
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2016-ban:

Határozzuk meg mi az irányt!
A HGYE felkérésére, szervezetfejlesztőként dolgozom együtt a vezetőséggel. Arra kértek, 
segítsek a tapasztalható „kommunikációs zavarok” megoldásában. Miután a vezetőség 
valamennyi tagjával interjút folytattam, nyilvánvalóvá vált számomra az, hogy a kommu-
nikációs problémák valós gyökere a házi gyermekorvoslás, és így a HGYE jövőjét érintő 
kérdések megválaszolatlanságával függ össze. 

Természetesen tisztában voltam a HGYE által elért nagyon komoly eredményekkel, 
de azokkal a vitákkal is, amelyek kapcsán ellentétek alakultak ki. Azt tapasztaltam, hogy 
a vezetőség minden tagjának van elképzelése a megoldásról, de ezek nincsenek egyez-
tetve, megbeszélve, nincs azonos értelmezésük.

A HGYE, megalakulása óta a házi gyermekorvosok érdekvédelmi szervezeteként ha-
tározza meg önmagát, és eredményesen képviseli tagságát. Tevékenységében a szakmai 
színvonal fejlesztése az utóbbi években nagyobb hangsúlyt kapott, mélyült a HGYE és 
más szakmai szervezetek közötti együttműködés. Ezzel egy időben felerősödtek azok az 
igények, amelyek szükségesnek tartják a HGYE céljainak és az általa képviselt házi gyer-
mekorvosi szakma újraértelmezését, a jövő igényeihez való igazítását. 

A január végén megtartott vezetői műhelymunka világossá tette a vezetőség tagjai 
számára a változás irányát. A HGYE és tagságának jövője érdekében mind a HGYE, mind 
a tagság identitását újra kell pozicionálni. Már nem elég egy „civil” egyesület képét fel-
mutatni. Az újrafogalmazott szakmai jövőt egy kellő identitástudattal rendelkező, maga-
san pozicionált, erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező szervezetnek kell meg-
határoznia. Ez minden bizonnyal igényel változásokat is. Az önkéntességen és a szemé-
lyes hozzájáruláson alapuló egyesületi munka lehetőségei véleményem szerint mára 
kimerültek. A szervezet csak a professzionalizálódás révén érheti el céljait.

Az érdekérvényesítő képesség olyan aktív folyamat, amely a fontos változásokra nem 
reagál, hanem éppen hogy előidézi azokat. Az utánpótlás kérdése csak az érdekérvénye-
sítés erőteljesebbé válásával, a HGYE-n kívüli szervezetek, intézmények, a gyermekek és 
a szülők által is elismert, magas szakmai színvonal eredményeképpen oldódhat meg. 
Csak olyan pályakép/szakmakép lesz vonzó az utánpótlás számára, amely kellő bizonyos-
sággal nyújt kiegyensúlyozott fejlődési lehetőséget az új belépőnek. 

A HGYE néhány éve a változások korát éli. Az azonban, hogy a vezetőségnek kell 
megszabnia a változás irányát és mélységét, csak mostanra tudatosult. Feladatuk, sőt 
küldetésük, hogy a gyermek-alapellátást olyan pályára állítsák, amely a fenti céloknak 
megfelel. 

A kihívás nagy.

Boros István 
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Igazolásgyártás helyett 
kompetenciabővítés*

Muzsay Géza 
Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tanács elnök, HGYE-alelnök

A házi gyermekorvosok kompetenciájának 
bővítése, a rendszerezett, vizsgával számon 
kérhető tudás megszerzése legjobban a 
gyermekgyógyászat szakmai grémiumai által 
is támogatott házi gyermekorvosi szakvizsga 
révén valósítható meg. rövid távon a licen-
cek megszerzésének lehetősége is segítheti 
a kompetencia kiterjesztését, de hosszú tá-
von a házi gyermekorvosi szakvizsga jelent-
het átfogó megoldást. A kompetencia bőví-
tését, az egyelőre önkéntesen vállalt szak-
vizsga bevezetését azonban meg kell előznie 
az ehhez szükséges szemé lyi, technikai, 
munkaszervezési és financiális feltételek 
meg teremtésének. E nélkül az orvosi diplo-
mát nem igénylő feladatokkal már így is 
agyonterhelt gyermekorvosok számára tel-
jesíthetetlen elvárásokat jelentene. 

Az egyes gyermekgyógyászati szubspe-
cialitásoktól átvehető feladatok meghatáro-
zása az érintett szakterület szakembereinek 
közreműködésével történhet. Az új feladat-
leosztás nem járhat együtt az egyes speci-
alitások finanszírozásának csökkenésével, de 
hozzájárulhat a magasabb progresszivitási 
szinten dolgozók munkaterhelésének csök-
kenéséhez. Bizonyos, a házi gyermekorvosi 
rendelőben végezhető feladatok átadása az 
elsődleges ellátóknak elősegítheti a házi 
gyermekorvosok és a szubspecialisták tevé-

kenységének optimalizálását. A finanszíro-
zás célzott emelésével meg lehet oldani  
a laboratóriumi eszközök beszerzését, és a 
vizsgálatok té teles, biztosító által történő 
díjazását is. 

A kompetencia bővítéséhez először is 
meg kell vizsgálni az utóbbi évtizedek de-
mográfiai és morbiditási változásait. Elemez-
ni kell a betegségek incidenciáját, prevalen-
ciáját. Tekintettel kell lenni arra is, hogy a 
tanulással megszerzett elméleti ismeretek 
csak megfelelő számú beteganyag ellátásá-
val tarthatók a megkívánt gyakorlati készség 
szintjén. lényeges szempontja a felelősség-
teljes kompetenciabővítésnek a rendelési 
idők optimális időtartamának meghatározá-
sa, a kiterjedtebb eszközhasználatra alkal-
mas infrastruktúra megteremtése. A felada-
tok csak jól képzett, diplomás nővérek és 
megfelelően kiképzett házi gyermekorvosok 
segítségével teljesíthetők. Előfeltétele a kom-
petenciabővítésnek a fejkvóta-finanszírozás 
elmozdítása a valós teljesítmények javadal-
mazásának irányába.

A laboratóriumi és egyéb műszeres vizs-
gálatok alapellátásban történő elvégzése 
gyorsíthatja a diagnózis felállítását, csök-
kentheti a felesleges antibiotikus kezelések 
számát, költséghatékonyabbá teheti a keze-
lést. Emellett növekedhet a lakosság elége-
dettsége, a házi gyermekorvosok presztízse, 
csökkenhet a laboratóriumok zsúfoltsága, 
megspórolhatók az utazás költségei. 

A gyermekgyógyászat tudományának 
fejlődéséhez, a morbiditás megváltozásához 
alkalmazkodnia kell a praxisok tevékenységi 
körének, működési körülményeinek. A kom-
petencia bővítésének, a praxisban végezhe-
tő vizsgálatok kiterjesz tésének nem kedvez 
a jelenlegi, elsősorban tömeges betegellá-
tásra berendezkedett kény szerűen vállalt 
gyakorlat. 

Törekedni kell arra, hogy a több szakvizs-
gával rendelkező és tudásukat karbantartó 
házi gyermekorvosok a praxis körülményei 
között is hasznosíthassák ismereteiket. Az 
egy-egy szakterületen való, vizsgával alátá-
masztott jártasság növeli a rendelőn belüli 
teammunka esélyeit és hatékonyságát, és 
közelebb viszi a lakossághoz a szakellátá-
sokat.

Körültekintően kell meghatározni azon 
diagnosztikai és terápiás eljárások körét, 
amely az alapellátás keretében reálisan 
megvalósítható. A jogi buktatók elkerülése 
érdekében a szakmai irányelvek, protokollok 
meghatározásakor meg kell jelölni az alap-
ellátási szinteket. A definitív ellátás bővíté-
séhez kapjanak az alapellátó gyermekorvo-
sok az eddigieknél nagyobb jogosultságo-
kat. Az ellátás bővítésének lehetőségeit és 
a képzés szakmai feltételeit a Szakmai Kol-
légium  Gyermek-alapellátási, illetve Csecse-
mő- és Gyermekgyógyászati tanácsai és 
tagozatai, valamint a HGYE–MGYT közös 
szekciója határozza meg.

Az érvényben lévő minimumfelszerelési 
lista előírásai sem szolgálják megfelelően a 
szakorvosi szintű alapellátást, a kompeten-
cia bővítését. Ezért célszerű a minimumfel-
szerelés – jogszabályban történő – módo-
sítása, és az ennek megfelelő finanszírozási 
háttér biztosítása. A házi gyermekorvosi 
szakvizsga, illetve a licencek megszerzésé-
nek módját, feltételeit oly módon kell meg-
határozni, hogy az a praxis folyamatos ellá-
tása mellett is teljesíthető legyen.

A Házi GYErMEKorvoSi  
SzAKvizSGA ElEMEi, licEncEK

Pulmonológia/allergológia
A tüdőgyógyászati alapismeretek alkal-
mazására a praxisok mindennapi gyakorla-
tában szükség van. A leggyakoribb pul mo-
noló giai betegségcsoportban, az obstruktív 
bronchitisben, asztmában a klinikai vizs-
gálat átlagos esetben azonos, az egyszerű 
spirometria, a pulzoximetria, a peak flow- 
mérő használata a házi gyermekorvosi ren-
delő körülményei között is elvégezhető.  
A csúcsáramlásmérő az akut rohamoldás 
eredményességének mérésére, a nehézlég-
zés napszakos jelentkezésének meghatáro-
zására jól használható. A gyermekkori aszt-
ma gyanújának felállítása, az iránydiagnózis, 
a gyógyszerre jól reagáló, enyhébb roha-
mok kezelése vagy a kezelés megkezdése, 
a protektív terápia ellenőrzése az alapellátás 
feladata. Nagyobb kapacitású légzésfunk-
ciós készülékkel az alapállapot felmérése,  
a protektív kezelés beállítása, és a közepe-

*   Az összeállítás a Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tagozata és Tanácsa, illetve a Házi Gyermekorvosok Egyesülete vezetőségének javaslatai alapján készült.
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sen súlyos és súlyos esetek ellátása a pul-
monológiai osztály vagy a szakambulancia 
feladata marad.

A gyermekorvosi alapellátás kiterjedtebb 
és magasabb szintű pulmonológiai jártassá-
gának és gyakorlatának szükségességét in-
dokolja a légúti betegek egyre növekvő 
száma is. A jelenlegi szakrendelői kapacitás 
a rohamosan szaporodó pulmonológiai és 
főleg az allergiás betegeket csak nehézsé-
gekkel képes ellátni. A különböző allergiás 
állapotok kivizsgálása (egyszerűbb laborvizs-
gálatok, bőrtesztek), a terápia beállítása 
meg történhet az alapellátást végző gyer-
mekorvos rendelőjében is. Ezek azonban 
időigényes vizsgálatok, amelyek a jelenlegi 
munkaidő-beosztás mellett nehezen férnek 
bele a házi gyermekorvos tevékenységébe. 
Problémát jelent az esetleges anafilaxiás re-
akciók rendelői körülmények között történő 
ellátása, valamint a tesztek viszonylag kisebb 
számú beteganyagon történő költséghaté-
kony kihasználhatósága is.

Gasztroenterológia
A házi gyermekorvos gyakran kerül szembe 
a testi fejlődés zavaraival, a táplálékallergiák-
kal, intoleranciákkal vagy a különböző hi-
ányállapotokkal. Az egyszerűbb és töme-
gesen előforduló, alacsony eszközigényű 
betegségek kivizsgálása és gondozása tör-
ténhet a házi gyermekorvosi szakvizsgával 
vagy licencvizsgával rendelkező gyermekor-
vos rendelőjében. Ebben a betegségcso-
portban is észlelhető a szükséglethez képest 
szűkebb szakrendelői kapacitás. Az elvégez-
hető vizsgálatok körének meghatározását e 
szakterületen is az illetékes szakmai kollégi-
umtól várjuk.

Infektológia
Ez a betegségcsoport a házi gyermekorvos 
„mindennapi kenyere”, hiszen a leggyakrab-
ban a fertőző betegségekkel találkozunk a 
gyermekorvos rendelőjében. Ezeket a kórké-
peket jól kell ismernie, és biztonságosan kell 
kezelnie az alapellátás orvosának. A védőol-
tások tömeges méretű bevezetésével nem 
tűntek el a fertőző betegségekkel kapcsola-
tos problémák, sőt a növekvő antibiotikum- 
rezisztencia, az antibiotikumok túlzott hasz-
nálatának veszélye, a migráció újabb és 
újabb megoldásra váró kérdéseket vet fel. 

Pszichológia
A lelki betegségek talán a leglátványosab-
ban szaporodó betegségcsoport. A külön-
böző magatartási és tanulási zavarok, a rosz-
szul működő családok gyermekre gyakorolt 
káros hatásaival nap mint nap találkozha-
tunk a gyermekrendelőben. Az utóbbi évti-
zedekben a „new morbidity” megjelenése a 
védőoltásokhoz és a környezetszennyezés-

hez hasonlóan átformálta a morbiditás tér-
képét. Az a gyermekorvos, akiben nincs 
kellő érzékenység és ismeretanyag e prob-
lémák felfedezéséhez és ellátásához, az alap-
ellátásban nem tud teljes értékű munkát 
végezni. A gyermek- és ifjúságpszichiátria  
5 éves képzést igénylő alapszakma. Ezt a 
képzési tehertételt a gyermekorvosi praxis 
működtetése mellett nem lehet vállalni. 
Ugyanakkor meggondolandó egy, az is me-
ret anyagot teljeskörűen átfogó, mégis jóval 
rö videbb, licencvizsgával záruló képzési 
program biztosítása az alapellátó gyermek-
orvosoknak. 

Rehabilitáció
A rehabilitációra szoruló gyermekek csupán 
5–10%-a szorul intézeti kezelésre. A családok 
részéréről kifejezetten növekszik az igény a 
korszerű rehabilitációs hálózat kiépítésére.  
A járóbetegek rehabilitációjában nagyobb 
szerepet kell kapnia az alapellátásnak. A kö-
zösségi fejlesztés mellett a gyermek ottho-
nában folytatott rehabilitáció lehetőségeit is 
bővíteni kell. A házi gyermekorvosnak jártas-
ságot kell szereznie a hospice-ellátás terüle-
tén is. A rendelőjében és a beteg otthoná-
ban a kérdésben járatos alapellátó orvos az 
eddigieknél nagyobb segítséget nyújthat a 
fogyatékossággal élő páciensének.

AlApElláTáSbAn HASználHATó 
ESzKözöK

A praxisok eszközparkjának is követnie kell 
a nagyobb kívánalmakat. A praxisokban el 
kell sajátítani a CrP gyorsteszt, az ABPM, az 
EKG készülék, a spirometer használatát,  
a peak-flow-mérést, és meg kell tanulni az 
eredmények értékelését. A Strep-teszt, az 
Uricult, valamint a rotalex és a vizelet-ké-
miai gyorstesztek használatának is meg kell 
teremteni a szakmai és finanszírozási fel-
tételeit. Megfelelő gyakorlati oktatás után 
általánossá kell tenni az otoszkóp használa-
tát. Megfontolandó a házi gyermekorvosi 
gyakorlatban a megfelelő minőségű ultra-
hangvizsgáló készülékek használata is az 
erre  jogosító tanfolyamot elvégző kollégák 
szá mára. A készülékek beszerzéséhez és mű-
ködtetéséhez a központi finanszírozás elen-
gedhetetlen. Így enyhíthető a szakren de-
lések túlterheltsége, és csökkenthető a vá-
rakozási idő. 

Kislabor
Elsősorban a laboratóriumtól távol eső pra-
xisokban, egészségközpontokban kellene 
bizonyos egyszerű laboratóriumi vizsgálato-
kat elvégezni. Ezzel a beteg vagy a vizsgála-
ti anyag felesleges utaztatását és annak 
költségeit lehetne megspórolni. A vérsejt-
süllyedés, a mennyiségi és minőségi vérkép, 
a vizeletüledék vizsgálata egyszer megtanul-

ható és az idők folyamán nem változó kész-
ség. A vizelet-gyorsdiagnosztika, a kvantita-
tív és a kvalitatív vérkép vizsgálata automa-
tával is végezhető. A coeliakia-gyorsteszt 
alkalmazása is hasznos lehet. A laboratóriu-
mi vizsgálatokat felvállaló gyermekorvos 
leleteinek validálását meghatározott idő-
közönként az akkreditált labor vezetője vé-
gezné. 

CRP-vizsgálat
A CrP használatával jelentősen racionalizál-
ható és így csökkenthető a gyermekorvosi 
praxisok antibiotikum-felhasználása. Össze-
hasonlító vizsgálatokkal bizonyították, hogy 
több mint 17%-nyi antibiotikum megspórol-
ható a CrP-gyorsteszt alkalmazásával. Azért, 
hogy ezt az egyébként üdvözlendő célt el-
érjük, standardizálni kell a CrP használatát, 
ismerni kell értékelésének buktatóit. A  CrP-t 
sem szabad ugyanis az orvosi gondol kodást, 
a gondos klinikai vizsgálatot helyettesítő 
eszközként használni. Helyes, ha az „Adjak 
vagy ne adjak antibiotikumot?” kérdés leg-
többször a tünetekre, a klinikai vizsgálatra 
alapozott döntés marad. A CrP-gyors teszt a 
kétes, nehezen eldönthető esetekben jelent-
het segítséget a gyermekorvosnak. A túlzot-
tan gyakori használat csökkenti a kevesebb 
antibiotikum használatával együtt járó költ-
ségmegtakarítást.

Egyszerű spirometria, csúcsáramlás- 
mérők
E készülékek használata viszonylag egysze-
rűen elsajátítható, ugyanakkor jelentősen 
javítható használatukkal az asztma ellátása. 
A peak flow-méterek alkalmazása, a betegek 
általi használata, a tüneti napló vezetése 
hasznos információt nyújt a kezelés beállítá-
sában.

Pulzoximeter
Mindazon kórképek gyanújának felveté-
sében és állapotfelmérésében segítséget 
jelent, amelyben fontos az vér oxigéntelített-
ségének ismerete.

Inhalációs készülékek
Az inhalációs kezelés egyaránt jól használ-
ható a heveny és az idült légúti betegségek 
kezelésére. Az alapellátásban gyakori felső 
és alsó légúti, fokozott váladékképződéssel 
járó betegségek kezelésében az inhalációs 
készülékek kiváló hatásfokkal alkalmazhatók. 
Egyaránt alkalmasak az expektoráció előse-
gítésére, valamint lokális gyógyszerhatás 
elérésére. Kezelésük módja könnyen elsajá-
títható.

ABPM
Az ambuláns vérnyomás-monitorozás a hi-
pertónia diagnózisának felállításában hasz-
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nos, sokszor nélkülözhetetlen eszköz. Az 
ABPM vizsgálat a „fehérköpeny” és a border-
line hipertónia kiszűrésére, a diurnalis inga-
dozások feltárására az alapellátásban is hasz-
nálható lehetőség.

EKG
Az EKG használatát kötelező licencvizsgához 
vagy házi gyermekorvosi szakvizsgához kell 
kötni. A képzés során el kell sajátítani az 
életkor-specifikus, normális EKG képét, va-
lamint a különböző ritmuszavarok diagnó-
zisát. Ezenkívül meg kell tudni állapítani a 
kóros kamraterheléseket, a megnyúlt QT-t 
vagy a WPW-szindrómát. A szerzett és a ve-
leszületett vitiumok diagnózisa ma már nem 
az EKG-n alapul, de a szűrővizsgálatok során 
(sportorvosi vizsgálatok, műtét előtti kivizs-
gálások) a házi gyermekorvos elé kerülő 
leletek normálistól eltérő voltát a gyermek-
rendelőben is fel kell ismerni. A felnőttkori 
kórképek EKG-eltéréseinek alapszintű isme-
rete még a gyermekorvosnak is fontos, kü-
lönösen, ha az ügyeleti időszakban felnőt-
teket is el kell látnia.   

FinAnSzírozáS
Az alapellátó rendszer fejlődésének irányait, 
a fejlesztés méreteit a ráfordítható pénzesz-
közök biztosításával is befolyásolni lehet.  
A finanszírozásnak segítenie kell a minőség 
javítását. Bár a kilencvenes években előrelé-
pés történt, a jelenlegi finanszírozási modell 

magában hordozza a továbblépés korlátait. 
Nem honorálja kellően a minőséget, a defi-
nitív ellátásra való törekvést, így nem ösztö-
nöz a magasabb színvonalú teljesítésre. A 
minőség mércéje az, ami a beteggel valójá-
ban történik. A jelenlegi degressziós értékek 
miatt sérül a több munkáért és felelősségért 
több juttatás elve. A degresszió, miközben 
az ellátás minőségét hivatott megvédeni, 
nem ismeri el kellő mértékben a plusztelje-
sítményt, ezzel szemben a „langyos vizet”, az 
átlagot preferálja, a gyermek-alapellátásban 
ráadásul már az átlagos létszámú praxisokat 
is sújtja. Pedig megfelelő munkaszervezés-
sel és jól képzett szak sze mélyzettel még 
nagyobb betegkörben is lehetne minőségi 
munkát végezni, mint ahogy a kis létszámú 
praxisban is lehet szűk kompetenciával ala-
csony teljesítményt nyúj tani.

A teljesítmény és a minőségjavítás szem-
pontjából érdekes a „zárt kassza” szerepe is. 
Ez egyrészről a szolgáltatónak jelent garan-
tált pénzforrást, másrészről a finanszírozónak 
biztosítékot, hogy még pluszteljesítmény 
okán sem kell a felső összeghatárt átlépnie. 
Így áll elő az a merev rendszer, ami a beteg-
kártyák számának kicsiny ingadozásán kívül 
semmiféle differenciálást nem enged meg. 
Ebben a rendszerben, ha az egyik praxisban 
nőne a teljesítmény, annak finanszírozása 
csak a másik rovására történhetne. A jelen-
legi finanszírozási rendszer tehát nem alkal-
mas egy szélesebb körű és magasabb szín-

vonalú teljesítmény elismerésére. A változ-
tatásra egyetlen lehetőség kínálkozik: va lódi 
minőség- és teljesítményelemeket kell fo-
kozatosan a rendszerbe beépíteni. A telje-
sítményfinanszírozási elemek beépítésének 
feltétele a források jelentős emelése, bizo-
nyos eseti vagy beavatkozási díjtételek meg-
állapítása. Az alapellátás szintjén elvégzett 
feladatok anyagi ráfordításai a magasabb 
ellátási szinteken megspórolhatók. A szak-
felügyeletben olyan elvárásokat kell megál-
lapítani, amelyekben minőségi jellemző le-
het a praxisban racionálisan, költséghatéko-
nyan és felkészülten alkalmazható eszközök 
(CrP, pulzoximeter, spirometria, EKG, ABPM, 
otoszkóp, bőrtesztek, vizelettesztek stb.) ru-
tinszerű használata.

A lElETAdáS bizTonSáGA 
Alapvető fontosságú a gyermekorvosi alap-
ellátásban bevezetésre kerülő kiegészítő 
vizsgálatok eredményeinek validitása.

Erre garancia lehet: 
– a gyártó minőség garanciája;
– az egyszerű használat, betanítás;
– a rendszeres laboratóriumi kalibrálás;
–  a házi gyermekorvosi szakvizsgával,  

licencekkel megszerezhető tudásanyag.

Nem minden rendelői vizsgálat eredményé-
ről történne leletadás, az adatok egy részét 
a beteg adataiban rögzítenék. 

Mindennapi kenyerünk 

Kávészünet-18
2016. május 26–29., Siófok Hotel Azúr

Kávéházi szalon – Pre-congress workshop

2016. május 26.

Az akkreditált konferencia pontértéke: 36 pont

Hamarosan

jelentk
ezhet!
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„A” terv, „B” terv 
Küldöttértekezletet tartott a HGYE

Február 27-én értekezletet tartott a HGYE a szervezet küldöttei szá-
mára. A szokatlan télvégi időpont apropója az volt, hogy a Polgári 
Törvényköny előírásai miatt márciusig módosítanunk kellett az alap-
szabály bizonyos pontjait. De ha már meg kellett változtatnunk 
néhány, számunkra nem igazán látványos mondatrészt, változtattunk 
az alapszabály néhány olyan pontján is, ami a későbbiekben lehet 
fontos számunkra.  

A küldöttértekezlet lehetőséget adott arra is, hogy hosszabb idő 
után végre teret adjunk alapvető, mindannyiunknak fontos kérdések 
mindeddig elmaradt megvitatására. A szélesebb nyilvánosság cél-
jából a közösségünk gondjai iránt fokozottan érdeklődő kollégák is 
részt vettek a megbeszélésen. Póta György ismertette annak a szer-
vezetfejlesztő munkának a konzekvenciáit, amelynek során profesz-
szionális tanácsadó igyekezett választ találni a vezetőségen belüli 
működési zavarok okaira. A szakértő szerint a zavar hátterében a 
gyermekorvosi alapellátás megbeszéletlen ellentmondása áll: az, 
hogy bár egyértelműek az egyesület  eredményei, mégis változatlan 
veszélyben van a szakma jövője. Nincs biztosítva a szakmai fejlődés, 
az utánpótlás, és finanszírozási anomáliák is akadályozzák a tovább-
lépést. Az erről folytatott vezetőségi viták során eddig nem sikerült 
az elkerülhetetlenül szükséges változások pontos irányát meghatá-
rozni, a prioritásokat kijelölni, és ahelyett hogy az érdekeink érvé-
nyesítésére koncentráltunk volna, hagytuk, hogy „proaktív” lépések 
helyett az események kényszerítsenek bennünket „reaktív” lépések-
re. Eközben „a vezetés önmagára koncentrált, a tagsággal való kap-

csolata lazult”. Ez kényszerít most bennünket arra, hogy az erős 
szakmai szervezet imázsának kiépítéséhez, új vezetési struktúrán is 
gondolkodjunk – hangsúlyozta a HGYE elnöke.

A „merre tovább HGYE?” kérdése után Pátri lászló alelnök előadá-
sa vezette fel a szakma jövőjéről folytatott polémiát. A „fenntartha-
tó-e a hazai házi gyermekorvoslás jelenlegi rendszere?” kérdésre  
a szakmaiság fejlesztése, az ellátási struktúra modernizálása és az 
ehhez szükséges finanszírozás felől kerestük a választ. 

Világos, hogy az „A terv”-be sorolt elképzeléseink (kevesebb, de 
nagyobb létszámú praxis, a kilépők végkielégítése, a maradók fel-
adatainak égbekiáltóan szükséges racionalizálása, ehhez szükséges 
újszerű szakasszisztensképzés, a megfelelő munkakörülmények és 
vonzó finanszírozás biztosítása, betegeinknek pedig esély az egyen-
lőhöz közelítő hozzáférésre) csak akkor valósulhatnak meg, ha a 
gyermekgyógyászat, az alapellátás, a szülők meghatározó szerveze-
tei és nem utolsósorban a szakpolitika – végre valóban – fogékony 
tárgyalópartnernek mutatkozik. 

Fel kell azonban készülnünk arra is, és sajnos ennek is nagy a 
realitása, hogy jobbító elgondolásaink nem találkoznak igazi foga-
dókészséggel. Ekkor lép életbe a „B” terv: annak tisztázása, hogy 
melyek a még vállalható alternatívák és melyek nem?

Izgalmas nap volt, ígéretes kezdete valami újnak, lendületes foly-
tatása 20 éves törekvéseinknek. Hogy lesz-e belőle valami, még nem 
tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy nem múlhat rajtunk… 

k.f.

A progrAmból:

Kardiológia: A hipertónia kivizsgálása, kezelése, ABPM-eredmények értelmezése – Prof. Dr. reusz 
György • Szívzörejek értékelése – Dr. Ablonczy László • EKG a házi gyermekorvosi gyakorlatban –  
Dr. Környei lászló

Képalkotó diagnosztika: A vizsgálatok indikációi – Dr. Várkonyi Ildikó

Gasztroenterológia: A hasi fájdalom differenciáldiagnózisa – Dr. Gárdos lászló

Laborvizsgálatok: A laboratóriumi vizsgálatok indikációja, értékelése – Prof. Dr. Vásárhelyi Barna

Pulmonológia: A házi gyermekorvos lehetőségei és feladatai az asztma diagnózisában és  
kezelésében – Prof. Dr. Cserháti Endre 

Immunológia: Az immunológiai vizsgálatok indikációja, gyakori immunhiányos kórképek –  
Dr. Kriván Gergely PhD 

Egyéni védőoltási tervek – Prof. Dr. Mészner Zsófia PhD 

Nefrológia: Húgyúti infekciók kezelése, profilaxisa – Prof. Dr. Szabó Attila • Vizeletürítési zavarok, 
enuresis nocturna – Prof. Dr. Szabó lászló

Sürgősségi ellátás: Új hangsúlyok a reanimációban – Dr. Krivácsy Péter • Leggyakoribb mérgezések 
gyermekkorban – Prof. Dr. Zacher Gábor

Hematológia: Az anaemia differenciáldiagnosztikája és kezelése – Prof. Dr. Molnár Dénes

Esetismertetések: Kezdem én, folytasd Te… – Prof. Dr. Molnár Dénes, Dr. Gárdos lászló,  
Dr. Muzsay Géza, Dr. Pátri László, Dr. Ruszinkó Viktória vezetésével • Tanulságos esetek –  
Prof. Dr. Tulassay Tivadar és munkatársai
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Az öt éven aluli gyermekek 
1990 és 2015 közötti halálozása 

globális és regionális szinten, 
előrejelzés 2030-ig, különböző 
szcenáriók figyelembevételével

www.thelancet.com 
published online September 9, 2015.

A lancet 2015. szeptemberi számában az 
ENSZ által létrehívott, a gyermekek morta-
litásának elemzésével foglalkozó munkacso-
port (UN IGME) egy hosszabb tanulmányt 
közölt abból az alkalomból, hogy 2015 volt 
a befejező éve az ún. MDG 4-nek (Millenni-
um Development Goals). A 2000-ben meg-
fogalmazott MDG 4-nek az volt a célkitűzé-
se, hogy 1990-hez képest 2015-re az öt éven 
aluli gyermekek mortalitása kétharmaddal 
csökkenjen. A világ vezetői 2012-ben egy 
újabb célt tűztek maguk elé, azt, hogy 2030-
ra az öt éven aluliak mortalitása világszerte 
25, 2035-re pedig 20/1000 élveszülés alá 
csökkenjen, valamint, hogy 2030-ra az új-
szülött-halálozás ne haladja meg a  12/1000-t, 
ez az ún. „Sustanable Development Goals” 
(SDG) projekt.  Annak ellenére, hogy 1990 
óta a gyermekkori mortalitás jelentősen 
csökkent, az MDG 4 célkitűzését nem sike-
rült elérni. Itt az idő, hogy számba vegyük, 
hogy mit sikerült és mit nem sikerült elérni, 
hogy hol vannak még teendők és milyen 
tanulságokat lehet levonni. 

Az UN IGME munkacsoport 195 ország 
adatait elemezte. A munkát megnehezíti, 
hogy a vizsgált országok csak mintegy har-
madában van jól működő regisztrációs 
rendszer, a többiek adatai csak becslésen 
alapulnak. Ezért a közölt adatok nem min-
den tekintetben megbízhatóak. 

Eredményeik szerint az elmúlt 25 évben 
mintegy 236 millió öt éven aluli gyermek 
halt meg világszerte. Globálisan óriási kü-
lönbségek mutatkoznak az egyes területek 
között. (I. táblázat). Nyugat- és Közép-Afriká-

ban a legmagasabb a mortalitás (98,7/1000 
élveszülés) ami tizenötször magasabb, mint 
a fejlett országokban (6,8/1000). Ennek 
megfelelően évente kb. 1,8 millió gyermek 
hal meg ebben a régióban, míg 1,9 millió 
Dél-Ázsiában és 1,1 millió Kelet- és Dél-Afri-
kában. országonként is hatalmasak a kü-
lönbségek, míg 2015-ben Angolában 156,9 
gyermek halt meg ezer élve szülött közül, 
addig luxemburgban ez a szám 1,9. Az ösz-
szes olyan ország, amelyben minden tizedik, 
öt éven aluli gyermek meghal, a szubszaha-
rai régióban található, ezek Angola, Csád, 
Szomália, a Közép-Afrikai Köztársaság, Sierra 
leona, Mali és Nigéria. Ennek ellenére el-
mondható, hogy globálisan a gyermekkori 
halálozás jelentősen csökkent, az 1970-es 
144,9-es érték 2015-ben 42,5-re csökkent.  
Az elmúlt 15 évben a gyermekkori halálozás 
53%-kal csökkent, de ez sajnos jóval alacso-
nyabb, mint a célként kitűzött 66%-os csök-
kenés. Bár a halálozás csökkenése az összes 
régióban meghaladta az 50%-ot, csak két 
régió, Kelet-Ázsia (69%) és latin-Amerika 
(67%) érte el az MDG 4 által kitűzött célt. Ha 
országonként vizsgáljuk a célok teljesülését, 
a vizsgált 195 ország közül 62 (35%) teljesí-
tette a célt, ezek közül 12 alacsony fejlettsé-
gű ország (Kambodzsa, Etiópia, Eritrea, li-
béria, Madagaszkár, Malawi, Mozambik, 
Nepál, Niger, ruanda, Uganda és Tanzánia). 
Teljesítette a kitűzött célt 12 alacsony-köze-
pes fejlettségű ország (Örményország, 
Banglades, Bután, Bolívia, Egyiptom, El Sal-
vador, Grúzia, Indonézia, Kirgizisztán, Nica-
ragua, Kelet-Timor és Jemen). A halálozási 

arány a 195 ország több mint a felében 
(102) gyorsabban csökkent 2000 és 2015 
között, mint az 1990 és 2000 közötti idő-
szakban. Ennek egyik magyarázata, hogy a 
2000-es évek után a HIV/AIDS-halálozás je-
lentősen csökkent, és a kezelés, valamint  
a prevenció több mint 18 millió gyermek 
életét mentette meg. 

A következő 15 évre vonatkozóan a szer-
zők öt különböző szcenáriót vesznek szem-
ügyre (II. táblázat). Az első a 2015-ös halálo-
zási adatokat projektálja a jövőre. Eszerint 
2030-ra a globális halálozás 47,2/1000 élve 
szülött lesz, vagyis összesen 94,4 millió gyer-
mek fog meghalni a következő 15 évben. 
Mindkét szám magasabb, mint a 2015-ös 
adat. Ennek hátterében az öt éven aluli gye-
rekek számának növekedése áll, és hogy 
ezek a gyermekek nagyobb számban szü-
letnek a szubszaharai régióban, különösen 
Nyugat- és Közép-Afrikában. 

A második szcenárió szerint, amennyiben 
a halálozás csökkenése a 2000 és 2015 kö-
zötti átlag szerint folytatódik minden ország-
ban, 2030-ban 1000 élve szülöttből 26,2 hal 
majd meg, vagyis a következő 15 évben 68,8 
millió gyermek. Ez az első szcenárióhoz ké-
pest 38%-os csökkenést jelent.

A harmadik szcenárió a régió legjobb 
teljesítményét nyújtó országának adatait 
veszi alapul. Így 2030-ra a halálozás 13,2-re 
csökken, és 49,4 millió gyermek halhat meg 
a következő 15 év alatt. 

A negyedik szcenárió, vagyis ha minden 
ország eléri a kitűzött 25 vagy az alatti ha-
lálozást, 17,2/1000 élve szülöttre csökken a 
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globális szint, vagyis 56 millió gyermek hal 
meg a következő 15 évben. Ez 12,8 millióval 
kevesebb, mint ha a jelenlegi trendek foly-
tatódnak, de 6,6 millióval több, mint ha a 
régió legjobb adatait vennénk alapul. Jelen-
leg 79 olyan ország van, ahol az öt éven 
aluliak halálozása meghaladja a 25/1000 
élveszülést. Ezek közül 32-nek csak ugyan-
abban a mértékben kell csökkentenie a ha-
lálozást, mint az utóbbi években, de 47-nek 
gyorsítania kell. A 47 ország közül 21 talál-
ható Nyugat-, ill. Közép-Afrikában, 11 Kelet-, 
ill. Dél-Afrikában és kettő Dél-Ázsiában. 11 
olyan ország van, ahol a halálozás csökke-
nésének ütemét legalább meg kell három-
szorozni, és 19 olyan, amelynél két-három-
szoros csökkentési ütemre lenne szükség. Az 
összes alacsony jövedelmű ország 68%-ánál 
lenne szükség jelentős javulásra, míg az ala-
csony-közepes jövedelműek közül 38%-nál, 
a közepes-magasabb jövedelműek közül 
pedig 10%-nál.

Az ötödik, legvalószínűtlenebb szcená rió 
szerint, ha minden ország elérné a magas 
jövedelmű országok halálozási rátáját, akkor 
a halálozás 6,1/1000 élve szülött lenne, de 
mégy így is 35,4 millió öt éven aluli gyermek 
halna meg az elkövetkező 15 évben. 

A gyermekkori halálozás az elmúlt évek-
ben jelentősen csökkent. Míg 1990-ben 12,7 
millió, 2015-ben csak 5,9 millió gyermek halt 
meg (53%-os csökkenés). 48 millióval keve-

sebb gyermek halt meg az elmúlt 15 évben, 
a mortalitás csökkenésének köszönhetően. 
Ennek ellenére nem lehetünk elégedettek. 
Elfogadhatatlan, hogy naponta mintegy 
16 000, vagyis percenként 11 gyermek hal 
meg. A legnagyobb gondok a szubszaharai 
régióban vannak. Jelenleg ezen a területen 
minden 12. gyermek ötéves kora előtt meg-
hal. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor 
2030-ban 10-ből hat haláleset ebben a régi-
óban következik be. Miután itt a populáció 
gyorsan nő, még akkor is nőni fog a halál-
esetek száma, ha a mortalitás némiképp 
csökken. A másik problémás régió Dél-Ázsia. 
Jelenleg minden harmadik haláleset itt tör-
ténik, különösen rosszul áll Afganisztán és 
Pakisztán. Ha a politikai akarat mellett a 
megvalósításhoz szükséges eszközök is ren-
delkezésre állnak, akkor a gyermekkori halá-
lozás gyorsan csökkenthető, mint azt néhány 
alacsony fejlettségű ország, pl. Banglades, 
Bolívia, Kambodzsa és mások példája mutat-
ja. A 195 vizsgált országból 116 (59%) elérte 
az SDG által kitűzött 25/1000 élveszülésre 
eső halálozási rátát, ezek harmadában a ha-
lálozás 5 alatt van. Sajnos az adatok országon 
belül is nagy szórást mutatnak. Brazíliában a 
halálozás az 1990-es 60,8-ról 2015-re 16,4-re 
csökkent (73%-os csökkenés). Az 5500 brazil 
megyéből kb. 1000-ben a mortalitás 5 alatt 
van, de 32 olyan van, ahol meghaladja a 
 80-at. A bennszülött gyerekek halálozása 

duplája a többiekének. De igaz ez még az 
olyan fejlett országokra is, mint az Egyesült 
Államok. Egy Mississippi államban született 
gyermeknek kétszer nagyobb esélye van 
arra, hogy első életéve előtt meghaljon, mint 
egy Iowá-ban vagy Massachusetts államban 
születettnek. 

A cikk által közölt adatok csak tájékozta-
tó jellegűek, hiszen a 195 ország közül csak 
mintegy 60-ban van jól működő regisztrá-
ció. Nehezíti a megítélést az is, hogy nincs 
minden országból adat az utóbbi évekből. 
Még nehezebb annak a megítélése, hogy 
mi volt a halál oka. Az esetek mindössze 3(!) 
százalékában van orvosi diagnózis a háttér-
ben. 

A következő években folytatni kell az erő-
feszítéseket a gyermekkori halálozás csök-
kentésére, hiszen minden gyermek halálával 
egy különleges, egyedi embert vesztünk el. 
Az egyes országoknak és a nemzetek közös-
ségének mindent meg kell tennie azért, 
hogy felgyorsítsák azt a folyamatot, amely a 
gyermekeknek a fejlődéshez és az egészsé-
ges élethez való jogát biztosítja. 

A fentiekhez a lancet szerkesztőségi 
kom mentárt fűzött.  Megemlíti, hogy melyek 
azok az eszközök, amelyek segítik a gyer-
mekkori halálozás csökkentését. Nigerben 
például 1998 és 2009 között a halálozás 
90%-kal csökkent, hála a szúnyogriasztókkal 
impregnált szúnyoghálók használatának, a 

5 éven aluliak mortalitása (1000 élve szülöttre)  5 éven aluli halottak száma (millió)

1970 1990 2015 1990 és 2015
közötti
csökkenés (%)

1970 1990 2015 1990 és 2015 
közötti
csökkenés (%)

A 2015-ös 
globális halálo-
zásban való 
részesedés (%)

Világ 144,9 90,6 42,5 53% 17,2 12,7 5,9 53% ··

Régiónként

4,042akirfA 164,1 76,3 54% 3,8 4,2 3,1 26% 52%

Szubszaharai Afrika 180,2 83,1 54% 3,2 3,9 2,9 24% 50%

Ázsia 153,7 90,3 36,4 60% 10,9 7,2 2,4 67% 41%

Dél-Ázsia 213,2 129,3 52,5 59% 5,8 4,7 1,9 60% 31%

Kelet-Ázsia és Csendes
óceán

116,4 58,3 17,8 69% 5,0 2,5 0,5 79% 9%

Dél-Amerika és Karib-térség 53,8 17,9 67% 1,2 0,6 0,2 69% 3%

6,69Fejlett országok 47,6 17,1 64% 0,6 0,4 0,1 69% 2%

Egyéb országok 24,5 10,4 4,8 54% 0,3 0,1 0,1 56% 1%

Fejlettség szerint

Alacsony fejlettség 187,2 76,1 59% 2,3 2,6 1,7 35% 28%

Alacsony-közepes fejlettség 119,5 52,8 56% 9,0 7,2 3,5 51% 59%

Közepes magas fejlettség 55,4 19,1 66% 5,5 2,7 0,7 75% 11%

Magas fejlettség 15,6 6,8 56% 0,6 0,3 0,1 59% 2%

119,6

256,6

200,2

117,1

32,4

244,3

 I.  táblázat:  Az 5 éven aluliak globális és regionális mortalitása, és az 5 éven aluli halottak abszolút száma (90%-os bizonytalansági intervallummal)
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tápláltsági állapot javításának – beleértve az 
A-vitamin-szuplementációt – a malária,  
a pneumonia és a hasmenés adekvát ke-
zelésének és a vakcinációs programoknak. 
Ugyanakkor, bár a gyermekhalandóság 
rendkívüli mértékben csökkent, az újszülött-
kori halálozás magas maradt, mert ezen a 
területen kevés intézkedés történt. A mor-
talitás további csökkentése elképzelhetetlen 
a neo natális halálozás csökkentése nélkül. 
Világszerte szükség volna a hasmenéses és 

tüdőgyulladásos esetek kezelésének javulá-
sára, a Pneumococcus-, Haemophilus B- és 
rotavírus-vakcinák bevezetésére, a malária 
visszaszorításában pedig a szúnyogriasztó-
val kezelt szúnyogháló, az artemisin alapú 
kombinált kezelés és a mostanában enge-
délyezett maláriavakcina széles körű hasz-
nálatára. Az újszülöttkori mortalitás a kora-
szülés frek venciájának és az intra partum 
komplikációk csökkenésének segítségével, 
valamint a neo natális infekciók egyszerűsí-

tett antibiotikus kezelésével befolyásolható. 
Ha minden ország elérné az SDG által kije-
lölt célt, 18 millióval több gyermek életét 
lehetne megmenteni a következő 15 évben. 
Az ehhez szükséges eszközök már most is 
rendel ke zésre állnak, erkölcsi kötelességünk 
ezek al kalmazása mindennapi gyakorlatunk-
ban.

A kIvonAtot készítette: Dr. kArDos GABrIellA

5 éven aluliak mortalitásának 
előrejelzése (1000 élve szülöttre)

5 éven aluliak halálozási
száma (millió) 

5 éven aluli 
halálesetek 
előrejelzése 
(millió)

 2020 2025 2030 2020 2025 2030 2016–30

1. szcenárió: Nem változik a 2015-ös halálozási ráta     44,2                  45,8                  47,2                    6,2                  6,4                   6,6                  94,4

68,83,64,25,026,28,0336,2  2. szcenárió: A jelenlegi trendek maradnak

3. szcenárió: A régió legjobb eredménye szerint 

56,02,43,24,317,223,231,34. szcenárió: SDG-cél alapján

 

SDG=sustainable development goal

 II.  táblázat:  Az 5 éven aluliak mortalitásának és az 5 éven aluli halálesetek előrejelzése különböző szcenáriók �gyelembevételével

28,5                  19,4                 13,2                    3,9                   2,6                  1,8                   49,4

21,6                  11,3                    6,1                    3,0                  1,5                   0,8                  35,45. szcenárió: A fejlett országok 2030-as
mortalitásának alapján

Kinevezték
Február 15-én Balog Zoltán miniszter  

kinevezte az Egészségügyi Szakmai Kollégium  
új tagozatvezetőit és -tagjait.

A tanácsadó testület Gyermekalapellátás 
(Házigyermek orvostan, ifjúsági és iskolaorvostan) 

Tagozatának vezetője dr. Póta György lett. 
 

A tagozat tagjai: dr. Pátri László és dr. Mezei Éva. 

A Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozatvezetésére  
Prof. Dr. Balla György, 

 
a tagozati tagságra 

dr. Velkey György és dr. Nagy Anikó  
kapott megbízást.

Gratulálunk!

Kedves Kolléga!

Ha még nem fizette be, kérjük, utalja át  
10.000 forintos éves tagsági díját  
a Házi Gyermekorvosok Egyesülete  
oTP banknál vezetett alábbi számlájára:

11713005-20419448 

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel 
nevét. Az összeg beérkezését követően a nyilván-
tartásunkban szereplő névre és címre juttatjuk 
el a számlát.

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

 
Tisztelettel a HGYE titkársága
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MÁR MAGYARORSZÁGON IS ELÉRHETÔ  
A 2. GENERÁCIÓS 9-KOMPONENSÛ  
HPV VAKCINA!
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6 11 16 18 31 33 45 52 58

AZ EGYETLEN HPV-VAKCINA, AMELY 9 HPV-TÍPUST TARTALMAZ1,2

NAGYOBB SZÁMÚ HPV-TÍPUS RÉVÉN TÖBB BETEGSÉG ELLEN BIZTOSÍT VÉDELMET3-8

Az egyes típusok becsült elôfordulási aránya az egyes HPV-fertôzéssel összefüggô rosszindulatú daganatos és egyéb megbetegedések hátterében világszerte

A Gardasil9 vakcina annak a 9 HPV típusnak az L1 részecskéit tartalmazza,
amely típusok a HPV okozta rákos megbetegedések nagy részének kialakulásáért felelôsek1

AZ ÖN AJÁNLÁSA SZÁMÍT: 

A Gardasil 9® vakcina javallott a beoltottak aktív immunizálására az alábbi, HPV által okozott betegségek ellen:  
1. A vakcinában megtalálható HPV típusok által okozott, a cervixet, a vulvát, a vaginát és az anust érintô premalignus léziók és rosszindulatú daganatok.  
2. Specifikus HPV típusok által okozott genitalis szemölcsök (Condyloma).  
A vakcina felírása elôtt elôtt olvassa el a Gardasil 9 alkalmazási elôírását!

Referenciák:1. GARDASIL 9 alkalmazási elôírás 2. CERVARIX alkalmazási elôírás 3. de Sanjose S, Quint WGV, Alemany L, et al. Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. Lancet 
Oncol. 2010;11(11):1048–1056. 4. de Sanjose S, Alemany L, Ordi J, et al. Worldwide human papillomavirus genotype attribution in over 2000 cases of intraepithelial and invasive lesions of the vulva. Eur J Cancer. 2013;49(16):3450–3461. 5. Alemany 
L, Saunier M, Tinoco L, et al. Large contribution of human papillomavirus in vaginal neoplastic lesions: a worldwide study in 597 samples. Eur J Cancer. 2014;50(16):2846–2854. 6. Alemany L, Saunier M, Alvarado-Cabrero I, et al. Human papillomavirus 
DNA prevalence and type distribution in anal carcinomas worldwide. Int J Cancer.2015;136(1):98–107. 7. Joura EA, Ault KA, Bosch FX, et al. Attribution of 12 high-risk human papillomavirus genotypes to infection and cervical disease. Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev. 2014;23(10):1997–2008. 8. Garland SM, Steben M, Sings HL, et al. Natural history of genital warts: analysis of the placebo arm of 2 randomized phase III trials of a quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) vaccine. J 
Infect Dis. 2009;199(6):805–814.

Gardasil9 (humán papillómavírus [HPV] vakcina [rekombináns, adszorbeált], MSD) szuszpenziós vakcina, amely 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 és 58-as típusú HPV rekombináns L1 fehérjét tartalmaz (sorrendben 30, 40, 60, 40, 20, 20, 20, 20, ill. 20 μg 
0,5 ml-ben, amorf alumínium-hidroxi-foszfát-szulfát adjuvánsra adszorbeálva). A készítmény csak vényre adható ki. Javallatok: A Gardasil9 vakcina 9 éves kortól javallott a beoltottak aktív immunizálására: 1) A vakcinában megtalálható HPV típusok által 
okozott, a cervixet, a vulvát, a vaginát és az anust érintô premalignus léziók és rosszindulatú daganatok, 2) Specifikus HPV típusok által okozott genitalis szemölcsök (Condyloma acuminata) megelôzésére. Adagolás: Az immunizálás 9 éves kortól javallott 
3 különálló adagból áll a következô oltási séma alapján: a 0., 2., és 6. hónapban im. (felkar deltoideus régiója vagy a comb felsô anterolateralis régiója) beadva. Ellenjavallatok: A Gardasil9 vagy Silgard bármely összetevôjével szembeni túlérzékenység. 
Figyelmeztetések: Az egyes személyek oltásával kapcsolatos döntés során figyelembe kell venni egy elôzetes HPV-érintettség kockázatát, valamint az oltás által nyújtott potenciális elônyt. Mint minden injektálható vakcina esetében, megfelelô orvosi 
ellátásnak mindig rendelkezésre kell állnia a vakcina beadását követôen, ritka esetben fellépô anafilaxiás reakciók kezelésére. Bármely vakcina beadását követôen ájulás következhet be, fôként serdülôknél és fiatal felnôtteknél. Gardasil9-cel történt vakcináció 
után elôfordult már ájulás, mely idônként összeeséssel és/vagy tónusos-klónusos mozgásokkal járt együtt. Ennél fogva a beoltott személyeket a Gardasil9-cel történt vakcinációt követôen kb. 15 percig gondos megfigyelés alatt kell tartani. Más oltásokhoz 
hasonlóan nem feltétlenül eredményez védettséget minden egyes beoltottnál. A vakcina csak profilaktikus alkalmazásra való, és nincs hatása aktív HPV-fertôzések vagy már megállapított klinikai betegség esetén. Az oltás nem helyettesíti a rutinszerû 
méhnyakrákszûrést. Nincsenek adatok a Gardasil9 alkalmazására vonatkozóan károsodott immunitású személyeknél. Gyógyszerkölcsönhatások: A Gardasil9 együtt adható olyan kombinált emlékeztetô oltással, amely diphteriát (d) és tetanust (t) tartalmaz 
pertussisszal [acelluláris, komponens], és/vagy poliomyelitisszel [inaktivált] (IPV) (dTap, dT-IPV, dTap-IPV vakcinák). Terhesség: A terhes nôk körében nyert nagy mennyiségû adat (több mint 1000 terhességi expozíció) nem jelzi a Gardasil9 malformatív vagy 
föto-/neonatális toxicitását. A rendelkezésre álló adatok azonban nem tekinthetôk elegendônek ahhoz, hogy a Gardasil9 terhesség alatti alkalmazását javasolni lehessen. A vakcinációt a terhesség végéig el kell halasztani. Szoptatás: A Gardasil9-cel végzett 
klinikai vizsgálatokban összesen 92 nô szoptatott az oltási idôszakban. A vizsgálatokban a vakcina immunogenitása és mellékhatás profil hasonló volt a szoptató anyáknál és azoknál a nôknél, akik nem szoptattak. Nem jelentettek súlyos mellékhatást az oltási 
idôszak alatt szoptatott csecsemôknél. Fôbb mellékhatások: A Gardasil9 beadása mellett leggyakrabban megfigyelt mellékhatások a beadás helyén fellépô mellékhatások (a beoltottak 84,8%-ánál, bármely adag beadása után 5 napon belül léptek fel) és a 
fejfájás voltak (a beoltottak 13,2%-ánál, bármely adag beadása után 15 napon belül lépett fel). Ezek a mellékhatások általában enyhe-közepes intenzitásúak voltak. Különleges populáció: Nem áll rendelkezésre adat a Gardasil9 alkalmazásáról károsodott 
immunitású betegek esetén. Erôs immunszupresszív kezelés, genetikai hiba, humán immundefficiencia vírus (HIV) fertôzés, vagy egyéb okból kifolyólag károsodott immunitású betegeknél elôfordulhat, hogy nem reagálnak a vakcinára. A rendszeres 
méhnyakrákszûrés továbbra is rendkívül fontos! Felírás elôtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási elôírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4)! (EMA/ 03/07/2015)

A GARDASIL 9® VAKCINÁBAN  JELEN LÉVÔ 5 TOVÁBBI HPV-TÍPUSA SILGARD® VAKCINÁBAN EREDETILEG JELEN LÉVÔ 4 HPV-TÍPUS

MSD Pharma Hungary Kft., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Telefon: +36-1-888-5300 Fax: +36-1-888-5388 hungary_msd@merck.com
A dokumentum lezárva: 2016. február 4.,  

VACC-1167969-0002

[Humán papillómavírus 
9-valens vakcina, rekombináns]

▼

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetôve teszi az új gyógyszerbiztonsági informáciok gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra 
kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

▼

Hogy állnak a csehek?

A novemberi prágai ECPCP-értekezlet során arra is volt alkalmunk, 
hogy betekintsünk a cseh kollégák mindennapjaiba. Náluk – Euró-
pában egyedülállóan – kétféle gyermekgyógyászati szakvizsga van: 
az egyik „kórházi”, a másik házi gyermekorvosi. Bár nem nagyon 
életszerű, hogy egyetem után közvetlenül képes valaki annak el-
döntésére, hogy a területi vagy kórházi/klinikai gyermekorvosi mun-
kát privilegizálja, az elhatározást meg kell hozni, mert kezdettől eltér 
egymástól a két képzési rend. Gyermek-gasztroenterológus, gyer-
mekpulmonológus stb. csak kórházi utat választó orvos lehet, csak 
előtte áll nyitva az út a szubspecializáció felé. (A házi gyermekorvo-
si képzési szisztéma praktikusan a „felnőtt” háziorvosit követi, ott is 
eltér a háziorvosi és a belgyógyászati curriculum.) Az út gyakorlati-
lag egyirányú, kórházból az alapellátásba még van, alapellátásból a 
kórházba azonban már nincs visszaút. 

Aki körzet mellett dönt, az mindenekelőtt választ a listából egy 
oktató házi gyermekorvost, aki majd eldönti, hogy a rezidense mikor, 
melyik osztályon szerezze meg a szakvizsgájához szükséges kórhá-
zi gyakorlatot. A kórházi képzés költségeit, a szakorvosjelölt fizetését 
– és persze a maga honoráriumát – az oktató abból a pályázati 
pénzből gazdálkodja ki, amit a rezidens képzésére nyert.

Ez a képzési rend nem eurokonform, és most úgy néz ki, hogy a 
házi gyermekorvosok szövetségének tiltakozása ellenére meg is 
változtatják: az általános európai gyakorlatnak megfelelően náluk is 
közös lesz a törzsképzés (common trunk).

Csehország tízmillió lakosának kb. 20 százaléka 18 éven aluli, 
alapellátásukat egységesen gyermekorvosok végzik. Mintegy 2000 
házi gyermekorvos dolgozik jelenleg az országban, de vidéken mind-
inkább érezhető az utánpótlás hiánya. Egy praxisba átlagosan 1000 
gyermek tartozik. Napi 8–9 óra a munkaidő, aminek túlnyomó há-
nyadát a rendelőben töltik, reggeltől késő délutánig. Iskolaorvosi 
munkakör vagy kötelezettség nincs, oktatási intézménybe orvos 
vagy védőnő csak akkor teszi be a lábát, ha ott valami közegészség-
ügyi gond (pl. hepatitis) adódik.

Meglepő volt számunkra, hogy az a rendelő, amit Prága egyik 
szociálisan jól eleresztett külvárosi részében meglátogattunk, egy 
befektetőé, tőle bérli a kolléganő. A rendelő majdnem olyan, mint 
egy Doktor House-helyszín. A betegek Prága minden részéből, sőt 
azon túlról jönnek, a páciensek között sok a külföldi gyerek, ami nem 
csoda, hiszen a doktornő kiválóan beszél angolul. Nagy gyakorlattal 

rendelkező gasztroenterológusként gasztroenterológiai rendelést is 
végez, erre külön szerződése van a biztosítóval. Mindent tudó ult-
rahang-készülékét ő vette, két asszisztenssel dolgozik. 

A vizsgálati mintákat ő vagy az asszisztens veszi le, hívásra azon-
nal – naponta akár többször is – jön egy autó, ami a vérmintát, 
torokváladékot elviszi a laboratóriumba. A doktornő is panaszkodik 
arról, hogy „kopik” a hajdanán volt, nagyon élő kórházi kapcsolat-
rendszere, már alig teszi be a lábát oda, ahol korábban dolgozott 
és ahol őt mindenki ismerte, becsülte. 

Pénzt cseh állampolgártól nem kérhetnek és nem is fogadhatnak 
el, sem a rendelőben, sem a beteg lakásán, a házhoz hívás amúgy 
is nagyon ritka. Egy „1000-es” cseh kolléga nettója kb. kétszerese egy 
hazai „ezres”-nek.

Ami az ECPCP-rendezvényt illeti, komoly vita bontakozott ki arról, 
hogy nem kellene-e mégis szorosabbra fűznünk kapcsolatainkat az 
EPA-val, (European Paediatric Association), az európai gyermekor-
vostársasággal. A kérdésnek az ad aktualitást, hogy az EAP-tól (Eu-
rópai Gyermekgyógyászati Akadémiától), eddigi stratégiai partne-
rünktől, nem kapjuk meg az alapellátást megillető szakmai támo-
gatást.

A Curriculum Munkacsoport munkája ebben az évben új fázisba 
lépett. Az Európai Alapellátó Gyermekorvosok Curriculuma első 
verziójának elkészülte után az anyag második lépcsőben egy széle-
sebb értelmezésű kontextusba helyeződik. A curriculum tartalmában 
nemcsak a már elkészült (angol és spanyol után magyar nyelvre is 
lefordított, a HGYE honlapján elérhető) ún. „sillabuszt” jelenti, hanem 
egy erre az alapra épülő kompetenciaalapú képzési és minőség-
ellenőrző rendszert. Ennek a rendszernek az alapvető struktúrája az 
elméleti ismeret – gyakorlati készség – megbízható szakmai aktivi-
tás hármas egysége. A kompetens házi gyermekorvos fogalmának 
meghatározása, tartalmi körülírása a tankönyvekből elsajátítható 
elméleti ismeretek, az elkészült sillabuszban felsorolt gyakorlati kész-
ségek, valamint a munkacsoport által jelenleg kidolgozás alatt álló, 
ún. megbízható szakmai aktivitások (entrustable professional activi-
ties) segítségével történik. A munkában a magyar házi gyermekor-
vosok is részt vesznek.

Téma volt a különböző országok menekültellátása is. Az olaszok, 
németek, osztrákok és szlovének egyaránt panaszkodtak az ellátó-
rendszer túlterheltségéről, de az ellátók mindegyik országban ko-
moly kormányzati támogatást kapnak. Érdekes volt egy délnyugat- 
németországi kolléga beszámolója: az ő húszezres városuk volt 
amerikai laktanyájában 3000 menekültet szállásoltak el, a táborban 
a város minden orvosa vállal szolgálatot. A pedagógusok és óvónők 
bejárnak oktatni, gondozni, a menekültek pedig mind nagyobb 
számban jutnak kinti munkához. A kolléga megjegyezte: hibázott 
az elmúlt fél évszázadban annyit Európa közel-keleti politikája, hogy 
kötelességünk most segíteni nekik. Különben is – tette hozzá -, szük-
ségünk lesz a menekültek 20 év múlva már asszimilálódott gyerme-
keinek képzett munkaerejére ahhoz, hogy biztosítva legyen majd a 
nyugdíjunk. Abban minden ország képviselője egyetértett, hogy a 
WHo állásfoglalásának megfelelően, a menekült gyermeknek jár 
ugyanaz az egészségügyi ellátás, ami a befogadó ország gyerekeinek 
is jár. A menekült gyermekek körében most a felzárkóztató (catch-
up) vakcinációnak és a tbc-szűrésnek van prioritása.

káDár ferenc, kovács ákos
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BEMUTATJUK A 

VARIVAX®-OT:
A HATÉKONYSÁG EREJE A BÁRÁNYHIMLÔ MEGELÔZÉSÉBEN1

*Magyarországon a bárányhimlô elleni vakcinák 2 oltásos sémában javasoltak1,4

**egy összehasonlító vizsgálatban, (relatív kockázat = 2.8, p = 0.05) a másik forgalomban lévô varicella vakcinához képest
***Az Egyesült Államokban tapasztaltak szerint.
Az Egyesült Államokban kétféle bárányhimlô vakcina törzskönyvezett, a Varivax és a ProQuad. Ez utóbbit azonban csak 2005-ben  
törzskönyvezték, és jelenleg nincs forgalomban. (Lásd: Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/vaccines/ 
vpd-vac/varicella/hcp-dosage-admin.htm és U.S. Food and Drug Administration: http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ 
ApprovedProducts/ucm123799.htm)

• Már az 1. oltással* is 94%-os,  
a 2. oltással pedig 98%-os becsült 
hatékonyság1

• Az oltottaknál 10–20 évvel  
a vakcinációt követôen is  
ellenanyagok mutathatók  
ki***5

• Por és oldószer  
elôretöltött fecskendôben1

• A bárányhimlô vírus expozí-
ciónak kitett személyeknél is1

– megelôzhetô a megbetegedés 

• 2,8-szor kevesebb áttöréses  
betegség**3

®

[VARICELLA VÍRUS VAKCINA, ÉLŐ
(Oka/Merck)]

Az Egyesült Államokban 1995-ben törzskönyvezett bárányhimlô vakcina2 Magyarországon is elérhetô! 

ajánlott fogyasztói áron# 
oltásonként a patikákban
# Tájékoztatjuk, hogy a VARIVAX® vakcina – 
nem támogatott termékként – szabadáras, 
így elôfordulhat, hogy egyes patikákban a  
fogyasztói ár a fentitôl eltér.

Felírás elôtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási elôírást!

MSD Pharma Hungary Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. 
Telefon: 06-1-888-5300, Fax: 06-1-888-5388, hungary_msd@merck.com
A dokumentum lezárásának dátuma: 2016. február 4.
VACC-1162858-0003

A Varivax® A (élô, attenuált bárányhimlô vakcina) legalább 1350 plakk-formáló egységnyi Oka/Merck törzset tartalmaz. Javallatok: 12 hónapos és annál idôsebb személyek bárányhimlô megbetegedésének elsôdleges meg-
elôzésére szolgál aktív immunizálással. Különleges körülmények (nemzeti oltási kampány elôírásai, járványveszély) esetén beadható 9 hónapos kortól. Bárányhimlô vírus expozíciójának kitett személyeknek is beadható.  
Az expozíciót követô 3 napon belül beadott vakcina megelôzheti a klinikai tünetekkel járó fertôzést vagy módosíthatja a fertôzés lefolyását. Az expozíciót követô 5 napon belül beadva módosíthatja a fertôzés lefolyását. Adagolás: 
A vonatkozó hivatalos nemzeti ajánlások alapján alkalmazandó. Két adag oltást kell adni az optimális védelem tekintetében.  Intramuszkulárisan vagy szubkután is beadható. 9 hónaposnál fiatalabb személyek: nem adható (kivéve 
különleges körülmények); 9–12 hónapos személyek: A két adag beadása között legalább 3 hónapnak kell eltelnie; 12 hónapos–12 éves személyek: A két adag között legalább 1 hónapnak kell eltelnie; 13 éves vagy annál idôsebb 
személyek: A két adag között 4–8 hétnek kell eltelnie. Ha a két dózis közötti idôszak a 8 hetet túllépi, a második adagot a lehetô legrövidebb idôn belül be kell adni. Az emlékeztetô oltás szükségességét még nem állapították meg.   
Ellenjavallatok: korábban észlelt, bármilyen bárányhimlô vakcinával, a vakcina bármely összetevôjével, vagy zselatinnal, neomicinnel szembeni túlérzékenység; vérképzôdési rendellenességek, leukémia, bármely típusú lym-
phoma, egyéb a vérképzô- és nyirokrendszert érintô rosszindulatú daganat; immunszuppresszív kezelésben (beleértve a nagy adag kortikoszteroid-kezelést) részesülô személyek; súlyos humorális vagy sejtes immunhiány; családi 
anamnézisben veleszületett vagy örökletes immundeficiencia – kivéve, ha a beoltandó személy immunrendszerének megfelelô mûködése igazolt; aktív, kezeletlen tuberkolózis; bármilyen 38,5 °C-ot meghaladó lázas betegség; 
terhesség – a védôoltás beadását követô 1 hónapban kerülni kell a teherbeesést. Figyelmeztetések: Mint minden vakcina esetén, megfelelô orvosi ellátásnak kell rendelkezésre állnia a ritkán fellépô anafilaxiás reakció kezelésére. 
Hasonlóan más vakcinákhoz, nem véd meg teljesen minden oltott személyt a természetes úton szerzett bárányhimlô fertôzéstôl. Azok az immunkompromittált betegek, akiknél nem áll fenn ellenjavallat erre a védôoltásra, nem 
feltétlenül reagálnak olyan jól, mint az immunkompetens személyek. A vakcináltak tartózkodjanak a szalicilátok szedésétôl 6 héten át. Ajánlott, hogy az egészséges vakcinált személyek tartózkodjanak a fogékony, veszélyeztetett 
személyekkel való szoros érintkezéstôl a vakcina beadását követô 6 hét során. Gyógyszerkölcsönhatások: Nem elegyíthetô egyéb oltóanyaggal vagy gyógyszerrel ugyanabban a fecskendôben. Azonos idôben, de különbözô 
helyekre adták be kombinált kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcinával, konjugált b típusú Haemophilus influenzae, hepatitisz B, diftéria-tetanusz-teljes sejtes pertusszisz és orális poliovírus vakcinákkal. Amennyiben nem 
együtt adják be MMR vakcinával, úgy a két élôvírus tartalmú vakcina beadása között 1 hónapos idôközt kell tartani. Vér vagy plazma transzfúzió, illetve normál humán immunglobulin vagy varicella-zoster immunglobulin beadását 
követôen a vakcina beadását legalább 5 hónappal el kell halasztani. Mivel ezen készítmények beadása a vakcinácót követô 1 hónapon belül csökkentheti a vakcina védôhatását, tartózkodni kell ezen készítmények beadásától 
a vakcinációt követô 1 hónapon belül – kivéve, ha alkalmazásuk elengedhetetlenül szükséges. A vakcináltak tartózkodjanak a szalicilát-készítmények szedésétôl a vakcinációt követô 6 héten át, mivel a vad típusú bárányhimlô 
fertôzés során alkalmazott szalicilát használatakor Reye-szindróma kialakulásáról számoltak be. Terhesség: Terhes nôkön nem alkalmazható. A teherbeesést az oltást követô 1 hónapban kerülni kell.  Szoptatás: Nem ajánlott. 
Fertôzésveszélynek kitett, ismerten szeronegatív nôknél egyedi elbírálás alapján lehet alkalmazni. Fôbb mellékhatások: Nagyon gyakori (>1/10): láz. Gyakori (>1/100–<1/10) – fájdalom, bôrpír, duzzanat az injekció beadásának 
helyén, kanyaró/rubeola/bárányhimlô szerû kiütés, ingerlékenység, felsô légúti fertôzés. Különleges betegpopulációk: Beadása mérlegelhetô bizonyos immunhiányos betegeknél, akiknél az elônyök meghaladják a kockázatokat. 
Azok az immunkompromittált betegek, akiknél nem áll fenn ellenjavallat, nem feltétlenül reagálnak olyan jól, mint az immunokompetens személyek – ezért közülük néhányan fertôzött személlyel való kontaktus esetén elkaphat-
ják a bárányhimlôt a vakcináció ellenére is. A vakcinavírus átvitele elôfordulhat vakcinált személyek és egészséges fogékony, terhes illetve immunszupprimált kontaktszemély között. Ezért ajánlott, hogy amikor csak lehetséges 
a vakcináltak tartózkodjanak a fogékony, veszélyeztetett személyekkel való szoros érintkezéstôl a vakcina beadását követô 6 hét során. Felírás elôtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási elôírást, különös tekintettel a pontos 
indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4).  (OGYI/2014.01.23.)

A felhasznált irodalom jegyzéke:
1. VARIVAX® alkalmazási elôírás
2. U.S. Food and Drug Administration: http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/ 

Vaccines/ApprovedProducts/ucm142828.htm

3. Spackova M, et al. Comparative varicella vaccine effectiveness during outbreaks in day-care centres. 
Vaccine 28 (2010) 686–691

4. VARILRIX® alkalmazási elôírás
5. Centers for Disease control and Prevention: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/varicella/hcp-effec-

tive-duration.htm

9.995 Ft-os

Nyitnunk kell!
beszélgetés Kovács ákossal, az MGYT–HGYE közös szekciójának elnökével 

Vitát váltott ki a HGYE-vezetőségen be-
lül, de azon kívül is kérdezgetik, miért 
volt szükség a szekció létrehozására? 
Hiszen mindig is voltak a HGYE-nek 
szakmai céljai, alapvető fontosságot 
tulajdonított a vezetés a házi gyermek-
orvosok ismereteinek fejlesztésére. Ezt 
szolgálták a rövid idő alatt karakteres-
sé vált Kávészünet-konferenciák, a kez-
detek óta szervezett továbbképző ren-
dezvények, a Hírvivő, az éveken át 
rendezett speciális (kardiológiai, pszi-
chiátriai, hematológiai, onkológiai) „es-
tek”, vagy éppen a most hangzatosabb 
néven újjáéledt, de hagyományos funk-
ciót folytató Gyermekalapellátási Aka-
démia.   

 Hallhatnánk-e a szekciónak olyan 
profiljáról, amelyet a HGYE szakmai ke-
retei között ne lehetne elvégezni? Más 
szóval: mennyiben bővíti a szekció a 
HGYE szakmai lehetőségeit?

K. Á. A szekció a HGYE meghosszabbított 
karjaként, megerősített végtagjaként fogha-
tó fel. A HGYE civil szervezetként az elmúlt 
húsz évben elsősorban érdekvédelmi és 
szakmapolitikai feladatokkal foglalkozva, 
szerintem túlzottan csak ezekre koncentrált, 
és a megérdemeltnél kevesebb figyelem és 
energia jutott a „szakmázásra”. Ezen érdemes 
változtatni! A házi gyermekorvoslást mint 
önálló tudományos entitást az eddiginél 
sokkal karakteresebben kell meghatározni, 
az egységes gyermekgyógyászatba organi-
kusan illeszkedő, módszertanában, gyakor-
latában mégis egyedi, önmagában is defi-
niálható specifikumként kell kezelni. Ahhoz, 
hogy a szakmánk önálló identitással rendel-
kezzen, hogy esélye legyen a jelen viszo-
nyok között is a túlélésre, körül kell írni, meg 
kell határozni, hogy milyen elméleti isme-
retanyaggal, betegellátó, kommunikációs és 
egyéb készségekkel kell egy „kompetens” 
házi gyermekorvosnak rendelkeznie. Ehhez 
adhat szervezetünknek megfelelő szakmai 
hátteret a tudományos orvosi társaságként 
elismert Magyar Gyermekorvosok Társasága. 
lényegében arról van szó, hogy a szekció 
megalakítása kitágítja a kereteket, lehetősé-
get kínál olyan szakmai feladatok elvégzé-
sére is, amelyek talán nem voltak kellően 
fókuszban a HGYE számára.

 Gondolom, egyetértünk abban, 
hogy a gyermekgyógyászat az alapellá-
tástól a legmagasabb szintű klinikai el-
látásig egységes egészt képez. Valószí-
nűleg egyformán látjuk azt is, hogy a 
90-es évek előtt az alapellátás kezelésé-
nek módja, azóta pedig a megfelelő irá-
nyítás hiánya okoz komoly nehézséget 
számunkra. Ez jelentős részben oka is 
volt a HGYE 20 évvel ezelőtti életre hívá-
sának. Közösen tapasztaljuk, hogy bár 
mindig igényeltük és ma is szükségsze-
rűnek tartjuk a kórházi-klinikai vezetés 
érdemi együttműködését, a helyi jó pél-
dák ellenére generális áttörés nincs: 
nincs hatékony együttműködés az alap- 
és a fekvőbeteg-ellátás között. Pedig a 
feszítő gondok rendszerszintű megoldá-
sához elemi szükségünk van támogatá-
sukra, egyszerűen indokolhatatlan a 
szakmai különállás. Változott-e szerinted 
most valami a „hozzánk állásban”, tapasz-
talható-e most a fekvőbeteg-ellátás iga-
zi érdeklődése gondjaink és megoldásuk 
iránt? Konkrétan: mi tette most aktuális-
sá a szekció megalakítását?  

K. Á. Én azt gondolom, hogy a klinikák, tan-
székek élén az elmúlt években egy komoly 
generációváltás történt. A fiatalabb szakmai 
vezetői garnitúra gondolkodásában, hozzá-

állásában rugalmasság, nyitottság tapasztal-
ható az alapellátás irányában. A most reg-
náló, fiatalabb klinikus vezető generáció 
jellemzően külföldön tanult, látta, tapasztal-
ta mit jelent a „primary care”, milyen a „me-
dical home”, pontosan tudja, hogy mi a XXI. 
századi modern „community pediatrics” és 
joggal elvárja, hogy mi is próbáljunk felnőni 
mindehhez. Azt is tudják, hogy minden bo-
nyolult, ritka és izgalmas klinikai eset egy-
szer valahol az alapellátásban kezdődik, 
amikor a beteg valamilyen banálisnak tűnő 
problémával, fejfájással, hasmenéssel, köhö-
géssel belép a rendelőbe. Fontos tehát szá-
mukra is „az első döntés” minősége. 

Azt is gondolom, hogy nem a múlt sérel-
meit, sebeit kell nyalogatni. Nem igaz, hogy 
aki nincs velünk, az ellenünk van! Ellenkező-
leg. Nyitnunk kell, és nemcsak a gyermekor-
vosi klinikum felé, hanem a családorvoslás, 
és a gyermek-alapellátásban érdekelt más 
társszakmák, a védőnők, gyógy tornászok, 
fejlesztő pedagógusok irányába is. A jövő 
gyermek-alapellátásának csak egy közös 
platform kialakítása adhat megfelelő keretet. 
Meggyőződésem, hogy a szekció kiváló te-
rülete lehet egy ilyen nyitásnak. 

 Az alapellátást az effektív irányítás 
hiánya miatt évtizedek óta két nagy gond 
feszíti: az egyik az ellátóhálózat szerke-
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zetének és működésének szervezetlensé-
géből, a másik az ennek következménye-
ként kialakult szakmai hiányosságokból 
ered. A HGYE-nek épp elég gondot jelent 
az első probléma: a magas átlagéletkor, 
a vegyes praxisok és a legszegényebbek 
„alulellátottsága”, az eladhatatlan praxi-
sok, az utánpótlás hiánya, az orvost nem 
igénylő feladatok elfogadhatatlanul ma-
gas aránya, a megfelelő számú és korsze-
rűen képzett asszisztencia, a racionális 
praxisgazdálkodás, az önkormányzatok 
és egészségirányítás segítségének hiá-
nya. Vannak, akik szerint ezek megoldása 
automatikusan mozdítaná elő szakmai 
fejlődésünket, mások meg azt mondják, 
vegyük tudomásul, hogy nem tudjuk 
megoldani az ellátásszerkezeti problémá-
kat, kár erre az időt és energiát veszteget-
ni, koncentráljunk elsősorban a korszerű 
tudásszint generális elérésére. Jól érzé-
kelem, hogy Te inkább az utóbbi állás-
pont mellett teszed le a voksodat?

K. Á. Nem, korántsem gondolom, hogy a 
strukturális problémák megoldásával nem 
kellene foglalkoznunk, vagy haszontalan 
lenne ezekre időt fordítanunk. Ellenkezőleg, 
meggyőződésem, hogy a szerkezeti átala-
kulás csak a szakmai fejlesztéssel párhuza-
mosan valósulhat meg. Amíg azonban az 
előbbi sajnos tőlünk jórészt független, fel-
sőbb szakmapolitikai és finanszírozási dön-
téshozók kezében van, az utóbbi az, amit 
nekünk magunknak, a szakmának lehet és 
kell irányítania.

Az elmúlt húsz év alatt a HGYE nemegy-
szer mutatott fel erőt, egységet, és ennek 
megvoltak az egyértelmű pozitív eredmé-
nyei. Meggyőződésem, hogy a HGYE nélkül 
az elsődleges gyermekellátás jelenlegi hely-
zete rosszabb lenne a mostaninál. Van tehát 
mit védeni, félteni.

Hangsúlyozom azonban, hogy a szekció 
szakmai műhelymunkát kíván végezni. Ez 
semmi olyan egységet nem bomlaszt, ami-
nek a megszűnésétől félni kellene. Iránymó-
dosítás, hangsúlyeltolódás, ahogyan a ko-
rábbi kérdésekre adott válaszaimban is 
említettem, szükséges, és ez szerves része a 
fejlődésnek, mondhatni a túlélés záloga. 

A HGYE egyik komoly hibájának tartom, 
hogy az egyesületet napi szinten irányí tó el-
kötelezett, rengeteget dolgozó, aktív csoport 
lényegében nem vesz tudomást, mond juk 
így: meglehetősen kevéssé érdeklődik az 
egyébként jórészt passzív tagságban meg-
búvó tettre kész, kihasználatlan energiával, 
motivációval és szakértelemmel rendelkező 
fiatalabb kollégák iránt. Jellemző, hogy mi 
történik pl. egy küldöttgyűlésen! Aki eljön 
(egyre kevesebben), ül, mint rozi a moziban 
és hallgatja, ahogy a vezetőségből néhá-
nyan (köztük persze én is) „osztják az észt”. 
Mikor hallgattuk meg igazán a tagság aktí-
vabb felének véleményét? Ha ki tudnánk 

használni azt az egyébként nem nagy tö-
megű, és ezért különösen is értékes humán 
erőforrást, amit a tagságban a még moz-
dulni képes, szakmailag igényesebb, az új 
trendek, evidenciák, bizonyítottan jó gya-
korlatok felhasználása és „közös dolgaink”,  
a szakma színvonalának folyamatos eme-
lése iránt fogékony és elkötelezett kollégák 
képviselnek, jóval hatékonyabban tudnánk 
céljainkat meg valósítani. Erre való a szekció.

 A kritika valószínűleg jogos, de el-
tértünk az eredeti kérdéstől: attól, hogy 
a fejlődés érdekében szerinted minek 
van prioritása: az ellátórendszer fejlesz-
tésének, vagy az ellátók képzettségének 
emelésének? De ha már eltértünk: azt 
akartad az imént mondani, hogy a szek-
ció a tagság aktívabb, különösen értékes, 

mozdulni képes részének akar a gyűjtő-
helye lenni? Belátom, állhat emögött az 
a felismerés is, hogy a tagság jelentős 
részét, sem a többséget kitevő 60 körü-
lieket, sem a fiatalokat, nem igazán ér-
dekli az ellátóhálózatot terhelő szerke-
zeti kérdések tömege, a BAZ megyében, 
dél-Somogyban, Szabolcsban élő gyer-
mekek ellátási gondja. Mert ők inkább 
saját praxisuk fejlesztésére koncentrál-
nának, inkább alkalmazkodnak a hely-
zethez, mintsem, hogy annak racionali-
zálásával vesztegessék idejüket. 

K. Á. A szekció valóban határozottan szak-
mai, tudományos és nem érdekvédelmi, 
szakmapolitikai kérdésekkel kíván foglalkoz-
ni. Nem azért azonban, mert az nem érdek-
li a társaságot, vagy szociálisan érzéketlenek 
volnánk, hanem mert ez utóbbira a HGYE 
mint érdekvédelmi szervezet tökéletesen 
alkalmas, amint ezt bizonyította is az elmúlt 
évtizedekben. Nem szeretem az életkor sze-
rinti kategorizálást sem. Itt jórészt már min-
denki 60 körüli, tisztelet a kivételnek. A szak-
mai igényesség, elköteleződés nem az élet-
kor függvénye.

 Felvetődik, hogy a szekció megala-
kítását az a latens szándék inspirálta, 
hogy legyen egy önálló szakmai szerve-
zete az alapellátásnak. A HGYE mint a 
gyermek-alapellátás érdekérvényesítő 
szervezetének  „profiltisztítása” azonban 
a HGYE egységének megszűnését is ma-
gában hordozza. A profiltisztítás kapcsán 
oktalan-e attól tartani, hogy a szekció 
nem szerves része marad a HGYE-nek, 
hanem a konkurenciájává válik?

K. Á. A „szakmázást”, ha úgy tetszik, nevez-
hetjük akár egyfajta profiltisztításnak is, ettől 
nem kellene különösképpen megijednünk. 
Mi a baj a profiltisztítással? Miért vezetne ez 
a HGYE egységének megbomlásához?  
A kérdést őszintén szólva nem egészen ér-
tem. Biztosan semmilyen latens vagy ferde 
szándék nem inspirált senkit, erről meg va-
gyok győződve, és ezt a feltételezést hatá-
rozottan visszautasítom. Ezt legfeljebb azok 
az irigykedők terjesztik, akik mindenre  rossz 
szemmel néznek, amit nem ők maguk talál-
nak ki. 

Ebből a szempontból egyébként én is 
nyilván csak részese, és nem közvetlen irá-
nyítója vagyok a folyamatoknak, de a ma-
gam részéről határozottan kijelenthetem, 
hogy személyesen semmi hasonló ambíciót 
nem táplálok, és a szekció vezetőségében 
semmi ilyen jellegű versengési vagy „na, 
majd mi megmutatjuk” szándékot nem ta-
pasztaltam. Önmagában, belül persze min-
denkinek meg kell időnként mérettetnie  
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(„A mindenséggel mérd magad!”), de ez egy 
más kérdés. 

Vissza a kérdésre: a HGYE vezetőségének 
több mint fele tagja a szekciónak is. A szek-
ció tagjai jórészt tagjai a HGYE-nek is – az 
egység megbomlására irányuló kérdés for-
málisan már csak emiatt is nehezen értel-
mezhető.

 Ezek szerint a szekciót a HGYE szer-
ves részének, kizárólag a szakmai mű-
helymunka fórumának tekinthetjük?

K. Á. Ismét hangsúlyozom, ez a mi szekci-
ónk, és ez a szekció szakmai műhelymunkát 
kíván végezni! Ha itt műhelymunka folyik, 
az a mi erőfeszítésünk, ha itt eredmények 
születnek, azok a mi eredményeink lesznek. 
A többes szám első személy itt most a HGYE 
teljes tagságát jelenti. Ez számomra ilyen 
egyszerű.  Véleményem szerint a szekció egy 
lehetőség. lehetőség a szakma előtt, de 
lehetőség a szekció tagjai számára egyéni-
leg is. Jelenleg egy üres keret, amibe a képet 
majd mi magunk készítjük el. Ahogy egy 
reklám mondja: „az élet annyi, amennyit be-
letöltesz.”

 Tükrözi-e a szekció tagságának ösz-
szetétele azt, hogy a HGYE és az MGYT 
közös szekciójáról van szó? 

K. Á. Ma még nem. De bizakodó vagyok, 
hiszen a szekció csak nemrég alakult, az ér-
demi munka még el sem kezdődött. A be-
lépettek 80%-a házi gyermekorvos. De tag-
jaink között klinikaigazgató, tanszékvezető 
egyetemi tanár, osztályvezető főorvos, kór-
házigazgató, infektológus, neonatológus 
főorvos, oltási és hospice-szakember egya-
ránt fellelhető. Az MGYT, a HGYE és a Szak-
mai Kollégium elnöke ugyancsak a szekció 

tagja. Alapvető gondjaink megoldását per-
sze nem tőlük várjuk, van nekik is elég. Vi-
szont meg kell mutatnunk, hogy magunk is 
képesek vagyunk fejlődni, változni, alkal-
mazkodni a gyermekgyógyászati alapellátás 
szakmai kihívásaihoz, hogy fel tudjuk venni 
a tempót! Ez szakmánk túlélésének érdeke! 
Darwin híres mondása az evolúcióról: „Nem 
a legerősebb marad életben, nem is a leg-
okosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb 
a változásokra”. Ha képtelenek vagyunk vál-
tani, irányt, tempót, hozzáállást, előbb-
utóbb sajnos óhatatlanul eljutunk oda, aho-
vá éppen tartunk…

 Van-e megegyezés arról, hogy az 
MGYT–HGYE közös szekció elfogadott 
projektjeit közösen finanszírozza a két 
alapító szervezet? Azonos mértékű lesz-
e a költségvállalás?

K. Á. Jelen pillanatban nincs semmilyen hi-
vatalos megegyezés. Azt érdemes belátni, 
hogy ahogyan az MGYT Gyermekkardioló-
giai Szekciója a gyermekkardiológusok, a 
Gyermeksürgősségi Szekciója az ezen a szak-
területen dolgozó kollégák problémáival, 
szakmai kérdéseivel foglalkozik elsősorban, 
úgy a Házi Gyermekorvosi Szekció is a gyer-
mek-alapellátást érintő speciális szakmai 
kérdésekre fókuszál. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy ez a mi szekciónk, az MGYT szá-
munkra csupán hátteret, hivatalos keretet 
biztosít. Ennek megfelelően persze meg 
lehet próbálni, de magam részéről kétlem, 
hogy az MGYT anyagilag erőteljesen be 
tudna szállni a szekció támogatásába. Én ezt 
személyesen nem is várom el, bár nem tu-
dom pontosan, hogy ez más MGYT-szek-
ciók esetében hogyan történik. Attól tartok, 
hogy a szekció projektjeinek anyagi támo-
gatása elsősorban a HGYE feladata lesz. 

 Pénzügyileg önálló szervezetről 
van-e szó? Érthetőbben: indokolt-e a féle-
lem, hogy a szponzoráció egyre szigoro-
dó szabályozása miatt a szekció támoga-
tást vonhat el az „anyaszervezetektől”?

K. Á. olyan ez, mintha arról gondolkodnék, 
hogy egy megszületett gyermek „felé terelt 
támogatás” csökkenti-e a család gazdasági 
lehetőségeit. Eredetileg az volt a tervünk, 
hogy a szekciónak legyen önálló költségve-
tése, de az előkészítő megbeszélések során 
a HGYE vezetése ragaszkodott ahhoz, hogy 
ez ne így legyen, és kerüljön be az alapsza-
bályba is, hogy a szekció saját vagyonnal 
nem rendelkezhet. Az alapszabály szerint a 
működéséhez szükséges anyagi forrásokat 
az MGYT és a HGYE, projektenként megha-
tározott arányban és mértékben, lehetősé-
geihez képest kell hogy biztosítsa. 

 Hány tagja van jelenleg a szekció-
nak? 

K. Á. Örvendetesnek tartom, hogy a szekci-
ónak jelenleg közel 50 regisztrált tagja van. 
Meggyőződésem, hogy egy erős, döntés- és 
munkaképes, világos gondolkodású, elkö-
telezett csapat állt össze, és remélem, hogy 
ezt hamarosan be is tudjuk bizonyítani. Sze-
mélyesen pedig megtiszteltetésnek tartom, 
hogy a szekció elnökévé választottak. Valljuk 
be, nem sok hasonló csapatról hallottunk 
eddig, ahol a professzorok, akadémikusok 
velünk közösen, ráadásul egy házi gyermek-
orvos irányításával kívánják az alapellátás 
ügyét előremozdítani!

 Köszönjük a beszélgetést!

káDár ferenc

Kiket vár az MGYT–HGYE 
közös szekciója?

Az alapszabályunk értelmében a szekció tagja lehet mindenki, aki az MGYT vagy HGYE tagja, és a szekció céljaival egyetért, 
ezek megvalósulása érdekében annak tevékenységében és rendezvényein részt kíván venni. A szekció pártoló tagja lehet 
bárki, aki nem tagja a fenti szervezeteknek, de a szekció munkájában aktívan részt kíván vállalni. 

A szekció rendes és pártoló tagjának egyaránt egy belépési nyilatkozat kitöltésével kell megerősítenie belépési szándékát. 
A nyilatkozat a szekció honlapján (www.hgyoszekcio.hu) elérhető, a regisztráció egy online kérdőív kitöltésével történik.  
A tagok tagdíjat nem fizetnek.
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Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata
A kórházban dolgozó gyermekgyógyász szakorvosok fele előbb 
vagy utóbb az elsődleges ellátásban, gyermekorvosi praxisban foly-
tatja pályafutását. A házi gyermekorvosok a saját bőrükön tapasz-
talják meg, hogy a gyermekek egészségének szolgálata egy kicsit 
más a praxisban, mint a fekvőbeteg-ellátásban. Az első önálló ren-
delés máig megmaradó emléke is igazolja ezt.  

Az általános csecsemő- és gyermekgyógyászati képzés ugyan 
kiváló alapot biztosít erre a szakorvosi munkára is, de ez a tudás-
anyag a praxistevékenység szükségletei szerint kiegészítésre szorul. 
Az elmúlt évtizedekben a kórházi gyakorlat után a praxisba kerülő 
gyermekorvos nagyrészt autodidakta módon volt kénytelen elsajá-
títani azokat az ismereteket, módszereket, amelyek a területi elsőd-
leges ellátásban szükségesek. Éppen ezért fogalmazódott meg 
újabban az az igény, amely szerint célszerű lenne, ha a területre 
kerülő gyermekorvos még a praxisvállalás előtt rendszerezett for-
mában felkészülhetne a gyermekorvos az elsődleges ellátás felada-
taira.

A közelmúltban megjelent, „Az elsődleges gyermekorvosi ellátás 
gyakorlata” című kézikönyv, amely először próbálja megfogalmazni, 
hogy mi is az a házi gyermekorvoslás, segíthet ezen a helyzeten.  
A rendelőben végzett gyermekorvosi tevékenység szemléletét, gya-
korlatát, sommásan a házi gyermekorvosi identitást kísérli meg 
összefoglalni. Emellett gazdasági, jogi és menedzselési ismeretekkel 
is segíteni próbál a gyermekorvos kollégáknak, akik „ügyvezető igaz-
gatóként” egy gazdasági társaságot, a saját vállalkozásukat is kény-
telenek vezetni. 

A szerzők abban a reményben írták meg ezt a kézikönyvet, hogy 
munkájuk eredményeként pontosabban meg lehet határozni a 
házi gyermekorvosok helyét a gyermekek orvosi ellátásának lánco-
latában. remélhetően ezután kevesebben fogják a területen dol-
gozó gyermekorvosokat háziorvosoknak titulálni. Nem mintha ez 
sértő lenne, de hát az egy másik szakterület, másik szakképesítés. 
A könyv elolvasása után jobban érthető lehet az is, hogy mit is 
értünk azon a meghatározáson, hogy: „háziorvos-szerűen működő 
gyermekorvos”. A leírtak alapján talán a szakmapolitikai irányítók 
és orvoskollégák egyaránt jobban elfogadják, hogy gyermekfekvő-
beteg-intézményekben megszerzett ismereteink, szakvizsgánk 
alapján általános csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosok va-
gyunk, akik ezt a tudást – kiegészítve néhány speciális ismerettel 
– az elsődleges ellátás körülményei között és módszerei szerint 
alkalmazzák.

A kiadvány első kötetének egyik alapvető célja tehát egyfajta 
önmeghatározás.

Az, hogy átgondoltan, rendszerezetten tudjuk, hogy kik és mi 
végre is vagyunk, nemcsak a jövő házi gyermekorvosainak, hanem 
a gyermekorvosi rendelőkben már évek, évtizedek óta dolgozó 
sorstársainknak is fontos. A kézikönyv kézbevétele ugyanakkor hasz-
nos lehet a gyermekeket ellátó háziorvos kollégáknak is, és az sem 

árt, ha a velünk szoros 
együttműködésben dol-
gozó védőnők is megis-
merkednek a könyv tar-
talmával. A házi gyer-
mekorvosok mindennapi 
munkájának, gondjainak 
megismerése javíthatja a 
kórház–terület kapcso-
latrendszerét is.

Az identitás meg-
határozása mellett a 
könyv igyekszik rend-
szerezni azokat az is-
mereteket is, amelyek 
a kórházi betegellátás 
során nem igazán ta-
níthatók. A hagyo-
mányos klinikai gyer-
mekgyó gyá szat mél-
tán nemzetközi hírű 
képzési programja 
ugyanis – a kórházi 
körülmények köze-
pette – csak részben 
képes azokat a kiegészítő ismere te ket oktatni, amelyek  
a gyermekorvosi rendelőben szükségesek. A gyer mek fejlődésének 
éveken át tartó folyamatos figyelése, a kóros irányú fejlődés időbe-
ni felismerése, a rendelő körülményeinek megfelelő kommunikáció, 
diagnózisalkotás, a szociálpediátria eszközrendszerének alkalmazá-
sa, a családorientált átfogó ellátás koordinálása egyaránt a házi 
gyermekorvoslás speciális ismeretanyagához tartozik. A súlyos be-
tegek ellátása mellett a kórházakban nem lehet gyakorlati ismere-
teket szerezni a prevenció, a szülők éveken át tartó edukációja vagy 
a védőoltások gyakorlati alkalmazásának területén sem. A páciens-
sel való első kontaktus megfelelő körülményeinek biztosítása, az 
„első orvosi döntés” meghozatala, a betegek menedzselése szintén 
az elsődleges ellátásban dolgozó gyermekorvos/háziorvos felada-
ta. Mindezek amellett, hogy teljessé teszik a gyermekek orvosi el-
látását, alapvetően meghatározzák a beteg további sorsát is. 

Ezen ismeretekbe nyújt betekintést e kézikönyv, segítve a tuda-
tos felkészülést a praxisvállalásra.

A fejezetek túlnyomó részét gyakorló házi gyermekorvosok írták, 
a kötet szerkesztői is házi gyermekorvosi rendelőben dolgoznak. 
Ezért a kézikönyv a „hűvös” szakmai tárgyilagosság mellett remél-
hetőleg magán hordozza azt a sorokon átsütő lelkesedést, amellyel 
kollégáink a mindennapi munka után a feladat teljesítéséhez fogtak. 
Kicsit az életüket is beleírták e könyvbe…

MEGrEndElő 
Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata I. kötetének megrendeléséhez töltse ki  

a www.hgye.hu honlapon lévő megrendelő űrlapot.
Az ott szereplő bankszámlára kérjük, utalja át a rendelt könyv árát, ezt követően kapja majd meg a HGYE-től  

a megadott e-mail címre a kiállított számlát. A számlával keresse fel az űrlapon megjelölt átvételi helyet.

MEGJELENT
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Szeretném bontani a falakat

Vámospércs: évek óta ebben a Debre-
cenhez közeli kisvárosban dolgozik dr. 
Mechler Andrea. Házi gyermekorvosi 
praxisa mellett egy OEP által finanszí-
rozott gyermekszakorvosi rendelést is 
vezet, ott látja el a környező települé-
sekről hozzáforduló gyerekeket. Van 
akit a háziorvosa küld, de a többség 
spontán fordul hozzá. Olyan falvakból 
jönnek hozzá a gyerekek, ahol nincs 
saját gyerekorvos. A betegektől elérhe-
tő távolságban, saját rendelőjében, 
anélkül nyújt gyermekorvosi ellátást a 
vegyes praxisba tartozó gyereknek, 
hogy „gazdájának” a háziorvosnak tar-
tania kellene attól, hogy betegét „el-
csábítja”. Nem egyedi ez az ellátási 
forma, az ország más helyein is műkö-
dik ilyen. Szakmai szempontból ugyan 
nem tudja azt, amire egy ideális házi 
gyermekorvosi praxis képes, de jobb, 
mint egy sima, vagy esetleg egy tradi-
cionális MSzSz-szel (mozgó szakorvosi 
szolgálattal) megtámogatott vegyes 
praxis. Modellértékű alternatíva, mert 
mindenki jobban jár vele: a gyerek, 
mert primer ellátást nyújtó gyerek-
orvoshoz jut a lakhelye közelében, a 
gyermekorvos, mert nő a bevétele, és 
a háziorvos is, mert szakmailag na-
gyobb biztonságban tudhatja magát, 
miközben szemernyivel sem csökken  
a kártyapénze.

Ez az ellátási forma gyakorlati példája lehet 
annak, amire a HGYE is törekszik: legyen 
minél több gyereknek elérhető közelségben 
egy alapellátó gyermekorvos: gyermekor-
vosi praxisban, csoportpraxisban, egy köz-
ponti település szakorvosi rendelésén, vagy 
egy ma még csak a javaslatokban létező, 
úgynevezett központi gyermekorvosi pra-
xisban. A gyermek, a szülő és az érintett 
orvosok hasznára.

 Hallhatnánk az előéletedről, arról, 
hogy kerültél Vámospércsre?

M. A. 1987-ben végeztem a Debreceni or-
vostudományi Egyetemen. Az ottani gyer-
mekklinikán dolgoztam 11 éven át, gasztro-
enterológiával foglalkoztam, a PIC-ben és az 
intenzív osztályon ügyeltem. A klinikai mun-
ka mellett évekig voltam gyermekorvosa a 
Down-szindrómás gyerekekkel foglalkozó 
Heinrich lenzen Korai Fejlesztő Központnak. 

1998-ban pályázat útján kerültem Vámos-
pércsre. Az akkor még községnek számító 
településen két vegyes körzet működött, így 
a gyermekorvosi praxis kialakítása, felépíté-
se újdonságnak számított, és természetesen 
némi nehézségbe is ütközött.

 Mekkora a praxisod? Hetente hány 
órás a „saját” betegrendelésed és ta-
nácsadásod?

M. A. Vámospércs kisváros, Debrecentől  
24 km-re található. lakossága kb. 5500 fő, 
ebből a 14 év alatti gyermekek száma kb. 
900. A praxisom létszáma 1000 fő körül mo-
zog. A betegrendelési idő napi 4 óra, 2x2 
órás tanácsadást tartunk hetente. Ellátok 
emellett egy 230 fős óvodát és egy 600 fős 
iskolát, két védőnő segítségével.

 Átlagosan hány beteghez jársz ki 
hetente?

M. A. A háznál való ellátás és a beteghívások 
száma minimális, havi 2-3-nál ritkán van 
több. Ebben nagyon sok „munkám” van, kö-
vetkezetesen le tudtam építeni a „luxus” 
hívásokat.

 Hányszor van hetente szakrendelés 
és az hány órás? 

M. A. A Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg 
Szakrendelő, amely 90%-ban európai uniós 
támogatásból épült, három éve kezdte meg 
működését. A Vámospérccsel együtt hat 
település (Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmár-
tonfalva, Fülöp, Újléta) önkormányzati 
együttműködésével fenntartott intézmény-
ben a rtg, ultrahang, labor, belgyógyászat, 
szemészet, fül-orr-gégészet, ortopédia, reu-
matológia, nőgyógyászat, neurológia, pszi-
chiátria, sebészet, urológia, gyermekgyógyá-
szat mellett fizikoterápia, gyógytorna és 
nappali kórház is működik, ami igen nagy 
segítség a munkában. A gyermekorvosi 
szakrendelés hetente két alkalommal, 3-3 
órában történik.

 Milyen távolságban vannak ezek a 
települések, mennyi az ott élő gyerme-
kek száma?

M. A. Az említett települések Vámospércstől 
7–15 km-re vannak. Az ott működő vegyes 
praxisok gyermeklétszáma összesen kb. 

1800 fő. Hozzá kell tennem, hogy nemcsak 
az együttműködési területről, hanem né-
hány távolabbi községből és a román határ 
túloldaláról is járnak hozzánk betegek

 Mivel jönnek a betegek? Saját autó-
val, busszal, esetleg több település közös 
kisbuszával? 

M. A. A betegek többsége tömegközleke-
déssel (busszal) vagy autóval érkezik. Három 
településnek van saját kisbusza, ezzel szer-
vezettebb a szállítás, és a rosszabb szociális 
helyzetűek sem maradnak így ki az ellátás-
ból. Közös finanszírozású közlekedési eszköz 
eddig még nem merült fel.

 Hol van a szakrendelés: a praxisod 
rendelőjében vagy attól elkülönülten? 

M. A. Ugyanott rendelek ahol délelőtt, vagy-
is a saját rendelőmben, de délután, a ren-
delési időm után. Saját asszisztensemmel 
dolgozom, de másik számítógépet haszná-
lunk. Nagy segítség számomra, hogy ugyan-
az az asszisztensnőm a szakrendelésen, mint 
a praxisban.

 Beutalóval vagy beutaló nélkül is 
jöhetnek?

M. A. A betegeink kb. egyhatoda érkezik 
beutalóval. De maga a rendelés nem be-
utalóköteles. A Kistérségi Járóbeteg Szak-
rendelő első évében szerveztünk egy talál-
kozót a környező települések védőnői szá-
mára, így próbáltuk tisztázni a helyzetet, 
érthetővé tenni a lehetőségeket. Úgy ér-
zem, ez, ha nem is maradéktalanul, de jól 
sikerült. 2-3 védőnővel közvetlen szakmai 
kapcsolatom van, az egyik védőnő pedig 
szinte mindig elkíséri a kisbusszal érkező 
családokat. Ezzel számunkra pontos infor-
mációt tud adni, ő pedig – saját bevallása 
szerint – tanul tőlünk. 

 Miként alakult kapcsolatod a vegyes 
praxisok háziorvosaival? Nem tartanak 
tőled?

M. A. A vegyes praxisok háziorvosainak 
többségével nincsen semmilyen kollegiális 
kapcsolatom. Mindössze két kolléga kért 
telefonos konzultációt. Azt nem tudom, 
hogy félnek-e tőlem vagy sem a vegyes 
praxis háziorvosai, csak remélni tudom, 
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hogy nem. Sok éve tapasztalhatják, hogy 
nem veszem át a pácienseiket, csak ambu-
lánsként látom el őket. A szakrendelés első 
évében érezhető volt a tartózkodás, lassan 
talán ez is eloszlik.

 Mi a válaszod, ha szeretnének átje-
lentkezni hozzád?

M. A. Következetesen ugyanazt válaszolom: 
„nagy a praxisom, nem szeretném bővíteni, 
ezt még becsületesen el tudom látni. Ha 
kivételt teszek, mi alapján szelektáljak? ráa-
dásul a kollégával szemben ez nem volna 
fair.” Ezt így, elfogadják. Szükség esetén még 
azt is hangsúlyozom, hogy paraszolvencia-
mentes praxis és rendelés vagyunk.

 „Mindennel” jönnek a szakrendelés-
re vagy inkább olyannal, amivel a házi-
orvos nem boldogul?

M. A. Mindenféle problémával fordulnak 
hozzánk, a bagatell kiütésektől kezdve a fel 
nem ismert fertőző betegségeken át az aszt-
más rohamig. De annak örülök, hogy egyre 
többen érkeznek csak azért, hogy az étren-
det megbeszéljük, hogy az alternatív védő-
oltásokról érdeklődjenek, hogy az adott 
életkorban megtörténjenek a status vizsgá-
latok. Ebből kiderül, hogy a betegellátás 
mellett történik tanácsadás és védőoltás is, 
de nem elkülönülten.

 Jellemzően a jobb szociális státu-
szúak fordulnak hozzád, vagy jönnek a 
hátrányos helyzetűek is? 

M. A. Működésünk első évében inkább az 
volt jellemző, hogy a jobb szociális státuszú-
ak fordultak hozzánk. Ez mára teljesen ki-
egyenlítődött, köszönhetően a védőnőknek, 
az időközben beállított kisbuszoknak és a 
hír terjedésének.

 Kérhetünk őszinte választ a vegyes 
praxisok gyermekellátásának színvona-
láról?

M. A. Nem merném bevállalni a vegyes pra-
xisok gyermekellátásának megítélését, véle-
ményezését. Ami vállalható tapasztalat, az 
az, hogy jóval több antibiotikumot kapnak 
a gyermekek, a csecsemők és kisdedek is 
kapnak mindenféle köptetőt, váladékoldót, 
és hogy a választható védőoltásokról nincs 
semmilyen információjuk, vagy ha van, az 
nem korrekt. 

 Ha már kérdezősködünk: ügyeletet 
ki látja el? Van-e az ügyeletben gyermek-
orvos? 

M. A. Vámospércsen központi ügyelet van, 
három települést lát el, vállalkozási formá-
ban működik. Szerencsére nem kell ügyel-
nem. Ügyeleti időben nincs gyermekorvos.

 Tudsz a környéken olyan település-
ről, ahol korábban működő, de visszavo-
nulás miatt megüresedett gyermekpra-
xist vegyessé alakítottak?

M. A. Nincs információm arról, hogy a kör-
nyéken gyermekorvosi praxist vegyes pra-
xissá alakítottak volna. 

 Hogy érzed ott magad? Korábbi kli-
nikai státuszodhoz viszonyítva nem ér-
zed-e száműzöttnek, „kirekesztettnek” 
magad? Tartod-e a kapcsolatot korábbi 
munkahelyeddel? Hogyan?

M. A. Száműzöttnek, kirekesztettnek egyál-
talán nem érzem magam. Annak idején a 
döntést én hoztam meg, nem volt ez kény-
szer számomra. Persze kompromisszumokat 
kellett kötnöm, főleg magammal. Az elején 
leginkább a kollektíva hiányzott. Mára ezt 
kialakítottuk néhány házi gyermekorvos kol-
légámmal, akikkel anno a klinikán is együtt 
dolgoztunk, hasonló a mentalitásunk, így a 
munka során felmerülő kérdéseket, kétsé-
geket meg tudjuk beszélni. 

Természetesen mára már meglazult, de 
mégis jónak mondható a Gyermekklinikával 
való kapcsolatom. Azokhoz az orvosokhoz 
és nővérekhez, akikkel együtt dolgoztam, 
bármikor fordulhatok betegeimmel kapcso-
latos információkért, akár gyors szakmai 
segítségért is.

 Részt veszel a rezidensképzésben?

M. A. oktatópraxisként működünk, részt 
veszek a rezidensek oktatásában, de eddig 
csak háziorvosi rezidensek jöttek hozzám. 
Úgy tűnik, a klinikáról nem nagyon engedik 
el a gyermekorvos-rezidenseket praxisgya-
korlatra. Hacsak nem mind debreceni okta-
tópraxisba ment…

 Mi az, amin változtatni szeretnél? 

M. A. Szeretném tovább bontani a falakat. 
Hogy minél többen jöjjenek rendelésünkre 
olyanok, akiket a háziorvos küld, ne legyen 
ez titok, baj, vagy szégyen egyik szereplőnek 
sem. Szeretném a prevenciós munkát erő-
síteni, szélesíteni. A logisztikán is sok javíta-
nivaló van. rossz érzés tudni, látni, hogy 
vidéken milyen nagy az esélyegyenlőtlen-
ség. És marad is. Sokáig. De talán javíthatunk 
ezen egy hajszálnyit.

 A szakrendelésen Te csak a hozzád 
forduló gyermekek bizonyos problémá-
ira igyekszel válaszolni, de nem adsz 
(nem adhatsz) az 5 településen élő 1800 
gyerek számára olyan szintű gyermekor-
vosi alapellátást, mint amilyet a praxi-
sodba tartozók kapnak. Az esélyegyen-
lőség céljából az volna ideális, ha minden 
gyermek alapellátását gyermekorvos 
végezné. Amennyiben a gyermekek be-
szállítása megoldható volna és a vegyes 
praxis orvosát nem érné anyagi veszte-
ség, elképzelhetőnek tartasz-e egy olyan 
modellt, ahol mondjuk egy 5–8 faluból 
álló falubokor minden gyerekének teljes 
alapellátását egy hozzátok hasonló kö-
zépponti település „vámospércsi” szín-
vonalú rendelőjében dolgozó 1-2 házi 
gyermekorvos végezné? Hívjuk ezeket  
a praxisokat „központi gyermekorvosi 
praxis”-nak, vagy alkossanak ezek cso-
portpraxist az érintett településeket el-
látó háziorvosokkal. És persze legyen a 
finanszírozásuk is több, mint azoké, akik 
egyetlen településen élő gyermekeket 
látnak el. Érdekelne ezzel kapcsolatban 
a véleményed!

M. A. Igen, jelenleg csak tűzoltás zajlik a 
szakrendelésen. Három év után már tisztán, 
tisztábban látom, hogy az eddig csak házi-
orvos által ellátott családok hiába érzik, 
hogy egy gyermekorvos többet tud nyújta-
ni, hogy érdemes megkérdezni a vélemé-
nyét, szemléletváltozást nehéz elérni. Meg-
látásom szerint – ha a saját példánkat ve-
szem alapul – ennek az öt településnek az 
optimális ellátásához két főállású házi gyer-
mekorvos kellene. A logisztikán sok múlik, 
de más gond is van. Ma Magyarországon a 
panaszok megjelenését követő 5 percen, de 
legalábbis 1 órán belül vizsgálatot és ellátást 
követelnek a betegek. Nem tudnak várni a 
szülők, nem tudnak mérlegelni, és nem 
mernek, nem akarnak felelősséget vállalni. 
Ezért akkor is a helyben lévő, most, nem 
pedig egy fél nap múlva és messze elérhe-
tő háziorvoshoz fordulnak, ha nem is bíznak 
annyira benne. Nem tudom tehát, hogy ezt 
a kettős ellátást mivel lehetne megakadá-
lyozni. 

Szóval nem hiszem, hogy ma országosan 
megvalósítható lenne minden gyerek gyer-
mekorvosi alapellátása. Ettől persze még 
lehetne a jó példákat modellszerűen terjesz-
teni és tesztelni. Semmi sem lehetetlen. 
Csak az elvesztegetett idő túl sok…

 Köszönjük.

kf.
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Zika-járvány
Fél évvel ezelőtt valószínűleg még nem so-
kan hallottak a Zika-vírusról. Azóta azonban 
a sajtó tele van az erről szóló hírekkel, leg-
utóbb például arról kaptunk hírt, hogy Bra-
zíliában, ahol eddig évente kb. 160 kisgyer-
mek született microcephaliával, egy év alatt 
4783 esetet jelentettek, bár egyes adatok 
szerint e számok eltúlzottak. Mindenesetre 
tény, hogy az esetek számának emelkedése 
jelentős, és a Zika-járvány megállíthatat-
lannak tűnik. A brazíliai fertőzöttek számát 
440 000 és 1 500 000 közé teszik. A legutób-
bi hírek szerint már 33 ország érintett, ezért 
2016. február 1-én a WHo a Zika-járvány 
gyors terjedése miatt egészségügyi vész-
helyzetet hirdetett ki. A vírus Európában is 
megjelent, de valamennyi esetben olyanok-
ról van szó, akik a járvány által érintett régi-
óból érkeztek. Sajnos a járványt terjesztő 
szúnyogok egyike a nyári hónapokban Eu-
rópában is fellelhető, ezért nem kizárható, 
hogy a későbbiekben kontinensünk is érin-
tett lesz az epidémiában. 

Csak 2016 januárjában több mint 30 tu-
dományos cikk jelent a Zika-vírus okozta 
fertőzésről, erről közölt cikket a Nature, a 
New England Journal of Medicine, a lancet, 
a British Medical Journal, a Journal of Travel 
Medicine, a National review of Microbio-
logy, és nem folytatom. 

De mit tudunk a Zika-vírusról, és mi a 
kapcsolat a terhes nők fertőzése és a mic-
rocephaliával született gyermekek között? 
Az alábbiakban a fenti folyóiratok cikkeinek 
összefoglalója következik.

A Zika-vírus okozta pandémia, amely Dél- 
és Közép-Amerikában, valamint a karibi 
térségben terjed és most már az Egyesült 
Államok déli részét is fenyegeti, csak egyike 
annak a négy, arbovírus okozta járványnak, 
amelyet szúnyogok terjesztenek. Dengue-
kórt már jó két évtizede diagnosztizálnak 
ezen a területen, de 1990 óta agresszíven 
terjed. A Nyugat-nílusi láz 1999-ben jelent 
meg, a chikungunya pedig 2013 óta okoz 
hatalmas járványokat. Ezek a vírusok a több 
száz, szúnyogok és kullancsok által terjesz-
tett, ezért arbovírusnak nevezett – rNS-tar-
talmú – flavovírus közé tartoznak. régebben 
azt tartották, hogy az arbovírusok csak ritkán 
patogének az emberre, bár a sárgalázvírust 

már nagyon régóta ismerték. A Zika-vírust 
1947-ben Ugandában fedezték fel, és hosz-
szú ideig úgy gondolták, hogy csak elvétve 
okoz emberi megbetegedést, azt is csak az 
egyenlítő környékén. A vírus elsősorban 
majmokat betegített meg, az Aedes afri-
canus szúnyogban cirkulált és onnan ugrott 
át – ritkán – emberre. Ezért is okoz hatalmas 
meglepetést a jelenlegi járvány. Azt már 
régebben észrevették, hogy a Zika-vírus 
okozta endémiák Afrikában általában az 
ugyancsak szúnyogok által terjesztett chi-
kungunya-járványokat követték, hasonló 
játszódik le most az amerikai kontinensen 
is. Míg a Nyugat-nílusi lázat elsősorban egy 
másik szúnyogfajta terjeszti, mindkét fenti 
fertőzés hordozója az Aedes aegypti, a sár-
galázat is terjesztő szúnyog. Ez a szúnyog-
fajta (érdekessége, hogy elsősorban nappal 
csíp) akkor terjedt el az afrikai kontinensen, 
amikor az ottaniak konténerekben kezdték 
gyűjteni és tárolni a vizet. A szúnyog ezekbe 
rakja le petéit, és a kikelő rovarok emberek 
vérével táplálkoznak. Az arbovírusok lassan-
ként így váltak humán patogénné. De nem-
csak emberekhez, hanem háziállataikhoz is 
adaptálódtak, sőt fennáll a veszély, hogy 
más szúnyogfajták is terjeszthetik őket, olya-
nok is, amelyek a mérsékelt égövi területen 
is megtalálhatók (pl. a hazánkban is olykor 

előforduló tigrisszúnyog, Aedes albopictus). 
A mostani dél-amerikai járványt sokan a 
2014-es futball-világbajnokságra érkezett 
nagyszámú – a Zika elterjedési területéről 
érkező és néhány esetben a vírust hordozó 
– látogatóra vezetik vissza. 

A Zika-vírus okozta megbetegedés az 
esetek kb. 80%-ában aszimptomatikus, más-
kor enyhe Dengue-kórhoz hasonló tünete-
ket okoz, lázat, izom- és ízületi fájdalmat, 
conjuntivitist, makulo-papuláris exanthe-
mát. Szerencsére a Dengue-től eltérően, 
amely évente több tízezer halálesetért fele-
lős, még sohasem írtak le halálos fertőzést 
vagy haemorrhagiás lázat Zika-fertőzés kap-
csán. A mostani járvány során sincs ez más-
képp, de a Zika által érintett 270 000-es 
populációjú Francia Polinéziában a korábbi-
aknál sokkal több Guillain–Barré-szindrómát 
és más neurológiai betegségeket diagnosz-
tizáltak az utóbbi időben, amelyek a Zika-
megbetegedés lehetséges komplikációi 
lehetnek. A legutóbbi napok fejleménye, 
hogy Brazíliában is százával diagnosztizálnak 
Guillain–Barré-szindrómát a Zika-fertőzés 
által legjobban sújtott területeken, és más 
dél-amerikai országok is hasonlóról számol-
nak be. Ennél még nagyobb aggodalmat 
kelt a Brazíliában microcephaliával születet-
tek számának robbanásszerű növekedése, 
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az elmúlt évben az ilyen esetek száma meg-
hússzorozódott. Mindemellett feltűnően sok 
az újszülöttkori szemészeti rendelleneségek 
száma. Érdekes ugyanakkor, hogy Kolumbi-
ában – amely a Zika-vírus által Brazília után 
a második leggyakrabban érintett ország 
– egyelőre nem szaporodtak meg a micro-
cephaliás esetek, megemelkedett viszont a 
Guillain–Barré-szindróma gyakorisága, és 
három, bizonyítottan e betegség miatt el-
halálozott felnőttről tudnak. 

Bár egyik flavovírusról sem ismert, hogy 
teratogén hatása lenne, a Zika-fertőzéssel 
szövődött terhességből született microce-
phaliás újszülöttek emelkedő számára más 
magyarázatot nem találtak. Néhányszor már 
sikerült is kimutatni a Zika-fertőzést elhalt 
magzatokban, illetve microcephaliával szü-
letett csecsemőknél, köztük egy Hawaiin 
született újszülöttnél is, de az összefüggést 
még nem tekintik bizonyítottnak. Egy né-
hány nappal ezelőtt közölt vizsgálat ered-
ménye szerint mind a 12 vizsgált, micro ce-
phaliával született brazil csecsemő liquo-
rában Zika-specifikus IgM-t detektáltak.  
A bi zonyítékok egyre erősebbek, ezért az 
egészségügyi hatóságok, beleértve a WHo-
t, felhívják a figyelmet a terhes anyák szú-
nyogok elleni védekezésének fontosságára, 
sőt egyenesen azt tanácsolják az érintett 
területen élő szülőképes korú nőknek, hogy 
egyelőre ne vállaljanak újabb terhességet. 
Az utóbbi napok híre, hogy a vírust nem-
csak a vérben és az ondóban, hanem nyál-
ban és vizeletben is kimutatták, de egye-
lőre nem ismert, hogy ilyen úton, pl. csó-
kolózással is fertőzhet-e. A vírus terjedése 
egyre nagyobb aggodalmakat kelt, így 
például amiatt, hogy bizonyítottan transz-
fúzióval is átvihető a fertőzés, egyre több 
országban kérik, hogy az érintett területről 
érkezők legalább 28 napig ne adjanak vért. 
Az érintett országok közül azokban, ahol 
abortusztilalom van életben, most megfon-
tolás tárgya a tilalom felfüggesztése. 

Sürgős lenne a Zika-vírus, a neurológiai 
megbetegedések és a microcephalia oki 
összefüggésének mielőbbi tisztázása, de ezt 
megnehezíti, hogy a Zika-fertőzésre egye-
lőre nincs könnyen hozzáférhető, kereske-
delmi forgalomban kapható laboratóriumi 
teszt, így a diagnosztikus vizsgálat csak ke-
vés helyen végezhető el. A fertőzés klini kai 
képe ugyanakkor a Dengue-lázhoz és a 
chikungunyához nagyon hasonló, pedig 

klinikai szempontból is fontos lenne elkülö-
níteni ezeket egymástól, hiszen pl. Dengue 
esetén az aszpirin használata kontraindikált 
a haemorrhagiás láz megjelenésének veszé-
lye miatt, chikungunya-fertőzés esetén pe-
dig az akut arthritis, ill. a posztinfekciozus 
krónikus arthritis veszélye áll fenn. 

Az amerikai CDC (Center for Disease 
Control and Prevention) irányelveket adott 
ki azon terhes nők számára, akik Zika-jár-
vány által érintett területről érkeznek, vagy 
akiknél a fertőzésre utaló tünetek jelennek 
meg. Esetükben indikált a Zika-vírusfertőzés 
kimutatása a vérben és az amnionfolyadék-
ban, és gyakori magzati ultrahangvizsgálat 
ajánlott. Azoknak a terheseknek, akik az 
érintett országokba (ma már több mint 30) 
utaznának, azt tanácsolják, hogy tekintsenek 
el ettől, vagy ha mégis odautaznának, min-
den lehetséges módon védekezzenek a 
szúnyogok ellen. Az újabb adatok tükrében 
a napokban megjelent útmutató már azt is 
tartalmazza, hogy azok a férfiak, akik Zika-
vírus által érintett területről érkeznek, és 
feleségük terhes, csak biztonságos szexuális 
érintkezést (kondom) folytassanak, vagy 
egyáltalán ne érintkezzenek szexuálisan ter-
hes feleségükkel, függetlenül a terhesség 
stádiumától. A CDC azt is ajánlja, hogy az 
érintett területekről érkező, tünetmentes, a 

teherbeesést tervező anyák amint lehetsé-
gessé válik, szűressék magukat a betegség-
re. A fertőzésre gyanús újszülöttek szérumá-
ból és liquorából indokolt az rT-PCr, az IgM 
ElISA, valamint az egyéb flavovírusoktól 
való elkülönítésre szolgáló, vírusspecifikus 
neutralizáló antitest-(PrNT)-detektálás an-
nak igazolására, hogy valóban Zika-fertőzés-
ről van szó. Ezek a tesztek egyelőre nincse-
nek kereskedelmi forgalomban, ezért köz-
pontilag végzik a vizsgálatokat. Hasonló 
vizsgálatok indokoltak klinikailag egészsé-

ges, de Zika-fertőzött anya gyermekénél is. 
A fertőzöttnek bizonyuló csecsemők teljes 
kivizsgálása és hosszan tartó követése aján-
lott. 

Egyelőre nem rendelkezünk Zika-vírus 
elleni vakcinával, bár a számos más flavoví-
rus elleni védőoltás reményt nyújt arra, hogy 
hamarosan sikerül előállítani. De ha sikerül-
ne is, a probléma a többi arbovírus-fertőzés-
hez hasonlóan az, hogy kiket kell beoltani, 
hiszen ezek a fertőzések többnyire sporadi-
kusan és teljesen váratlanul jelennek meg. 
A szúnyogok elleni védekezés valószínűleg 
költséghatékonyabb, mint a hatalmas töme-
gek védőoltása.  A népesség tájékoztatása 
a szúnyogok elleni védekezés jelentőségé-
ről, a szúnyoghálók, szúnyogriasztók hasz-
nálatának elősegítése,  a pangó vizek eltün-
tetése a környezetből, ezek tartoznak a 
legfontosabb teendők közé. Sajnos a szú-
nyogok elleni védekezést nehezíti, hogy 
bizonyos fajok nagyon gyorsan rezisztenssé 
válnak az irtószer vagy a szúnyogriasztó 
(DEED) ellen. A leghatásosabb szúnyogirtó 
szer, a DDT környezetkárosító volta miatt 
már évtizedek óta tiltólistán van. Kísérletez-
nek genetikailag módosított – szaporodás-
ra képtelen – szúnyogok kihelyezésével is. 
A végső megoldás olyan vakcinák kifejlesz-
tése, amely az újonnan feltűnő arbovírusok-

nak megfelelően gyorsan módosítható, 
valamint olyan antivirális gyógyszerek kifej-
lesztése, amelyek nemcsak egy adott vírus 
ellen, hanem egész vírusosztályok ellen ha-
tásosak. Ebben a mai, egyre inkább az em-
ber dominálta világban, ahol a népesség 
mind nagyobb része tömörül a városokban, 
ahol egyre több és könnyebb a helyváltoz-
tatás, és ahol egyre többször bomlik meg 
az ökológiai egyensúly, számítani kell az új 
kórokozók és az általuk okozott járványok 
váratlan megjelenésére. 
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Szamárköhögés-járvány acelluláris 
vakcinával oltott óvodásokban 
(Pertussis Outbreak Among Vaccinated 
Preschoolers Raises Alarm)

A floridai óvodások között – már öt hónapja 
tartó – szamárköhögés-járvány arra utal, 
hogy annak ellenére, hogy a gyerekek szinte 
mindegyike megkapta a három oltásból álló 
DiPerTe oltást, az acelluláris pertussis vakci-
nával oltott gyermekek nem élveznek kellő 
védelmet a betegség ellen.  Felhívják a gyer-
mekorvosok figyelmét arra, hogy tünetek 
esetén az oltott gyermekeket is érdemes 
szamárköhögésre kivizsgálni, és hogy a velük 
érintkező felnőttek (családtagok, iskolai-óvo-
dai személyzet) booster vakcinációjára is 
szükséges lehet. Felvetődik, hogy a Borda-
tella pertussis törzsek genetikailag módosul-
tak, és kikerülik a védőoltás által kiváltott 
immunitást, illetve hogy a védőoltások kivál-
totta immunitás csak rövid ideig tart.

Magasabb újszülöttkori halálozás  
a kórházon kívül születetteknél 
(Oregon Study Finds Higher Death Rate for 
Babies Born Outside the Hospital)

Ellentétben egy Kanadában végzett vizsgá-
lattal, egy az egyesült államokbeli oregon 
államban végzett vizsgálat szerint a terve-
zetten otthon született csecsemők mortali-
tása duplája volt a kórházban születetteké-
nél. A szerzők szerint az ellentmondások a 
két ország egészségügyi rendszerének kü-
lönbözőségéből adódnak, Kanadában az 
otthon szülést szigorúbban szabályozzák. 
Míg az otthon szülést tervezető kanadai nők 
25%-a végül is kórházban szült, oregon ese-
tében ez csak 16% volt. Az USA-ban sokszor 
azért is szülnek a nők otthonukban, mert 
nincs egészségbiztosításuk. Míg az otthon-
szülők esetén a császármetszés aránya 5% 
körül volt, a kórházban szülők esetében ez 
25%-nak bizonyult. Ugyanakkor a csecsemő-
kori görcsroham 3,6-szor gyakoribb volt 
otthon szülés esetén, és kétszer annyi anya 
szorult transzfúzióra. Az otthon szülések ará-
nya az USA-ban növekvőben van, míg 2004-
ben 0,56%, 2012-ben 0,89% volt az arány. 
 
A gyermekkori leukémia és szarkóma 
túlélőiben megnő az emlőtumor 
előfordulása (Higher Breast Cancer Risk in 
Childhood Leukemia, Sarcoma Survivors)

Az már régen ismert volt, hogy azok között, 
akik gyermekkorukban mellkasi besugárzás-
ban részesültek, az emlőtumor előfordulása 
50 éves korukig mintegy 30%. A szerzők 
3700 olyan nőt követtek, akiket valamilyen 
malignitás miatt gyermekkorukban kemo-
terápiával kezeltek, de nem kaptak sugárke-
zelést. Közülük 47-nél alakult ki emlődaga-
nat, átlagosan 24 év múlva (vagyis átlagosan 
38 éves korukban), négyszer gyakrabban, 
mint az egészséges populációban. Fokozott 
volt az előfordulás az alkiláló szerekkel, ill. 
anthracyclinekkel kezeltekben. A szerzők 
véleménye szerint ezeknél a túlélőknél korai 
és gyakori emlőtumorszű rés és genetikai 
tanácsadás indokolt.

 
GABA-aktivitás hiánya  
és az autizmus kapcsolata  
(Absence of GABA Activity Linked to Autistic 
Behaviors)

A Harvard Egyetemen dolgozó kutatók azt 
vizsgálták, hogy van-e különbség egészsé-
ges és autizmussal élők között az agyban 
mért egyik neurotranszmitter, a GABA (gam-
ma-amino-butirát-sav) koncentrációjában 
bizonyos tesztek során. Az MrI spektroszkó-
piával mért adatok azt bizonyították, hogy 
autistáknál a vizuális kéregben mért GABA-
koncentráció nem mutatott összefüggést a 
teszt sikerességével, szemben az egészsé-
gesekkel, ahol ez a szint nőtt. Míg epilepszia 
kezelésében a GABA-szint módosítása sike-
res lehet, egyelőre nem ismeretesek olyan 
vizsgálatok, amelyben ezt autizmussal élők-
nél tesztelték volna.

Gyermekeknél a rövid ideig  
adott kortikoszteroidok is gyakran  
okoznak mellékhatásokat 
(Short-Course Corticosteroid Adverse Events 
Common in Kids)

Hányás, viselkedési anomáliák és alvászava-
rok minden huszadik, szteroiddal rövid ide-
ig kezelt gyermeknél előfordulnak. Minden 
századik esetben valamilyen fertőzés is be-
következik, írják a tanulmány szerzői. A cikk-
ben 38, köztük 22 randomizált vizsgálat 
adatait elemzik. A szteroid indikációi között 
asthma, bronchiolitis, krupp, allergiás rhinitis 
és mások szerepelnek, Prednisolon és dexa-
methason alkalmazása volt a leggyakoribb. 
3200 gyermeknél 850 mellékhatást észlel-

tek, ezek között a hányás volt a leggyako-
ribb (az esetek 5%-ában). Viszonylag gyak-
ran fordult elő – kezelést nem igénylő – ma-
gas vérnyomás és testsúlygyarapodás is. Az 
agyalapi mirigy hormonjainak szuppresszi-
óját a vizsgált esetek mintegy 80%-ában 
találták, de a szteroid elhagyása után két 
héttel már normális értékeket mértek. Ez  
a szuppresszió orális szteroid adása esetén 
kifejezettebb volt, mint inhalációs szteroi-
dokkal. 

Inhalációs szteroidok csökkenthetik  
a növekedést asthmás gyermekeknél 
(Inhaled Steroids May Suppress Growth in 
Children With Asthma)

A Cochrane library-ben közölt tanulmány 
szerint az asthma kezelésére adott inhaláci-
ós szteroidok a kezelés első évében átlago-
san fél cm-rel csökkentik a növekedési rátát, 
de a kezelés második évében a kontroll-
csoporthoz képest a növekedési ütem már 
azonos volt. Az inhalációs dózisnak a szük-
séges minimumra való csökkentése esetén 
ez a hatás már nem észlelhető. A különböző 
szteroidszármazékok hatását a tanulmány 
nem vizsgálta.  

Primer intracranialis tumor okozta 
panaszok és tünetek gyermekeknél 
és fiatal felnőtteknél  
(Pattern of Symptoms and Signs of Primary 
Intracranial Tumours in Children and Young 
Adults)

Évente mintegy 500 agytumort diagnoszti-
zálnak az Egyesült Királyságban. A tapaszta-
lat az, hogy az egyéb gyermekkori tumorok-
hoz képest a diagnózis felállítása késik, ezért 
az esetek elemzése után irányelveket fektet-
tek le a korai diagnózis elősegítésére. Az 
első tünetekkel a háziorvosok és gyermek-
háziorvosok találkoznak, akiknek a követke-
ző korai tünetekkel kell szembesülniük. Az 
öt éven felülieknél a vezető tünet a fejfájás 
volt, míg az ez alattiaknál a fokozott kopo-
nyaűri nyomás hányásban és a fejkörfogat 
növekedésében nyilvánult meg. A 18 éven 
felülieknél gyakori prezentációs tünet volt 
az epilepsziás görcs, de gyermekekben ez 
alig fordult elő. A betegek átlagosan a diag-
nózis előtt 24 hónappal jelentkeztek először 
háziorvosuknál főként fejfájás, ill. agyideg-
bénulás, látási zavarok (II., III., IV. VI. agyideg) 

Újdonságok a Medscape-ről



25

miatt. Ez volt a leggyakoribb tünet a négy 
éven aluliak és a második leggyakoribb tü-
net az 5–11 évesek között. 6–12 hónappal 
a diagnózis előtt a betegek ritkán mutattak 
fokális neurológiai tüneteket, gyakrabban 
viselkedési anomáliák és nem specifikus 
tünetek (letargia, fáradtság, szédülés, étvágy-
talanság, irritabilitás, növekedési elmaradás 
stb.) miatt jártak háziorvosuknál. Az intra-
cranialis nyomásnövekedés tünetei csak a 
diagnózis előtti egy hónapban jelentkeztek. 
Jellemző volt a tünetek és panaszok szapo-
rodása és súlyosbodása a diagnózisig eltelt 
idő alatt. Az irányelv felhívja a figyelmet 
arra, hogy amennyiben a prezentációs tü-
netek nem szűnnek, vagy gyakoribbá, sú-
lyosabbá válnak, akkor is részletes kivizsgá-
lásra van szükség, ha nincsenek fokális ne-
urológiai jelek. 

A gesztációs kor és a születési súly 
összefüggése a gyermekkori  
táplálkozási zavarokkal  
(Gestational Age, Size Linked to Feeding 
Problems in Children)

Dánia híres arról, hogy nagyon megbízható 
epidemiológiai adatokkal rendelkeznek. Dán 
szerzők azt vizsgálták, hogy a 0–3 éves kor-
ban diagnosztizált táplálkozási zavarok mi-
lyen más betegségekkel vagy faktorokkal 
függnek össze. A koraszülöttek, az alacsony 
születési súlyúak, a kongenitális rendelle nes-
séggel születettek között szignifikán san több 
volt a későbbi táplálkozási zavar. Ugyan csak 
gyakrabban fordult ez elő lányoknál, elsőszü-
lötteknél, migráns szülők gyermekénél, és ha 
az anya a terhesség alatt dohányzott. 

Emelkedik a gyermekkori  
sportbalesetek száma
(Kids’ Sports Injuries in the Emergency 
Department on the Rise)

Az Egyesült Államokban 2001 és 2013 kö-
zött emelkedett a valamilyen sportsérülés 
miatt elsősegélyért folyamodó 5 és 18 év 
közötti gyermekek száma. Az adatokból 
nem derül ki, hogy ez azért van-e így, mert 
több gyerek sportol, vagy mert a sportolás 
vált veszélyesebbé. Az összes sérülés több 
mint kétharmada négy sportág művelőiből 
került ki, ezek a foci, amerikai foci, a kosárlab-
da és a baseball. Érdekes módon a legkeve-
sebb sérülést a harcművészetek, a jéghoki 

és a golf okozta. Ugyanakkor a belső sérü-
lések legnagyobb számáért a jégkorong,  
a rögbi és a golf volt felelős, ezek száma a 
vizsgált időszakban csaknem megduplázó-
dott. A 10 éven aluliak sérülésének mintegy 
harmada fej-nyaksérülés volt. A szerzők fel-
hívják a szülők és trénerek figyelmét a sport-
sérülések elkerülésének fontosságára. 

Azithromycin adása lerövidíti  
a kisgyerekek asthmás jellegű 
köhögésének időtartamát  
(Azithromycin Shortens ‚Preschool Wheeze’ 
Episodes: Study)

A kisgyerekek asthmás jellegű köhögése a 
fiatal gyerekek kórházi felvételének jelentős 
részét teszi ki, kezelése pedig megoldatlan. 
A szerzők randomizált vizsgálat keretében 
1–3 éves kisgyerekeket három napos azith-
romycin-, ill. placebokezelésben részesítet-
tek. Az antibiotikummal kezelt gyermekek 
epizódja átlagosan 3,4 napig, míg a place-
bóval kezelteké 7,7 napig tartott. Kifeje-
zettebb volt a hatás, ha a kezelést az asth-
más periódus hatodik napja előtt kezdték. 
A cikkhez fűzött szerkesztőségi kommentár 
óvatosságra int az antibiotikum adásával 
kapcsolatban, hiszen a panaszok legnagyobb 
részét vírusinfekció okozza, kórházi felvétel-
re csak a legsúlyosabb esetekben kerül sor, 
a többiek otthon, antibiotikus kezelés nélkül 
is meggyógyulnak.

Bronchiolitis kezelése  
hipertóniás sóval  
(Hypertonic Saline for Bronchiolitis)

A csecsemőkori kórházi felvételek 2–3%-a 
történik akut bronchiolitis miatt, és az esetek 
több mint felében a későbbi években asth-
más jellegű köhögés alakul ki. Az akut 
bronchiolitis kezelésére számos módszerrel 
kísérleteztek, ezek közül egyik a porlasztott 
hipertóniás sóoldattal való terápia. Bár ren-
geteg vizsgálat történt, az eredmények in-
terpretálása igen nehéz, mert különbözőek 
a bronchiolitis diagnosztikai kritériumai, a 
vizsgálatba bevont betegek, a betegség sú-
lyosságának megítélése, a használt só kon-
centrációja stb. A Cochrane review 2013-
ban végzett metaanalízise ennek ellenére 
arra a következtetésre jutott, hogy a hiper-
tóniás só használata csökkenti a kórházi 
felvétel időtartamát és a betegség súlyos-

ságát. Az azóta megjelent, nagyobb beteg-
számú betegen végzett randomizált, kettős-
vak vizsgálatok azonban ennek ellentmon-
danak. Úgy tűnik, hogy a hipertóniás sóoldat 
semmivel sem effektívebb, mint a normo-
tóniás sóoldat, a salbutamol, vagy ha sem-
milyen kezelést sem végzünk. Az utolsó 
évek vizsgálatai egyre inkább arra utalnak, 
hogy minél kevésbé avatkozunk be a folya-
matba, annál jobb a gyereknek. Ágynyuga-
lom, alvás, megfelelő hidratáció, itatás több 
haszonnal jár, mint rendszeres időközökben 
olyan beavatkozást végezni a kisgyereknél, 
amely legjobb esetben is kérdéses ered-
ménnyel jár. 

A magzat boncolása megerősíti  
a Zika-vírusfertőzés és microcephalia 
közötti összefüggést  
(Fetal Autopsy Report Strengthens  
Zika–Microcephaly Link)

A N. Engl.J of Med. online publikált február 
10-i számában szlovén szerzők ismertetik 
egy Brazíliából hazatért terhes nő kórtörté-
netét. A nő önkéntesként dolgozott Brazília 
Zika-vírus által leginkább érintett területén. 
A terhesség 13. hetében láz, izomfájdalom, 
szem mögötti fájdalom, kiütés jelentkezett. 
A 14. és 20 héten elvégzett ultrahangvizs-
gálat normális eredménnyel járt. A terhes-
ség 28. hetében a nő visszatért Szlovéniába, 
ahol a 29. héten elvégzett ultrahangvizsgá-
lat már microcephaliát és a placenta, vala-
mint az agy meszesedéseit mutatta. Az anya 
kérésére abortusz történt. A magzati agy 4 
standard deviációval volt az átlag alatt, hiá-
nyoztak a gyrusok, mindkét oldalkamra je-
lentős tágulatot mutatott, és az idegrend-
szer egész területén meszesedéseket ta-
láltak. rT-PCr-rel a Zika-vírust ki lehetett 
mutatni az agyszövetben, de csak ott. Az 
újság szerkesztőségi kommentárban arra 
mutat rá, hogy bár az eset elég meggyőző, 
még mindig nincs elegendő bizonyíték az 
összefüggésre. Nem ismert, hogy a terhes-
ség melyik szakaszában elszenvedett infek-
ció okozhatja a rendellenességeket, és arra 
sincs elegendő adat, hogy mekkora a ter-
hesek rizikója. Ennek oka, hogy nincs adek-
vát szűrési módszer. Az rT-PCr csak virémia 
esetén pozitív, és ez a periódus nagyon 
rövid is lehet, a többi módszer pedig sok-
szor ad keresztreakciót más flavovírustör-
zsekkel. 

Kardos 
Gabriella 

rovata
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Újabb vizsgálatok erősítették meg 
a L. reuteri Protectis hatékonyságát 

acut gastroenteritisben
dr. Karoliny Anna gyermek-gasztrorenterológus (Heim pál Gyermekkórház)

Csecsemő- és gyermekkorban hazánkban is az acut gastroenteritis 
(AGE) az egyik leggyakoribb, kórházi kezelést igénylő megbetege-
dés. A betegség súlyosbodását, a beteg állapotának romlását  
a rehidráló folyadék használata szignifikánsan csökkenti, de a be-
tegség időtartamára nincs hatással. Számos vizsgálat igazolja azon-
ban egyes probiotikus törzsek hatását a betegség természetes 
lefolyására. Ismert az is, hogy az egyes törzsek hatékonysága nem 
egy forma, az adott indikációban kell az adott törzs hatékonysá gát 
bizonyítani. A probiotikum-választásnál körültekintően kell eljárni: 
biztonságos készítmény választása javasolt, amely megfelelő csí-
raszám ban eljut a vastagbélbe, adherens a bélfalhoz, perzisztáló 
jelenlétet biztosít a bélben, hatékonyságát magas evidenciaszintű 
tanulmányok bizonyítják. 

Az ESPGHAN (The European Society for Paediatric Gastroente-
rology Hepatology and Nutrition) 2014-ben, a Journal of Pediatric 
Gastroenterology & Nutrition-ben foglalt állást a probiotikumok 
használatáról acut gastroenteritisben (1). A Cohrane adatbá-
zisban  2010-ig megjelent vizsgálatok alapján négy probiotikus törzs 
esetében fogalmazott meg pozitív ajánlást: eszerint a Lactobacillus 
reuteri – valamint másik három probiotikus törzs – hatásossága min-
den életkorban bizonyított, szignifikánsan csökkenti acut gastroen-
teritisben a hasmenéses napok számát, használatuk javasolt. 

Napjainkban a L. reuterivel kapcsolatban újabb vizsgálatok ered-
ménye látott napvilágot, amelyek a korábbi eredményeket erősítet-
ték meg. Dinleyici és munkatársai (2) által végzett kontrollált, rando-
mizált, multicentrikus vizsgálatba 127, 3 és 60 hónap közötti, AGE 
miatt hospitalizált gyermeket vontak be. A gyermekek az orális re-
hidráló folyadék vagy az intravénás rehidrálás mellett napi 5 csepp 
(108 CFU) L. reuteri-terápiában részesültek, vagy placebót kaptak. A 
kezelés második napján a hasmenéses tünetek szignifikáns csökke-
nését tapasztalták: a L. reuteri-kezelésben részesülő gyermekek felé-
nél megszűnt a hasmenés, szemben a placebót kapó csoporttal, itt 
a gyermekek 95%-a továbbra is kifejezett tünetekről számolt be. 

Szajewska és munkatársai (3) 2014-ben megjelent metaanalízise 
a fentieket erősítette meg: a L. reuteri használata szignifikánsan csök-
kenti a hasmenéssel töltött napok számát, a kórházi kezelés időtar-
tamát, használatának segítségével a gyermekek többségénél a 
kezelés harmadik napjára megszűnik a hasmenés.

A fenti vizsgálatok is alátámasztják a L. reuteri jótékony hatását 
acut gastroenteritisben. A klinikai eredmények mellett egyre több 
ismeret lát napvilágot a L. reuteri működéséről is. A probiotikumok 
jótékony hatásukat összetett módon fejtik ki: jelenlétükkel meg-
gátolják a patogén ágensek elszaporodását, újraépítik a bélflórát. 
Immunmoduláns hatásuknak köszönhetően elősegítik az antiin-
flammatorikus faktorok termelődését, stimulálják az adaptív immun-
rendszert, a pro-inflammatorikus faktorokat gátolják. 

A L. reuteri mindemellett tejsav és ecetsav termelésével a béltar-
talom pH-jának csökkenését idézi elő, amely a patogén kórokozók 
szaporodását nehezíti. Emellett egyedülálló módon glycerol jelen-
létében reuterint (3-hydroxypropionaldehyde) termel, amely a fe-
hérjemolekulák thiol csoportjaival interakcióba lépve a kórokozók-

ban oxidatív stresszhez vezet, gátolja a patogének szaporodását. 
Hatékony a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok ellen, vala-
mint a vírusok, protozonok és gombák ellen is, ártalmatlan viszont 
a bélflóra jótékony törzseire, így a Bifidobaktériumokra és Lactoba-
cillusokra. Ismert emellett (4), hogy elősegíti az epithelialis sejtek 
proliferációját és migrációját, javítja a bél barrier funkcióját és csök-
kenti a bakteriális transzlokációt. Mindezek hozzájárulnak a beteg 
panaszainak csökkenéséhez és a gyógyuláshoz. Fontos szempont 
még a biztonság: a L. reuteri törzset az anyatejből izolálták, a haté-
konyságot és a biztonságosságot számos, főképp gyermekek be-
vonásával végzett vizsgálat igazolja, koraszülöttek, immundeficien-
sek körében is biztonságosan alkalmazható.

A legújabb vizsgálatok, a hatásmechanizmus pontosabb is-
merete tehát alátámasztja a korábbi eredményeket: a Lacto-
bacillus reuteri alkalmazása jótékony hatású, biztonságos 
acut gastroentertisben. 

1. Szajewska, Hania*; Guarino, Alfredo†; Hojsak, Iva‡; Indrio, Flavia§; Kolacek, Sanja‡; Shamir, Raanan||; 
Vandenplas, Yvan¶; Weizman, Zvi  Medical Position Papers: Use of Probiotics for Mana-
gement of Acute Gastroenteritis Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition April 2014 
– Volume 58 – Issue 4 – p 531–539

2. Cagri Dinleyici, , PROBAGE Study Group*, Yvan Vandenplas2: Lactobacillus reuteri DSM 17938 
effectively reduces the duration of acute diarrhoea in hospitalised children Foun-
dation Acta Pædiatrica. Published by John Wiley & Sons Ltd 2014 103, pp. e300–e305

3. H. Szajewska1, M. Urbańska1, A. Chmielewska1, Z. Weizman2 and R. Shamir3 Meta-analysis: 
Lactobacillus reuteri strain DSM 17938 (and the original strain ATCC 55730) for 
treating acute gastroenteritis in children Beneficial Microbes, September 2014; 5(3): 1-9 
Wageningen Academic  Publishers ISSN 1876-2833 print, ISSN 1876-2891 online, DOI 10.3920/
BM2013.0056 1 

4. Preidis et al. (2012) Probiotics stimulate enterocyte migration and microbial diversity 
in the neonatal mouse intestine. FASEB J. 26: 1960-1969. [L. reuteri DSM 17938, ATCC PTA 
6475]
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Budapesttől 20 percre az M5 autópálya mellett Hernád és Újhartyán 
települések házi gyermekorvosi praxisa eladó. Kártyaszám: 800, ill. 600 
ügyelni nem kell. Tőkét nem igényel, hosszú távú kamatmentes 
részletekben kifizethető. Ugyanitt átmenetileg tartós helyettest is 
keresek. Érdeklődés: Dr. Kovács Ákos +36 30 933 1978  akos.kovacs@
gmail.com

Nyugdíjazás miatt a Balatontól 12 km-re, Lengyeltótin 31 évig egy 
kézben lévő házi gyermekorvosi praxis eladó, 2016. február 1-től. 
Szolgálati lakás van, központi ügyelet felnőtt-gyerek vegyes, az 
ügyeletben való részvétel fakultatív. Irányár 3 havi finanszírozási díj, 
kifizetése megbeszélés tárgyát képezi. Praxislétszám: 830 fő. 
Elérhetőség: +36 30 411 1957

Nyíregyházához közel, Nagykállón 1050 fős gyermekorvosi praxis 
eladó. Központi ügyelet megoldott. dr.kiss.katalin@freemail.hu, Tel.: 
+36 30 207 7015

Budapesten, belső Óbudán jól bejárható területen kb. 850 fős házi 
gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. Az ellátási területen számos új 
építésű, fiatalos közösségű lakópark is található, amelynek köszönhe-
tően a praxis jó korösszetételű. A rendelő nemrég került felújításra, új 
informatikai rendszerrel és orvosi eszközparkkal van felszerelve.  
A praxishoz nem tartozik iskolai ellátási kötelezettség. A részletekért 
kérem, keressen telefonon: +36 20 475 9772

Dél-Pesten, családi házas övezetben 570 fős, könnyen tovább-
fejleszthető házi gyermekorvosi praxisjog kedvező áron eladó.  
A praxishoz nem tartozik ügyeleti ellátási kötelezettség. Felújított, 
klimatizált, gyorsan megközelíthető rendelő, lelkiismeretes, kedves 
asszisztencia. A praxisjog megvételéhez az oEP pályázati úton vissza 
nem térítendő támogatást nyújt, a részletekért kérem, keressen!  
Tel.: +36 30 230 1566

Szentendrén 900 fős gyermekorvosi praxis eladó, területi ellátási 
kötelezettséggel. Ügyelet megoldott. Helyettesítés a kollégákkal jól 
működik. Elérhetőség: +36 30 558 6303.

Székesfehérvár belvárosában jól jövedelmező házi gyermekorvosi 
praxis eladó. A rendelő felújított, klimatizált, modern nyílászárós.  
A praxis komputeren vezetett. Gyakorlott, komputeren dolgozó, fiatal 
asszisztensnő. Praxislétszám: 1000 fő. Központi ügyelet van. Kórház 
500 m-re. Érdeklődés: +36 70 314 5366 vagy kavassy2@vipmail.hu.

Szombathelyen 850 fő házi gyermekorvosi praxis eladó. Elérhetőség: 
+36 30 692 9917

Budapest, XVIII. kerületben, kertvárosban 700 fős gyermekorvosi 
praxis eladó. Érdeklődni lehet: +36 20 978 1308

Az osztrák határtól 15 km-re, az ország 3. legkeresettebb fürdővárosában 
– Bük, Bük-fürdő – nyugdíjba vonulás miatt 800 fős gyermekorvo si 
praxis eladó. Érdeklődni a +36 30 475 4034-es telefonszámon lehet.

Budapesten, a VIII. kerület felújított részen 600 fős területi ellátási 
kötelezettségű, könnyen továbbfejleszthető házi gyermekorvosi 
praxisjog, amelyhez iskolaorvosi (külön szerződés) és óvodai ellátási 
kötelezettség is tartozik, eladó. Megfelelően felszerelt rendelő, 
lelkiismeretes, kedves asszisztencia, nagyszerű szaktudású, munkájuk-
nak elkötelezett védőnők és kiváló kollégák, akikkel a helyettesítés 
megoldott, biztosítják a kedvező munkafeltételeket. Kórházi központi 
24 órás ügyelet van, tehát a praxist ügyelet nem terheli.  
Vételár és a fizetés módja megbeszélhető. A praxisjog megvételéhez 
az oEP pályázati úton vissza nem térítendő támogatást nyújthat.  
Az önkormányzat új orvosi életpályamodell kialakítását tervezi még 
ebben az évben, amely szolgálati lakást, gépkocsit, a 2. asszisztens 
finanszírozását, az orvosi rendelő ismételt felújítását és a felszerelés 
tovább korszerűsítését jelenti. A részletekért kérem, hogy keressen 
+36 30 212 9622. Visszahívom.

P r a x i s o k

Hosszan tartó betegség után elhunyt szeretett kollégánk,  
Kozaróczy Károly érdi házi gyermekorvos. 

A diploma megszerzését követően 10 évig volt a miskolci Gyermekegész-
ségügyi Központ Perinatalis Intenzív Centrumának orvosa, ezután válasz-
totta a területi gyermek-alapellátást. Házi gyermekorvosként kezdetben 
Sóskúton és Pusztazámorban, majd 20 évig – szinte halála napjáig – Érden 
dolgozott. rendszeresen ügyelt közben a Cserny mentőknél, hosszú ideig 
volt aktív tagja az érdi önkormányzat Szociális Bizottságának. ott volt a 
Házi Gyermekorvosok Egyesületének megalapításánál, és szinte örökös 
résztvevője volt a Kávészünet-konferenciáknak, őszi rendezvényeinknek. 
Folyamatosan képezte magát. Amilyen elszánással harcolt szűkebb és tá-
gabb környezete jobb gyermekorvosi ellátásért, ugyanolyan erővel küzdött 
súlyosbodó betegségével szemben. 65 éves koráig dacolt a sorssal. Fele-
lősségteljesen dolgozó, igaz kollégánkat veszítettük el személyében.

Kedves Karcsi! Egész közösségünknek hiányzol. Nyugodj békében!

A HGYe vezetőséGe nevéBen:
PótA GYörGY elnök 

ELAdáS
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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

A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervező 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.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének szakmai lapja. Megjelenik 1800 példányban. 
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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.

Gyermekorvosi praxis eladó Pakson. Praxislétszám: 780 fő. Érdeklődni 
18 óra után, a +36 30 969 8767 telefonszámon lehet.

Budai kerület mellett, Pest megyében, dinamikusan fejlődő 
településen, nagyon jó pácienskörrel praxis eladó, kedvező fizetési 
feltételekkel. Praxislétszám: 1300 fő. Elérhetőség: +36 30 491 6833

Kispesten, Wekerlei gyermekorvosi körzet eladó. Praxislétszám: 620 
fő. Elérhetőség: +36 20 966 0014

Jászberényben, házi gyermekorvosi körzet praxisjoga nyugdíjazás 
miatt eladó. A jól felszerelt, felújított, klimatizált, önkormányzati 
tulajdonú rendelőért nem kell bérleti díjat fizetni. Gyakorlott, 
számítógépen kiválóan dolgozó asszisztens tovább foglalkoztatható. 
A városban négy gyermekorvosi körzet, szakrendelések, központi 
ügyelet működik. Szabadság esetén a helyettesítés mindig  
megold ható, ügyeleti kötelezettség nincs. Kártyaszám 1000 fő körüli.  
Ár megegyezés szerint, részletfizetés lehetséges. Az önkormányzat 
szándékát fejezte ki a praxisvásárlás megbeszélés szerinti támogatá-
sához. Érdeklődni a +36 30 361 3566 telefonon lehet.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
gyermekorvost keres. A település Pest megyében, Budapesttől 50 
km-re fekszik. A település minden közlekedési eszközzel könnyen 
megközelíthető. A nagyközség lakosságszáma: 4984 fő. A praxis 750 
fős. Ellátandó feladatok: A nagyközség közigazgatási területén a 
gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi feladatok ellátása területi 
ellátási kötelezettséggel vállalkozási formában. Az iskola-egészségügyi 
feladatok ellátása is a gyermekorvos feladata. Egészségügyi szolgálta-
tások terén a településen két háziorvosi körzet, egy gyermekorvosi 
körzet, egy fogorvosi szolgálat és gyógyszertár működik. A rendelő jól 
felszerelt, felújított. Szükség esetén az önkormányzat bérlakást tud 
biztosítani. A praxis a szükséges engedélyek beszerzését követően 
azonnal betölthető. A praxissal kapcsolatban bővebb információt 
Fodor Zoltán polgármester nyújt a +36 20 974 0235 vagy  
a +36 29 462 101-es telefonszámokon.

Balassagyarmaton, Budapesttől 80 km-re területi kötelezettséggel 
házi gyermekorvosi praxis egy, a területen lévő általános iskolai 
ellátással eladó. Kártyaszám 1098. Ügyelni nem kell, helyettesítés 
kollégák kölcsönös helyettesítésével megoldott. Érdeklődni lehet:  
+36 30 396 8278

Budapest, XX. kerületben házi gyermekorvosi körzet praxisjoga 
eladó. A lakosság száma 770 fő. Kártyaszám 670. A praxis  
megvásárlásához az oEP-hez vissza nem térítendő támogatás  
iránt pályázat nyújtható be. A körzet a lakosságszám tekintetében 
megfelel a pályázati feltételeknek. Az ár alkuképes.  
Elérhetőség: +36 30 999 5972

Nagykanizsán lévő 1000 fős házi gyermekorvosi praxisomat  
kb. 1 év múlva, nyugdíjazás miatt eladnám.  
Elérhetőség: drkerteszedit@upcmail.hu

Helyettesítést vállal praktizáló gyermekgyógyász főorvos  
a Velencei-tó környékén +36 30 850 30 41 dr. Valkó Péter

Budapest, II. kerületi körzetbe keresek olyan helyettes gyermek-
gyógyász szakorvost, aki előre megbeszélt időpontban napi 2-3 órát 
helyettesít hivatalos formában. Az ezzel kapcsolatos ügyintézést, 
költségeket természetesen vállalom. dr Czok Melinda.  
Elérhetőség: +36 30 361 2431

Pesthez 30 km-re lévő kisvárosban nagy létszámú praxisba keresek 
heti 1-2 alkalomra helyettest, számlaképes kollégát. Praxislétszám: 
1750 fő. Elérhetőség: fera@vnet.hu

Budapest I., II. vagy XII. kerületében házi gyermekorvosi praxist 
vásárolnék. Elérhetőség: +36 30 992 2858

véTEL

HELYETTESíTéS


