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Tutor-kérdés

•M
 it végeztünk? – beszámoló

Háziorvos–rezidensnek kötelező, gyermekorvos-rezidensnek nem kötelező a házi gyermekorvosnál végzett gyakorlat. Miért nem az? Mert a gyermekgyógyászat illetékesei úgy
gondolták, hogy az alapellátási gyakorlatot a gyermekkórházak, gyermekklinikák sürgősségi betegellátó osztályain is meg lehet szerezni.
Háziorvosi rezidensek számára közel 20 éve kialakult az oktató házi gyermekorvosok
hálózata, a gyermekgyógyász-szakorvosjelöltek számára még ma sem. Miért? Csak reméljük, hogy nem azért, mert fent úgy gondolták, hogy a háziorvosoknak lesz szükségük a gyermekek alapellátásához szükséges ismeretekre, a gyermekorvosoknak viszont
nem.
Családorvosi (miért családorvosi, miért nem háziorvosi?) képzés keretében minden
házi gyermekorvos, aki a 90-es években valamiért ezt felvállalta, oktathatja a gyermekalapellátást. Gyermekgyógyászati tanszékekről ezzel szemben még azokhoz a házi gyermekorvosokhoz is alig-alig küldenek szakorvosjelöltet, akik vállalnák a tutorálást.
Egyáltalán: ki lehet tutor? Mindenki? Akárki? Homeopata, oltásellenző, továbbképzéseket folyamatosan negligáló is? Van valami válogatási elv, képzés vagy vizsga? Számon
kéri valaki, hogy ki, mit oktat?
Felkészült kollégáink nemrég javaslatot tettek a gyermek-alapellátás tutorképzésének
tananyagára. De ki oktatja majd a tutorokat? És ki választja ki a tutorképzésre alkalmasnak
látszókat? Vagy aki háziorvosi rezidenseket eddig speciális képzés és ellenőrzés nélkül
tutorálhatott, az minden további nélkül a gyermekgyógyász-szakorvosjelöltek alapellátási gyakorlatának irányítására is alkalmas? Biztos?
Kérdések tehát vannak. Még válaszok is. Csak a megoldás várat hosszú ideje magára.
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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2016-ban:

MIT VÉGEZTÜNK?
Beszámoló a hgye vezetőségének 2012 és 2016 között végzett tevékenységéről

Ilyenkor, a HGYE őszi konferenciája és
vezetőségválasztás idején hagyomány
és kötelesség is, hogy vezetőségünk
beszámoljon arról, mit végzett megbízatása 4 éve alatt.
Aki nem követi mindennapjainkat, nem olvassa a Hírvivőt, nem jár a Kávészünetre,
vagy az őszi konferenciákra, nem ismeri a
Koragyermekkori Programban végzett szerteágazó munkánkat, a Gyermekorvosi Alapellátás elkészült kézikönyvét, nem hallott
a Gyermek-alalepellátási Akadémiáról, az
MGYT–HGYE közös Gyermek-alapellátási
Szekciójáról, Szakmai Kollégiumban elért
eredményeinkről, EAP-n ECPCP-n belüli nemzetközi tevékenységünkről, finanszírozásunk
emelésében, a praxisvásárlás könnyítésében,
a gyermek-alapellátás tutorhálózatának létrehozásában, a szakvizsgájukat követően
alapellátásba kerülő gyermekgyógyászok
képzésének elindításában játszott szerepünkről, szóval, akik nem tudnak minderről,
azoknak tűnhet úgy, hogy nem tettünk túl
sokat. Nem hibáztathatjuk ezért őket, hisz'
magánügy, hogy követi-e valaki a HGYE
mindennapjait vagy sem.
Az alábbiakban összefoglaljuk, mit tettünk a gyermek-alapellátás és kollégáink
érdekében az elmúlt négy év alatt.
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Könyv készült a házi
gyermekorvoslásról
„Az elsődleges gyermekorvoslás gyakorlata”
című könyvnek a megjelenése fontos esemény egyesületünk és a magyar házi gyermekorvoslás történetében. Volt, aki nem
értette, hogy a sok, különböző tematikájú,
a gyermekgyógyászat valamelyik részterületéről szóló színvonalas, angol és magyar
nyelvű kiadványok között miért van szükség
egy ilyen tematikájú kézikönyvre is? A válasz:
azért, mert hiányt pótol!
Ez a kézikönyv a szakma identitásának a
jelképe. A házi gyermekorvoslás öndefiníciójával hozzájárul ennek a fontos gyermekgyógyászati részterületnek a fennmaradásához és fejlődéséhez.
A sajátos módszertan bemutatása mellett bepillantást enged a könyv egy gyermekorvosi praxis „mindennapi” életébe, és
mint kézikönyv azokat az ismereteket is
tartalmazza, amelyek a gyermekorvosi praxisok működtetéséhez szükségesek. Olyan
ismeretanyag kerül ezzel az érdeklődő kezébe, amely egyáltalán nem, vagy csak rész-

ben sajátítható el a klinikai-kórházi gyermekgyógyászat oktatásának hagyományos keretei között. Nemcsak a gyermekgyógyász/
háziorvos-rezidensek számára hasznos, de
elolvasása az évek, évtizedek óta a területi
gyermekorvosi ellátásban dolgozó kollégáink munkáját is segítheti.
Koragyermekkori program
TÁMOP 6. 1. 4.
A gyermekek egészsége, fejlődése, további
sorsa nagyrészt a csecsemő- és a kisgyermekkorban (0 és 7 éves kor között) dől el.
Nem mindegy ezért, hogy a megszületést
követő időszakban a kisgyermekeket men�nyire korszerű ismeretekkel rendelkező
szülők és védőnők gondozzák, hogy a gyermekeket ellátó házi gyermekorvosok és
háziorvosok milyen mértékben rendelkeznek a praxisuk menedzseléséhez szükséges
speciális ismeretekkel. Ezért tartjuk eredménynek, hogy egyesületünknek sikerült
bekapcsolódnia a TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori Program munkájába. Soha ennyien
nem vettünk még részt ilyen magasan
jegyzett továbbképzési program megalkotásában.
A Koragyermekkori Program az első
olyan komplex helyzetfelmérés, amely egyszerre próbálja meg a gyermekek egészségügyi alapellátásában részt vevő valamennyi
szereplő helyét, tevékenységét és együttműködését a korszerű elvek mentén újragondolni. Céljaiban, tartalmában hiánypótló, átfogó, korszerű tananyag és módszertani fejlesztés.
Informatikai fejlesztéseinek alkalmazásával korszerűbbé válhat a praxisok munkája,
tréningszerű, posztgraduális továbbképzései
fejlesztik a kollégák kommunikációs készségét.
Sokan közülünk nem ismerik még azokat
a dokumentumokat, amelyek a fejlesztés
három és fél éve során készültek, pedig alkotóik nem az asztalfióknak szánták azokat.
A házi gyermekorvosi ellátást közelebbről
érintő képzési anyagok felhasználása szempontjából hasznos lett volna, ha – a védőnőihez hasonlóan – létrejöhetett volna egy
Házi Gyermekorvosi Módszertani Egység is.
Ennek létrehozása azonban ezúttal nem
sikerült…
A Koragyermekkori Program mellett a
TÁMOP 6.2.5 keretében az egészségügyi
ellátórendszer szervezeti hatékonyságának
fejlesztésében is részt vettünk.

Rendezvényeink
Idén a XVIII. Kávészünetet rendeztük meg,
most a XXII. őszi szakmapolitikai konfe
renciát szervezzük. Májusban harmadik al
kalommal tartottunk feltűnő érdeklődés
sel kísért Precongress-meetinget Siófokon,
2015-ben az MGYT-vel közösen szerveztük
a Gyermekorvostársaság Nagygyűlését. Rendezvényeink a hazai gyermekgyógyászat
számon tartott, kiemelkedő részvétellel kísért eseményei.
Életre hívtuk az országszerte továbbképzéseket szervező Gyermek-alapellátási Akadémiát, az MGYT–HGYE közös Gyermekalapellátási Szekcióját, állásfoglalások ké
szítésében vettünk részt – legutóbb pl. a
Meningococcus-megbetegedés első ellátására, a kalciummal kapcsolatos tévhitekre,
az antibiotikum-abúzus elkerülésére vonatkozóan.
Együttműködés
Szélesedik együttműködésünk az MGYT-vel,
hat vezetőségi tagunk képviseli szervezetünket az elnökségében, együttműködünk
az OGYEI-vel, illetve utódjával, a NEFI-vel.
A Gyermekgyógyászat, a Gyermekorvos
Továbbképzés, a Gyermeklét újságokban
szerkesztői, rovatvezetői feladatot látunk el.
Részt veszünk az „Összefogás az egészséges
gyermekekért” programban, az „Első 1000
nap” prevenciós kampányban. Szakmai Bizottságunk elnöke tagja az Evidencia Bizottságnak, a Védőoltási Tanácsadó Testületnek,
de jelen vagyunk a Gyermekbiztonsági Tanácsban is.
Egyre több kollégánk kapcsolódik be a
Családorvosi Tanszékek oktatóhálózatába,
mind többen veszünk részt a graduális és
posztgraduális orvosképzésben. Vezetőségi
tagjaink saját régiójukban, szűkebb hazájukban is szervezik a továbbképzéseket.
Érdekvédelem –
szakmapolitika
Az EMMI államtitkárságánál a MOK, FAKOOSZ,
OTH, OEP képviselőivel kooperálva részt
vettünk a finanszírozásbővítési tárgyalásokban, eredménynek tartjuk, hogy vissza nem
térítendő hitellel támogatják a praxisvásárlást, és hogy elszámolható lett a praxisvásárlásra fordított összeg, ami felgyorsíthatja
végre a praxisok adásvételét, és túl ezen,
csökkenti a visszavonulás financiális terheit.
Küzdöttünk az iparűzési adó megszünte
téséért, de mivel a döntés az önkormányza-

a tutorálásról, a házigyermekorvos-tutorok
módszertani képzéséről.
Növekvő számban kérik fel a családorvosi tanszékek kollégáinkat arra, hogy vegyenek részt a háziorvosi rezidensek képzé
sében, vizsgáztatásában.

tok hatáskörébe tartozik, nem sikerült országszerte egységes gyakorlatot kialakít
tatni.
Következetes kiállásunknak is köszönhető, hogy az eddig szokásos keretszámon
felül, 2016 őszén megkezdődhetett 40
olyan gyermekgyógyász-rezidens képzése
is, akik vállalták, hogy szakorvosi vizsgájukat
követően az alapellátásban vállalnak munkát.
A TÁMOP 6.1.4. program keretében lehetőség adódott a házigyermekorvos-tutorhá

lózat módszertani és szervezeti fejlesztésének kidolgozására is. Felmérés készült a
házi gyermekorvosi tutorrendszer jelenlegi
helyzetéről, a tanszékek vezetőivel egyeztetve dokumentum született az intézményi
vállalásokról, a házi gyermekorvosi tutorok
kiválasztásáról, pályáztatásáról, az oktatás
követelményrendszeréről, a gyermekorvosi
és családorvosi tanszékek együttműködéséről, szerepéről, a tutorok finanszírozásáról.
Vezetőségünk tagjainak és további kollégák
részvételével 270 oldalas kiadvány készült

Szakmai Kollégium
Gyermek-alapellátás Tanácsa
A megújult szakmai kollégiumok 2011-ben
jöttek létre. A Szakmai Kollégium Gyermekalapellátás Tanácsa 15 tagjából 6 jelenleg is
tagja a HGYE vezetőségének.
A Tanács határozatokat hozhat különböző témákban, amelyeket a háromtagú Gyermek-alapellátás Tagozatnak továbbít, a tagozat véleményezés után pedig köteles
azokat továbbítani a miniszternek. A tanácsban ellenérdekelt felek is ültek egymás
mellett, mégis sikerült konszenzussal a legtöbb esetben egyhangúan határozatokat
hozni.
Évente 3–5 alkalommal üléseztünk. A humán erőforrás helyzete, az ezzel kapcsolatos
megoldási lehetőségek, a struktúramódosítás, feladataink racionalizálása tartozott a
legfontosabb témák közé. A házi gyermekorvosi utánpótlás helyzete alapján javaslatot
tettünk évi 40 olyan rezidens képzésére, akik
szakvizsgájukat követően belépnek a házi
gyermekorvosi rendszerbe.
Az iskola-egészségügy terén a párhuzamosságok megszüntetését, a szűrővizsgálatok észszerűsítését, a dokumentáció egyszerűsítését, a számítógépes adatrögzítés teljes
körű bevezetését javasoltuk. Elértük, hogy
óvodában ne kelljen az orvosnak szűrővizsgálatot végeznie.
Határozat született arról is, hogy gyermeket a nap 24 órájában csecsemő- és gyermekgyógyász lásson el, ez az esélyegyenlőség szempontjából az egész ország területén
megoldandó kérdés. Az ügyeleti ellátás országos problémáinak megszüntetését (az
ügyelet helye, feladata, finanszírozása) az
elmúlt évek hosszú egyeztetései után jelenleg már a klinikum képviselői is támogatják.
Határozatot hoztunk a házi gyermekorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi minimumfeltételekről, a finanszírozásról, a továbbképzésekről. Új indikátorokat és igazságosabb rendszert javasoltunk.
Az „Elsődleges Gyermekellátó és Prevenciós Szakorvos” – ráépített szakvizsgára tett
ajánlásunk ellenszavazat nélkül került elfogadásra, és támogatta azt a Kollégium Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Tanácsa is.
Több mint száz irányelv aktualizálásában
vettünk részt (fejlesztés, illetve véleményezés), közülük talán az egyik legfontosabb a
házi gyermekorvosi hatásköri lista. A gyermekbántalmazás, elhanyagolás és a TÁMOP
6.1.4. program aktualitásai is rendszeresen
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szóba kerültek. Az iskolai testnevelés-besorolás megújítása, a mindennapos testnevelés egészségfejlesztési kritériumai is a témák
között szerepeltek.
Az új szakmai kollégiumi tanácsok még
nem álltak fel annak ellenére, hogy a szakmai szervezetek megtették a személyi ös�szetételre vonatkozó javaslataikat.

orvosok, gyógyszerészek és asszisztensek
dolgoztak, szerepünk volt a menekültek
határon belüli és kívüli gyógyszerellátásának
folyamatos és hosszabb távú biztosításában.
Vállalásunk elismerést vívott ki az európai
társszervezetek körében, kiállásunkat az EAP
és az ECPCP elnöke is példaként állította
minden orvosszervezet elé.

Szakmai Kollégium
Gyermek-alapellátás
tagozata
A tagozat vezetésére 2015-ben a HGYE elnöke és alelnöke kapott felkérést. Kiemelt
feladatunk volt az alapellátási törvény véleményezése (először jelent meg törvényben
a háziorvos szó mellett egyenlő súllyal a
házi gyermekorvos kifejezés). Kifejtettük álláspontunkat a gyermekellátás finanszírozási kérdéseiben, a mikrotérségek ellátására
vonatkozó koncepciót illetően, és sürgettük
a kollegiális vezetői hálózat ismételt kiépítését, második szakdolgozó alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek megteremtését.
Delegáltunk tagokat a Gyermekgyógyászati, a Háziorvosi és a Neonatológiai Tanácsba.
A tagozat javaslata alapján végre megszüntették az iskolai táborozások előtti kötelező orvosi vizsgálatok értelmetlen rendszerét.

Médiamegjelenés
A Hírvivő XXI. évfolyamánál tart, tartalma és
formája is emeli a HGYE imázsát. Ez az
egyetlen hazai szaklap, amely a házi gyermekorvosi ellátás gondjaival folyamatosan
és részletekbe menően foglalkozik. Megjelentetése ugyan veszteséges, de tagjaink
tájékoztatása és a szponzortámogatások
összességének fenntartása érdekében a további kiadása változatlanul célszerű.
Az online felületek területén előbbre léptünk. Honlapunkat (www.hgye.hu) fejlesztettük, de látogatottságával továbbra sem
lehetünk elégedettek. Új elemekkel gazdagítottuk az elektronikus médiában való jelenlétünket, kialakítottuk GyermekLét (www.
gyermeklet.hu), valamint az Alapellátási
Szekció (www.hgyoszekcio.hu) honlapjait.
A közösségi médiában megteremtettük az
egyesület facebook-profilját.
A napi aktualitásokról az ún. Apró-híreken keresztül tájékoztatjuk kollégáinkat.
Médiajelenlétünk egyre aktívabb, rendszeresen megszólalunk az országos (Medical
Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Kossuth Rádió/Napközben/, MTV, TV2, RTL, ATV,
Hír TV, Lánchíd Rádió, Class FM stb.) és helyi
médiumokban, részt veszünk a Rotavírus,
Varicella, HPV és a kullancs által terjesztett
meningoencephalitis elleni védőoltási kampányban.
Szerkesztjük a szülők felé történő kommunikáció szempontjából hiánypótló és
autentikus, Falus András akadémikus nevével fémjelzett Eduvitalt.

Nemzetközi tevékenység
Az ECPCP (European Confederation of Primary Care Paediatricians) és az EAP (European Academy of Paediatrics) munkájába
szervesen bekapcsolódtunk. Az EAP alapellátási munkacsoportjában végzett tevékenységünket üléselnöki megbízásokkal ismerték el az akadémia 2500–3000 fős európai
kongresszusain, delegáltunk felkérést kapott
közlemény megírására, több esetben tartottunk a két szervezetben előadást. Részt vettünk az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok képzési curriculumának készítésében
és lefordítottuk azt magyarra, tagjai vagyunk
a primer gyermekellátás indikátorait (COSI)
kidolgozó csoportnak és teszteljük azok alkalmazhatóságát. Méltányolják a magyar
csoport aktivitását az EAPRASnet alapellátásban végzett felméréseiben. Több európai
értekezletet is szerveztünk Budapesten,
előadásra kérték fel képviselőnket a CIP
(Consensus in Pediatrics) bangkoki és budapesti konferenciáján.
Közélet
2015-ben önkéntes orvoscsoportot szerveztünk a fővárosba érkező menekültek orvosi
ellátására. A közel 40 fős csapatban alap- és
kórházi ellátásban dolgozó gyermekorvosok
mellett gyermekgyógyász-rezidensek, házi-
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Jogsegélyszolgálat
A jogsegélyszolgálat a szervezet megalakulásától kezdve működik. Telefonos ügyeletet
tartunk minden pénteken 14 és 16 óra között, ekkor van lehetőség a telefonos tanácsadás igénybevételére, illetve időpont-egyeztetésre, de a hét többi napján is fogadjuk a
telefonokat.
Válaszolunk a szolgálathoz írt levelekre is,
a kollégák aktuális problémáik megoldásához kérnek támogatást. A jelentkezők kb.
10%-ával kerül sor – egy vagy két alkalommal – személyes találkozásra is, ha az ügy
bonyolultsága ezt megkívánja.
Gyakori problémák: praxisjog adásvétele,
az érték meghatározása; köznevelési intézeti igazolások; diétás étkezésre jogosító igazo-

lások kiadása; iparűzési adó; munkavállaló
val, más alkalmazottakkal kapcsolatos mun
kajogi kérdések, hatóságokkal fennálló vitás
esetek; öröklési, finanszírozási, jogszabály-ér
telmezéssel összefüggő problémák.
Pénzügyi helyzet
A szervezet pénzügyi, gazdasági helyzete
kiegyensúlyozott. Szponzorainkkal történő
együttműködésünk, tagdíjbevételeink és a
konferenciáink nyeresége biztosítja az egyesület biztonságos gazdálkodását.
Bevételeink 2012 és 2016 között évente
40 és 45 millió forint között mozogtak, a fő
tételeket a tagdíjak, a konferenciabevételek,
valamint a hirdetési és támogatási összegek
adták. A kiadások mértékét a bevételek határozták meg, így ezek évente ritkán, és csak
kis mértékben haladták meg a bevételeket,
ami lehetővé tette, hogy az egyesület évente 10–15 millió forint tartalékkal rendelkezik.
Az eredményes gazdálkodás engedte meg
a kézikönyv kiadásának finanszírozását, amelyet az EMMI is 2 millió forint, vissza nem
térítendő támogatással segített.
Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket a hatályos jogszabályoknak megfelelően
teljesítjük.
Változatlanul
megoldatlan
Terelünk azért magunk előtt hosszú ideje
megoldatlan gondokat is.
Nehezen, többnyire csak értékük alatt
adhatók el a praxisok, feladataink között sok
az irracionális elem, elavultak a kompetenciahatárok, hiányoznak a magasan kvalifikált szakdolgozók, a gazdaságilag stagnáló
és leszakadó térségekben nincs gyermekorvosi alapellátás, ügyeleti időszakban sokszor a felnőttek ellátása okoz nyomasztó
gondot számunkra. Párhuzamos vizsgálatokat végez iskolaorvos és házi gyermekorvos, idejétmúlt előírások miatt magas a
felesleges orvos–beteg találkozások száma,
nem szereznek alapellátási gyakorlatot a
szakorvosjelöltek, elfogadhatatlanul nagy
arányunkat sújtja degresszív pontérték,
konzerválódott finanszírozási elvek, elavult
önkormányzati gondolkodásmód nehezítik
az ellátóhálózat korszerűsítését. Változatlanul hiányoznak a gyermek-alapellátásból a
háziorvosi rendszer rég kiépült intézményeinek pandantjai.
Nem csoda így, ha alacsony a pályánk
attraktivitása. És logikus, hogy a megválasztott vezetőség minden erőfeszítésének erre
kell irányulnia.
A HGYE vezetősége nevében:
Póta György
elnök

Professzionális vezetést,
érdekképviselet helyett
érdekérvényesítést!
A HGYE vezetőségén belül több mint egy
éve erősödött fel a vita arról, hogy megtettünk, megteszünk-e mindent céljaink eléréséért, kellően hatékonyak vagyunk-e.
Egyetértettünk abban, hogy az elmúlt
négy évre kapott vezetőségi megbízatásunk alatt – valószínűleg az érdekvédelemben és szakmai területen elért eddigi eredményeink alapján – a korábbiaknál több
feladatot kaptunk és több újszerű kihívást
vállaltunk. Feladataink jelentős mértékben
kötötték le kapacitásunkat, ami közrejátszhatott abban, hogy szembetűnőbbé váltak
vezetési hiányosságaink. Érzékeltük, hogy
nem mindenki dolgozik maximális erőfeszítéssel, de figyelemreméltó ellenvetés volt,
hogy rossz a munkamegosztás, túl kevés
ember kap túl sok megbízást, vagy az, hogy
egy civil szervezet önkéntes tisztségviselőit nem lehet „kényszeríteni” arra, hogy még
többet vállaljanak. Konszenzus volt abban,
hogy hiányzik a számonkérés, ha valaki nem
úgy látja el feladatát, ahogy várnánk, és
abban is, hogy nehéz úgy előbbre jutni, ha
a megoldásra váró gondok általunk kijelölt
prioritásaitól újabb és újabb, „kívülről” jövő
szakmai vagy kormányzati megbízások, kérések veszik el időnket, vonják el energi
ánkat.
Felmerült, hogy talán eredményesebbek
lehetnénk, ha évente nem csupán 8–10,
hanem ennél több alkalommal jönnénk
össze egész napos „vezetőségire”, és többen
nehezményezték, hogy kifogásolható tájékoztatási szokásaink miatt a vezetőség egy
része sokszor csak „szelektált” információkhoz jut. Érzékeltük közben azt is, nem elég
„élő” a vezetőség és a tagság kapcsolata,
nem használjuk ki pl. a HGYE küldötteiben
feszülő „humán erőforrást”.
Konszenzus volt abban, hogy az elmúlt
20 év alatt elértük a házi gyermekorvosi
hálózat konszolidációját, megkerülhetetlenekké váltunk, „megszerveztük” magunkat,
és 1500 gyermekorvost magába foglaló
közösségünknek része van többek között a
hazai védőoltási rendszer mintaszerű eredményeiben, a kórházi beutalások csökkenő
számában, az antibiotikum-abúzus gyermekkori visszaszorításában. Nagyjából biztonságban dolgozhatunk, képesek vagyunk
alapellátó gyermekorvosként többé-kevés-

bé megfelelő körülményeket biztosítani
családunknak.
Eredményeink mellett vannak hosszú
ideje meglevő gondjaink is, amelyek megoldása ugyan országos intézetek, egyetemi
tanszékek kompetenciájába tartozna, megoldatlanságuk azonban bennünket terhel.
Vitát generált, hogy nem érnénk-e el
több eredményt érdekeink „hangosabb”
képviseletével, konfliktusok akár látványos
felvállalásával, mint kompromisszumkészséggel. Huszár András, egyesületünk alapító,
és 16 éven át volt elnöke, a HGYE tanácsadó
testületének tagja kifejezetten fájlalta, hogy
kerüljük a „hatalommal” történő összecsa
pásokat, míg Póta György, jelenlegi elnök
úgy érvelt, hogy úgy néz ki, csendben vitatkozva is lehet komoly eredményeket elérni.
Miután eljutottunk oda, hogy hatékonyságunk javítása nem oldható meg tevékenységünk újragondolása nélkül, professzionális tanácsadók segítségét kértük. Most,
tisztújítás előtt összefoglaljuk a konzultációk
eredményeit, útravalóul is szolgálva ezzel a
most megválasztandó új vezetőségnek.
A változtatás szükségességét két aspektusból, a HGYE feladatainak és a HGYE működésének szempontjából vizsgáltuk. A fel
adatokat illetően elfogadtuk, hogy az ellátandó populáció, a közel két millió 18 éven
aluli gyermek és fiatal ellátási érdekei a
meghatározóak, de ezek megvalósíthatatlanok saját egzisztenciális szempontjaink figyelembevétele nélkül. Mindannyian tapasztaljuk, hogy nő az alapellátásra eső
feladathányad a gyermekellátás teljes vertikumán belül, a házi gyermekorvosok korfája kedvezőtlen, mert hiányzik az utánpótlás
és megélhetési gondot okoz a visszavonulás, a kialakult kompetenciahatárok rugalmatlanok és zártak, a finanszírozás nem
követi a költségeket.
Működésünket illetően érzékeltük, hogy
a döntések meghozatala és megvalósítása
nehézkessé vált, felőrlődtek és megbomlottak a korábbi egyensúlyok és viszonyok.
Elmarad bizonyos, már-már közhelyszerűen
alkalmazott definícióknak a változó hely
zethez igazodó újraértelmezése, korszerűsítése.
Interjúk sorozata, tevékenységünk aprólékos elemzése, hétvégi tanácskozások so-

rán arra törekedtünk, hogy nehézségeinket
teljes körben feltárjuk, kitértünk a kiváltó
tényezőkre, nem hallgattuk el a konfliktusokat, veszteségeket. A közösen elfogadott
megállapítások alapján reális lehetőségnek
látszik működési hibáink kijavítása. Úgy gondoljuk, hogy a fenyegetettségek kezelhetők,
proaktív működéssel elháríthatók, illetve limitálhatók.
Úgy látjuk, hogy gyökeres változást csak
az hozhat, ha az egyesület az eddigieknél
folyamatosabb, célirányos, látható és átlátható, aktív és proaktív tevékenységet folytat. A HGYE-nek az érdekvédelem mellett
erős szakmai szervezetté kell fejlődnie, és
ezt tükröző imázst is kell magáról kialakítania.
A külső szakértők javaslatait is figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy az eddigieknél határozottabb felelősségi köröket kell
kialakítanunk, kiiktatva az egymást átfedő
személyi és szervezeti kompetenciákat. El
várjuk a vezetőség minden egyes tagjától a
kezdeményezőkészséget, vállalt feladataik
eredményes teljesítését. Célunk, hogy a vezetőség tevékenységalapú, aktív irányító
testületté váljon, „civil” léte ellenére is pro
fesszionális módon vezesse a nem csupán
érdekeket képviselő, de érdekeket érvényesíteni is tudó szervezetünket.
Áttekintve az eddig működött (orvosszakmai, operatív, ellenőrző) bizottságok és
a tanácsadó testület tevékenységét, arra a
megállapításra jutottunk, hogy az ellenőrző
bizottság kivételével ezek megszüntetését
javasoljuk a küldötteknek. Munkacsoportokat alakítunk ki, amelyek vezetői (a kommunikációs munkacsoport kivételével) a vezetőség tagjai közül kerülnek ki, nekik kell a
meghatározott feladatokra a vezetőség vagy
az egyesület tagjainak sorából verbuválni
munkacsoportjuk – akár eseti szakértő –
résztvevőit. A csoportok összetétele rugalmasan, a szükségleteket figyelembe véve
változhat, az ötlet, megvalósítás és számonkérés egy kézbe kerül.
Elkerülhetetlen mindehhez a szerepfelfogások újraértelmezése, az elkötelezettség,
motiváció, az ötlet, kidolgozás és tett egysége, a csapatmunka, és nem utolsósorban
a célfeladatokhoz tervezett előrelátó költségvetés.
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A tudományos, szakmai munkacsoport az egyesület szakmai koncepcióját
alakítja ki, vitára bocsátja és karbantartja az
elfogadott koncepciót, javaslatot tesz a szakmai rendezvények tartalmára, és kapcsolatot
tart a gyermekgyógyászat és az alapellátás
hazai és nemzetközi tudományos, szakmai
szervezeteivel.
A szakmapolitikai munkacsoport feladata a szakmai kérdések megvitatása, az
elfogadott döntések „lefordítása” a szakmapolitika nyelvére, képviseletük a szakma
irányító testületei, az egészségügyi kormányzat előtt. Szakmapolitikai kérdésekben
kezdeményező szerepet játszik, konstruktív
kapcsolatot alakít a döntéshozókkal.
A szervezeti és szervezési munkacsoportnak a jövő szempontjából legfontosabb feladata az egyesület szervezeti életének az eddigieknél aktívabbá tétele, a tagság „építése” és velük élőbb, konstruktívabb
kapcsolat kialakítása. Hozzá tartozik a küldöttgyűlések, megyei összekötők értekezletének, a konferenciáknak, alkalmi rendezvényeknek a szervezése, a civil kapcsolatok
ápolása, valamint a nemzetközi tevékenység
gondozása, tervezi az egyesület bevételeit
és kiadásait, elkészíti a költségvetési, gazdasági, pénzügyi javaslatokat, ajánlásokat tesz
a bevételek növelésére.
A kommunikációs munkacsoport felel az egyesület egységes arculatának és
kommunikációs koncepciójának kialakításáért, megvitatásáért, összehangolásáért. Gondoskodik a különböző megjelenési felületek
(Hírvivő, honlap, GyermekLét, facebook,
hírlevelek) tartalmáról és a médiakapcsolatokról.

Az egyesület alkalmazásában álló ügyvezető igazgató által irányított titkárság mindezek érdekében együttműködik az
elnökkel, a vezetőséggel, a munkacsoportokkal, összehangolja a vezetőség és a munkacsoportok tevékenységét, végrehajtja a
vezetőség döntéseit. Operatív irányítást
gyakorol, betartatja a határidőket, elkészíti
a költségvetést és a munkatervet, működteti a jogsegélyszolgálatot, kialakítja a titkárság szervezetét, kidolgozza a szükséges
szabályzatokat, előkészíti a vezetőség és a

Közel egy éve kerültünk tanácsadóként kapcsolatba az egyesület vezetőségével,
tanácsadói minőségünkben. Megismertük a kollektíva tagjait, megtanultuk értékelni
azt a sokrétű és – használhatunk nagy szavakat – áldozatos munkát, amely a vezetőség legrégebbi tagjaitól a legfiatalabbakig a munkájukat jellemezte. Az elmúlt húsz
év változásai okán is feltornyosultak azonban a működési problémák. Nem csoda
tehát, hogy megérlelődött a változás szükségessége.
Tanácsadóként segítettük ezt a munkát, nemcsak azzal a felelősséggel, ami természetes a mi szakmánkban, hanem azzal az érzelmi többlettel is, hogy a magunk
sajátos eszközeivel mi is hozzájárulunk a gyermekek helyzetének javításához.
A döntő lépést a vezetőség megtette. Saját magán kezdte a változtatást, saját
munkája hatékonyságának javítását, a feladatok és felelősségek egyértelműsítését
tűzte ki célul.
Az egyéves együttműködés során meggyőződtünk arról, hogy a HGYE képes erre.

„ Tájoló ”
2016. november 25–26.
Danubius Hotel Helia
(1133 Budapest, Kárpát u. 62–64.)
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Összeállította: a HGYE vezetősége

Változásban…

Házi Gyermekorvosok Egyesülete
XXII. őszi konferencia

Jelentkezés: www. hgye.hu

munkacsoportok üléseit és elvégzi mindazt,
amivel a vezetőség megbízza.
A tudományos, szakmapolitikai és ér
dekérvényesítési feladatok egységesítése, a
HGYE tagjainak mind szélesebb körű bevonása, a tagokkal való mind teljesebb körű
kommunikáció és magának a HGYE imázsának további megerősítése – ezek a meg
választandó új vezetőség legfontosabb fel
adatai.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a folyamatnak.
Boros István tanácsadó, Cegos Zrt.

A programból
November 25., péntek
10:00 Van-e tanulság?
11:30 Cyber bullying – internetes zaklatás
14:00 A jelen gondjai, a jövő kérdései
16:30 Tisztújító közgyűlés
November 26., szombat
9:00 Én és az internet – big data, data mining és hasonlók
10:00 Online generáció a rendelőnkben…
11:00 Felülnézet – az egészségpolitikus szemszögéből…
14:00 Kérdezz – felelünk
Iparűzési adó, iskolai, szakértői igazolások, elektronikus tér stb.
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A vakcinák szerepet játszanak az antimikrobiális rezisztencia jelentette globális egészségügyi kihívás leküzdésében.
Az antibiotikum használatának csökkentésével segíthetik a rezisztens baktériumok kialakulásának megelôzését is.

Közösségek védelme (nyájvédelem)
A magas átoltottság kialakíthatja a nyájimmunitást, mely megvédi(heti) a közösségeket a fertôzô betegségek terjedésétôl.
A nyájvédelemnek lehet egy indirekt védô hatása azon egyének számára, akik valamilyen okból nem férnek hozzá az egészségügyi ellátó rendszerhez vagy az oltóprogramokhoz, akik valamilyen okból nem kaphatnak oltást (pl. azok az újszülöttek,
akik túl fiatalok az oltáshoz, a legyengült vagy öregedô immunrendszerûek).
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A vakcinákra költött összeg az EU tagállamokban átlagosan a teljes egészségügyi
költségvetés 0,5%-a, vagy annál kevesebb?
Referenciák:
1. ECDC and EMA (2009), The bacterial challenge: time to react, Joint Technical Report, available online at: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf
2. Wilby et al. (2012), A review of the effect of immunization programs on antimicrobial utilization, Vaccine. Oct 12;30(46):6509-14. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.08.03
3. Vaccines Today (2015), What is Herd Immunity?, available online at: http://www.vaccinestoday.eu/vaccines/what-is-herd-immunity/
4. Amirthalingam et al. (2014), Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an observational study, Lancet; 384: 1521–28
5. Ethgen O et al. How much money is spent on vaccines across Western European countries? Human Vaccines & Immunotherapeutics 2016, Vol. 12, No. 8, 2038–2045
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Neisseria meningitidis okozta súlyos megbetegedés
– Waterhouse-Friderichsen syndroma
Oroszlán György, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Esetismertetés
A XX.sz-i orvoslás leglátványosabb és legsikeresebb eredményét a védőoltások bevezetése hozta.
Az újabb és újabb vakcináknak köszönhetően olyan fertőző betegségek tűntek el vagy csökkent a számuk minimálisra, amelyek korábban millió számra szedték áldozatukat. Ez észlelhető Magyarországon
is a kötelező védőoltások bevezetése és következetes végrehajtása után.
Még mindig előfordulnak azonban olyan – védőoltással megelőzhető – betegségek, amelyek halállal is
végződhetnek. Ezek közé tartozik a Neisseria meningitidis (N.meningitidis) okozta gennyes agyhártyagyulladás is. Az alábbi esetismertetésben a N. meningitidis fertőzés legsúlyosabb formája, a Waterhouse-Friderichsen syndroma (nevét első leírói után kapta, 1.2.) kerül ismertetésre

Esetismertetés
H. L. 17 éves kisportolt fiú. Magassága 180 cm, testsúlya 80 kg, Anamnézisében komolyabb betegség
nem szerepel. Védőoltásait megkapta, oltási reakcióról,
szövődményről nem számolnak be. Mivel az Őrségben
laknak, kullancs encephalitis ellen is oltották.
Közvetlenül a felvételét megelőzően 1 hétig táborozott
társaival a Balaton mellett. Hazaérkezése után egész
nap füvet nyírt.
Felvételét megelőző éjszaka fejfájásra ébredt. Reggel
7 órára 40°C-os láza lett, ekkor háziorvosához ment,
ahol 1 ampulla Algopyrin injectiot kapott. Leláztalanodott, délben hője 37.5°C volt, fejét továbbra is fájlalta.
14 órakor lázasnak érezte magát, Algopyrin tablettát
vett be, de hője tovább emelkedett. 15.30-kor háziorvosa ismét Algopyrin injectiot adott neki, ekkor hőmérséklete 39.5 °C volt. Később tudata zavarttá vált, testén
apró bevérzéseket észleltek Mentőt hívtak, OMSZ szállítja osztályunkra 17.21 órakor.
Felvételkor hőmérséklete 38.7°C, tudatállapota zavart
(Glasgow Coma Score 13). Sápadt, verejtékes bőr, ajka
körül enyhe cyanosis, nyelve száraz, lepedékes, törzse
meleg, végtagjai hűvösek. Pulzusa 129/perc, vérnyomása 101/60 Hgmm. Tarkója enyhén kötött, Kernig
negatív, mély reflexek az alsó végtagon nem válthatók ki, pupillák kerekek, egyenlők, fényre mko. jól reagálnak. Bőrén testszerte bevérzések láthatók, conjunctivája bevérzett, szúr-csatornákból vérzés észlelhető.
Septicus shock, DIC klinikai és laboratóriumi tünetei
észlelhetők. Laboratóriumi leleteiből kiemelendők:
Fvs: 6.19 G/l – 85,9% neutrophil, Thr: 41 G/l, CRP:
71.1 mg/l, enyhén emelkedett májenzim értékek, metabolikus acidosis, csökkent pO2 érték (54.8 Hgmm).
Alvadási paraméterei: prothrombin < 10%, INR > 6.1,
aPTI > 180 sec, TI>180 sec, D.dimer > 4,3 mg/l,
Antithrombin III: 66.4%, Protein C: 24%. Antibioticum,

folyadékterápia, keringés- légzéstámogatás (gépi lélegeztetés), glükokortikoid, agyoedema csökkentés, friss
fagyasztott plazma adása mellett is sokszervi elégtelenség tünetei alakulnak ki, és felvételét követően 8 óra múlva bekövetkezett az exitus letalis. Utólag érkezett mikrobiológiai lelet: orr-torokváladékból, haemoculturából
C-csoportú N. meningitidis tenyészett ki.
Diagnózis: N. meningitidis okozta septicus shock.
Waterhouse-Friderichsen syndroma
Kórboncolás során a mellékvesékben, tüdőben, szívben,
vesébe, májban, szinte minden szervben bevérzések
mutathatók ki (1. és 2. kép)

(1. kép) Necrotizáló szívizomrostok, kontrakciós csíknecrosisokkal
és gyulladásos beszűrődéssel.

(2. kép) Bevérzések a mellékvesében. Az elváltozás szimmetrikus
volt és oka a Waterhouse- Friderichsen szindrómának.

Megbeszélés
A N. meningitidis Gram negatív, intracellularisan elhelyezkedő diplococcus. A tokjában lévő polisacharida antigén alapján 13 serocsoportba sorolható.
A lakosság mintegy 5%-ában fordul elő a baktériumok
tünetmentes hordozása a nasopharynxban. A betegség halmozódása, járványok kialakulása idején ez az
arány 20%-nál is több lehet. Leggyakrabban az A, B,
C, W135 és Y csoportba tartozók okoznak betegséget.
Hazánkban túlnyomórészt a B és C csoportba tartozó
baktériumok a fertőzés kórokozói. A betegség klinikai
megjelenési formái változatosak. Enyhe lázas megbetegedés, occult bacteriaemia, gennyes meningitis, sepsis, septicus shock, Waterhouse-Friderichsen syndroma
képében jelentkezhet. A betegség kialakulására hajlamosító tényezők közül az életkor, rossz szociális körülmények, zsúfoltság, fokozott fizikai terhelés valamint az
immundeficiens, immunszuppresszív állapot emelendő
ki. Egyik vezető klinikai tünete a láz, bár csecsemőkorban
láz nélkül (!) is előfordulhat. Ebben az életkorban a bágyadtság, etetési nehézség, hányás korai jelzői a betegségnek. Később irritabilitás, tarkókötöttség, cephalicus
sírás, görcsök és az elődomborodó kutacs jelzi az idegrendszer érintettségét. Későbbi életkorban a magas láz
mellett fennálló makacs fejfájás, hányás, fénykerülés,
tarkókötöttség, zavart tudatállapot, görcs, eszméletvesztés a jellemző tünetek. A bőrön megjelenő apró bevérzések DIC kialakulására hívják fel a figyelmet. Korai
felismerése és kezelése rendkívül fontos, ezen múlhat
a gyermek élete. A Waterhouse-Friderichsen syndroma
letalitása még ma is igen nagy (3,4). A beteg kezelésével egyidejűleg a szoros kontaktusban élők profilaxisa is

fontos (Rifampicin, ciproflocaxin, cefriaxon). Módszertani ajánlás szerint meningococcus fertőzés gyanúja
esetén azonnali ceftriaxon adása és a beteg kórházba
utalása szükséges. Az Epinfo egy korábbi adata szerint
a meningococcus infectio gyanújával kórházba küldött
betegeknek csak 15%-a kapott az első észlelő orvostól
ceftriaxont.
A Haemophilus influenzae b, és a Streptococcus pneumoniae elleni védőoltások bevezetése után csecsemő- és gyermekkorban a N. meningitidis lett a gennyes
meningitisek leggyakoribb kórokozója. Leginkább a
csecsemőkorúak veszélyeztetettek. Ebben az életkorban
súlyosabb a betegség lefolyása. A maradandó károsodással gyógyuló vagy halállal végződő esetek nagy része
is ebből a korosztályból tevődik ki. A másik veszélyeztetett csoportba a serdülő fiatalok tartoznak. Ők azok,
akik életvitelük szerint gyakran vannak zsúfolt közösségekben (kollégiumok, gyakori utazás zsúfolt járműveken, diszkó stb.), ahol nagyobb az esély a kórokozóval történő találkozásra.
Az Epinfo adatai szerint (I. táblázat) Magyarországon
gyakrabban fordul elő a B-csoportba tartozó N. meningitidis okozta gyulladás. A C-csoportba tartozó
kórokozókkal szemben évek óta rendelkezünk védőoltással, ennek is köszönhető a ritkább előfordulás.
Újabban a B-csoportba tartozó bacteriumok ellen is
forgalomba került vakcina.
A betegség elleni védekezés leghatásosabb formája
a vakcináció. Ma még nem tartozik a kötelező védőoltások közé a N.meningitidis elleni védőoltás Magyarországon. Mindnyájunk felelőssége, hogy minél többen
éljenek a védőoltás adta védelem lehetőségével.

Év

Purulens
Meningitis

Meningitis
epidemica

Meningococcus
B-csoport

Meningococcus
C-csoport

2006

217

35/7 †

23/4 †

3/0

2007

238

49/8 †

32/4 †

3/1 †

2008

220

34/7 †

18/4 †

6/1 †

2009

208

39/6 †

25/3 †

5/1 †

2010

189

41/4 †

16/1 †

17/3 †

2011

256

70/12 †

28/5 †

32/6 †

2012

248

46/9 †

20/2 †

21/4 †

2013

213

54/9 †

33/6 †

9/2 †

2014

206

33/3 †

18/3 †

10/0

I.táblázat. A purulens meningitisek számának alakulása 2006-2014 között (Forrás: Epinfo adatai). A meghaltak számát kereszt jelzi.
Irodalom:
1. Waterhouse R (1911). “A case of suprarenal apoplexy”. Lancet 1: 577–8
2. Friderichsen C (1918). “Nebennierenapoplexie bei kleinen Kindern”. Jahrb Kinderheilk 87: 109–25.
3. T. Ahne. S. Ahne, M. Krüger, R. Berner (2009) Ein tragischer Fall. Das Waterhouse-Friderichsen-Syndrom.
Notfall Rettungsmed. 13:138–139
4. Újhelyi Enikő, Kőmíves S. (2016): Mint a vihar – Meningococcus szepszis. Gyermekgyógyászat, 67, 70-72.

A cikk megjelenését a Pfizer Kft. támogatta.

Meningococcus a rendelőben
A gyermek-alapellátásban történő orvos–
beteg találkozások és a bejelentésre kerülő meningitis epidemica-esetek számából kikövetkeztethető, hogy egy átlagos
forgalmú házi gyermekorvosi praxisban
legfeljebb 30 évenként egyszer fordul
elő, hogy egy invazív meningococcus-
fertőzésben szenvedő gyermek csak úgy
„besétál” a gyermekorvosi rendelőbe.
Ez tehát az alapellátásban dolgozó
orvos és a beteg számára is feltehetően
egyetlenegyszer megtörténő, különleges
találkozás.
Az adatok sajnos azt igazolják, hogy
az esetek több mint felében a legelső
orvosi vizsgálat során nem történik kórházba küldés, vagyis nem ismerjük fel a
betegséget kellő hatékonysággal.
Túl gyakran halljuk ugyanazt a szomorú kálváriát: a lázas, hányós beteghez az
ügyelet nem megy ki, vagy nem vizsgálják meg részletesen az ott jelentkezőt. Az
ambulanciáról hazaküldik, miért ide jött,
miért nem oda ment, menjen, ahova

területileg tartozik stb. A legvégén pedig,
amikor már rendszerint késő, még fe
lelősségre is vonják a szülőt: miért csak
most jött?
Tudjuk, hogy a meningococcus-fertőzés során mintegy 75%-ban kialakuló
szepszis, majd a fellépő szeptikus sokk
okozta sokszervi elégtelenség progres�sziója olyan drámaian rapid lehet, hogy
a tragikus kimenetelű esetek felében az
első tünet (rendszerint a magas láz) fellépése és a halál beállta között nem telik
el 24 óra. Irodalmi adat, hogy amennyiben a legelső orvosi vizsgálat alkalmával
korrekt diagnózis születik és az azonnali
kórházba szállítás mellett már a területen
megkezdődik a szakszerű ellátás, legyen
ez bárhol, önmagában 50%-kal javítja a
túlélés esélyét.
Érdemes tehát megfelelően felkészülnünk erre az eleinte általában mindennapos, banális panaszok és tünetek képé
ben jelentkező betegségre, mert ha az
első találkozást elhibázzuk, nagy eséllyel

nem lesz második alkalmunk, hogy a hibát helyrehozzuk. De ha szerencsénk van,
és felismerjük a kórképet, tudjuk-e pontosan, hogy mit, milyen sorrendben kell
tennünk? Rendelkezésünkre állnak-e az
ehhez szükséges eszközök, gyógyszerek?
Ebben szeretne segíteni az első teendőknek az a vezérfonala, amelyet újságunk mellékleteként most kezébe vesz.
Tartalmának összeállításakor külföldi, elsősorban ez Egyesült Királyságból származó
anyagok voltak segítségemre. Szakmai
helyességét infektológiai szempontból
Újhelyi Enikő főorvos (Szent László Kórház), oxiológiai szempontból pedig Krivácsy Péter főorvos (Semmelweis Egyetem I.
sz. Gyermekgyógyászati Klinika) ellenőrizte, megjelenését a Pfizer támogatta.
Ha csupán egyetlen valakinek valaha
a hasznára válik ez a sillabusz, és segítségével esetleg életet ment, megérte.
Kovács Ákos
szakmai bizottság

A meningococcus által okozott megbetegedések túlnyomó többségért Magyarországon és egész
Európában a baktérium B és C csoportjai együttesen felelősek.
Az elmúlt években Magyarországon is többségbe kerültek a meningococcus B okozta
agyhártya-gyulladásos megbetegedések és halálesetek.
Az Országos Epidemiológia Központ adatai szerint a 2015-ben diagnosztizált 36 hazai gennyes
agyhártya-gyulladásos megbetegedés 75 százalékát a baktérium B szerocsoportja (27 beteg),
16,7 százalékát (6 beteg) pedig a C szerocsoportja okozta. Tavaly a korábbi éveknél is nagyobb
arányban betegedtek meg csecsemők és 5 év alatti kisgyermekek: a betegek közül 14 csecsemő,
további 10 kisgyermek pedig 1 és 5 év közötti volt.
A gennyes agyhártyagyulladásban szenvedők közül tavaly Magyarországon minden negyedik
beteg belehalt a fertőzésbe. A regisztrált kilenc haláleset közül hatot B, kettőt C, egyet ismeretlen
típusú meningococcus-baktérium okozott. Az elhunyt betegek háromnegyede 5 évesnél fiatalabb volt,
a 14 megfertőződött csecsemő közül pedig öten belehaltak a betegségbe.
(Idézet a HGYE MTI-hez eljuttatott közleményéből)
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Képalkotó vizsgálatok
a gyermek-alapellátásban*
Dr. Várkonyi Ildikó osztályvezető főorvos, SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ledkeznünk az életünk során „felhalmozódó”,
ún. kumulatív dózisról, ami a várható hos�szabb élettartam miatt gyermekeknél nagyobb lehet. A sugárterheléssel kapcsolatban a legtöbb rizikószámítás a kialakuló
malignus megbetegedésekre vonatkozik.
Általában az effektív dózist adják meg a beteg sugárterhelésére, amelynek egysége a
Sv (Sievert). A sugárdózisok az élet folyamán
összeadódnak, az elszenvedett dózis nagysága az esetleges rákos betegség kialakulásának valószínűségével arányos. Míg felnőtteknél minden, bármilyen forrásból „megkapott” 1 Sv a tumoros kockázatot 5%-kal
növeli, addig gyermekeknél ez a növekedés
10%-os. Összehasonlítási alapként a mindannyiunkat érő egy napi természetes háttérsugárzás 2,4 μSv (azaz 2,4 milliomod Sv),
egy friss tanulmányunk szerint egy koraszülött mellkasfelvétele kb. 10,29 μSv-rel jár.

gálat lehetőségéről, amellyel remekül megítélhető a pleuralis folyadék mennyisége,
minősége, a mediastinalis képletek jól vizsgálhatók, vagy könnyedén ábrázolható a
rekesz mozgása (1. a–d. ábra). A bronchitis
és az asthma nem igényel röntgenvizsgálatot, csak az esetleges szövődmények esetén.
Gyakori kérés az orrmelléküreg-vizsgálat
sinusitis gyanújában. 3–4 éves kor alatt a
sinus maxillarisok még nem pneumatizáltak,
a frontalis sinusok légtartalma pedig csak
kb. 8–9 éves kor felett alakul ki. „Ha egy sinus
még ki sem alakult, nem láthatunk sinusitist
sem benne”. Kicsi gyermekek OMÜ-felvételének tehát semmi értelme, arról nem is
beszélve, hogy kis ovisok még nem is kooperálnak a lege artis elkészítendő felvételhez. Minden olyan esetben, amikor a konzervatív kezelés nem segít, vagy szövődmény állhat a háttérben, az ún. low dose,

1. a) ábra Mellkasfelvétel. Az első vizsgálatnál baloldalon pleuropneumonia látható

1. b) ábra Az aznap elkészült mellkasi ultrahangvizsgálaton bal oldalon 1 cm széles pleuralis folyadéksáv
van

1. c) ábra 6 nap múlva az időközben bedrainált bal
tüdő állapota javult, folyadék már nincs

A gyermekorvosnak sokszor fejtörést okozhat, hogy milyen betegség esetében vagy
gyanújában melyik módszerrel juthat leg
gyorsabban diagnózishoz. Mivel a házi gyermekorvosok praxisukban ritkán indikálnak
CT- és MR-vizsgálatokat, engedjék meg,
hogy az alábbi összefoglalót is leszűkítsük a
röntgen- és ultrahangvizsgálatok nyújtotta
lehetőségekre, a többi módszert csak érintőlegesen említve.
Minden gyermekvizsgálat esetében a
radiológus az ún. ALARA-elvet alkalmazza,
azaz a „As low as reasonably achievable” elvét, ami azt jelenti, hogy igyekeznünk kell a
beteg legkisebb sugárterhelése mellett diagnózishoz jutni. A csecsemők és gyermekek sugárérzékenysége a felnőttekénél lényegesen magasabb, és nem szabad elfe-

Röntgenvizsgálatok
A radiológiai diagnosztika alapja változatlanul a röntgenvizsgálat. Észszerűen alkalmazva (és indikálva!) a gyermekek alacsony sugárterhelése mellett nélkülözhetetlen klinikai adatokhoz juthatunk. A mellkasi és a
csontdiagnosztika röntgen nélkül elképzelhetetlen. A mellkas-röntgenfelvétel leggyakoribb indikációja az alsó légutak gyulladása, a pneumonia. Gyermekeknél mindig
röntgenfelvételt készítünk, soha nem átvilágítással kezdünk. Eltekintünk a rutinszerű
kétirányú felvételtől is. A klinikus felelőssége,
hogy jól gyógyuló pneumonia esetében ne
kérjen sűrű kontrollt, ezt arra az esetre tartsa fenn, ha a beteg nem az elvárt ütemben
gyógyul, vagy szövődmény alakul ki. Ne
feledkezzünk meg a mellkasi ultrahangvizs-

A gyermekkori megbetegedések képalkotására manapság már számtalan modern
technikai lehetőség áll rendelkezésünkre.
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1. d) ábra A gyermek klinikailag jó ütemben gyógyult,
az egy hónap múlva készült mellkasfelvételen már
teljes gyógyulás látható

azaz alacsony dózisú orrmelléküreg-CT-vizsgálattól várhatunk választ, ami részletesen
ábrázolja a melléküregeket, láthatóvá teszi

* A 2016. évi Kávészünet-konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

2. ábra Kétirányú alkarfelvétel. Típusos zöldgally-törés
a radiuson

a retenciós cystákat, a nyálkahártya-megvastagodást, vagy akár a csontérintettséget is.
Ennek a CT-vizsgálatnak a sugárdózisa kb.
0,05 mSv, míg egy hagyományos mellék
üreg-CT ennek tízszerese.
A csontrendszer vizsgálatának szintén a
röntgen az első választandó módszere. Helytelen pl. egy tapintható elváltozás kivizsgálását rögtön MR-rel kezdeni. A traumás esetek röntgenvizsgálatának alapja a szabályos,
minimum kétirányú felvétel, amelynek magában kell foglalnia a határoló ízületeket is
(2. ábra). Felesleges rutinszerűen az ép oldalt
is megröntgenezni, azaz összehasonlító felvételt kérni. A hozzáértő radiológus el tudja
különíteni a fracturát pl. az epiphysisfugától,
csak ritkán hagyatkozik ebben a két végtag
összehasonlítására.
Osteomyelitis gyanúja esetén, bár a tünetekhez képest a röntgeneltérések időben
késnek (akár 10 napot is), mégis mindig röntgenfelvétellel kezdünk, és kontrollra is ezt
használjuk. Korai osteomyelitisben hasznos
lehet a csontszcintigráfia, amely érzékenyen
mutatja ki a gyulladást, és láthatóvá teszi a
haematogen terjedésű, többgócú eltéréseket
is. Az MR-vizsgálatot, bár rendkívül érzékeny
a gyulladásos csonteltérések kimutatására,
tartsuk fenn a szövődményes esetekre.
Sántító gyermek esetében, ha nem lázas,
a leggyakoribb ok – a transitoricus coxitis
– kimutatására elegendő a csípő-ultrahangvizsgálat (3. ábra), röntgenezni csak hos�szabban fennálló, nem múló panaszok esetében szükséges.
Végül, de nem utolsósorban néhány szó
a kontrasztanyagos röntgenvizsgálatokról.
Nagyon gyakori mind gyermekorvosok,
mind szülők részéről a gastrooesophagealis
refluxra vonatkozó kérés. A radiológusok
szerint a GOR nem radiológiai diagnózis. Bár
remekül látható ultrahanggal, kimutatása
nagyban függ a gyomor teltségétől, és
puszta ábrázolása nem ad pluszinformációt.

Fiziológiás jelenség minden csecsemőnél,
amely ha mégis gondot okoz, 24 órás pHmérést igényel a kezelés beállítása előtt.
Ilyen kérdéssel kontrasztanyagos nyelésvizsgálatot csak abban az esetben végzünk, ha
már eldöntött sebészeti beavatkozás előtt
a sebész a His-szögre kíváncsi.
Felső passage és irrigoszkópia csak alapos indokkal végzendő. Puszta hasfájás
esetén a felső passage nem indikált. Obstipatióban elsősorban a Hirschsprung-betegség kizárására alkalmazzuk, de jó, ha tudjuk,
hogy egy nagyobb gyermeknél, amennyiben a natív hasi felvételen nincs számottevő béldistensio, ez a kórkép kevéssé valószínű (4. ábra). Gyermeknél a kettős kontrasztos technikát szinte egyáltalán nem
használjuk, az endoszkópia kiszorította. Akut
ileusban – elsősorban újszülötteknél – szükség lehet irrigoszkópiára a differenciáldiagnosztikához, ilyenkor a colon feltöltésével
dönthető el az is, hogy vékony- vagy vas-

kizárása gyermekeknél lényegesen kön�nyebb és biztosabb, mint felnőtteknél. Intermittáló görcsös hasi fájdalom hátterében
a jellegzetes kisdedkorosztályban állhat invaginatio, amely egyértelmű UH-diagnózis
(5. ábra). Manapság a kórkép konzervatív
kezelésére, azaz a desinvaginatióra is az ultrahangvezérlés ajánlható.
Hányás esetén a típusos, 6 hét körüli korosztálynál a pylorus stenosis ultrahangos
blikkdiagnózis. Epés hányáskor, főleg, ha
véres széklettel társul, gondolnunk kell malrotatio talaján kialakuló volvulusra. Gyakorlott vizsgáló ez esetben az ún. örvényjel
alapján az akut műtéti indikációt is kimondhatja.
Szintén komoly hasi, deréktáji fájdalmat
okozhat vesekő, ureterkő. Ennek gyanújában
szintén az ultrahang a választandó módszer.
Natív hasi röntgenre ritkán van szükség (ez
amúgy is csak az ún. pozitív köveket mutatja ki), az intravénás urográfia elavult, magas

3. ábra Csípő-ultrahangvizsgálat. Transitoricus coxitis. A jobb csípőízületben az elülső recessusban folyadékgyülem van, a bal csípő ép

tagbél-ileusszal állunk-e szemben, valamint
el tudjuk különíteni a meconium-ileust,
vékonybél-atresiát és a Hirschsprung-betegséget.
Ultrahangvizsgálatok
Hasfájás esetén az első képalkotó vizsgálat
a hasi ultrahang. A hasi ultrahanghoz csecsemőknek ritkán kell éhezniük, kivételt képeznek az icterusos babák. Nagyobb gyermekeknél megkönnyíti a vizsgálatot, ha 4
órás éhezés után végezzük, a kismedence
megítéléséhez pedig minden korosztályban
törekedjünk a telt hólyag meglétére.
Egy átlagos enteritis vagy colica abdominalis ritkán igényel ultrahangot. Akut has
esetében, vagy ha egyéb járulékos tünetet
is észlelünk, kezdjünk ultrahanggal. Bár eretnekségnek hangzik, de a klinikailag típusos
appendicitis sem ultrahang-diagnózis. Inkább abban tudunk a sebésznek segíteni,
hogy más megbetegedés nem áll-e fenn,
illetve nem alakult-e ki szövődmény. Az appendicitis kimutatása, valamint adott esetben – az ép appendix ábrázolásával – annak

4. ábra Natív hasi felvétel. Elhanyagolt Hirschsprungbetegség nagyobb gyermeknél. A sigma extrém fokban kitágult, megacolon congenitum képe. A rectumban korábbi kontrasztanyag maradéka
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5. ábra Hasi ultrahangvizsgálat. Invaginatio, kettős
kokárda

6. a) ábra Vesekő az alsó kehelyben. Echodenz képlet
hangárnyékkal

6. b) ábra Ureterkő, következményes proximalis uretertágulattal
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sugárterheléssel járó, és az i.v. kontraszt
anyag szövődményeivel fenyegető vizsgálat.
Gyermeknél relatíve egyszerű a vesekő, és
leggyakrabban az ureterkő kimutatása is
ultrahanggal (6. a–b ábra). A juxtavesicalis
ureterkövet jól telt húgyhólyag mögött tudjuk ábrázolni.
Húgyúti infekciók közül a cystitis nem igényel képalkotást. A pyelonephritis kivizsgálásához hozzátartozik az ultrahang, de urosepsis kivételével erre nem az akut szakban
kell hogy sor kerüljön. A pyelonephritises
gyermeknél nem is annyira magának a gyulladásnak a kimutatása a feladatunk, hanem
az esetleges hajlamosító tényezők: obstrukció vagy VUR gyanújeleinek felismerése. Ez
utóbbi esetében a gyulladás lezajlása után
hólyagfeltöltést végzünk: vagy a hagyományos mictiós cystourethrographiát, röntgenkontrasztanyaggal, átvilágítás alatt, vagy a

modernebb, ultrahangos szonocisztográfiát
(7. ábra). Ez utóbbi gyermekeknél off label
alkalmazás. Az ultrahangos kontrasztanyag
mikrobuborékokat tartalmaz kötött formában és ezáltal az UH-ot erősen visszaveri, a
vizeletet echódússá teszi. Így válik láthatóvá
a B-módú UH-gal láthatatlan VUR. Ez utóbbi vizsgálat az MCU-nál érzékenyebb, és
nagy előnye, hogy nem jár sugárterheléssel.
Obstruktív icterusban szenvedő újszülöttek ultrahangvizsgálata sürgős, még az első
4–6 hétben. Ekkor ki kell zárnunk az epeútatresiát, amelynek korai diagnózisa a sikeres
palliatív műtét kulcsa. Az ultrahangot epeútatresia gyanújában májszcintigráfiával egészítjük ki.
Újszülöttek neurológiai vizsgálatának része lehet a koponyaultrahang. Ezt a nagykutacs záródásáig, kb. 1 éves korig tudjuk elvégezni. A koponya-szűrővizsgálatok jelentősége vitatott, nagyobb tanulmányok szerint is tünetmentes újszülötteknél releváns
eltérést rendkívül ritkán találunk. Elsősorban
koraszülötteknél a hypoxia okozta agyvérzések jól kimutathatók, követhetők, ahogyan a hydrocephalus kialakulása és változása is. Érett újszülöttek hypoxiás-ischaemiás encephalopathiája esetén az ultrahang
kevéssé érzékeny, ezekben az esetekben
korai MR-vizsgálat szükséges. Gyulladásos
kórképek, meningitis, encephalitis gyanújában is a labordiagnosztika mellett az MR
a választandó módszer.
Szintén az újszülöttek vizsgálatai közé
illeszthető a gerincultrahang. Ez csak az első, maximum második élethónapban végezhető, amíg a csigolyák hátsó ívei még
porcosak, UH számára átjárhatók. Az ún.
cutan markerek (sacralis behúzódás, lipoma,
haemangioma ebben a régióban, szőrös folt
stb.) indokolhatják ezt a vizsgálatot, amellyel
jól láthatók az intraspinalis eltérések, az
esetleges kipányvázott gerinc. VACTERLsyndromában szenvedő újszülöttek kivizsgálásához a gerinc-UH feltétlenül hozzátartozik.

A csípő ultrahang-szűrővizsgálata a Grafféle módszerrel objektív, reprodukálható,
méréseken alapuló információt ad a csípő
fejlettségéről, a csípődysplasiáról. Ezt kb. a
6. élethéttől legkésőbb a femurfej csontmagvának megjelenéséig, kb. 6 hónapos
korig végezzük. Rendkívül fontos lenne,
hogy legalább a rizikócsoportokba tartozó
újszülötteket szűrjük: a farfekvéses, téraránytalansággal járó terhességekből, ikerterhességekből születetteket, a dongalábbal vagy
más végtagi deformitással megszületőket,
és azokat, akiknek a családjában volt csípőficam vagy dysplasia.
Végül de nem utolsósorban említsük
meg az „apró részek” ultrahangvizsgálatát.
A felszínes képletek lineáris, nagy felbontású
transducerrel remekül vizsgálhatók. A nyaki
lymphadenitis csak abscessus kialakulásának
gyanújában igényel ultrahangot. Fontos
tudni, hogy a retro- és parapharyngealis
tályogok UH-gal nem ítélhetők meg a műtéthez elégséges mértékben, ehhez CT-re,
ideális esetben MR-re van szükség. A tapintható lágyrészképletekről gyakran UH-gal
sem dönthető el mibenlétük, nem váltjuk ki
adott esetben a szövettani vizsgálatot. Néhány lágyrészeltérés rendkívül jellegzetes
UH-képet ad (pl. fibromatosis colli veleszületett torticollisban, vagy a lymphangiomák,
haemangiomák). Akut scrotum esetén elsősorban a sürgős sebészeti vizsgálat indikált, és csak ha van rá idő, akkor az ultrahang. Ezt Doppler-vizsgálattal kiegészítve el
tudjuk különíteni a gyulladást a torziótól, de
az ultrahanggal soha nem szabad időt vesztegetni.
Összefoglalásként elmondható, hogy a
klinikus és a radiológus szoros együttműködése nélkül nem lehetséges jó képalkotó
diagnosztika. A radiológus a klinikai adatok
ismerete nélkül nem tud megfelelő diagnózist felállítani, a klinikus, és így a házi gyermekorvos is a radiológussal konzultálva
tudja az adott esetre szabott legjobb képalkotó módszert kiválasztani.

7. ábra Szonocisztográfia. Az első felvételen („natívan”) hypoplasiás vese látható. Szonocisztográfia: negyedfokú
VUR, a kontrasztanyag kirajzolja a feltáguló pyelont, kelyheket és uretert

A gyógyszerfelírási rendelet
változásáról
Az MGYT–HGYE közös Szekciójának nyílt levele
Tisztelt Alapellátó Gyermekorvos és Háziorvos
Kollégák!
Mint arról nyilván már értesültetek, az emberi erőforrások miniszterének 15/2016. (VII.
15.) rendelete augusztus 1-i hatállyal módosította a törzskönyvezett gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló
32/20004. ESZCSM-rendeletet. A jogszabály
alapján 5 év alattiaknak szisztémás alkalmazás esetén eü. emelt támogatással írható a
legtöbb antibiotikum, parazita- és vírusellenes szer.
A rendelet módosítását az a felismerés
indokolta, hogy az orvos által rendelt kezelés esetenként komoly anyagi terhet jelent
egyes családok számára, így a megfelelő
orvosi ellátás hozzáférhetősége is korlátozott. Kutatási adatok szerint a hátrányos
helyzetű kistérségekben, szegénységben
élő, főként roma családok közel 30%-ának
nem jutott pénze orvosi ellátásra.
Bizonyított tény, hogy az ezekben a régiókban élő gyermekek közül többen és ros�szabb állapotban kerülnek kórházba, kisebb
arányban kapják meg a szakma szabályai
szerinti korszerű kezeléseket, tápszereket,
fakultatív védőoltásokat, gyakrabban kapnak indokolatlanul antibiotikumot és esnek
ki a korhoz kötött kötelező szűrővizsgálatokból, az esetleg szükséges fejlesztést pedig
hiányosan, késve vagy egyáltalán nem kapják meg.
A rendelet szociális hátteréről és előnyöshátrányos következményeiről egy gyermeket ellátó orvosnak kell hogy legyen szakmai
véleménye.
Ha egy antibiotikum adása szakmailag
indokolt, de a szülő azt szűkös anyagi helyzete miatt nem tudja kiváltani, akkor az
egyértelműen káros. Ennek alapján mindenképpen üdvözlendő az antibiotikum árának
csökkentése.
Megfontolandók azonban az alábbi tények: világszerte igen gyakori az indokolatlan, túlzott és felesleges antibiotikum-kezelés. Ez alól a magyar gyakorlat sem kivétel
és ez a felnőtt- és gyermekgyógyászatra
egyaránt igaz. Az antibiotikum-rezisztencia
kialakulásának lehetősége, az antibiotikumrezisztens baktériumok számának növekedése komoly népegészségügyi kockázatot

jelent, mivel az ellenálló baktériumok elterjedhetnek a közösségben. A meticillin-rezisztens Staphylococcusok pl. már nemcsak
kórházi osztályokon, hanem – ugyan egyelőre ritkán – de területen szerzett fertőzések
kórokozóiként (CA-MRSA) is előfordulnak. Az
antibiotikum-rezisztencia az elmúlt évek
során olyan méreteket öltött, hogy már komolyan veszélyezteti az antibiotikumok jövőbeni hatásosságát.
Ismert, hogy az antiinfektív szerek használata az emberi mikrobiom összetételének
megváltozásával jár. Ez ökológiailag jóval
többet jelent annál, mint hogy antibiotikummal kezelt betegünk saját flórája megváltozik: az alkalmazott szerek (pl. az újabb
generációs cefalosporinok) rezisztens törzseket szelektálnak és a mikrobiom összetevői egymással rezisztenciagéneket cserélnek. A kialakuló polirezisztens törzsek a
beteg környezetét rövid idő alatt kolonizálják. Az indokolatlanul széles spektrumú kezelés tehát környezetkárosító is.
A mikrobiom korai életkorban történő
radikális megváltozásának kimutatott szerepe van számos későbbi betegség kialakulásában. Az Egyesült Királyságban élő teljes
gyermekpopuláció 15 éves utánkövetésének adatait feldolgozó kohorszvizsgálat
igazolja, hogy minden egyes, 2 éves életkor
alatt alkalmazott széles spektrumú antibiotikum-kezelés 6%-kal (!) növeli a későbbi
életkorban kialakuló gyulladásos bélbetegségek (IBD) rizikóját. Több vizsgálat igazolja
azt is, hogy csecsemők antibakteriális kezelése a garat flóráját oly módon változtatja
meg, hogy kedvező környezet teremtődik
az időnként súlyos klinikai képet okozó légúti vírusok (pl. RSV stb.) megtelepedésére.
Szakmai szempontból azonban kérdéses,
hogy valóban előnyös-e az összes antiinfektív szer ilyen mértékű támogatása. Ez ugyanis az antibiotikumok felesleges és káros alkalmazásának további növekedéséhez is
vezethet. Egészséges immunrendszerű gyermekeknél a széles spektrumú antibiotikumok
első szerként történő alkalmazása alapellátásban csak kivételes esetekben indokolt.
Infektológiai szempontokat ezért támogatható az a vélemény, hogy inkább szűkíteni kellene a szabadon rendelhető orális
antibiotikum-készítmények körét az egyéb-

ként is olcsó és hatékony szerekre (phenoxymethylpenicillin, amoxicillin). Ezeknek
akár 18 éves életkorig történő térítésmentes
rendelése is javasolható lenne.
Antibiotikumot csak akkor szabad használni, amikor az valóban indokolt. Hatékonyságuk megőrzése, a felesleges, sőt káros
mellékhatások elkerülése fontos közös feladatunk! Alkalmazásuk során mindig mérlegelni kell a kezelés elmaradásának lehetséges következményeit, illetve a kezelés
okozta toxikus ártalmat, a rezisztencia fokozódását és nem utolsósorban a felmerülő
költségeket is.
A most megjelent miniszteri rendelet
következtében az antibiotikumokat felíró
orvos felelőssége sokszorozódik, ugyanis
könnyebbé válik nemcsak az első lépcsős,
szűk spektrumú, de minden, jelenleg gyógyszertári forgalomban hozzáférhető orális
antibakteriális készítmény elérhetősége.
A betegekkel napi szintű kapcsolatban
álló, alapellátásban dolgozó orvosnak fontos
szerepe van abban a felvilágosító munkában,
amely érdemben befolyásolhatja a lakosság
betegségekkel kapcsolatos szemléletmódját,
azt, hogy a szülők hogyan ítélik meg az antibiotikumok szükségességét. Kulcsfontosságú tehát, hogy mi, alapellátó gyermekorvosok, gyermekeket kezelő háziorvosok felelősségteljesen alkalmazzuk az antibiotikumokat
mindennapi gyakorlatunkban.
A változások következtében remélhetően
senki nem ír majd fel az eddigieknél több
antibiotikumot. A Magyar Gyermekorvosok
Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója,
az alapellátó gyermekorvosok tudományos,
szakmai műhelyeként mégis szükségét érzi,
hogy erre a fokozott felelősségre felhívja a
kollégák figyelmét.
Budapest, 2016. szeptember 10.
A Szekció vezetősége nevében
Dr. Kovács Ákos
házi gyermekorvos, a szekció elnöke

Dr. Trethon András
gyermekinfektológus főorvos

Szent László Kórház, Budapest
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Gyermek-allergológia az alapellátásban
Gratulálok az ötletgazdáknak: Kovács
Ákosnak és Altorjai Péternek, valamint a szervezőknek. Gondos, szép munkát végeztek!
Kívánom, hogy a gyermekgyógyászat más
szakterületeinek alapellátás iránt „fogékony”,
kiváló képviselői is lehetőséget kapjanak
ismereteik ilyen módszerekkel történő átadására. Legyen ez a képzési modell hagyományteremtő!
Várjuk a folytatást!
Fábián Dóra, Taksony

Jól szervezett, hasznos
rendezvény volt
Szeptember 17-én részt vettem a HGYE
Gyermek-alapellátási Akadémia által szervezett továbbképzésen.
A témák felölelték a számunka fontos,
alapellátásban gyakori problémákat. A speciális szakvizsgával és tudással rendelkező,
részben az alapellátásban dolgozó, így az
alapellátás lehetőségeit, gondjait jól ismerő,
részben pedig a klinikumban dolgozó, nemzetközi tapasztalatokkal bíró, de alapellátási
szemléletű előadók nagy lehetőséget kínáltak ismereteink korszerűsítéséhez, helyes
gyakorlatunk kialakításához.
A csoportos, majd plenáris esetmegbeszélésekkel könnyebben sajátítottuk el az
elhangzottakat, a módszer alkalmazását a
további hasonló rendezvényeknél is ajánljuk. Üdvözlendő az a törekvés, hogy a képzések minél több, vidéken dolgozó kolléga
számára is elérhetővé váljanak.
Köszönjük, igen jól szervezett, hasznos
rendezvény volt.
Gyimes Zsófia, Tiszaújváros
Legyen ez a képzési modell
hagyományteremtő!
Nyár derekán – helyettesítések és szabik
közepette – kellett elhatároznunk, hogy jelentkezünk-e a szeptember közepén megrendezésre kerülő, szokatlan tematikájú továbbképzésre. Mégis sokan döntöttünk
amellett, hogy új, korszerű, gyakorlati információkhoz szeretnénk jutni az interaktívnak
hirdetett képzésen.

Az esős szombaton, már a kurzus elején
6–8 fős csoportokba osztva töltöttük ki az
„élő” esetekhez kötött tesztsorokat, így mérték fel „induló” tudásszintünket. Ezután kezdődött Dr. Réthy Lajos majd Dr. Zonda Igor
– mindnyájunk által elismert, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkező két kollégánk –
előadása, amelyekben a legújabb tudományos eredmények ismertetése mellett hangsúlyt kapott mindezek napi gyakorlatunkban való alkalmazhatósága is. A délutáni
utolsó előadások után újból kitöltve a korábbi teszteket, Dr. Altorjai Péter vezetésével
mértük fel, mit profitáltunk az elhangzottakból. Az összehasonlítás bizonyította az újszerű – valójában az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia azonos tematikájú, egy
évvel ezelőtti mesterkurzusáról „koppintott”
– oktatási módszer hatékonyságát.
Igazi, jó hangulatú műhelymunka zajlott,
a rosszul feltett, nem egyértelmű kérdéseket
is korrigáltathattuk. A szervezés gördülékeny
és könnyed volt, az ellátás, a helyszín is minden szempontból megfelelt az elvárásoknak. A képzési forma tetszett, gondolkodó,
versengő, aktív kollégákat láthattunk minden asztalnál. Mint egy valamikori kórházi
esetmegbeszélésen, most is érvelhettünk,
vitatkozhattunk egymással, csiszolódott a
tudásunk.
Hatékonyabban tanultam, mintha csak
hallgattam volna az előadásokat. Ez a tudományos műhely már a következő héten
hatott a praxisomban végzett munkámra, a
kapott információk „irányba” állították gondolkodásomat, segítették döntéseimet.

Igazi workshop
50 más szerencsés kollégával együtt egy
nagyszerű tanfolyamon vehettünk részt,
Gyermek-allergológia az alapellátásban
címmel, a Helia Hotelben. A továbbképzést
a HGYE égisze alatt Dr. Kovács Ákos és Dr.
Altorjai Péter kollégánk szervezte és moderálta, az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) Allergológiai Mesterkurzusa
alapján. Két előadót hallgathattunk: Dr.
Réthy Lajos gyermekgyógyász, allergológus-immunológus főorvos, az EAACI Gyermekszekciója Oktatási-Képzési Bizottsá
gának magyarországi képviselője az allergiaprevencióról, a táplálékallergiákról, az
anafilaxiáról és az atópiás dermatitiszről,
míg Dr. Zonda Igor gyermekgyógyász, klinikai allergológus-immunológus főorvos, a
HGYE Szakmai Bizottságának tagja az asztmáról, urticariáról és az allergiás rhinitisről
osztott meg velünk az elsősorban gyakorlatorientált, de igényes mértékű elméleti
hátteret is adó ismereteket. A továbbképzést nem a hagyományos „ülünk és hallgatunk” stílus jellemezte, konstruktív és aktív,
igazi workshop volt.
Az elején és a végén a hallgatóság egy
esetismertetéseken alapuló tesztsort töltött
ki, amivel felmérhettük, hogy mi mindent
sikerült elsajátítanunk, mit sikerült a fejünkben és majdan a gyakorlatban helyre tenni
az elhangzottak alapján. A tervek szerint
jövőre és máshol is megrendezésre kerül a
tanfolyam, amit meleg szívvel ajánlok mindenkinek, aki frissíteni szeretné a tudását e
témában.
Bogdányi Katalin, Budapest
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A laborvizsgálat eredményei – befolyásoló
tényezők és hibalehetőségek*
Vásárhelyi Barna
Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet
A diagnózis felállításához a háziorvosok (is) nagymértékben támaszkodnak a laborvizsgálatok eredményeire. Különösen akkor, ha kifejezett fizikális eltéréssel nem járó kórkép gyanúja merül fel egy
egyébként jó általános állapotú beteg esetében. A laborvizsgálatok
során azonban több hibát is el lehet követni. Ezek leggyakrabban
az ún. preanalitikai (mintavételi) fázisban következnek be. Nagy
nemzetközi felmérések szerint átlagosan 0,3–0,8% annak a valószínűsége, hogy a diagnózis felállítása vagy a monitorozás érdekében
végzett laborvizsgálat a klinikus számára téves eredményt ad. (Bizonyos vizsgálatcsoportok, például a haemostasis esetében egyes
szerzők 3–5%-ra teszik ennek a valószínűségét.)
A laborvizsgálatok szakaszai
A laborvizsgálatok végzése és értékelése során három szakaszt lehet
elkülöníteni.
A preanalitikai szakaszban történik a vizsgálat elrendelése, a mintavétel és a minta laboratóriumba való juttatása. Ez a szakasz a
beküldő orvos és a gyógyító osztály felelősségi területéhez tartozik.
Az analitikai szakasz a kért paraméterek (továbbiakban: analitok)
meghatározása az orvosi diagnosztikai laboratóriumban történik.
Ez a szakasz az orvosi diagnosztikai laboratórium kompetenciájába
tartozik.
A posztanalitikai szakasz az eredmények értékelését, az eredmények alapján a terápiás döntés meghozatalát jelenti. Ez a szakasz a
kezelőorvos kompetenciája.
Fontos hangsúlyozni, hogy a laborvizsgálat eredménye téves és
félrevezető lesz, ha bármely szakaszban hibát követnek el. Fel
mérések alapján a laborvizsgálatok során a hibák döntő hányadát
(70–85%-át) a preanalitikai szakaszban követik el. Ez az a szakasz,
amiben ha hiba történik, akkor dolgozhat a laboratórium bármilyen
pontossággal, az eredmény használhatatlan.
Preanalitikai eltérésekért felelős
főbb tényezők

nem cukros és nem zsíros folyadékot (kerülje a kakaót, tejet, gyümölcslevet). Dehidrált betegtől ugyanis nehezebben lehet vért
venni, ráadásul a sokszor egyidejűleg kért vizeletminta nyerése is
nehéz.
Napszaki ingadozás
Az egyes analitok jellegzetes napszaki (diurnalis) ciklust mutatnak.
Különösen jellemző ez a hypophysis által termelt adrenokorti
kotrop hormon (ACTH) által regulált kortizolra. A kortizol az immunrendszerre gyakorolt hatásai révén számos egyéb analit, pl.
fehérvérsejtek számát szabályozza, így ezek értéke is változhat
diurnalisan.
Diurnalis ingadozást mutató analitok
A százalékos érték a napi minimális értéktől való eltérés
mértékét mutatja
Reggel maximális a szintje
ACTH

200%

Adrenalin

20%

Renin

140%

Hemoglobin

20%

Noradrenalin

120%

Hematokrit

20%

Prolaktin

100%

Leukocytaszám

20%

Aldoszteron

80%

Fehérje

20%

Kortizol

50%

Tiroxin (T4)

20%

Tesztoszteron

50%

Bilirubin

20%

Kálium

15%

Délben maximális a szintje
Vas
Eozinofil
granulocitaszám

100%
30%

Este maximális a szintje
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Táplálkozás
A táplálkozás során elfogyasztott szénhidrát a szervezet fiziológiás
válaszreakciói miatt alapvetően befolyásolhatja a glükóz és az inzulin, valamint egyes elektrolitok szintjét. A zsír fogyasztása miatt a
plazma lipémiás lesz. Ez méréstechnikai problémát jelent, ugyanis
a lipémiás plazma, savó zavaros, emiatt pedig a színreakción alapuló klinikai kémiai vizsgálatok túlnyomó többsége értelmezhetetlen
eredményt ad.
A legmarkánsabb eltérést a táplálkozás az alkalikusfoszfatáz-,
koleszterin-, triglicerid-, vas-, glükóz-, húgysav-, inzulin-, kálium-,
kortizol-, anorganikusfoszfát-vizsgálatok esetében okozza. Ezen analitok vizsgálata előtt 12 órás éhezés javasolt.
Ha mégsem éhgyomorra történik a vérvétel, akkor ezt a tényt
a laboratórium felé megjegyzésben jelezni javasolt.
Fontos megjegyezni, hogy az éhgyomor nem azonos a folyadékmegvonással. A vizsgálat kijelölése során a beteget tájékoztatni
kell, hogy a vérvétel előtt legalább fél órával bőségesen fogyasszon

Húgysav

50%

Savas foszfatáz

200%

TSH

50%

CK

100%

Bár a házi gyermekorvosi/háziorvosi gyakorlatban többnyire reggel
történik a vérvétel, a napi ingadozásokra érdemes odafigyelni akkor,
ha az eredményeket a beteg korábbi (esetleg kórházban meghatározott) értékeivel vetik össze.
Testhelyzet és megelőző testmozgás
A vérmintákból végzett vizsgálatokat befolyásolja a testhelyzet. Álló helyzetben a sztázissal járó nyomásfokozódás miatt folyadék és
ezzel együtt kis molekulasúlyú analitok vándorolnak az intravascularis térből a szövetközti térbe. A testhelyzet hatását a plazmatérfogat is alapvetően befolyásolja; a vízterek gyermekeknél gyorsabban változnak, mint felnőtteknél, náluk gyorsabbak és markánsabbak a változások.
* A 2016. évi Kávészünet-konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

Az alábbi laboratóriumi értékek emelkednek akkor,
ha a fekvő beteg feláll

Hemolízis hatása a háziorvosi gyakorlatban
gyakran kért analitokra

hemoglobin, fehérvérsejtszám,
össz-kalcium, AST, ALAT, tiroxin,
IgG, IgA, albumin, össz-fehérje,
koleszterin, trigliceridek

>3x emelkedés

laktát-dehidrogenáz

1-3x emelkedés

10–20%

hematokrit, vörösvérsejtszám,
apolipoproteinek

kálium, kreatin kináz, HDL-koleszterin,
aszpartát-aminotranszferáz

csökkenés

alkalikus foszfatáz, gamma-glutamiltranszferáz, bilirubin

>50%

adrenalin, renin

<10%

A beteg lefekvésekor a folyadék vándorlása ellenkező irányú, hemodilúcióhoz vezet. Ez a dilúciós hatás pl. koleszterin-, trigliceridszintek esetében 10–12%-os csökkenést eredményezhet. A megelőző testmozgás, kimerítő izommunka hatásaként az izomeredetű
kreatin-kináz-, a laktát-dehodrogenáz- és a káliumértékek nőhetnek.
Emelkedhet a fehérvérsejtszám is, ugyanis az érfalra kitapadt fehérvérsejtek a fokozott véráramlás hatására a keringésbe kerülnek.
Életkor- és nem specifikus referenciaértékek
Számos analit (pl. hormonok, csontmarkerek) szintje az életkortól,
illetve a nemtől függ. Ezzel a vizsgálatot kérő orvosnak tisztában
kell lennie az eredmény értékelése során. Nem szabad elfelejteni,
hogy sok esetben a gyermekekre specifikus referenciatartomány
nem kerül a leleten feltüntetésre.
A referenciaértékek meghatározásához megfelelő számú nem
beteg egyén esetében kell a meghatározást elvégezni. Erre bizonyos
populációk, elsősorban kisgyermekek esetében nem mindig van
lehetőség (a szülők nem vetetnek vért egészséges gyermeküktől
pusztán a referenciatartomány meghatározását segítendő célból).
Így vannak olyan populációk, amelyeknél a ritkábban kért vagy csak
a közelmúltban bevezetett analitok esetében az egészséges referenciatartomány nem kellően definiált.
Vérminta vétele
Vérvizsgálatok esetében a preanalitikai hibák 60%-áért a minta nem
megfelelő minősége és mennyisége a felelős.
Főbb hibaforrások vérminta vétele során
Minta hemolizált vagy lipémiás

54%

Nem elegendő mennyiségű

21%

Rossz csőbe vették

13%

Alvadékos

5%

Nem azonosítható a minta

1–2%

Egyéb

4–5%

Hemolizált minta
A szabad hemoglobin fiziológiás felső határa a plazmában 0,02 g/l,
a szérumban 0,05 g/l. Látható hemolízis esetén a szabad hemoglobinszint: >0,30–0,50 g/l. (Ebben az esetben a vörösvérsejtek mintegy 0,5%-a hemolizált.)
A hemolízis a laborvizsgálatokat többféle módon zavarja:
• a plazma- vagy szérummintában az intracelluláris analitok
szintje nő;
• a fotometriás mérést zavarja a vörös színű hemoglobin;
• a kémiai reakciókat zavarja a hemolízis.
A háziorvosi gyakorlatban leggyakrabban kért analitokat a hemolízis (mértékétől függően) az alábbi módon befolyásolhatja:

A hemolízis az immunkémiai vizsgálatokat (pl. hormonmeghatározások) kevésbé befolyásolja. Erre vonatkozóan a laboratórium tájékoztatása az iránymutató.
A hemolízis elkerülése érdekében fontos a vérvételkor a megfelelő tűméret kiválasztása és az atraumatikus vérvétel. A vénát maximum 1 percig szabad leszorítani, a vérvételi helytől 3–4 cm-es
távolságra.
A hemolízist elősegíti a vérvételi hely ütögetése, sajtolása, valamint a csőbe levett minta erőteljes rázása (ami akár a helytelen
szállítás során is előfordulhat).
Meg kell jegyezni, hogy a véna túlságosan hosszú ideig való
leszorítása esetén az intravascularis térből az extravascularisba irányuló folyadékáramlás miatt a plazma/szérum összetétele markánsan változhat az alábbi módon:
Nőhet

Csökkenhet

aszpartát-aminotranszferáz,
kreatin-kináz, bilirubin,
laktát-dehidrogenáz, albumin,
gamma-glutamiltranszferáz,
alkalikus foszfatáz,összfehérje,
kálium, magnézium

glükóz, anorganikus
foszfátok, fehérvérsejtek,
karbamid, kreatinin, klorid

Megfelelő vérvételi cső
A laboratóriumi vizsgálatok jelentős részéhez szérumból, másik részéhez viszont plazmából (alvadásgátolt vér felülúszója) kell megfelelő mintát venni. A speciális vérvételi csövek ennek megfelelően
adalékanyagokat, ún. additívet tartalmaznak. A csövek gyors azonosítását a színkódolt kupak segíti. A háziorvosi gyakorlatban elterjedtek:
Színkódolt vérvételi csövek és vérvételi sorrend
sorszám
1.

2.

típus

színkód

mire alkalmas

Citrátos

kék kupak

alvadási vizsgálatok

Natív

piros kupak
(esetleg a
közepén fekete
ponttal, ami
alvadást segítő
gélre utal)

szérum (klinikai
kémiai vizsgálatok,
hormon- és
tumormarker
vizsgálatok stb.
túlnyomó része)

3.

EDTA (K2) rózsaszín kupak

vérkép (esetleg:
plazma, bizonyos
analitok mérésére
alkalmas)

4.

Fluoridos

szürke kupak

vércukorszint-mérés

5.

Citrátos

fekete kupak

vörösvértest-süllyedés
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Additívet tartalmazó cső esetén oda kell figyelni arra, hogy a
csőbe a megfelelő mennyiségű vér jusson. Mivel vákuumos csöveket használnak, a cső ennyit szív fel (a csövön kis fekete vonal jelzi
azt a mennyiséget, amennyit el kell érni). Fontos: lejárt szavatosságú csövek esetén a vákuum elégtelenné válhat.
A csöveket a vérvételt követően kíméletesen, többször át kell
forgatni, hogy az additív megfelelően elegyedjen a vérrel.

renként 5% az álpozitívok aránya, akkor csupán az egészségesek
46%-ánál, azaz kevesebb mint felénél lesz az összes eredmény „normális”, a többinél (a személyek 54%-ánál) legalább egy paraméter
„kóros” lesz. (A legalább egy 1 kóros eredménnyel rendelkező egészséges személyek aránya még akkor is 14% lesz, ha a paraméterek
referenciatartományát úgy állították be, hogy csak 1% lesz az álpozitívak aránya paraméterenként.)

Betegazonosítás
A mintakeveredés (a laboratóriumba nem a beteg nevével ellátott cső kerül el) a legsúlyosabb következményekkel járó hibalehetőség.
A vérvételi csöveket a mintakeveredés elkerülése érdekében:
• beteg/hozzátartozó jelenlétében kell felcímkézni, névvel ellátni
• minden egyes csőre rá kell írni a beteg neve mellett legalább
egy másik azonosítót (születési dátum, tajszám)
• ha címkenyomtatót használnak, oda kell figyelni arra, hogy a
címkét helyesen ragasszák fel.

Mi következik ebből?
1. Nem szabad kizárólag egy kóros paraméterre diagnózist alapozni (vagy – a paraméterek többsége esetén – csak ez alapján kivizsgálást indikálni). Mindig figyelembe kell venni a klinikai tüneteket, jeleket, a beteg panaszait, az összefüggő egyéb laborvizsgálatok eredményeit.
2. Érdemes jól átgondolni, milyen vizsgálatokat kérnek. A feleslegesen kért vizsgálat nemcsak pénzbe (illetve vérbe, időbe, fáradságba) kerül, a nem elhanyagolható valószínűséggel jelentkező
álpozitív eredmény alaposan félreviheti a kivizsgáló orvost. Ez az
„árnyékra vetődés” jellegzetes esete. (Pl. az egyéb tesztek normális eredménye mellett a panaszmentes személynél mért reumafaktor-pozitivitás esetén nem indokolt az autoimmun irányba
történő kivizsgálás.)
3. Az egyszeri kóros eredményt adó tesztet az intenzív kivizsgálás
indítása előtt ismételni kell, illetve hasonló információtartalmú,
más elven alapuló laborvizsgálattal igazolni. (Pl. kissé magasabb
ASAT [GOT]-érték esetén az ismétlés során ALAT [GPT]-érték
meghatározása is javasolt, mielőtt májkárosodás irányába tovább
vizsgálnák a beteget.)

Preanalitikai szakasz utolsó lépése: minta eljuttatása
a laboratóriumba
A levett vérminták laboratóriumba juttatásáig az alábbiakra különösen oda kell figyelni:
• a csöveket álló helyzetben tárolják;
• kerüljék a közvetlen napfényhatást;
• a legtöbb analit esetén szobahőmérsékleten való tárolás elegendő; bizonyos analitok, pl. egyes hormonok esetén ettől
eltérő körülményeket kell biztosítani. Erre vonatkozóan a laboratórium útmutatása az irányadó;
• a transzportot úgy kell megszervezni, hogy a minták a laboratóriumba 2 órán belül jussanak el.
A helyesen levett és feldolgozott minták esetében kapott helyes
(azaz a beteg szervezetében lévő körülményeket pontosan tükröző)
eredmény is azonban haszontalan, sőt, akár káros is lehet, ha a vizsgálatot kérő orvos néhány tényt figyelmen kívül hagy.
Normál vagy kóros?
A klinikus a teszteredményt általában az egészséges (az adott betegségben nem szenvedő) személyek esetében megállapított tartományhoz viszonyítja. Ezt nevezik referencia- (vagy normál) tartománynak. A referenciatartományon kívül eső eredmény „kóros”, az
azon belüli a „normál”. Sajnos a helyzet azonban nem mindig egyértelmű.
A referenciatartomány megállapításához meghatározott számú
nem beteg, illetve beteg személy esetében határozzák meg az adott
paraméter értékét (optimális esetben módszerenként). A referencia
tartomány határaiként olyan értékeket kell meghatározni, amelyek
a nem beteg személyeket a betegektől nagy pontossággal elválasztják. Ez a napjainkban rutinszerűen végzett laborvizsgálatok
esetében azt jelenti, hogy a nem beteg személyek 95–99%-ának az
értékei a tartományon belül lesznek és csak 1–5%-uk kerül a tartományon kívülre. Azaz: 100 egészségesből teszttől függően 1–5
esetében utal a vizsgálat (tévesen) betegségre. Ez első ránézésre
nem sok.
Ha viszont 2 paramétert kér az orvos (pl. mind a kettő esetében
5% a téves pozitivitás aránya), akkor annak a valószínűsége, hogy
egy egészséges embernél az egyik kóros lesz, már közel 10%. Ha
már egy 15 paramétert vizsgáló „éves szűrést” veszünk, akkor az
álpozitivitás valószínűsége drasztikusan tovább nő. Ha paraméte-
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Még néhány gondolat
a referenciatartományról
A referenciatartomány tehát az az értéktartomány, ahol a nem beteg személyek értékeinek a túlnyomó hányada megtalálható.
A „nem beteg személyek” összegyűjtése, tőlük a mintavétel nem
egyszerű feladat. A problémákat az alábbiak jelentik:
1. A
 z emberek orvoshoz (általában) akkor mennek, ha betegek, az
egészségesek (nem betegek) kevésbé.
2. A
 z egészséges és az adott betegségben nem szenvedő személyek populációja nem feltétlenül ugyanaz. Ha pl. van egy
teszt, ami a diabéteszes mikrovaszkuláris szövődmények kimutatását célozza, referenciapopulációként nem az egészséges véradókat, hanem a diabéteszes, de szövődményben még
nem szenvedő személyek közösségét kell(ene) használni.
Azaz: az ideális az lenne, ha a referenciapopuláció a betegtől
csupán a betegség tényében térne el (a paraméter értékét
esetleg befolyásoló életkorban, egyéb kórképek fennállásában
nem).
A fentiek alapján vannak olyan paraméterek, ahol nagy annak a
kockázata, hogy nincs elegendő méretű referenciapopuláció, azaz
nem lehet mindig pontosan tudni, mi a kóros és mi nem az (pl.
egészséges gyermekek esetében a szülők nem fognak mintavételt
indítványozni csak azért, hogy egészséges referenciatartományt
állíthassanak fel). Könnyen elképzelhető olyan szituáció is, hogy
ugyanannak a paraméternek többféle (kor-, nem- vagy akár betegségspecifikus) referenciatartománya van (ez a helyzet pl. hormonvizsgálatok, vagy akár a HbA1c esetében is).
A referenciapopuláció hiányával különösen olyan esetben kell
számolni, amikor a paraméter új és még nincs vele évtizedes klinikai
tapasztalat. Azaz: érdemes a diagnosztika alkalmazása során konzervatív megközelítést alkalmazni, a nagy lelkesedéssel reklámozott
új (és gyakran igen drága) paramétereket fenntartással kezelni.

Két gyakran (és tévesen) használt fogalom:
szenzitivitás és specificitás
A referenciatartományon kívül eső kóros eredmények tehát az esetek egy részében nem beteg személyhez tartoznak – illetve előfordulhat az is, hogy a beteg személy esetében kapunk normál eredményt. A szenzitivitás és a specificitás két olyan mutató, ami a teszt
esetében jelzi, mennyire tudja hatékonyan elválasztani a beteget a
nem betegtől.
A szenzitivitás azt mutatja, hogy a valóban beteg személyeknek
(azaz beteg plusz álnegatív beteg) hány százalékát teszik ki a pozitív eredményt mutató betegek.
A specificitás annak felel meg, hogy a nem beteg személyeknek
(azaz nem beteg plusz álpozitívak) hány százalékát teszik ki az ös�szes negatív eredményt mutató nem beteg személyek.
A klinikus és a laboros is arra törekszik, hogy minél szenzitívebb
és specifikusabb teszteket használjon. A két mutató azonban nem
független egymástól. A referenciatartomány határának a módosításával egymás kárára változik a szenzitivitás és a specificitás.
Minden teszt esetében van egy olyan érték, ami mellett a teszt
100%-ban szenzitív (azaz az összes betegnél jelez), ennél az értéknél
viszont a specificitás alacsony lehet (azaz sok lesz az álpozitív, emiatt pedig további vizsgálatot igénylő személy). Illetve lesz olyan
érték is, ami 100%-ban lefedi az egészségeseket (miközben az álnegatív személyek aránya nő).
Ennek nagyon fontos gyakorlati vonatkozásai vannak.
1. Mindig lesznek álnegatív és/vagy álpozitív esetek.
2. Ha valaki arra hivatkozik, hogy ezt vagy azt a tesztet érdemes
rendelni, mert az nagyon szenzitív, javasolt rákérdezni az adott
szenzitivitás mellett a specificitásra.
3. Adott határérték mellett a teszt szenzitivitása vagy specificitása
meghatározza, milyen célra használható az adott teszt. Ha a cél
egy súlyos betegség szűrővizsgálattal való kimutatása (pl. veleszületett anyagcsere-betegségek esetében), akkor a teszt szenzitivitásának minél magasabbnak kell lennie. Ennek ára az, hogy
a specificitás csökken. Magyarul: nagy lesz az álpozitívak aránya.
4. Az álpozitív személyek kivizsgálásakor a feladat a nem beteg
személyek kimutatása. Erre a célra egy nagy specificitású (akár
igen alacsony szenzitivitású) teszt alkalmas.
Mivel a tesztek egyszerre nem feltétlenül nagy specificitásúak és
szenzitivitásúak, érdemes őket kombinálni (egy nagy szenzitivitású,
illetve egy nagy specificitású tesztet – ahogy a szűrővizsgálat során
kiszűrt személyek további kivizsgálása során jelenleg is történik).
A „pozitív prediktív érték”
A szenzitivitás-specificitás kérdéskört tovább gondolva: bármely
nagy szenzitivitású és specificitású vizsgálat esetében lesznek olyan
személyek, akiknél a laboreredmény tévesen kóros vagy tévesen
normális lesz. Ez alapján a klinikus joggal teszi fel a kérdést: mekkora annak a valószínűsége, hogy az adott betegnél kapott kóros
eredmény valóban betegségre utal? Erre a választ a pozitív prediktív érték (PPE) adja meg.
A pozitív prediktív érték (PPE) azt mutatja, hogy a valóban beteg
személyek hány százalékát teszik ki az összes pozitív eredményt
mutató (azaz beteg plusz álpozitív egészséges) személynek.
A negatív prediktív érték (NPE) annak felel meg, hogy a nem
beteg személyek hány százalékát teszik ki az összes negatív eredményt mutató (azaz nem beteg plusz álnegatív beteg) személynek.
A szenzitivitás és specificitás a teszt teljesítőképességét jelzi. Az
álpozitív személyek arányát egy adott populációban a szenzitivitás
mellett a valóban beteg személyek gyakorisága is befolyásolja.
Könnyen belátható: ha van egy olyan tesztem, ami a nem betegek

1%-ánál álpozitív, akkor 10000, egymás után vizsgált nem beteg
személyből 100-nál lesz kóros az eredmény. Ebben az esetben –
függetlenül attól, hogy nagy szenzitivitású a teszt – az összes eredmény téves (azaz: inkább ne is végezték volna el…). Ha a 10000
fős populációból pl. 1000 a beteg, akkor az álpozitívak száma (90
db) a valódi pozitívakhoz képest (1000) elenyésző. Ez utóbbi esetben ugyanazzal a szenzitivitású és specificitású teszttel mérve egy
kóros eredmény nagy valószínűséggel beteget is jelez. A PPE ezt a
valószínűséget számszerűsíti. (Klasszikus példa erre pl. a petefészekrák-tumormarker vizsgálata. Férfiaknál a teszt teljesítőképességtől
függetlenül az eredmény csak negatív és álpozitív eredményű lehet.)
Érdemes megjegyezni: a teszt által adott információ értékét befolyásolja, hogy milyen betegségek jellemzők az általa vizsgált populációra. Csak olyan tesztet kérjen a klinikus, ami a vizsgált populációban megfelelő mértékben előforduló betegségre informatív.
(A HIV-szűrés is ezért nem indokolt [egyelőre] az átlagos magyar
populációban – jelenleg az igen pontos tesztek ellenére is az álpozitív esetek száma többszörösen meghaladná a valódi pozitív esetek
számát. A veszélyeztetett személyeknél végzett HIV-vizsgálat esetében kapott pozitív eredmény viszont már sokkal informatívabb).
Összefoglalás
A klinikai gyakorlatban a referenciatartomány alapján tartják az eredményt kórosnak vagy normálisnak.
Számolni kell azonban azzal, hogy mindig lesznek olyan személyek, akiket a laboreredmény alapján tévesen sorolnak be a beteg
vagy a nem beteg populációba.
Minél többféle tesztre kerül sor valakinél, annál nagyobb annak
a valószínűsége, hogy valamelyik eredménye kóros lesz. Ezért csak
indokolt teszteket szabad végeztetni; az akcidentálisan (klinikai jelekkel, panaszokkal összhangban nem lévő) kóros eredményeket
fenntartással kell kezelni – ilyenkor ismétlésre van szükség.
A referenciatartomány határainak a változtatása alapvetően befolyásolja a teszt teljesítőképességét: a szenzitivitást és a specificitást.
A teszt eredménye által adott információt ezentúl a vizsgált populációban a betegség gyakorisága is meghatározza.
Javasolt irodalom:
A közlemény a medicalonline.hu honlapon megjelent saját
szerzőségű cikkeken alapul.
http://www.medicalonline.hu/cikk/a_haziorvosi_gyakorlat_
szamara_fontos_laboratoriumi_preanalitikai_tenyezok
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/hogyan_lehet_
barkibol_beteget_csinalni
Levelezési cím: Vásárhelyi Barna, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
vasarhelyi.barna@med.semmelweis-univ.hu
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Újdonságok a Medscape-ről
Emelkedik a ritka, polimyelitisre
emlékeztető esetek száma az USA-ban
(Rare Polio-Like Syndrome Cases on the Rise
in US)
Az akut flacid myelitis (AFM) esetek száma
az Egyesült Államokban 2016-ban tovább
emelkedett. A betegség, amelynek oka a
kiterjedt vizsgálatok ellenére sem ismert,
a polyomyelitishez hasonló tüneteket okoz.
A végtagok gyengesége gyorsan kialakul, az
MRI-n pedig a gerincvelő szürkeállományában karakterisztikus elváltozások láthatók.
Míg 2015-ben egész évben 21 esetet diagnosztizáltak, 2016. augusztus végéig már 50
beteget jelentettek. A betegség eddig mindig sporadikusan jelentkezett. Az AFM-hez
hasonló tüneteket a poliovíruson kívül bizonyos entero- és adenovírusok okozhatnak,
de ezek egyikének jelenlétét sem tudták
kimutatni AFM-s betegek liquorában.
A propranolol biztonságosan hasz
nálható az infantilis haemangioma
kezelésére, ezt támasztja alá
a szisztematikus irodalmi áttekintés
(Propranolol Safe for Infantile Hemangioma,
Systematic Review Confirms)
Az áttekintés szerint az orális propranolol
biztonságosan adható egy éven aluli gyermekeknek is a komplikált infantilis hae
mangiomák kezelésére. 5800 érintett csecsemő adatai alapján, amennyiben kizárják
a kezelésből a veszélyeztetett gyermekeket
(azokat, akiknek cardiovascularis vagy pulmonológiai problémáik vannak) a szer 3
mg/kg-os adagban akár hat hónapig is nyugodtan használható. Természetesen a gyerekek fizikális vizsgálatára és az anamnézis
felvételére szükség van, de rutin EKG-t vagy
echokardiográfiát nem szükséges végezni.
A leggyakoribb mellékhatások, mint az alvászavar, nyugtalanság, hasmenés és hideg
végtagok, nem teszik szükségessé a kezelés
megszakítását.
A járvány és a nagy profit reménye
gyorsítja a Zika-vírus elleni vakcina
fejlesztését (Zika Vaccine Race Spurred by
Crisis and Profit Potential)
A nagy gyógyszergyártók közül a Sanofi,
a GlaxoSmithKline és a Takeda versenyt fut-

nak abban, hogy melyikük fejleszti ki előbb
a Zika-vírus elleni védőoltást, amely „block
bluster”-nek ígérkezik. A védőoltást legnagyobb számban a turisták és üzleti ügyben
utazók igényelhetik, de elképzelhető, hogy
a pubertás előtt oltott lányok leendő magzatai számára is védelmet nyújthat. Sőt, akár
fiúkat is olthatnának vele, hogy ne fertőzzék
meg szexuális partnereiket. A vakcina megjelenése két éven belül várható, és évi 1
milliárd dollár feletti haszonnal kecsegtet.
Összehasonlításképpen, a Sanofi által kifejlesztett dengue-vírus elleni védőoltást jelenleg 9 országban engedélyezték, és számítások szerint 2020-ra csaknem egy milliárd dollár hasznot hajthat. Ugyanakkor a
GSK által kifejlesztett, Bill és Melinda Gates
által szponzorált malária elleni vakcina valószínűleg semmiféle hasznot nem hoz
majd, tisztán filantrópikus célból hozták
létre, a szegény afrikai országok gyermekeit ingyen oltják vele. Az U.S. National Institutes of Health (NIH) által kifejlesztett Nyugat-nilusi láz elleni vakcina gyártására pedig
azért nem találtak kereskedelmi partnert,
mert a megbetegedés viszonylag ritkán
okoz komoly panaszokat, így a védőoltás
bevezetésétől nem remélhető jelentős haszon.
Korai antibiotikus kezelés és a vesék
hegesedése (Early Antibiotics and Renal
Scarring)
A szerzők 482 lázas, húgyúti infekció miatt
kezelt gyermeket követtek két éven keresztül. A gyerekeket aszerint osztották csoportokra, hogy milyen gyorsan kezdődött meg
az antibiotikus kezelés. DMSA-scan a kezelés
elején és 2 év után történt. Általánosságban,
az egy éven aluli gyermekeknél hamarabb
került sor antibiotikum-adásra. Az utánkövetés során kiderült, hogy azoknál, akiknél
a láz jelentkezése után 24 órán belül megkezdődött a kezelés, 4%-ban, akiknél csak
2-3 napos lázas állapot után indult az antibiotikum adása, 8%-ban, míg három napnál
tovább fennálló láz után megkezdett kezelés esetén 14%-ban alakult ki késői hegesedés a vesékben. A vizsgálatból kiderült,
hogy a kezelés megkezdésének gyorsasága
rendkívül fontos, minden egyes óra késlekedés 0,8%-kal növeli a későbbi hegesedés
esélyét.

Kardos
Gabriella
rovata

Amerikai Gyermekgyógyászati
Akadémia: Ne adjunk soha többet
gyereknek kodeint (AAP: Stop Giving
Codeine to Children)
A Pediatrics c. folyóiratban megjelent állásfoglalás szerint az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) azt javasolja, hogy
formálisan is tiltsák meg a kodein gyermekgyógyászati alkalmazását. Az egyre növekvő
bizonyítékok ellenére, amelyek azt mutatják,
hogy a szer halálos légzésdepressziót okozhat gyermekeknél, a legtöbb amerikai államban számos olyan, recept nélkül kapható
gyermekgyógyászati szer van forgalomban,
amely kodeint tartalmaz, de receptre minden államban hozzáférhető a tiszta kodein
is. A kodein a szervezetben a máj CYP2D6
enzimje révén morfinná alakul. Az emberek
egy része gyorsan, más része lassan metabolizálja a szert, ez genetikusan determinált.
A gyerekek egy része ultragyorsan metabolizáló, ezért a morfinszint extrém magasra
emelkedhet, és fatális légzési elégtelenség
alakulhat ki. A WHO már 2011-ben felhívta
a figyelmet arra, hogy a kodein veszélyes
lehet gyermekekben, az EMA 2013-ban lépett fel a gyermekgyógyászati alkalmazással
szemben, az FDA 2015 óta nem javasolja 18
éven aluliak esetén a kodein adását, de a
formális tiltás még nem történt meg.
Az FDA befogadta az első „mester
séges pancreas”-t az I. típusú diabetes
kezelésére (FDA Approves
First ‚Artificial Pancreas’ for Type 1 Diabetes)
A bőr alá ültetett Medtronic's MiniMed 670G
nevű készülék minden 5 percben monitorozza a vércukor értékét, és ennek megfelelő inzulint adagol. Teljesen nem felel meg a
valódi hasnyálmirigynek, mert étkezés előtt
a betegnek meg kell adnia az étkezés alatt
vérhatóan majd elfogyasztott szénhidrátmennyiséget, hogy a gép kiszámolja ennek
alapján a szükséges inzulin bóluszt. A készülék képes a hypo- és hyperglykémiát is korrigálni. Az előzetes vizsgálat során, amelyben
124, 14 és 75 év közötti, I. típusú cukorbeteg
három hónapig alkalmazta a készüléket,
nem észleltek súlyos mellékhatást, hypovagy hyperglykaemiát. A betegek HgbA1Cértéke az alkalmazás során az átlagos 7,4-ről
6,9-re csökkent. A vizsgálatot most 7 és 14
év közötti gyermekeken folytatják tovább.
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Vakcinológiai Kerekasztal
Immunológiai betegségek a házi gyermekorvosi gyakorlatban
Dr. Ónozó Beáta
Olthatósági kérdések: krónikus betegek, immunszupprimáltak
Dr. Kulcsár Andrea
Esetek a védőoltási tanácsadóból
Dr. Kulcsár Andrea
Kötetlen beszélgetés, kérdések, hozott esetek megbeszélése
Pécs, 2016. november 16.
Helyszín: PTE Gyermekklinika tanterme, 7623 Pécs, József A. u. 7.
Jelentkezés: pecsipediater@gmail.com
Miskolc, 2017. január 14.
Helyszín: MVHR, 3527 Miskolc, Baross Gábor u. 17.
Jelentkezés: haziorvosi.egyesules@mvhr.t-online.hu

Gyermek-allergológia az alapellátásban
Az akkreditált továbbképző tanfolyam és workshop házi gyermekorvosok, családorvosok részére.
Az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) Allergológiai Mesterkurzusa alapján
esetmegbeszélésekre alapozott előadások és interaktív beszélgetés
Témák: korai allergiaprevenció, táplálékallergiák, oralis allergia szindróma, asztma, allergiás nátha,
„wheezing” bronchitis, bronchiolitis, atópiás dermatitis, urticaria, anaphylaxia
Előadók: Dr. habil. Réthy Lajos PhD gyermekgyógyász, allergológus-immunológus,
Dr. Zonda Igor gyermekgyógyász, klinikai allergológus-immunológus
Az eseteket bemutatják, a workshopot moderálják:
Dr. Altorjai Péter, az EAP magyar delegáltja, Dr. Kovács Ákos, a HGYE Szakmai Bizottságának elnöke
A jelentkezések elfogadása a részvételi díjak beérkezésének sorrendjében történik.
A résztvevők létszáma korlátozott (max. 50 fő).
Jelentkezés: www.hgye.hu
Debrecen, 2017. február 4.
Helyszín: Viktória Étterem, 4032 Debrecen, Oláh Gábor út 3.
Győr, 2017. március 11.
Helyszín: Hotel Famulus, 9027 Győr, Budai út 4–6.

Támpontok a bántalmazás felismeréséhez
Dr. Scheiber Dóra, Dr. Galajda Ágnes, Dr. Kovács Zsuzsanna

„Egy ember nemcsak a tetteivel árthat másoknak, hanem a közömbösségével is, és ebben az esetben is felelősség terheli őt.” – John
Stuart Mill (1806–1873) angol filozófus
1. Azok a férfiak, akik bántalmazzák a feleségüket, nagyobb
eséllyel fogják a gyermeküket is bántalmazni.
2. Azok a férfiak, akik a gyermeküket bántalmazzák, nagyobb eséllyel fogják a feleségüket is bántalmazni.
3. Az a gyerek, aki a felügyletét ellátó személy áldozatává
válik, nagyobb eséllyel származik olyan családból, ahol a
férfi bántalmazta az anyát.
4. Azok a férfiak, akik szemtanúik édesanyjuk bántalmazásának, nagyobb eséllyel válnak később bántalmazóvá.
5. Azok a nők, akik szemtanúi annak, hogy az édesanyjukat
édesapjuk bántalmazza, nagyobb eséllyel válnak később
áldozattá.
6. Azok a nők, akiket bántalmaztak, nagyobb eséllyel fogják
a gyermeküket is bántalmazni.
Anne Goldstein – a Bírónők Nemzetközi Szervezete Emberi Jogi
képzésének igazgatója hívta fel a figyelmet a nők és a gyermekek
elleni erőszak közötti kapcsolatra, a CEPOL (European Police College) és a Magyar Bírónők Egyesülete szervezésében, 2015 áprilisában
tartott „Együttműködés a gyermekek és a nők elleni erőszak megakadályozásában” című nemzetközi szakmai konferencián. 1
A bántalmazó személyek mindent elkövetnek annak érdekében,
hogy tetteiket elkendőzzék, uralmi pozíciójukat fenntartsák. Törekednek arra, hogy lelkiismeret-furdalást ébresszenek a bántalmazottban, s korlátozzák más hozzátartozókkal, barátokkal való kapcsolattartásuk lehetőségét, elzárva az áldozatokat attól, hogy segítséget kérjenek. Nem ritka az sem, hogy a bántalmazó saját
magát állítja be áldozatként. Ezért fordulhat elő, hogy a bántalmazottakkal a mindennapi életben személyesen is találkozó szakemberek – orvosok, rendőrök, pedagógusok, egyházi személyek, bírák–
egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen ismerik fel a bántalmazás jeleit – nyilatkozta megnyitójában Dr. Darák Péter, a Kúria
elnöke.
Jellemző a bűncselekmény folyamatos jellege, ciklikussága, valamint az, hogy a cselekményt egymást felváltva, egymásra épülve
követik el. Vagyon és személy elleni elemek, családjogi kérdések
keveredhetnek egymással.

A családon belüli erőszak előfordulásának csökkentése érdekében
hazánkban az elmúlt években számos intézkedés történt. Az Egyesült Államokban az 1994. évi „Nők elleni erőszakról” szóló törvény
óta 60%-kal csökkent annak mértéke.
Nemcsak a nők és a gyermekek közötti bántalmazás, hanem a
családon belüli erőszak és az állatok bántalmazása, elhanyagolása
közötti összefüggés is figyelemfelhívó. Számos tanulmány foglalkozik a családon belüli erőszak és az állatok bántalmazása közötti
összefüggésekkel. Azon családokban, ahol a gyermekek rossz bánásmódja miatt eljárás folyik, akár 60% is lehet azon családok aránya,
ahol legalább egy családtag ismerten bántalmazta a családdal
együtt élő állatot.2 A gyermekek fizikai bántalmazása miatt gondozásba vett családok 88%-ában fordult elő egyidejüleg az állatok
bántalmazása, más bántalmazási formák – elhanyagolás, szexuális
bántalmazás – esetén ez az arány 34% volt. Más vizsgálatok szerint
átlagosan 22% körüli ez az arány.
A National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)
szerint állat bántalmazása a:
• rúgás, öklözés, rázás, dobás, fojtás, mérgezés, vagy indokolatlan
gyógyszerelés
• szexuális bántalmazás
Elhanyagolásnak minősül a táplálás, itatás, tartás, törődés és egészségügyi ellátás elégtelensége.
Egy felmérés szerint az egyetemi hallgatók. 22%-a volt szemtanúja állatok szándékos kínzásának, 34,5%-uk szenvedett el rossz
bánásmódot életében, és 12,4%-uk volt olyan, aki mindkét eseményt megélte.3 Más szerzők szerint ez az arány ennél jelentősen
magasabb.4 A gyermek- és állatvédellem összefonódik, tekintve,
hogy a gyermek- és állatbántalmazás közötti összefüggés elfogadottá vált.
Megállapítást nyert, hogy azokban a háztartásokban, ahol állatok
rossz bánásmódban részesülnek, ott a gyermekeket is nagyobb
eséllyel bántalmazzák vagy hanyagolják el.
Összefoglalva, a gyermekek bántalmazására gyanakodnunk
kell ott, ahol a bármely családtag, vagy a házi kedvencek
bántalmazása előfordul. Az áldozatok sikeres felépülése érdekében mielőbb hatékonyan be kell avatkozni, de szükség
van a traumát követő rehabilitációs terápiákra is.
2016. október 7-én a Magyar Bírónők Egyesületének rendezvényén
kiemelt figyelmet kapott a 2016. május óta hatályos „Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén” című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által közzétett szakmai irányelv.
1 Kúria Sajtótitkársága és Dr. Hegyi Eszter Jogi Fórum beszámolója
2 Animal Studies Bibliography. Deviney, Elizabeth, Jeffrey Dickert, and Randall Lock
wood. 1983. The Care of Pets Within Child Abusing Families. International Journal
for the Study of Animal Problems 4(4): 321-329.
3 Child welfare and animal cruelty: A survey of child welfare workers. Journal of
Emotional Abuse 2007;7:83-96.
4 http://swr.oxfordjournals.org/content/early/2012/07/09/swr.svs012.full#ref-20
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A kalcium allergiában is hatástalan –
halált is okozhat a hamis biztonságérzet
Hazánkban a kalciumot, főként annak ampullás változatát sokan
javasolják, használják darázs/méhcsípés, allergia, viszketés, bőrkiütés, nátha, köhögés, torokgyulladás esetén is. A kalcium használata azonban teljesen felesleges, fejlett egészségüggyel rendelkező országokban, orvosi irányelvekben szóba sem kerül
alkalmazása ilyen esetekben – a kalcium széles körű használata
hazánkban egy téves szokás. Mivel az említett betegségek legtöbbször spontán enyhülnek, az allergiás reakciók sokszor hullámzó lefolyásúak, így a javulást sokan tulajdoníthatják tévesen
a bevett kalciumnak. A kalcium szedése például kalciumhiányos
állapotokban, csontritkulás esetén indokolt.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a kalcium
nem az allergia gyógyszere, és darázs/méhcsípésben is teljesen
hatástalan. Bár erről az orvostovábbképző konferenciákon is szó
esik, de sajnos a modern információk lassan terjednek, és nem
jutottak el még minden orvos kollégához. Ezért fordulhat elő
sajnos egyes hazai betegellátó helyeken, hogy az akut allergiás
reakcióval érkező betegnél a kalciumot izomba adott injekció
formájában alkalmazzák. Ez a felesleges procedúra nemcsak
nagyon fájdalmas, de szövődményei is lehetnek – jelentős vérömleny vagy tályog is kialakulhat, amely sebészeti megoldást
igényelhet. Azzal is találkozni, hogy a jó szándékú szülő gyermekének allergiás vagy méhcsípést követő tartós panaszaira
napokon át semmi mást nem használ, csak kalciumot – pedig
a gyerek szenvedése hatásos szerrel időben enyhíthető lenne.
Ezért fontos megcáfolni a tévhiteket.
Kalcium enyhe allergia esetén sem jó – helyette antihisztamin kell.
A rovarcsípés vagy allergia okozta tüneteket, viszketést és
duzzanatot az antihisztaminok tudják enyhíteni, ezek biztonságos, többnyire recept nélkül kapható allergiaellenes szerek,
ezeket érdemes használni.

A kalciumba vetett alaptalan bizalom hamis biztonságérzetet
ad, emiatt késhet a valóban hatásos gyógyszerek alkalmazása,
amely súlyos esetben akár halálhoz is vezethet.
Súlyos allergiás reakció esetén, amikor például egy rovarcsípés után gombócérzés, nyelési vagy légzési nehezítettség, rekedtség, ájulás, hasmenés vagy hányás jelentkezik, azonnal
mentő vagy orvos hívása indokolt. Ha súlyos allergiás reakció
lépett fel korábban, a kockázatfelmérésben jártas allergológus
szakorvos felkeresése javasolt rizikófelmérés és felvilágosítás
céljából, mivel magasabb kockázat esetén mindenképp ajánlott
az életmentő adrenalinos injekció kiváltása. Ilyen esetekben
allergológus dönthet az immunterápiáról, amely végleg megszüntetheti a rovarméreg-allergiát.
Ideje, hogy a téves, elavult szokások kikopjanak a mindennapokból; a szokásokon és hagyományokon alapuló orvoslást
a modern, bizonyítékon alapuló (evidence-based) nézetek váltsák fel, a betegek pedig kalcium helyett antihisztamint használjanak az allergiás tünetek enyhítésének céljából.

A levelet számos orvos és gyógyszerész mellett aláírták:
Prof. dr. Zeher Margit klinikaigazgató, a Magyar Allergológiai
és Klinikai Immunológiai Társaság elnöke,
Prof. dr. Nékám Kristóf osztályvezető főorvos,
a Magyar Allergia Szövetség elnöke,
Dr. Zacher Gábor osztályvezető főorvos,
Dr. med. habil Réthy Lajos Attila főorvos,
a Magyar Gyermekorvosok Társasága Vezetőségi Tagja,
dr. Csupor Dezső egyetemi docens és
a HGYE nevében dr. Póta György elnök

Praxisok
eladás
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
Jászberényben házi gyermekorvosi körzet praxisjoga nyugdíjazás miatt
eladó. A jól felszerelt, felújított, klimatizált rendelőnek nincs bérleti díja
Ügyelet: központi. Ügyeleti kötelezettség nincs. Kiváló asszisztens tovább
foglalkoztatható. Helyettesítés megoldható. Kártyaszám 1000 fő körüli. Ár
és részletfizetés megegyezés szerint. Önkormányzat szándékát fejezte ki a
praxisvásárlás megbeszélés szerinti támogatásához.
Érdeklődni a +36 30 3613 566 telefonon lehet.

Budapesten, a VIII. kerület felújított részén 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, munkájuknak 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 további korszerűsítését jelenti. A részletekért
kérem, hogy keressen: +36 30 2129 622. Visszahívom.
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Praxisok
Budapesttel határos városban 1250 fős házi gyermekorvosi praxis
eladó. Budapestről kijárással ellátható, ügyeleti kötelezettség nincs, jól
képzett asszisztens biztosított. Érdeklődni: +36 30 9225 839, vagy 20 és 21
óra között a +36 29 340-247 telefonon lehet.
Lengyeltótiban házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt eladó.
Praxislétszám kb. 700 fő. Központi ügyelet van, részvétel nem kötelező.
Szolgálati lakást az önkormányzat biztosít. Irányár 3 M Ft. Elérhetőség:
+36 30 411 1957
Budapesthez közel, Ráckevén jó adottságú házi gyermekorvosi praxis
eladó. Részletfizetés is lehetséges. Praxislétszám: 1200 fő. Elérhetőség:
+36 30 382 2511
Gödön jól felszerelt rendelővel ellátott gyermekorvosi praxis eladó.
Praxislétszám: 1250 fő. Elérhetőség: +36 20 955 2433
Budapest belső kerületében házi gyermekorvosi praxis eladó. Ügyelet,
helyettesítés megoldott. A területen 800 lakásos lakópark – folyamatos
átadással – állandó beköltözéssel. Érdeklődni a megadott telefonszámon
lehet. Elérhetőség: +36 30 942 9480
Budapest XIV. kerületben házi gyermekorvosi körzet praxis joga eladó.
Praxislétszám: 960 fő. Korszerű informatikai adatbázis, szakképzett
asszisztens. Ügyeleti kötelezettség nélkül. Tel.: +36 30 418 3989, 18 óra után
Ajkán, házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. Kártyaszám kb. 820.
Ügyelni kell, helyettesítés kollégák kölcsönös helyettesítésével megoldható. Ár megegyezés szerint. Elérhetőség: alternamedkft@gmail.com
Budapest XI. Újbuda centrumban, felújított rendelőben működő praxis,
kiváló asszisztenciával ny ugdíjba vonulás miatt eladó. Praxislétszám: 840
fő. Elérhetőség: +36 70 375 0327
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kisvárosi, 1100 fős praxis saját, jól
felszerelt rendelővel eladó. Elérhetőség: +36 30 229 6499
Balatonalmádiban új építésű egészségházban, jól felszerelt, szép
rendelőben működő gyermekorvosi praxis eladó. Tartós helyettesítés is
megoldás lehet. Praxislétszám: 950 fő. Elérhetőség: +36 20 265 4499.
Szeretném jó utódra bízni, Budapesttel határos kisvárosban az 1200
kártyás gyermekorvosi praxisomat. Elérhetőség: +36 30 921 5421

Házi gyermekorvosi praxis Kispesten, Wekerle-telepen sürgősen,
kedvezményes áron eladó. Praxislétszám: 620 fő. Elérhetőség:
+36 20 966 0014
Miskolcon, Győri kapuban lévő 650 fős területi ellátási kötelezettségű
házi gyermekorvosi praxisjog eladó. Kiválóan felszerelt, felújított (2014)
rendelő, lelkiismeretes, kedves asszisztencia, nagyszerű szaktudású,
munkájának elkötelezett védőnők és kiváló kollégák – akikkel a
helyettesítés is megoldott – biztosítják a kedvező munkafeltételeket.
A praxisjog megvételéhez az OEP pályázati úton vissza nem térítendő
támogatást nyújt A részletekért kérem, keressen a +36 30 293 3934-es
mobilszámon. Visszahívom.

helyettesítés
Helyettesítést vállal praktizáló gyermekgyógyász főorvos a Velencei-tó
környékén +36 30 850 3041, dr. Valkó Péter
2016. július 1-től gyermekorvosi rendelőben (XIII., V., IX. kerületben)
helyettesítést vállalok. Elérhetőség: +36 20 327 6911
Gyermekorvosi praxisokban helyettesítést vállalok: Budapest II., III.,
VII., XIV. kerület, Pest megye (Szentendre, Leányfalutól
Esztergomig), Budakalász. Elérhetőség: +36 30 974 7486
Ezúton keresem azt a helyettest, aki Budapesten kisgyermeke és családja
mellett vállalna helyettesítést napokra, vagy 1-1 hétre, vagy GYES mellett
rendszeresen. Szuper gyerekbarát rendelőben, Káposztásmegyeren
néhány évre esetleg a továbbiakban átvehetné a praxisjogot.
Elérhetőség: +36 30 921 9679
Kecskeméti házi gyermekorvosi praxisba keresek tartós helyettest heti
két napra másfél év időtartamra, hosszú távon a praxis átadása is
lehetséges. Praxislétszám: 1500 fő. Elérhetőség: +36 70 614 4466
Pécsi praxisomba keresek kb. két évre helyettest. Praxislétszám: 350 fő.
Elérhetőség: +36 20 913 8674
Budapesti praxisomba keresek helyettest. Praxislétszám: 1280 fő.
Elérhetőség: +36 20 972 7214

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

A HGYE címe:
1133 Budapest
Ipoly u. 5/E
Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: +36 1 330-0900
E-mail:
hgye@mail2000.net
Bankszámlaszám:
11713005-20419448
Honlap:
www.hgye.hu
Az egyesület titkára:
Fekete Éva
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, 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.
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