utolsó adag beadása után már
csak az oltottak 10%-a védett, és ez nem
különbözött a háromszor, ill. ötször vakci
náltak esetében. A szerzôk az adoleszcen
sek korábbi idôpontban történô, illetve a
felnôttek rendszeres idôszaki (kb. 10 éven
kénti) újraoltását javasolják.
Influenza elleni védôoltás
csökkentheti a terhesség kockázatát
(Flu Vaccine May Improve Birth
Outcomes for Pregnant Women)
Kanadai szerzôk vizsgálták, hogy milyen
hatással van az influenza elleni védôoltás
a terhesség kimenetelére. A 2010 és 2012
között szült több mint 12 000 terhes közül
csak 1958 kapott influenza elleni védô
oltást, ami 16%-nak felel meg. Ez a szám
kiábrándítóan alacsony, annak ellenére,
hogy mind a kanadai, mind az Egyesült
Államok illetékes hatóságai javasolják az
oltást a terhesség bármely idôszakában.
A szerzôk vizsgálatai szerint az oltottak

gyermekei között szignifikánsan kevesebb
volt a koraszülött és az alacsony súllyal
született gyermek, azon az ismert tényen
kívül, hogy az oltott anya, valamint a meg
született gyermek néhány hónapig védett
az influenza ellen. A szerzôk aláhúzzák
annak fontosságát, hogy a terhességet
gondozók javasolják a leendô anyának
a védôoltás beadását.
9 valens HPV vakcina adását
javasolja az FDA
(9-valent HPV Vaccine)
Az amerikai gyógyszerügynökség, az FDA
engedélyezte az új, 9 valens HPV vakcina
forgalmazását és ennek adását javasolja a
továbbiakban. A vakcina, a Gardasil 9, az
eddigiek mellett öt új HPV-törzset tartal
maz, a HPV 31, 33, 45, 52, és 58 típusokat.
Azt valószínûsítik, hogy az öt új törzs elle
ni immunizálás nôknél további 14%-kal,
férfiaknál további 5%-kal csökkenti a car
cinoma kialakulásának esélyét, és ezzel
a méhnyakrák megelôzésének valószínûsé
gét 70-rôl 90%-ra növeli. Azt javasolják,
hogy az elôzôkben már oltottak egy vagy
két oltást kapjanak az új készítménybôl.
Ugyanakkor megváltoztatták a három oltás
adásának idôpontját, a második oltás egy
vagy két, a harmadik 6 hónappal az elsô
oltást követôen adható.
Újszülöttkori DNS-vizsgálat
– szükséges?
(Screening Newborns’ DNA
– Why Not?)
A beszélgetés két szakértô között arról
folyt, hogy van-e értelme és szükséges-e
az újszülötteket az eddigi metabolitokra
alapozott módszerek (pl. PKU) helyett DNS
technikával szûrni ritka betegségekre. Ez
zel a technikával az eddigi néhány helyett
több száz betegség – amelyek közül szá
mos kezelhetô – válik detektálhatóvá, még
mielôtt a tünetek jelentkeznek. A vizsgálat
valószínûleg a következô 5–10 évben el
érhetôvé válik, de etikai kérdések tömegé
re kell még választ találni. A teljes genom
vizsgálat során számos olyan állapot, be
tegség vagy erre való esély is diagnoszti
zálható, amelyet nem kerestek, de kiderül,
és amelynek beteljesülése sok más té
nyezôtôl is függ, és talán csak a késôi fel
nôttkorban vagy soha nem okoz problé
mát. Meg kell ezeket a csecsemô szüleivel
beszélni, vagy elegendô csak a keresett
betegségekrôl beszélni? Mit kezdjünk
azokkal a betegségekkel, amelyeket jelen
leg nem tudunk kezelni? Mennyi plusz
terhet ró a vizsgálat és annak megbeszé
lése (a genetikai tanácsadás egyénenként

4-5 órás beszélgetést igényel) az egészség
ügyre? Hajlandók lesznek-e a biztosítók
fizetni az igen drága DNS-vizsgálatokért?
Szerencsére még van idô ezeknek a kérdé
seknek a megválaszolására, de biztos, hogy
az orvostudomány fejlôdése elôbb-utóbb
választ követel.
ADHD az Egyesült Államokban
(ADHD in the US)
Az ADHD a leggyakrabban diagnosztizált
neuropszichiátriai megbetegedés az USAban. A statisztikai analízis szerint 2011 és
2013 között a 4–17 éves gyermekeknél
9,5%-ban állították fel az ADHD diag
nózisát. Fiúknál a frekvencia kétszer ma
gasabb volt, mint lányoknál. (13,3% vs
5,6%). A 4–5 évesek között a frekvencia
2,7%, volt, és az életkor növekedésével
a diagnózis frekvenciája nôtt, a 6–11 éve
sek, illetve a 12–17 évesek között 9,5%,
illetve 11,8%-ra. Érdekes módon a legma
gasabb frekvenciát a nem spanyol (nonHospanic) fehér gyerekek között észlelték
(11,5%) míg a legalacsonyabbat a spanyol
eredetûeknél (6,3%). Azt is megvizsgálták,
hogy a biztosítás típusa szerint milyen kü
lönbségek adódtak. Az állami biztosítot
tak esetén az arány kétszerese volt a nem
biztosítottakhoz képest, míg a privát bizto
sítással rendelkezôk a kettô között helyez
kedtek el. Tekintettel a kezelés egyre nö
vekvô költségeire az adatok további elem
zését tartják szükségesnek.
Rotavírus-vakcináció csökkenti
a kórházi felvételek számát
(Rotavirus Vaccine Linked to Fewer
Hospitalizations for Kids)
Az Egyesült Államokban 2000 és 2012
között 1 201 458 öt év alatti gyermek ke
rült kórházba gastroenteritis miatt. Ezek
közül 199 812 (17%) felvétel történt rota
vírus-fertôzés miatt. 2007-tôl, vagyis a
vakcináció kezdete után, az összes gastro
intestinalis infekció, ill. a specifikusan ro
tavírus okozta fertôzés miatt felvettek
száma is csökkenô tendenciát mutatott.
2008-ban a gastroenteritises esetek száma
31, 2009-ben 33, 2010-ben 48, 2011-ben
47, 2012-ben 55%-kal csökkent a vakcina
bevezetése elôtti adatokhoz képest, ez
magasan szignifikáns. A csökkenés a 6 és
23 hónap közöttieknél volt a legkifejezet
tebb. A rotavírus-fertôzés miatti hospitali
záció ugyanezekben az években 70, 63,
90, 79 és 94%-kal csökkent. Miután az
érintett korosztályban csak 73%-os a ro
tavírus elleni átoltottság, az oltott populá
ció növelése a kórházi felvételek számának
további csökkentését eredményezheti.

Elhízott és normál testsúlyú
gyermekek farmakokinetikája
gyakran különbözik
(Pharmacokinetics Often Differ in
Obese, Non-Obese Children)
Gyermekek gyógyszerelése nem extrapo
lálható a felnôttek adataiból, és úgy tûnik,
hogy túlsúlyos és normál testsúlyú gyer
mekek farmakokinetikája is különbözik
egymástól. A gyermekdózisokat általában
testsúlyra, ill. testfelületre adják meg, de
sokszor fix dózisokat használnak. A szer
zôk 20 vizsgálatot találtak, amelyben 21
gyógyszer farmakokinetikáját hasonlítot
ták össze normális és kövér gyermekeknél.
A vizsgált gyógyszerek között voltak anti
konvulzívok, antibiotikumok, tumorellenes
szerek, analgetikumok, immunszupresszí
vumok és anesztetikumok. A gyógyszerek
között egy sem volt, amely túlsúlyos és
normál testsúlyú felnôtteknél farmakoki
netikai különbséget mutatott. 11 vizsgált
gyógyszer esetében (65%) találtak szigni
fikáns farmakokinetikai különbségeket,
többek között csökkent vagy fokozott
térfogateloszlást, csökkent vagy fokozott
clearance-t. Öt gyógyszer esetében a kü
lönbség igen jelentôs volt, négy esetben
kövér gyermekeknél a gyógyszer-expozíció
fokozott volt. Az eredmények alapján el
képzelhetô, hogy a túlsúlyos gyermekek
gyógyszerelése inadekvát lehet, ezért egy
munkacsoport alakult, amely klinikai vizs
gálatokat végez túlsúlyos és normál test
súlyú gyermekek farmakokinetikájának
tanulmányozására.
12-bôl egy esetben gyógyszerelés
miatt folyamodnak elsôsegélyért
a szülôk (One in 12 Pediatric Emergency Visits Related to Medications)
A Pediatrics 2015. februári számában jelent
meg az a kanadai szerzôktôl (szerint) szár
mazó cikk, amely azt tartalmazza, hogy
a kórházi elsôsegélyért folyamodó gyer
mekek 8%-a valamilyen gyógyszerekkel,
gyógyszereléssel összefüggô panasz miatt
jelentkezik. A több mint 2000 gyermek
adatait feldolgozó vizsgálat szerint mintegy
negyedüknél allergiás reakció jelentkezett,
kb. 20%-nál a gyógyszert túl alacsony
adagban adták és hatástalan volt, és majd
nem ugyanennyi volt azok száma, akik nem
tartották be a gyógyszer elôírásait. A je
lentkezôk közül 147 gyermeket kellett
a kórházba felvenni, hatszor többet, mint
azok közül, akik nem valamilyen gyógysze
relési probléma miatt keresték fel a kór
házat.
Szerk: Kardos Gabriella
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Genetikailag módosított termékek.
Érvek és ellenérvek
Prof. dr. Vellai Tibor
tanszékvezetô egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Genetikai Tanszék
Az élô szervezetek örökítô anyagának
megismerése lehetôvé tette a DNS-ben
tárolt genetikai információ hatékony meg
változtatását, és ezzel új tulajdonságok
kialakítását. Ennek egyik leggyakoribb
módja, amikor egy gént juttatnak át egyik
organizmusból a másikba. Az újonnan lét
rehozott szervezetet genetikailag módosí
tott (GM) organizmusnak nevezik, a belô
le származó anyagot pedig GM terméknek.
A folyamat lényege, hogy a kérdéses gént
elôször a donor szervezetbôl izolálják, majd
beültetik egy hordozó DNS-vektorba, végül
az így létrehozott konstrukciót a gazda
szervezetbe transzformálják (ezen utóbbit
transzgenikus élôlénynek nevezik). Az új
gén emberi szempontból számos elônyös
tulajdonságot kölcsönözhet hordozójának.
Így állítanak elô például sokáig eltartható,
hideg- és szárazságtûrô vagy rovarfertô
zésekkel szemben nagymértékben ellen
álló termesztett növényeket. Ugyancsak
DNS-technológiával hoznak létre humán
inzulint termelô baktériumtörzseket. Eb
ben az esetben a humán inzulint kódoló
DNS-fragmentumot izolálják az emberi
genomból, a fehérjébe átíródó szekvenciát
egy hordozó expressziós vektorba építik
be, majd a konstrukciót egy baktériumba
transzformálják, végül az így létrehozott
transzgenikus baktériumtörzset fermen
torban szaporítják fel tömeges méretek
ben. A gyógyszeripar ma ilyen módon állít
elô rekombináns inzulint. Ez a technológia
lehetôvé tette, hogy a cukorbetegség ke
zelésében használt inzulint ne emlôsök
hasnyálmirigyébôl izolálják.
A GM-technológia jelentôségét mutat
ja, hogy napjainkban számos vakcinát,
gyógyszert, növekedési hormont, véralva
dási faktort, táplálékkiegészítôt és vitamint
transzgenikus mikroorganizmusok segít
ségével állítanak elô. GM növényeket ma
a Föld mezôgazdasági területeinek közel
3/4-én termesztenek. Számos állati eredetû
élelmiszert (pl. megváltozott összetételû
tejet) pedig szintén a génmanipuláció esz
közével állítanak elô ipari mennyiségben.
Sôt, a géntechnológia révén ma már lehet
séges egyetlen szülôtôl származó utódot
létrehozni az emlôsök körében is (elsôként
a Dolly-nak nevezett bárányt klónozták az

anyajuh egyik testi sejtjének felhasználá
sával).
A géntechnológiával létrehozott élôlé
nyek és fogyasztási termékek használatával
kapcsolatban számos kétely fogalmazódott
meg az elmúlt években. Hogy jobban meg
érthessük ezen ellenérzések alapját, és ki
egyensúlyozottabb képet kaphassunk e
problémakörrôl, érdemes áttekintenünk
a genetikailag módosított termékek elô
nyeit és hátrányait.
Elsôként fontos hangsúlyozni azt, hogy
a transzgén (egy kódoló DNS régió) és an
nak terméke (legtöbbször egy fehérje)
ugyanolyan biológiai molekulaként hasz
nosulnak a táplálkozás során, mint amilye
nek más élelmiszerekben is elôfordulnak.
Végsô soron ez a DNS-szakasz is nukleoti
dokká, a kódolt fehérje pedig aminosavak
ká bomlik le az emésztés során. A transz
genikus termék építôkövei tehát nem
„idegen” anyagok, hanem természetes
biomolekulák. A géntechnológiával lét
rehozott fogyasztási termékek egy másik
nagy elônye elôállításuk tömeges mére
tében rejlik. A terméshozam fokozása ér
hetô el például hidegtûrô növények elôál
lításával. Hidegtûrô búzafajták megjelené
se a búzatermelés északi határait jelentôsen
kitolta. Ezáltal vált Kanada búzatermelô
hatalommá. Szárazságtûrô gabonák elôál
lítása és tömeges használata pedig gyakor
latilag a lakosság túlélésének egyik fontos
feltételévé vált. Ilyen szélsôséges környe
zetekben nem kérdéses a GM organizmu
sok használatának relevanciája. GM bak
tériumokat lehet továbbá olajfoltok haté
kony eltüntetésében felhasználni. Ennek
környezetvédelmi jelentôsége nyilvánvaló.
A génmódosítás-alapú technológia fontos
sága szintén kiemelkedô a gyógyszeripar
ban (például a rekombináns inzulin vagy
vitaminok elôállítása, illetve immunkompa
tibilis szervek létrehozása szövetátülte
téshez). A fenti példákból látható, hogy
a genetikai manipulációval elôállított ter
mékek jelentôs gazdasági elônyt eredmé
nyezhetnek.
A GM termékek alkalmazásával szem
beni egyik legfontosabb érv az, hogy a
technológia biztonsága hosszú távon még
nem igazolódott, így ebben az esetben mi

magunk vagyunk a kísérleti egerek. Példa
ként a gyermekkorban szedett táplálék
kiegészítôk élettartamra gyakorolt hatását
érdemes megemlíteni, amely csak egy em
beröltô múlva lesz egyértelmûen megha
tározható. Másrészt ez a technológia az
élelem és táplálékkiegészítôk elôállításának
egy nem természetes módját képviseli.
Ezért az „az vagy, amit megeszel” kijelen
tés ebben az esetben már csak részben
állja meg a helyét. A transzgenikus szerve
zetek környezetbe engedése számos re
zisztens organizmus kialakulásához vezet
het. Ennek tükrében fontos észrevenni,
hogy a természetbe kiengedett GM élôlé
nyeket utólag már nem lehet összegyûjteni.
Látható tehát, hogy ez a technológia vis�
szafordíthatatlan hatásokat generálhat.
A genetikailag módosított termékek egy
részérôl azt gyanítják, hogy károsan hatnak
az emberi egészségre. Összefüggést mu
tattak ki például a genetikailag módosított
növényi tápanyagok (pl. GM kukorica) és
táplálékkiegészítôk fogyasztása, valamint
elsôsorban a bélrendszert érintô allergiás
reakciók megjelenése között. A fokozot
tabb mértékû fogyasztás a reakciók na
gyobb elôfordulásával kapcsolódott össze.
Ez az összefüggés különösen az eleve
érzékeny egyénekben volt szembetûnô.
A vizsgálatok szerint bizonyos tápanyag
antigének lehetnek eme allergiás reakciók
okozói. Ugyancsak korrelációt mutattak ki
az emésztôrendszer krónikus gyulladásá
nak (Inflammatory Bowel Disease) gyako
risága és a genetikailag módosított táp
lálékok tömeges megjelenése (1996-tól
kezdôdôen) között. Ehhez hasonló össze
függés rajzolódott ki a Crohn-betegség,
a gastrooesophagealis refluxbetegség és
a cukorbetegség esetében is. Kimutatták
továbbá, hogy a GM burgonya etetése
megnövelheti a vastagbélrák kialakulásá
nak gyakoriságát kísérleti patkányokban.
Ezek a megfigyelések a GM termékek fo
gyasztásának potenciális veszélyeire hívják
fel a figyelmet. Ilyen kockázatok tükrében
megfontolandó lehet a GM organizmusok
közvetlen és közvetett (pl. GM növényekkel
etetett állatok tejének és húsának, valamint
az azokból készített termékek) alkalmazása
a gyógyászatban, az emberi kezelésben.
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Gyermekkori akut gastroenteritisek
ESPGHAN/ESPID-irányelvek – 2014
Dr. Gayerhosz Katalin, Szent László Kórház Gyermekinfektológiai Osztály
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Akut gastroenteritis alatt laza vagy híg,
illetve több mint napi háromszori széklet
ürítést értünk. Fiatal csecsemôk enteritisét
a széklet konzisztenciájának változása jel
lemzi inkább, mint a székletszám növeke
dése. Az akut hasmenés típusosan keve
sebb mint 7 napig tart, 14 nap után már
krónikus hasmenésrôl beszélünk.
Ötéves kor alatt az akut gastroenteritises
epizódokat leggyakrabban rotavírus okoz
za. Ezt követik a noro- és adenovírusok.
Bakteriális kórokozók közül a Salmonella
sp.-ek és a Campylobacter sp-ek a leggya
koribbak. Legsúlyosabb kórlefolyás rotaví
rus esetén várható. Szövôdménymentes
estekben általában nincs szükség etiológi
ára vonatkozó diagnosztikus eljárásra.
Gyermekkori akut gastroenteritisek ál
talában nem igényelnek kórházi kezelést.
A hospitalizáció indikációi az orális rehidrá
lás kudarca, a súlyos dehidráció (a testtö
meg több mint 9%-a), a sokk, neurológiai
tünetek jelentkezése, nem szûnô hányás,
valamint akut hasi kórkép lehetôsége. Akut
gastroenteritis esetén a terápia célja a de
hidráció megelôzése, kezelése, a táplálás
fenntartása, és a hasmenés idôtartamának,
valamint súlyosságának a csökkentése.
A kezelés alapja a folyadékterápia.
Enyhe és közepesen súlyos exsiccosisban
per os, súlyos exsiccosisban parenterális
folyadékkezelés javasolt. Enterális úton re
hidrálható betegnél az orális rehidráló fo
lyadék (ORF) adása a legcélravezetôbb. Az
ORF olyan hipoozmoláris oldat, amelyben
a nátrium és a cukor aránya biztosítja a
megfelelô víz- és nátriumfelszívódást.
Az OFR hatékonyságát számos szer
hozzáadásával próbálták növelni, amelyek
közül kiemelendô a cink. Akut hasmenés
esetén a széklettel jelentôs mennyiségû cink
távozik. A cink fokozza a bélnyálkahártyán
keresztüli víz- és elekrolitfelszívódást, ez
által mérsékli a hasmenés súlyosságát és
lerövidíti az idôtartamát. Az adatok azon
ban fejlôdô országokban, alultáplált, cink
hiányos gyermekek körében végzett fel
mérésekbôl származnak. Így a cink ORF-hez
való hozzáadása elsôsorban malnutritio
esetén ajánlott. Az ORF ízesítése és haté
konysága közötti összefüggésrôl nincsenek
jó minôségû tanulmányok. A gyermekek
általában szívesebben fogyasztják a lehû
tött rehidráló folyadékot.

Diéta általában szükségtelen, sôt a gyó
gyulást elhúzódóvá teheti. A bélhámsejtek
tápanyagaikat döntôen a béllumenbôl
nyerik, ezért az enterocyták regeneráció
jához az enterális táplálás mielôbbi vissza
állítása szükséges. Az orális rehidrálás után
a gyermek korábbi rendes táplálását mi
elôbb célszerû megkezdeni. A táplálék
tejcukortartalmának csökkentése szükség
telen. Az anyatejes táplálást nem szabad
felfüggeszteni.
Tüneti szerek
Motilitásgátlók. Az opiátreceptor-antago
nista szerek, mint a loperamid igen súlyos
mellékhatásokat okozhatnak (paralyticus
ileus, letargia, toxicus megacolon, kóma,
halál), adásuk akut gastroenteritisben kont
raindikált.
Az adszorbensek közül a dioszmektit
bizonyos esetekben elônyös lehet, a többi
adszorbens (pl. bizmutkészítmények, szén
tabletta) adása nem javasolt.
Az intraluminalis szekréciót mérséklô
enkefalináz-inhibitor racekadotril csak bi
zonyos országokban elfogadott gyógyszer,
használata megfontolandó. Hányáscsillapító szerek közül az ondansetron a hasme
nést fokozhatja, mellékhatásai miatt álta
lában nem javasolt. Egyes országokban
azonban egyszeri dózisban adják. Egyéb
hányáscsillapító szereknek nincs evidenci
ája, a tanulmányok ellentmondásosak.
A probiotikumok közül a vizsgálatok
alapján hatásosak a Lactobacillus rhamnosus GG, a Saccharomyces boulardi és a
Lactobacillus reuteri törzseket tartalmazó
készítmények. A szimbiotikumok, a prebio

tikumok, a folsav és a zselatin-tannát nem
javasolt.
Antibiotikum-kezelés
Mivel az akut hasmenést általában vírusok
okozzák, antibiotikum-kezelés a legtöbb
esetben nem indokolt és káros lehet. Sal
monella enteritisben az antibiotikum adása
a tüneteket nem befolyásolja, a szövôd
ményeket nem elôzi meg és elhúzódó sal
monellaürítéshez vezethet. Kezelés invazív
salmonellosis, bacteraemia lehetôsége ese
tén szükséges. Invazív salmonellosis az el
húzódó, négy-öt napot meghaladó lázas
enteritis, illetve súlyos klinikai kép, szepszis
szindróma esetén merül fel, ilyenkor az elsô
választandó szer a ceftriaxon. Fiatal, salmo
nellosisban szenvedô csecsemôknél az in
vazív salmonellosis kialakulásának kockáza
ta magas, ezért három hónapos korukig
perventív célból a törzs antibiotikum-érzé
kenységének megfelelô szert kell adni. Di
zentéria szindrómát okozó shigellosis vagy
campylobacteriosis esetén szintén indokolt
az antibiotikum-kezelés. Shigellosisban per
os azithromycin- vagy parenterális ceftria
xon-kezelés jön szóba elsôsorban. Campy
lobacter okozta súlyos dizentéria esetén az
elsô választandó szer az azithromycin. Adá
sának a tünetek kezdetétôl számítva három
napon belül van értelme. Parazitaellenes
kezelés amôbás dizentéria és giardiasis bi
zonyított eseteiben indokolt.
A prevencióban meghatározó jelentô
ségû az anyatejes táplálás, és a rotavírus
elleni védôoltás.
Irodalomjegyzék a szerkesztôségben

Az akut gastroenteritis kezelése:
Javasolt
• ORF
• Gyors rehidrálás után a normál étrend
mielôbbi folytatása diétás megszorítások nélkül
• Anyatejes táplálás folytatása
Megfontolandó
• Igazolt hatású törzseket (L. reuteri,
L. GG, S. boulardi) tartalmazó probiotikum
• Racekadotril
• Dioszmektit
• Cink (alultáplált csecsemôknél)

Nem javasolt
• Diéta
• Laktózmentes étrend
• Antibiotikumok
• Antiemetikumok
• Motilitásgátló szerek
• Bizmut-szubszalicilát
• Szimbiotikumok
• Prebiotikumok
• Folsav
• Zselatin-tannát

Marad a megváltozott
oltási rend
Az országos tiszti fôorvos június 19-i levelébôl értesülhettünk,
hogy a Pentaxim oltóanyag átmeneti hiánya miatt az év elsô fe
lében ideiglenesen megváltozott kötelezô oltási rend érvényben
marad az év végéig.
Az oltási naptár módosításának köszönhetôen ugyan a máso
dik negyedévben az oltóanyag-szükséglet és -felhasználás a felé
re csökkent, azonban a 2, 3, 4 hónapos korban alkalmazott
DTPa+IPV+Hib oltásokra történô visszaálláshoz szükséges Penta
xim-oltóanyag-mennyiség a nemzetközi piacon továbbra is fenn
álló oltóanyaghiány miatt jelenleg még nem biztosítható. Az or
szág oltóanyagkészlete csak a módosított oltási naptár szerint
végzett oltásokhoz lesz elegendô.
Ezek szerint a csecsemôk DTPa+IPV+Hib elleni alapimmunizá
lását továbbra is 2, 4, és 6 hónapos korban kell végezni, a máso

dik életévben esedékes DTPa+IPV+Hib újraoltást pedig 21 hóna
pos korban kell elvégezni.
Dr. Paller Judit megbízott országos tiszti fôorvos levelében
megköszöni az oltó orvosok eddigi erôfeszítéseit és segítségét,
amellyel biztosították, hogy az életkorhoz kötött kötelezô védô
oltások a módosítások bevezetése ellenére zökkenômentesen
folytatódtak.
•
Érdemes továbbá figyelmet fordítani arra is, hogy a Pneumococcus
elleni kötelezô védôoltásokat a 2014.06.30. után született cse
csemôknél 2, 4 és 12 hónapos korban kell beadni, tehát az em
lékeztetô oltással nem kell a 15 hónapos korban aktuális MMR
oltást megvárni!
Kovács Ákos

Helyzetmegoldások a rendelőben
Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a „Koragyermekkori
(0–7 év) program” „ Az elsô döntés: Szerepek, helyzetek és
problémamegoldás a gyermekorvosi rendelôben – tanfolyam
csecsemô- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek számára”
címû képzési programjára. Az elsôsorban szakorvosjelöltek és re
zidensek, valamint fiatal szakorvosok számára kifejlesztett program
néhány olyan témakört dolgoz fel tréning formában, amelyek is
merete szükséges a kórházi és a területi munkához is.
A teljesség igénye nélkül a képzés a következô témaköröket
tartalmazza: az alapellátás és a kórházi-klinikai gyógyítás hangsúly
beli eltérései, szociálpediátria, kommunikációs ismeretek, az egész
séges csecsemô fejlôdése, prevenció az alapellátásban, a gyer
mekbántalmazás, a kockázatkeresô magatartások kezelése.
A képzés célja, hogy a posztgraduális képzésüket teljesítô
gyermekorvos szakorvosjelöltek, valamint a már végzett fiatal
szakorvosok számára megpróbáljon képet rajzolni arról, hogy

valójában mirôl is szól az elsôdleges gyermekorvosi ellátás, melyek
a legfontosabb szemléleti és módszertani jellemzôi.
Az „Elsô döntés” címû továbbképzést 2015. szeptember 1-jét
követôen összesen négy csoportban, térítésmentesen tartjuk, a
jelentkezések függvényében Budapesten és vidéken (tervezetten
Pécsett, Szegeden és Debrecenben). A tanfolyam háromnapos.
Ezekre a napokra ellátást, a két érintett éjszakára szállást biztosít
a projekt. A képzésen összesen maximum 60 fô részvétele biz
tosított. OFTEX akkreditáció száma: SZTE-ÁOK/2015.II/00046,
a képzés 50 pontot ér.
Az elôjelentkezési felület címe: https://docs.google.com/
forms/d/1Rr9HE5_ShQGPdr4QTlXNGI07cFaYrGII_rjR0T17DNY/
viewform
Kérdéseiket az alábbi e-mail címen tehetik fel:
tovabbkepzesTAMOP614@aeek.hu
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Háziorvosok antibiotikum-használata
Világszerte egyre nagyobb veszélyt jelent,
hogy a háziorvosok által felírt antibiotiku
mokra egyre több bakteriális törzs rezisz
tens. Az Egyesült Államokban a háziorvo
sok igen gyakran írnak fel antibiotikumot
gyermekkori felsô légúti hurut, otitis me
dia, pharyngitis vagy sinusitis miatt. Az
ottani adatok szerint a háziorvosi praxisban
ellátott gyerekek több mint 50%-át anti
biotikummal kezelik, annak ellenére, hogy
kutatások szerint ezeknek a megbetege
déseknek csak mintegy negyedét okozza
valamilyen bakteriális fertôzés. A gyakori
antibiotikum-adás egyik oka a szülô és az
orvos közti nem megfelelô kommunikáció.
Az Annals of Family Medicine 2015. júni
usi számában amerikai szerzôk jártak utá
na annak, hogy mi az összefüggés az or
vosi kommunikáció, az antibiotikum-ren
delés és a szülô vizittel való elégedettsége
között.
A rendelésen az orvos nagy általános
ságban kétféle módon próbálja a szülôt
meggyôzni az általa javasolt tüneti, az an
tibiotikum használatát mellôzô kezelésrôl:
– Pozitív módon, vagyis elmagyarázza,
hogy a szülô hogyan segíthet a gyermek
nek, hogy panaszai csökkenjenek (pl.
javasolja, hogy köhögés esetén egy kanál
mézzel próbálkozzon)
– Negatív módon, vagyis azt mondja, hogy
az antibiotikum adása nem ér semmit,
mert vírusinfekcióról van szó, amire az
antibiotikum nem hat.
Egy régebbi vizsgálat szerint a szülôk
a vizit alkalmával tanácsot várnak az orvos
tól arra vonatkozólag, hogy hogyan segít
senek gyermekükön, és frusztrálja ôket, ha
csak azt hallják, hogy nincs szükség ke
zelésre. Ilyen esetekben a szülôk gyakran
megkérdôjelezik az orvos tanácsát. Az
elégedetlen szülôvel szemben álló házior
vos, hogy a negatív emóciót elkerülje, jobb

meggyôzôdése ellenére ilyenkor mégis
antibiotikumot rendel. Ha viszont az orvos
arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben
a panaszok nem javulnak, szívesen meg
nézi újra a gyermeket, és ebben az esetben
antibiotikum adása is szóba jön, a szülô
elégedettebben távozik. A vizsgálatban
1285 gyermekorvosi vizit adatait elemez
ték, amelyben a szülôk valamilyen felsô
légúti panasz miatt keresték fel a rendelôt.
Érdekes módon azt találták, hogy bár po
zitív tanácsadás esetén kevesebb antibio
tikum adására került sor, a szülôk akkor
voltak a legelégedettebbek, és fogadták el
leginkább, hogy antibiotikumra nincs szük
ség, ha pozitív és negatív tanácsot is kap
tak, vagyis részletes felvilágosításban része
sültek a betegség természetérôl és a ke
zelésérôl.
Egy másik közleményben, amely a Fa
mily Practice 2015. áprilisi számában jelent
meg, holland szerzôk hasonló következte
tésre jutnak. 2724 általános orvosi vizit
adatait elemezték, felnôttek és gyermekek
egyaránt szerepeltek az analízisben. A be
tegek harmada volt gyermek, ôk többnyi
re amoxicillin-kezelést kaptak, míg felnôt
tek esetén doxyciclin volt a preferált anti
biotikum. A vizitek 38%-ában került sor
antibiotikum adására, amely a szerzôk
szerint az esetek mintegy felében indoko
latlan volt, nem felelt meg a használatos
guideline-nak. Az inadekvát antibiotikumadásra vezetô faktorok között elsô helyen
szerepelt a beteg elvárása, ezt követte
a tünetek közül a láz, az, hogy gyermekrôl
volt-e szó, hogy milyen régóta tartottak a
panaszok és az, hogy volt-e valamilyen comorbiditás. A szerzôk elismerik, hogy nem
mindig könnyû eldönteni, hogy szükség
van-e antibiotikumra, és a kezelési irányel
vektôl (guideline) sokszor el kell térni, en
nek ellenére úgy gondolják, hogy szükség

lenne olyan képzésre, ahol az orvosok
megtanulják, hogy hogyan ismerjék fel
a betegek elvárásait és aggodalmait, és
hogy hogyan érveljenek az antibiotikum
adásának szükségtelensége mellett.
Egy igen érdekes közlemény a BMC Pe
diatrics 2014. júliusi számában öt nyugateurópai ország, Olaszország, UK, Németor
szág, Dánia és Hollandia háziorvosi praxi
saiban vizsgálta az antibiotikum adásának
gyakoriságát gyermekeknél. Míg az egyik
olasz tartományban, Emilia Romagna-ban
1000 vizitre 957 antibiotikum-rendelés ju
tott, addig Hollandiában, ahol ez a szám a
legalacsonyabbnak bizonyult, csak 294
esetben került sor antibiotikum adására.
A másik három vizsgált országban szintén
relatíve sok antibiotikumot adtak, különö
sen a téli hónapokban, és elsôsorban a négy
éven aluliak esetén. Az egyes országok an
tibiotikum-használata a hagyományoktól,
kulturális és szociális faktoroktól, és attól
függ, hogy mennyire vannak tisztában az
orvosok az antibiotikum-rezisztencia veszé
lyeivel, és hogy mennyire biztosak a diag
nózisban. Az olaszországi magas adatokat
ezenkívül a szülôi várakozások is befolyá
solják. A legtöbb országban széles spekt
rumú penicillineket írnak fel, a makrolido
kat elsôsorban az idôsebb gyermekeknél
alkalmazzák, de Németországban és Olasz
országban viszonylag gyakran került sor
cephalosporin adására is, amely éles el
lentétben áll a nemzetközileg elfogadott
kezelési irányelvekkel. Az antibiotikumok
excesszív használata és az antibiotikum-re
zisztencia növekvô mértéke arra ösztönöz
te az olasz hatóságokat, hogy konszenzuskonferenciát hívjanak össze és kiadjanak
egy új guideline-t, amely arra fókuszál, hogy
a gyermekkori felsô légúti megbetegedések
mely eseteiben nem kell antibiotikumot
adni (Ped. Resp. Rev. 2014 Sept.)

Csecsemô- és gyermekkardiológiai magánrendelés
dr. Kiss András gyermekkardiológus fôorvos
+36 20 5865 070 vagy www.medimom.hu
Budapest, XII. Jagelló út 14.
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Adjunk időt az interszex gyermekeknek!
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Mindannyian elgondolkoztunk már azon,
hogy vajon elégedett-e a felnevelési nemé
vel az a gyermek, aki interszex genitáliákkal
jött a világra.
Vajon milyen mértékû társadalmi elvá
rások nyomására dönt a szülô és az orvos
a felnevelési nem, így a külsô és belsô ne
mi szervek egyirányúvá igazítása mellett?
Vagy esetleg a társadalom befogadókész
ségén lenne szükség változtatni, hogy
hosszabb megfigyelési idô álljon rendelke
zésre a kisgyermek személyiségének fiús
vagy lányos megjelenésének kivárására,
mielôtt tartós beavatkozásra kerülne sor?
Mennyire valósul meg az az elvárás, hogy
a szülô, sokszor gyermeke egész életére
szóló döntését egy interdiszciplináris szak
mai csoport – gyermek, szülô, endokrinoló
gus, sebész, genetikus, szülész-nôgyógyász,
andrológus, pszichológus – támogatásával,
széles körû tájékoztatás ismeretében hoz
hassa meg? Mennyire tud megfelelni az
evidence based elvárásoknak a maradandó
beavatkozások elvégzése (pl. az abdomi
nálisan elhelyezkedô herék sebészi úton
történô korai eltávolítása), vagy azok szak
mai revíziója szükséges?
Hallotta, hogy bizonyos kultúrákban
a társadalom sokkal elfogadóbb a kétes
nemi megjelenésû emberekkel, különösen
akkor, ha az autoszomális recesszív örök
lésmenet miatt halmozódó elôfordulást
mutat zártabb közösségekben? Rendelke
zünk-e megfelelô, naprakész ismeretekkel,
ennek megfelelô kommunikációs készség
gel az interszex állapotok marginális te
rületei esetén? Rendelkezünk-e speciális
ismerettel, hogy az azonos nemû párkap
csolatokban élô gyermekek biztonságos
nevelését segíthessük, esetleges elôítéle
teinket pedig leépíthessük?
Az „interszexuális gyermekek helyzete
– problémafelvetés” címen az Alapvetô
Jogok Biztosának hivatalában, az ENSZ Em
berjogi Intézményének felhívására 2015.
május 20-án mûhelybeszélgetést tartottak.
A megbeszélés aktualitását az Európai Unió
Alapvetô Jogokért Felelôs Ügynökségének
(European Union Agency for Fundamental
Rights FRA) 2015. áprilisi kiadványa adta
(FRA Focus 04/2015). A kiadvány az inter
szex emberek helyzetének alapvetô jogai
ra (The Fundamental Rights Situation of
Intersex People) fókuszált, mégpedig az
„Alapvetô jogok segítése – Teljes Értékû
élet mindenkinek az Európai Unión belül”
(Helping to Make Fundamental Right: a

Reality for Evereyone in the Eropean Union)
c. koncepció keretein belül.
A fenti kiadvány szerint az „interszexu
alitás” mint gyûjtôfogalom nem tekinthetô
orvosi terminus technicusnak, hanem ma
gába foglalja az összes, természetben elô
forduló nemi megjelenési formát. Vissza
utasítják az állapot rendellenességként
való feltüntetését. Helytelen gyakorlatnak
tartják a születési anyakönyvi kivonatok két
nemre (férfi, nô) történô leszûkítését, nem
hagyva helyett az interszex személyeknek.
Álláspontjuk szerint ez a leszûkítés az em
beri méltóságukat, az elhamarkodott, vi
tális funkciókat nem érintô mûtéti megol
dások pedig integritásukat, privát és csa
ládi életüket sértik. Gyermekek esetében
kiemeltnek tartják életkoruknak és érett
ségüknek megfelelô tájékoztatásukat, a
döntésekbe történô bevonásukat. A disz
krimináció tilalmának az interszex embe
rekre való kiterjesztése természetes kell
hogy legyen.
Orvosszakmai szempontból atípusos
fejlôdés és így interszex állapotról akkor
beszélünk, ha nincs szinkronban a gene
tikus, gonadális, genitális, pszihoszociális
nem, illetve fejlôdés egy adott személy
esetén. Jelenleg rendelkezünk azzal a kli
nikai tapasztalattal, amely szerint a parci
ális androgén inszenzitivitással született
gyermekek korai életkorban történô he
reeltávolítása, lányként választott felneve
lési nem, e szerint választott öltözködés,
játékválasztás, társadalmi szerepelvárás
esetén is megjelenhet „fiús” viselkedés.
Ebben a folyamatban jelentôsége lehet a
gonádok magzati mûködésének, azoknak
az idegrendszeri differenciálódást befolyá
soló hatásának, a mellékvesehormonok, ill.
azok bomlástermékeinek magzati és meg
születést követô mûködésének. Ezen és
hasonló ismeretek hozzásegítenek a pszi
hoszociális szinten megjelenô interszexu
alitás megértéséhez és elfogadásához.
Az azonos nemû (leszbikus és homo
szexuális) párkapcsolatok körében növe
kedô gyermekek tekintetében állásfoglalás
jelent meg 2013-ban. Kinyilvánításra ke
rült, hogy a gyermekek jólétét szüleik egy
mással és a gyermekkel való harmonikus
kapcsolata, a szülôi kompetenciák jelenlé
te, a család szociális és gazdasági bizton
sága sokkal inkább befolyásolja, mint a
szülôk nemi vagy szexuális orientáltsága.
A házasságkötés megerôsíti a családi kap
csolatokat, a támogatási formák elérése

pedig a gyermekek boldogulását segíti. Az
Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia
missziójának tekinti a csecsemôk, gyerme
kek, serdülôk és fiatalok fizikai, mentális
és társadalmi egészségének fejlesztését,
jólétének fokozását, mégpedig úgy, hogy
elismeri, hogy minden gyermeknek ugyan
olyan szükségletei és jogai vannak a fejlô
dés, biztonság, szociális stabilitás tekinte
tében. A szülôi kompetenciák magukba
foglalják a szülôi irányítást, gondoskodást,
védelmet, támogatást és szeretetet. Az
állásfoglalás kidolgozását az indokolta,
hogy a 2010-es népszámláláskor 131 729
fô nyilatkozott, hogy azonos nemû há
zastársával él, 514 735 fô pedig azt jelez
te, hogy házasságon kívül él azonos ne
mû házastárssal. Az azonos nemû házasok
31%-a, az azonos nemû házasságon kí
vül élôk 14%-a nevelt gyermeket. Ugyan
ezen népszámlálás idején a gyermekek
65,3%-a (közel 50 millió gyermek) élt bi
ológiai szülôjével.
A szülôi szerepkörök legsúlyosabb ri
zikójának körébe a szegénység, a szülôi
depresszió, a szülôi addikció, az elválás,
a családon belüli erôszak tartozik, amely
felsorolt faktorok szexuális orientációtól
független tényezôk. Az azonos nemû szü
lôk által nevelt gyermekek között a tanul
mányok szerint nem volt kimutatható el
térés a magatartás, a szexuális orientáció,
a megélt stigmatizáció vagy a gondolkozás
területén. Nem volt hátránya ezen gyer
mekeknek az önbecsülés, a depresszió, a
szorongás, az iskolaelhagyás, az iskolai si
kerek területén. Az említett faktorok kor
relációt mutattak a szülôkkel való harmo
nikus vagy diszharmonikus kapcsolattal.
Szakirodalom:
1. European Union Agency for Fundamental
Rights – FRA (FRA Focus 04/2015): The Fun
damental Rights Situation of Intersex People
(Helping to Make Fundamental Right: a Re
ality for Evereyone in the Eropean Union)
2.	Rubin R. Minimizing health disparities among
LGBT patients. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):157. doi: 10.1001/jama.2014.17243.
3. Gee R. Primary care health issues among men
who have sex with men. J Am Acad Nurse
Pract. 2006 Apr;18(4):144-53.
4. AAP: TECHNICAL REPORT : Promoting the
Well-Being of Children Whose Parents Are
Gay or Lesbian

Dr. Scheiber Dóra

Hol a hallásszűrés?
Kérdés: Egyes szülészeti intézményekbôl hazaadott újszülöttek esetén rendszeresen, hónapok óta technikai okokra
hivatkozva nem készül hallásvizsgálat és a házi gyermekorvosra bízzák a továbbiakat… (Soltész Andrea)
A veleszületett, súlyos, a beszéd megtanulását segítség nélkül
lehetetlenné tevô, kétoldali sensorineuralis halláscsökkenés gya
korisága a normál populációban 1-3 ezrelék. Nagyon fontos, hogy
érvényesüljön minden gyermek alapvetô joga, hogy megfelelô
szûrések biztosításával elôsegítsük optimális fejlôdését. A Szakmai
Kollégium Fül-orr-gégészeti Tagozata vezetésével született egy
irányelv, amelyben a Csecsemô és Gyermekgyógyászat-, Gyermekalapellátás-, és a Neonatológia Tagozat is részt vett, a HGYE is a
fejlesztôk között volt. Remélhetôleg az irányelv hamarosan meg
jelenik, eljut minden érintetthez.
Abban csak bízni tudunk, hogy a jelenlegi személyi, tárgyi és
anyagi feltételek mellett mindenhol megtörténik a jogszabálynak
megfelelôen az újszülöttek hallásszûrése. (Muzsay Géza)
... Most mi újra tapsolunk, meg dobolunk? (Kálmán Mihály)
..Sajnos számolnunk kell azzal, hogy az egészségügy általános
helyzete miatt bizonyos tevékenységek kivitelezése lehetetlenné
válik. Csak akkor ezt ki kellene mondani, nem pedig a készülékek
technikai állapotára hivatkozni, ahogy ezt teszik! Ma a területrôl
elvégezni a vizsgálatot több tortúrával jár, mintha az intézmény
végezné el. …A HGYE-nek ki kell állnia a helyesen elvégzett szûrés
mellett,… biztosítani kell az elvégzéshez szükséges feltételeket.
A korai felismerés a korrekció esélyének lényeges tényezôje, ezért
a feladatunk, hogy így vagy úgy biztosítsuk a vizsgálat elvégzését.
(Huszár András)
…Átfogóan kell rendezni az ügyet, és a HGYE-nek ebben katali
zátor szerepe lehet!
A bizakodást, ahogy a tapsolást és a dobogást is hasznosnak,
de kevésnek érzem. Kitôl, honnan várjon a szakma tényleges
segítséget, javaslatokat a döntéshozók felé valódi, létezô prob
lémái megoldására? Elegendô-e ez a válasz annak a kolléganônek,
aki veszi a fáradságot levelet ír a HGYE-be, segítséget, támogatást
kérve, mert nem tudja, hogy hová máshová (ÁNTSZ, Szakmai
Kollégium?) írhatna, és nyilván nincs egyedül a problémájával. De
hol itt a katalizátor?
…Hetente ügyelek újszülöttosztályon, rendszeresen találkozom
a problémával. Bár a szakirodalmi adatok szerint specificitása
közel 100%, a tranziens otoakusztikus emisszió szenzitivitása nem
több 66%-nál, a pozitív prediktív értéke pedig mindössze 33%,
azaz rengeteg tévesen pozitív (nem felelt meg) lelet születik, ami
tôl a szülôk megijednek, majd rohangásznak fülészeti vizsgálatra.
Pedig egyszerûen csak magzatmáz volt a hallójáratban, nem volt
elég csendes a környezet, vagyis rengeteg technikai ok befolyá
solja, ha nem sikerül a vizsgálat az elsô napokban.
Tudomásom szerint szakmai vita folyik arról, hogy érdemes-e
ezt a szûrôvizsgálatot valóban általánossá tenni. Éppen a közel
múltban jelent meg a Journal of Pediatric Otolaryngology-ban egy
32, ezzel foglalkozó közlemény eredményeit elemzô áttekintô
közlemény: „Mit értünk el az újszülöttkori hallásszûréssel és min
kell még javítanunk?” címmel.(Nikolopoulos TP: Neonatal hearing

screening: what we have achieved and what needs to be impro
ved.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 May;79(5):635-7 )
A vizsgálat egyébként mindössze néhány percet vesz igénybe,
de ha van aznap tíz-tizenkét újszülött, akit meg kell szûrni, az
esetleg többórás munka is lehet. A kórházak nôvérellátottsága
annyira pocsék, hogy gyakran 40 újszülöttre két csecsemôs nôvér
jut, és csupán a rutinellátás sem teszi lehetôvé, hogy egyikôjük fél
éjszaka hallásszûréseket végezzen. A gép maga is drága, gyakran
igényel kisebb-nagyobb javításokat, rendszeres szervizelést, ami
tetemes költséget jelent olyan osztályokon, ahol a WC-papírt is
a szülônôk, a betegek hozzák. E két tényezô következtében a
kórházak egy része nem képes és nem is hajlandó elvégezni
a szûrôvizsgálatot, ami jelentôs mértékû terhet hárít át az alapel
látásra.
Véleményem szerint a kérdéssel a Szakmai Kollégiumnak mint
a minisztérium tanácsadó szervének kéne foglalkoznia, közösen a
neonatológiai és fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégiummal. Revi
deálni kéne a vizsgálat létjogosultságát, és ha az valóban meg
állja a helyét, akkor finanszírozási oldalról kell a szülészeti osztá
lyokat kötelezni, hogy el is végezzék azt. Például, ha csak akkor
kapnának egy hazaadott újszülött után eseti finanszírozást, ha a
vizsgálat megtörtént, és nem lehetne technikai kifogásra hivat
kozni hónapokig, akkor hirtelenjében megjavulnának a hibás,
elfekvô készülékek. És akkor nem az alapellátásnak kéne újabb
beutalókat gyártani és betegutakat szervezni, járóbeteg-ambu
lanciákat túlterhelni, és nem utolsósorban egészséges újszülöt
teket, csecsemôket utaztatni vidékrôl stb. Ha lenne az alapellá
tásnak egy szakmai mûhelye, ez alkalmas lenne, arra, hogy fel
hívja a figyelmet, javasolja a Szakmai Kollégium felé, hogy a
kollégium ismét foglalkozzon a kérdéssel, és továbbítsa a javas
latot az államtitkárság felé. Nem elég egy irányelvet megfogal
mazni, az abban leírtak gyakorlati érvényesülését is biztosítani
kéne.
Persze, a tapsolás és dobolás sem rossz, csak nem elég felelôs
ségteljes. (Kovács Ákos)
…A szûrést követô diagnosztikus kivizsgálás, a megismételt OAE
vagy a BERA vizsgálat megerôsítheti vagy elvetheti a hallássérülés
megalapozatlan gyanúját. Véleményem szerint ez a szûrôrendszer
még ilyen szenzitivitás és prediktivitás mellett is elfogadható biz
tonságot nyújt a minél korábbi kiszûrésre. Ez azért is fontos, mert
ma már a csecsemôkorra került a cochlearis implantáció optimá
lis ideje. (Kálmán Mihály)
…Az elsô vizsgálatnak már az újszülöttrészlegen meg kell tör
ténnie. Az újszülöttek hallásszûrése minden újszülöttre ki
terjedôen csak objektív metódussal (OAE, BERA) történhet.
A szûrésbôl egyéb ok miatt kimaradt gyermekek hallásvizsgálat
ra irányítása legkésôbb egy hónapos korig a területi védônô és
a háziorvos, illetve a házi gyermekorvos feladata. Amennyiben a
sensorineuralis halláscsökkenés a két fülön külön-külön, a beszédfrekvenciák átlagában a 25 dB-t eléri vagy meghaladja, akkor
két héten belül, kisdednél lehetôleg hat hónapos kor elôtt halló
készülékkel történô ellátás szükséges. Amennyiben a halláscsök
kenés mértéke miatt a kezelés nem eredményes, akkor a cochlearis
implantáció lehet szükséges, lehetôleg kétéves korig. (Muzsay
Géza)
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Vakcinológiai Kerekasztal
Végvári vitézek az Akadémián
Március 19-én este 6 órakor debütált a HGYE által megrendezett
Gyermekgyógyászati Továbbképzô Akadémia. A Hotel Héliában
családias légkörben, 50 házi gyermekorvos részvételével zajlott
elsô alkalom a vártnál is jobban beváltotta a hozzá fûzött elôzetes
reményeinket. A házigazda, az ötletadó Kovács Ákos volt, aki a
rá jellemzô szakmai elhivatottsággal és precizitással szervezte meg
és koordinálta az estet.
A téma, a védôoltások, bár megszokott és igazi gyermekgyó
gyászati „bestseller”, az elhangzott elôadások tükrében mégis
hallatlanul intenzív intellektuális élmény volt.
Az elsô elôadást Kulcsár Andrea tartotta – a tôle megszokott
világos és gyakorlatias stílusban – arról, hogyan illesszük a nem
kötelezô, ajánlott oltásokat a nemzeti oltási rendbe.
Igazi matematikai továbbképzésként éltük meg az ôt követô
Ferenci Tamás biostatisztikus, „oltásblogger” prezentációját. A
vakcináció gyakorló – de talán még a kutató orvosok számára is
szokatlan és szinte egyáltalán nem ismert népegészségügyi as
pektusait tárta elénk szellemes, élénk stílusban. Gyermekorvosok
számára meglepôbbnél meglepôbb – statisztikailag egyébként
teljesen evidens – megállapításokat tett például a varicella elleni
vakcináció területén. Következtetéseinek egyik leglényegesebb

– a mi logikánk szerint elsôre meglepô eleme, hogy bizonyos
vakcinák, például a varicella elleni oltás esetében bizonyos mértékû,
de nem teljes átoltottság mellett a beoltott populáció javuló be
tegségi mutatóival párhuzamosan a beoltatlanok morbiditási jel
lemzôi a kezdeti állapothoz képest is romlanak. Ennek oka, hogy
ôk – a gyérülô víruscirkuláció miatt – a betegséget késôbbi élet
korban kapják meg, amikor a szövôdmények kockázata már lé
nyegesen nagyobb, mint kisebb gyermekkorban.

Lakos András elôadásában a számunkra legérdekesebb, szintén
kissé meglepô megállapításait az új MenB vakcina, a Bexsero ol
tással kapcsolatban tette. Az általa szemlézett irodalmi áttekintés
alapján világszerte várakozással tekintenek a klinikai tapasztalatok
összegzése elé.
Az est legmaradandóbb, emlékezetes és egyedi értékét az
elôadásokat követô diszkusszió adta. Igazi vita volt, nem a meg
szokott, hanem az eredeti – szakmai hallgatóság számára ma már
igen ritka klasszikus értelmében. Mivel az est két elôadásában a
Bexserora vonatkozóan két – ha nem is sarkosan, de egyértelmûen

– ellentétes véleményt és ajánlást hallottunk, záporoztak a kérdé
sek a gyakorlati konzekvenciákat illetôen. Mit csináljunk mi, gya
korló orvosok? Milyen elveket kövessünk? Oltsunk, vagy egyelô
re várjunk? Mit mondjunk másnap a rendelôben? Hallottuk két
autentikus szakember eltérô véleményét a témáról, akik egymás
sal is folytatták ezt a vitát kérdéseink kapcsán. A hallgatóságba
a tanácstalan katonák szelleme költözött, akik két generális egy
másnak ellentmondó parancsainak próbálnak engedelmeskedni.
Nem született konszenzus és mi – végvári vitézek – kissé nyugta
lanul, de szellemben és élményekben sokkal gazdagabban zártuk
az estet. Szünetet sem tartva este 9-kor csak a terembérlet lejár
ta okán hagytuk el az elôadótermet.
Az elsô „Akadémiát” április 23-án és június 11-én az elsôhöz
hasonló, érdekfeszítô elôadások követték.
Zonda Igor

Dr. Meskóné dr Kálló Éva
59 évesen örökre elköltözött közülünk.
Harminc évet dolgozott gyermekgyógyászként, 21 évet Kisvárdán a kórházban, kilenc évet körzetben.
Rendkívüli egyénisége, kiemelkedô szakmai tevékenysége, lelkiismeretességemindannyiunk számára példaértékû.
Emlékét szeretettel megôrizzük.
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Kollégája: Nagy Éva

Dr. Somogyvári Zsolt

In memoriam Dr. Fekete Farkas Pál
1931 – 2015

gyermekorvos, gyermekkardiológus,
neonatológus, az orvostudomány kandidátusa
Kedves Pali Bácsi!
Megrendülten állunk itt mindannyian és emlékezzünk „az ember tragédiája” madáchi gondolatára: „A cél halál, az élet küzde
lem, s az ember célja e küzdés maga.”
Mit tanulhatunk életed küzdelmeibôl? Milyen tapasztalatokat hagysz ránk? Néhány hónappal ezelôtt az egyik beszélgetésünk
során megkérdeztem, hogy életed mely történéseire tekintesz vissza legszívesebben?
Három dolgot soroltál fel: találkozhattál és boldogan élhettél feleségeddel és társaddal, Marival; részt vehettél a Rotary újra
alakításában; és támogathattad a Peter Cerny Alapítvány célkitûzéseinek megvalósítását. Mint egész életedben, ekkor is az
a „palibácsis” mély szeretet áradt hangodból, amit mindenki ismert.
A kuratórium elnökeként 23 éven keresztül segítetted az alapítvány talpon maradását bölcsességeddel, tanácsaiddal és sok
szor a nehéz tárgyalások során is megôrzött nyugalmaddal. Az aktuálisan pattanásig feszült pillanatokban, szelíd humoroddal,
de a visszásságokat azonnal felfedezô éles megfigyelôképességedre utaló diplomatikus megjegyzéseiddel le tudtad szerelni az
önzésen alapuló és az erôfölényt kihasználó partnereket, megnyugtatva ugyanakkor a tehetetlenségben kiszolgáltatott cernys
sorstársaidat.
A mindennapok gondjaiban ugyanúgy osztoztál mindazokkal, akik a nehéz életkezdetet, a kis súllyal születést és az éretlen
séggel járó terhek hordozását kapták életre szóló feladatul. Nem csináltál titkot, hogy magad is életed végéig cipelted a többszö
rös perinatális gyász elakadt-elfojtott maradékait. Lelki erôd talán éppen ezektôl a csapásoktól sokszorozódott meg olyannyira,
hogy szinte az utolsó napokig, már erôsen meggyöngült testtel, de teljesen nyitott szívvel és szellemi erôvel vettél részt a napi
ügyek intézésében, amikor is egyetlen látogatás alkalmával sem mulasztottad el kikérdezni kollégáinkat a benti dolgokról.
Az utolsó osztályértekezletünkön, amikor a 35 fôs cernys családoddal megemlékeztünk rólad, senki nem tudott egyetlen olyan
momentumot sem visszaidézni, amivel megbántottál volna bárkit is közülük. Kevés olyan munkahelyi vezetôt találhatunk, aki
közel negyedszázad alatt, közel kétszáz dolgozó esetében ezt a csodát egy eredményesen mûködô cégnél meg tudta valósítani.
Vajon ismerôseid, munkatársaid, barátaid emlékében mint jó munkahelyi vezetô fogsz továbbélni? Valószínûleg abban is, de
sokkal inkább hiszem, hogy a szakma iránti elkötelezettséged, a beteg gyermekek felé sugárzó ôszinte szereteted, és az élet
adta megpróbáltatások türelemmel teli elviselésének képessége él majd legtöbbünk tudatában.
Számomra a II. sz. Gyermekklinikán és a váci Jávorszky Ödön Kórházban adatott meg, hogy együtt dolgozhattam Veled a
betegellátásban. Sugárzó derûd, ôszinte odafordulásod a beteg gyermekekhez mindig oldott minden félelmet, fájdalmat. Mo
solyodra a gyermekarcok kisimultak, személyes kisugárzásodra a csecsemôk szinte azonnal elhallgattak, megnyugodtak, így nem
csoda, hogy a szülôk szorongása is hamarabb oldódott. Varázsodat mára már a tudomány is kezdi felfedezni, próbálják kutatni
és tanítani „Resonance Based Medicine” néven. Pedig a varázsszer ôsi, földöntúli, mindenkortól való, és úgy hívják szeretet.
Vajon ismerôseid, munkatársaid, barátaid emlékében mint jó gyermekkardiológus, mint nagybetûvel írt igazi gyermekgyógyász
fogsz továbbélni? Valószínûleg abban is, de sokkal inkább hiszem, hogy a betegséggel szembeni alázat, türelem és elfogadás
képessége mutatja igazi nagyságodat.
Amikor 28 évvel ezelôtt látogattalak az Onkológiai Intézet kórtermeiben, megmutattad, hogy egy teljesen reménytelen, or
vosi értelemben tökéletesen infaust esetben hogyan kell viselkedni, és hinni a túlélésben. Az evidenciák, szövettani leletek, cy
tostaticus protokollok ellenére életben maradtál és a 25 éves túlélésed évfordulóján, az onkológus kongresszuson magadról
tartottál esetismertetést. Amikor szív- és érmûtéteid után látogattalak a Városmajori Klinika különbözô épületeiben, például a 6
hetes gépi lélegeztetés napjaiban, akkor megtanulhattam tôled, hogy a teljes kiszolgáltatottságot is el lehet türelemmel és re
ménnyel viselni. Amikor a János Kórház Rehabilitációs osztályán töltött száz nap alatt újra járóképessé váltál, akkor azt demonst
ráltad, hogy az akarat a legreménytelenebb esetekben is segít.
És ebben az alázatos, türelemmel teli 28 évben, csodaszámba menôen gyermekkardiológusként rendeltél, rotaristaként
szerveztél, kuratóriumi elnökként irányítottál szervezeteket, igazi barát és nem utolsósorban, szeretô nagyapa voltál.
Példaképünk lettél már a földi életben és mostantól fogva idôtlenül is az maradsz.
Kedves Pali Bácsi! A Peter Cerny Alapítvány Közössége nevében kívánom, hogy nyugodj békében és az örök világosság fényes
kedjék Neked!
Ámen.
Elhangzott dr. Fekete Farkas Pál búcsúztatásán
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Praxisok
Budapesttôl 20 percre az M5 autópálya mellett Hernád és
Újhartyán települések házi gyermekorvosi praxisa eladó.
Kártyaszám: 800, ill. 600, ügyelni nem kell. Tôkét nem igényel,
hosszú távú kamatmentes részletekben kifizethetô.
Ugyanitt átmenetileg tartós helyettest is keresek. Érdeklôdés:
Dr. Kovács Ákos +36 30 9 331 978 akos.kovacs@gmail.com
Budapest IX. kerületében 800 fôs praxis nyugdíjazás miatt eladó.
Elérhetôség: +36 30 9429 480
Belvárosi 580 fôs házi gyermekorvosi praxis, kétmillió forintért
megegyezéssel, részletfizetési lehetôséggel eladó. Ügyeleti
kötelezettség nélkül. Tel.: +36 20 952 5309
Nyugdíjba vonulás miatt eladó Budapesthez közeli kisvárosban
jó adottságú 1200 fôs házi gyermekorvosi praxis.
Elérhetôség: +36 30 382 2511
Nyugdíjba vonulás miatt megüresedô mátészalkai gyermekorvosi
körzetbe keresem szakvizsgával rendelkezô utódomat. Praxislét
szám: 850. Elérhetôség: +36 20 926 5799
Nagymaroson, nyugdíjba vonulási szándék miatt területi ellátási
kötelezettséggel praxisjogomat megvételre ajánlom. Érdeklôdni este
6 és 8 óra között kérem +36 27 350 002 telefonszámon. Olyan
lehetôség is érdekel, ha esetleg heti 1-2 napot helyettesítenem kell.
Budapesten 800 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó vagy hosszú
helyettesítésre kiadó jó környezetben, kiváló feltételek mellett.
Elérhetôség: gasztro58@gmail.com
Pápán 780 kártyás házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó.
Kényelmes rendelô, kiváló asszisztencia, jó kollektíva, megoldott
ügyelet. Érdeklôdni: a +36 30 4615 202 telefonszámon lehet.

Szegeden házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 800 fô.
Elérhetôség: +36 30 6709 211
Budapest XXII. kerületében családi házas környezetben lévô
gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 400 fô.
Elérhetôség: +36 30 372 2626
Házi gyermekorvosi praxis Kispesten, Wekerle-telepen eladó.
Praxislétszám: 650 fô. Elérhetôség: +36 20 966 0014
Szombathelyen kb. 1100 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó
2015. december 31-i átadással.
Elérhetôség: szhelypraxis@gmail.com
Gyermekorvosi praxis 1 Ft-ért?
Heves Város Önkormányzata a mai naptól folyamatosan hirdeti a
Heves város I. sz. házi gyermekorvosi praxist, területi ellátási
kötelezettséggel, vállalkozási vagy közalkalmazotti formában
történô betöltésére, illetôleg a kapcsolódó iskolaorvosi feladatok
ellátására. Kártyaszám 800 db körüli.
A gyermekorvosi rendelô a Heves, Fô út 13. sz. alatti felújítás alatt
lévô és megújuló szakrendelôbe fog bekerülni 2015. december
1-tôl. Járási ügyeleti rendszer megoldott naponta 16 óra után!
Helyettesítés megoldott!
Szolgálati lakást, engedélyes magánrendelôvel biztosítani tudunk!
További információ: Sveiczer Sándor polgármestertôl a
+36 36 546 100 telefonszámon, vagy sveiczer.sandor@phheves.hu.
A praxis 2015. december 1. napjától tölthetô be, de korábbi
idôpont is egyeztetés tárgya lehet.
A pályázatokat folyamatosan várjuk!
Budapesten, a Bakáts tér vonzáskörzetében jól bejárható területen
lévô praxisomat eladnám. Kiváló védônôk és közösség. Korrekt
orvos kolléganô. A praxishoz tartozik egy 8 osztályos gimnázium
és egy általános iskola. Praxislétszám: 560 fô.
Elérhetôség: mariannahellermd@yahoo.com

A praxishirdetés feladására a HGYE honlapján keresztül van lehetôség: www.hgye.hu
A hirdetés az éves tagdíjat fizetett HGYE-tag részére ingyenes, és 6 hónapig jelenik meg a honlapon.
Aki nem tagja egyesületünknek, annak ugyanez havonta 4 000 Ft + áfa, önkormányzatoknak 9 000 Ft + áfa költséget jelent.

A HGYE címe:
1133 Budapest
Ipoly u. 5/E
Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: +36 1 330-0900
E-mail:
hgye@mail2000.net
Bankszámlaszám:
11713005-20419448
Honlap:
www.hgye.hu
Az egyesület titkára:
Fekete Éva
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.
1136 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: +36 20 944-3540, fax: +36 1 339-3704, e-mail: mediconsult.kft@chello.hu
A jogsegélyszolgálat továbbra is várja jelentkezésüket
minden pénteken 14 és 16 óra között.
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