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Kérdések

Kell-e a Hírvivőben vezércikk, ha talán el se olvassák? Kell-e a gyermekgyógyászat 
más lapjai között egyáltalán egy Hírvivő? Kell-e egy olyan lap a gyermekgyó-
gyászati folyóiratok szűk palettáján, ami egyedüliként igyekszik a házi gyermekor-
vosok napi gondjaival, a gyermek-alapellátás működési nehézségeivel is foglalkoz-
ni? Érdeklik-e ezek a témák még a házi gyermekorvosok magas átlagéletkorú, már 
sok mindenbe belefásult nagyobb részét? Vagy érdeklik-e már az ilyen kérdések 
az alapellátást vállalt, de a szakmai kérdéseken túli problémák iránt még kevésbé 
fogékony fiatalabb kollégák kicsiny csoportját? 

Elfogadjuk-e azt a helyzetet, amiben a házinak nevezett gyermekorvos elmé le-
ti leg komplex feladatait a rendszer gyakorlatilag a felnőtt-háziorvos, védőnő, szop-
tatási tanácsadó, fejlődéspedagógus, ortopédus, gasztroenterológus, pul mo no-
lógus, allergológus, sürgősségi osztály stb. kezébe csúsztatja át? Elfogadjuk-e hogy 
– sarkosan fogalmazva – mi lassan már csak a védőoltás beadásához, az igazo-
lásokhoz és az anyák táppénzbevételéhez leszünk nélkülözhetetlenek? Kielégít-e 
bennünket a napi egy-két, kihívást jelentő „eset”? Jó-e nekünk az állóvíz, vezet-e 
valahová az egymás közötti dohogás, vagy kivezető út-e a néhány órás rendelés 
után a magánvilágban folytatott pénzkeresés?

Tisztában vannak-e kollégáink azzal, hogy azért nincs utánpótlás, mert nem 
vonzó a pályánk, és csak akkor lesz vonzó, ha a kompetenciakörtől a szakember-
képzésig, a finanszírozástól az ellátási szerkezetig mindent korszerűsítünk? Tud-
ják-e a házi gyermekorvosok, hogy az individuális, atomizált ellátóhálózat helyett 
teammunkát igényel az orvostudomány fejlődése? Tudjuk-e, hogy mit jelent ez 
számunkra, és mi az érdekvédelem feladata ebben a helyzetben?

Kérdések, amelyek sorolhatók tovább is, és amelyekre a válaszok sem kerülget-
hetők túl sokáig.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2018-ban:
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Az újszülött-, csecsemő- és gyer-
mekhalálozás rendszeres vizsgála-
ta és értékelése biztos alapot adott 
a hazai gyermekellátás szakmai és 
minőségi ellenőrzésére és értéke-
lésére. Már Bókay János és Flesch 
Ármin idejében is rendelkeztünk bi-
zonyos mennyiségű hazai adattal. 

Az 1878 és 1906 közötti időszak 
adatait és a Trianon előtti Magyar-
ország területi eltéréseit Berend 
Miklós elemezte és értékelte: „Kór-
házi tapasztalataim szerint a cse-
csemőhalálozásra nézve egész spe-
ci ális viszonyokat kell föltételez-
nem Magyarországon. Hogy e te  -
kintetben a kultúrállamoktól el té  rő 
viszonyaink vannak, amelyből ki de-
rül, hogy a két éven aluliak halan-
dó ságára nézve az egész országban 
nincs jel legzően kifejezve az a rob-
banássze rű emelkedés, amely kü -
lönben mindenütt jellemzi a cse cse -
mőmortalitást.” 159 oldalas, rész -
  letes adatokkal alátámasztott elem-

zésében javaslatokat tett a ha lá-
lo  zás csökkentésére, ezt követő en 
jöttek létre azon intézmények, ame-
lyek a későbbiekben a fejlődést biz-
tosították. 

A II. világháborút követően a 
rész letes vizsgálatokat és elemzése-
ket a Sárkány Jenő által életre hívott 
halálozási konferenciák tették lehe-
tővé. 1965-tól kezdve az évenként 
megszervezett szakfőorvosi érte-
kezletek keretében Aszman Anna, 
majd Pintér Attila összesítette és 
értékelte az előző évi csecsemő- és 
gyermekhalálozási adatokat. 

A közös szülész-gyermek gyó-
gyász-vándorgyűlések az egyes 
e se tek szülészeti anamnézisének, 
a neonatológiai történéseinek és 
kór  bonctani-kórszövettani lelete i-
nek elemzésével együtt értékel ték 
a perinatalis mortalitást. 2009-ben 
tartottuk a legutóbbi olyan szak fő-
orvosi értekezletet, ahol értékeltük 
és elemeztük az előző évi adatokat. 

A KSH adatait Valek Andrea azóta is 
feldolgozza évente, de szakorvosi 
elemzés, értékelés nem történik. 

Más országok igen nagy energiát 
és hangsúlyt fektetnek a tudomá-
nyos teljes körű elemzésre és ér-
tékelésre. Pl. Kanada legnagyobb 
régiója, Ontario példája is minta-
szerű és követésre méltó. Az ott 
2014-ben bevezetett csecsemő- és 
gyermekhalálozási értékelő-elem-
ző rendszer minden szempontból 
figyelemreméltó. Az ottani minta 
alapján érdemes volna nálunk is 
kialakítani olyan értékelő, elemző 
munkacsoportot, amely részlete-
sen vizsgálja a hazai eseteket, és 
javaslatokat tesz a magyarországi 
csecsemő- és gyermekhalálozás to-
vábbi csökkentésére.

Prof. Dr. Harmat György
Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar 

2017. évi demográfiai folyamatok 
a gyermekgyógyászat szemszögéből

Dr. Valek Andrea
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

ÖSSZEFOGLALÁS
A népegészségügy célja a betegségek 
megelőzése, az egészség megőrzése, az 
egészségi állapot javítása. A hatásos 
népegészségügyi tevékenységhez infor-
mációval kell rendelkezni a lakosság 
egészségi állapotáról, valamint az azt 
befolyásoló társadalmi, gazdasági, kul-
turális, környezeti és egyéni életmódhoz 
kapcsolódó tényezőkről. A lakosság 
egészségi állapotának felméréséhez is-
mernünk kell az érintett népesség de-
mográfiai jellemzőit is, a halálozási ada-
tok pedig a lakosság egészségi ál la-
 po tának leírásában bírnak jelentős sze-
reppel. A demográfiai elemzés vonatkoz-
hat a teljes társadalomra, vagy annak egy 
rétegére – mint ezen tanulmány is – a 
0–19 éves korosztályra. A hazai adatok 
forrása a Központi Statisztikai Hivatal Tá-

jékoztatási adatbázisa (http://statinfo.
ksh.hu).

Hazánkban 2017-ben több népmoz-
galmi folyamatban kedvező irányú vál-
tozás következett be az előző évihez ké-
pest: csökkent a terhesség meg sza kítások 
száma, kisebb volt a koraszülöttek aránya 
az élve szülöttek között, és az eddigi leg-
alacsonyabb volt a csecse mő halálozás. 
A csecsemőhalálozás területi kü lönbségei 
mérséklődtek.

NÉPESSÉG SZÁMA, ARÁNYA
A népesség alakulását – a vándorlásoktól 
eltekintve – a születések és halálozások 
száma és ezek egyenlege szabja meg. 
2017-ben Magyarországon 91 577 olyan 
magzat született, aki az életnek valami-
lyen jelét adta. A halálozások száma 
(131 674 fő) meghaladta az élve szü le té-

se két, így az 1981-től Magyarországra 
jellemző természetes fogyás tovább foly-
tatódott (-40 097 fő) (1. ábra). 

A nemzetközi vándorlás pozitív 
egyen lege valamelyest mérsékelte a 
természetes fogyásból adódó népes-
ségcsökkenés mértékét (tényleges fo-
gyás: -19  190 fő). Hazánk lakossága 
2011-ben csökkent 10 millió fő alá, 
2017-ben 9  787  966 volt a népesség 
évközepi létszáma. Nemcsak az összné-
pesség száma, hanem 1983 óta a 0–19 
évesek (gyermekek) száma is folyama-
tosan csökkent, számuk 2017-ben 
1  913  595 fő volt, több mint 1 millió 
fővel kevesebb az 1983. évinél (2. ábra). 
A népesség elöregedése folytatódott, a 
gyermekek teljes népességen belüli ará-
nya az 1990-es 27,9%-ról 2017-re 19,5%-
ra változott.
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ÉLVE SZÜLETÉS
Az élve születések száma az 1970-es 
évihez képest nagyon lecsökkent az ez-
redfordulóra, először 1998-ban süllyedt 
százezer alá, a mélypontot 2011-ben érte 
el. A 2016. évi születésszám az elmúlt hét 
év legmagasabb értéke volt, 2017-ben 
azonban ismét alacsonyabb volt, és 
visszaesett a két évvel előtti szintre. (3. 
ábra). Az újszülöttek súlya az egyik leg-
fontosabb, a csecsemőhalálozást befo-
lyásoló tényező. A kis súlyú, 2 500 gramm-
nál kisebb súllyal születettek aránya 
nagyon magas, az utóbbi tizenöt évben 
nem mutatott csökkenést, értéke 8,3% 
volt (4. ábra). A koraszülöttek, a 37. terhes-
ségi hét előtt születtek aránya 8,1% volt 
(5. ábra). A kis súlyú újszülöttek arányában 
majdnem kétszeres eltérés volt a megyék 
között (6. ábra). 

A szülő nők életkora egyre jobban kito-
lódik. Az 1990-es évek közepéig a 20–24 
éves korcsoportban, 2009-ig a 25–29 éves 
korcsoportban, ezt követően a 30–34 éves 
korcsoportban volt a legmagasabb a kor-
specifikus termékenység. 2017-ben a 30 
évnél fiatalabb nőknél csökkent, az időseb-
beknél emelkedett a gyermekvállalás gya-
korisága (7. ábra). A szülőképes korú nők 
létszáma viszont jelentősen csökkent és a 
gyermekvállalás ideje későbbi életkorra 
tolódott, ami a születésszám csökkenésé-
hez vezetett. A nem házas családi állapo-
túak részaránya folyamatosan emelkedett 
a szülő nők között egészen 2015-ig, míg 
2016-ban hosszú idő óta először csökkent 
a házasságon kívül született gyermekek 
aránya és száma. Ez folytatódott 2017-ben 
is, az ez évi születésszám-csökkenés teljes 
egészében a kevesebb házasságon kívül 
világra jött gyermekszámból adódott, a 
házasságból született gyermekek növekvő 
száma mellett (8. ábra).

MAGZATI VESZTESÉGEK
A magzati veszteség körébe a magzati ha-
lálozások és a terhességmegszakítások 
tartoznak. A magzati halálozások (spontán 
vetélésék és halva születések) élve 
 szü  letésekhez viszonyított aránya az utób-
bi évtizedben szinte változatlan volt, azon-
ban a művi vetélések aránya kedvezően 
alakult, a száz élve születésre jutó terhes-
ség megszakítások száma folyamatosan 
csökkent. 2017-ben 49,3 magzati veszteség 
jutott száz élve születésre, amely igen ma-
gas érték, minden harmadik várandósság 
magzati veszteséggel végződött (9. ábra).

SZÜLETÉS KÖRÜLI HALÁLOZÁS
A születés körüli (perinatalis) halálozási 
arányszám változásának tendenciája 

csök  kenő, nagyobb részét a késői magzati 
ha lálozás adta. A kedvező változás csak a 
korai újszülöttkori halálozás csökkenésé-
ből adódott, a halva születés aránya vál-
tozatlan volt az utóbbi évtizedben. 2017-
ben 1000 születésre (halva és él ve szü-
letésre) 6,2 perinatalis halálozás ju tott, 
435 volt a halva szülöttek, 132 a 0–6 na-
pos korban meghaltak száma (10. ábra).

CSECSEMŐHALÁLOZÁS
A csecsemőhalálozás az összes halálozás-
nak csak igen kis részét adja, mégis ki-
emelkedő fontosságú mutató. A halálo-
zási mutatók a lakosság egészségi ál -
   la potának fontos leírói, azonban a csecse-
mőhalálozás az egészségügyi ellátórend-
szer fejlettségét tükröző mérőszám. Érté-
ke a magyarországi csecsemőhalandóság 
javulása eredményeként 1997 óta 10 ez-
relék alatt van, 2011-ben csökkent 5 ezre-
lék alá. 2017-ben tízezer élve szülöttre 36, 
egyéves kora előtt elhunyt gyermek jutott, 
ami az eddig mért legalacsonyabb érték 
(11. ábra).

2017-ben 332 csecsemő halt meg. A 
meghalt csecsemők nagyobb hányada 
volt fiú (56,9%), a fiúk halandósága (4,0 
ezrelék) meghaladta a lányokét (3,2 ezre-
lék). A csecsemőhalottak kétharmada 
2 500 g alatt született, a kis súlyú újszü-
löttek halandósága (28,8 ezrelék) 20-szor 
magasabb, volt, mint a normál súlyú új-
szülötteké (1,5 ezrelék). A csecsemők 
nagyobb aránya (65,2%) halálozott el 28 
napos kora előtt. 1000 élve szülöttből 2,3 
halt meg korai csecsemőkorban, 1,4  ké-
sői csecsemőkorban.

A csecsemőhalálozás gazdasági, társa-
dalmi különbségekre igen érzékeny mu-
tató. Összefüggése a szülők, elsősorban 
az anya iskolázottságával bizonyítottnak 
tekinthető. A középfokú és felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező anyák újszülött e-
inek halandósága alacsonyabb volt, mint 
az átlagos csecsemőhalandóság. Az álta-
lános iskolát be nem fejező anyák csecse-
mőinek a halálozása több mint hatszoro-
sa volt a legmagasabb iskolai végzettségű 
anyák csecsemői körében mért halálozá-
si szintnek (12. ábra).

Bár a csecsemőhalálozás szinte min-
den megyében csökkenő tendenciájú, 
területi egyenlőtlenségek – kisebb mér-
tékben – megfigyelhetők. A kis esetszá-
mok miatti ingadozás stabilizálására 
három év összevont adatai kerültek 
elem   zésre. A 2016–2018-as évre össze-
vont csecsemőhalálozási arányszám átlag 
ér téke 3,92 ezrelék volt. Nagyon kedvező, 
3 ezrelék alatti érték jellemezte Buda pes-
tet, Heves és Zala megyét. Legmagasabb 

volt a csecsemőhalálozási arányszám 
Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyé-
ben (13. ábra).

GYERMEKHALÁLOZÁS
A csecsemők viszonylag magasabb ha-
landóságához képest a kisgyermekeké 
egyre csökken, a legalacsonyabb 5–9 
éves korban, ezt követően különböző 
intenzitással folyamatosan emelkedik a 
halálozás az egyes korcsoportokban. Ha-
zánkban a gyermekhalálozás gyakorisága 
csökkenő tendenciájú mindkét nemnél 
minden korcsoportnál. A fiúk halandósá-
ga magasabb a lányokénál, legkifejezet-
tebb a különbség a 15–19 éves korosz-
tályban (14. ábra).

A halálok-specifikus halálozási arány-
szám a különböző okok miatt bekövetke-
zett halálesetek gyakoriságát adja meg. 
A kis esetszámok miatti ingadozások 
szintén három év adatainak össze vo ná-
sá val stabilizálhatók. Ezek elemzésével 
hasonlíthatjuk össze az egyes korosztá-
lyok halálozását (15. ábra). Ezzel szem ben 
a haláloki struktúra a halálokok meg-
oszlását adja meg az egyes életkorokban, 
amely adatokból gyakoriságra nem lehet 
következtetni, összehasonlítani az egyes 
korosztályok halálozását nem szabad, 
hanem azt mutatja, hogy milyen beteg-
ségben haltak meg a legtöbben az adott 
korosztályban (16. ábra). A csecsemők 
halálának több mint feléért a perinatalis 
korban fellépő okok voltak a felelősek, 
majd a sorban a veleszületett rendellenes-
ségek és a hirtelen csecsemőhalál kö -
vetkeztek. A többi korosztályban a leg-
több halálesetet a külső okok és a daga-
natos megbetegedések okozták. Az 1–4 
és 5–9 éveseknél a veleszületett rendel-
lenességek, az idősebbeknél az idegrend-
szeri betegségek szerepeltek még az első 
három leggyakoribb halálok között. Az 
életkor növekedésével a halálesetek egy-
re nagyobb részét okozták külső okok – 
vagyis a balesetek, gyilkosságok és ön-
gyilkosságok. Egyéves kor alatt a külső 
okok csak 4–5. helyen álltak a haláloki 
sorrendben, nagyon kis részét okozták a 
csecsemőhalálozásnak, de ha az össze-
hasonlítható gyakorisági arányszámot 
vizsgáljuk, majdnem olyan magas volt a 
külső ok miatti halandóság ebben a kor-
ban, mint a 15–19 évesek körében, ahol 
a halálesetek majdnem feléért feleltek. A 
balesetek, amelyek véletlen, de nagyrészt 
elkerülhető ok miatt következnek be – az 
egyéves kor alattiak kivételével – minden 
korosztályban gyakoribbak voltak, mint 
az erőszakos cselekmények. Az erőszak 
miatt bekövetkezett halált a csecsemők-



4

nél kizárólag idegenkezűség, a serdülők 
esetében elsősorban öngyilkosság okoz-
ta (17. ábra).

EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÁS
A hazai demográfiai mutatók mértéké nek 
és változásának ismerete mellett fontos 
arról is tudni, hogyan viszonyulnak más 
országok mutatóihoz. Az európai országok 
adatainak összehasonlítására az Egészség-
ügyi Világszervezet European Health for 

All adatbázisa áll rendelkezésre. (https://
gateway.euro.who.int/en/datasets/
european-health-for-all-data-base). Ma-
gyarországon az európai átlagnál keve-
sebb gyermek születik 1000 lakoshoz vi-
szonyítva. Bár a ter    hes   ség   meg szakítások 
száma folyamatosan csökken hazánkban, 
nemzetközi viszonylatban nagyon magas 
az értéke. Szintén nagyon kedvezőtlen a 
kis súlyú újszülöttek aránya, a legkisebb 
értékekkel bíró megyék is az európai átla-

gos szinten állnak. Az európai országok 
körében Magyarország a csecsemőhalan-
dóság tekintetében a középmezőnyben 
helyezkedik el (18. ábra). A születés körüli 
arányszám értéke hazánkban az európai 
átlagnál alacsonyabb, azonban értékelé-
sénél figyelembe kell venni, hogy a halva 
születés definíciója különbözik az orszá-
gokban. A külső ok miatti halálozás ked-
vezőbb az európai átlagnál mind a 0–4, 
mind az 5–19 éves korosztályban.
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6. ábra  A kis súlyú újszülöttek aránya megyénként, 2017

7. ábra  Ezer megfelelő korú nőre jutó élve születés, 1970–2017
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8. ábra  Élve születések számának alakulása az anya családi állapota szerint, 1970–2017
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11. ábra  A csecsemőhalálozás alakulása, 1970–2017
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14. ábra  A gyermekhalálozás alakulása nemenként és korcsoportonként, 2000–2017
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Ezeket az adatokat nemcsak a döntéshozóknak, hanem az egészségügy különböző szakterületein dolgozóknak is 
fontos megismerni és elemezni. A megyénként eltérő mérőszámok értékelése alapján lehet az egyes földrajzi terü-
letekre szükséges és ott hatékony speciális intézkedéseket meghozni. A gyermekegészségügyi statisztikák ismere-
te  még az egyes praxisok munkáját is segítheti. A gyermekegészségügyben érintett szakterületek (szülészek-nő-
gyógyászok, háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők) képviselőinek rendszeres, ún. csecsemőhalálozási 
értekezletein – a szakmák közötti együttműködés javítása mellett –  kiváló alkalom adódhatna a helyi problémák 
megbeszélésére. Egy-egy régióra  eltérő hangsúllyal alkalmazott, speciális beavatkozásokkal lehetne például javí-
tani az évek óta lényegében változatlan koraszülötti arányszámon. A megyénkénti összehasonlításban – a kis eset-
szám miatt – a csecsemőhalálozási arányszám mellett a gyermekek egészségügyi ellátásának minőségi vizsgálatá-
ra egyéb, érzékenyebb paraméterek alkalmazására is szükség lehet.

DR. KÁLMÁN MIHÁLY

17. ábra  Külső ok miatti halálozás korcsoportonként, 2015–2017

Kor (év)

H
al

ál
ok

-s
pe

ci
fik

us
 h

al
ál

oz
ás

i 
ar

án
ys

zá
m

 1
00

00
0 

fő
re

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Egyéb

Erőszak

Baleset

15–1910–145–91–40

17. ábra Külső ok miatti halálozás korcsoportonként, 2015-2017

18. ábra   Magyarország csecsemőhalálozási adatainak összehasonlítása 
 az európai országok megfelelő értékeivel, 2015

Cs
ec

se
m

őh
al

ál
oz

ás
 (e

zr
el

ék
)

25 

20 

15 

10 

5 

0

Sl
ov

en
ia

 L
ux

em
bo

ur
g 

Cy
pr

us
 

Ic
el

an
d 

Fi
nl

an
d 

Sw
ed

en
 C

ze
ch

ia
 N

or
w

ay
 

Es
to

ni
a 

Po
rt

ug
al

 S
pa

in
 

Au
st

ria
 

Ita
ly

 
Isr

ae
l 

G
er

m
an

y 
EU

_B
EF

O
RE

_M
AY

20
04

 
Fr

an
ce

 
Ire

la
nd

 
Be

lg
iu

m
 B

el
ar

us
 

N
et

he
rla

nd
s

 G
re

ec
e 

La
tv

ia
 

Sw
itz

er
la

nd
 

U
ni

te
d 

Ki
ng

do
m

 
Li

th
ua

ni
a

 D
en

m
ar

k 
Po

la
nd

 H
un

ga
ry

 
M

al
ta

 C
ro

at
ia

 
EU

_A
FT

ER
_M

AY
20

04
 

Bo
sn

ia
 a

nd
 H

er
ze

go
vi

na
 

Se
rb

ia
 

Sl
ov

ak
ia

 
W

H
O

_E
U

RO
 

Bu
lg

ar
ia

 
U

kr
ai

ne
 

Ro
m

an
ia

 
Ar

m
en

ia
 G

eo
rg

ia
 R

ep
ub

lic
 o

f M
ol

do
va

 
Ka

za
kh

st
an

 U
zb

ek
ist

an
 Tu

rk
ey

Ky
rg

yz
st

an
Tu

rk
m

en
ist

an
 



10

Helicobacter pylori  
a mindennapi gyakorlatban

Dr. Veres Gábor, egyetemi tanár

Bevezetés
A Helicobacter pylori (Hp) infekció az 
egyik leggyakoribb bakteriális fertő-
zés a Földön, a népesség felét érinti. 
Hazánkban gyakorisága kisebb, de 
pontos adatokkal nem rendelkezünk. 
Általánosságban elmondható, hogy 
az incidencia az elmúlt években csök-
kent, de még mindig számolnunk kell 
a kórokozóval. Egy Gram-negatív bak-
tériumról van szó, amely a gyomrot 
folyamatosan kolonizáló spirális pálca. 
Fő rezervoár az ember. A kolonizáció 
gyakorisága a higiénés viszonyokkal 
függ össze. Hp fertőzésről leginkább 
azért kell 2018-ban is beszélni, mert 
viszonylag még mindig gyakran fordul 
elő, továbbá sajnos a kezelés eradiká-
ciós rátája csalódást keltő. Egyre több 
a rezisztens törzs, így sokszor a Hp 
eradikációja elégtelen. Ezért minden 
olyan tényezőt, kezelési lehetőséget 
üdvözölni kell, amely egyrészt segíti 
a Hp kiirtását, másrészt csökkenti az 
antibiotikumos kezelés okozta mel-
lékhatások gyakoriságát. Ebben a rö-
vid közleményben Hp-vel kapcsolatos 
alapvető ismereteket közlöm, továbbá 
egy házi gyermekorvosok körében 
végzett széles körű felmérést, ahol a 
kórokozó diagnosztikájára, indikáció-
jára és eliminációjára kérdeztünk rá.

Klinikai kép
A fertőzés általában tünetmentes. 
Gyermekkorban a legfőbb manifesz-
táció az antrum gastritis, a fekély-
képződés ritkább. Igen ritka a Hp-val 
összefüggésbe hozott gyomor adeno-
carcinoma és MALT (Mucosa Asso-
ciated Lymphoid Tissue) lymphoma 
gyermekkorban. Immuntrombocy-
topeniával (ITP) való összefüggése 
nem igazolt, bár egyes vizsgálatok 
szerint a kórokozó jelenléte rontja az 
ITP-t. Bármely vashiányos anaemiában 
vizsgálata indokolt, mely kialakulhat 
eróziók/fekélyek nélkül is. Természe-
tesen ebben az esetben ki kell zárni a 
vashiányos anaemia egyéb okait is 
(coeliakia, Crohn-betegség, egyéb oc-
cult vérzés stb.)

Kiemelésre érdemes, hogy a visszatérő 
hasi fájdalom és a fekélyképződés nél-
kül zajló gastritis közötti kapcsolat nem 
bizonyított. A fekélyre étvágytalanság, 
súlyvesztés, hányás, gyomortáji/diffúz 
hasi fájdalom, gastrointestinalis vérzés 
utalhat. Ebből az következik, hogy egy 
krónikus, köldök körüli hasfájással 
jelentkező gyermeknél Hp fertőzést 
keresni nem kell, mert esetleges po-
zitivitása nem vonható összefüggésbe 
a panasszal. Amennyiben a panaszok 
alarm tünetekkel járnak, lásd előbb, 
akkor felső endoszkópiás vizsgálat in-
dokolt, ahol majd Hp fertőzésre utaló 
antrum gastritis-, illetve a szövettanon 
majd látszik a Hp és tenyészthető. 

Diagnosztika
A kórismézésre szerológiai vizsgálat 
nem alkalmas! Jó specificitással és 
szenzitivitással bír a 13C-urea kilég-
zési teszt (UBT) 6 év felett, valamint 
a széklet antigén kimutatása, amely 
már alacsonyabb életkorban is alkal-
mas a kórismézésre. A diagnosztiká-
hoz endoszkópos mintavétel szüksé-
ges. Szövettani vizsgálat, tenyésztés, 
rapid ureáz-teszt végzésével a kórisme 
megállapítható. A fentiek értelmében 
a Hp vizsgálat indokolt mással nem 
magyarázható vashiányos anaemia, 
ITP és elsőfokú rokonnál diagnosz-
tizált gyomorrák esetén.

Kezelés
Első vonalbeli kezelésként proton-
pumpa gátló és két antibiotikum 
(amoxicillin + clarithromycin/metro-
nidazol) kombinációja javasolt 7-14 
napig. Kontroll vizsgálat kezelés be-
fejezése után 4-8 héttel történjen. Az 
UBT 6 év felett, a széklet antigén kimu-
tatás pedig alacsonyabb életkorban is 
alkalmas az eradikáció sikerességének 
megítélésére. A vizsgálatokat meg-
előző 4 hétben a gyermek ne kapjon 
antibiotikumot, 2 héten belül pedig 
savcsökkentőt! Mivel az antibiotiku-
mos kezelésnek diszbakteriózis oko-
zó hatása is van, célszerű a kezeléssel 
párhuzamosan probiotikumot adni. A 
WGO ajánlása alapján a Lactobacillus 
reuteri javasolt elsősorban, mégpedig 
azért is, mert nem csak a károsodott 
bélflórát hozza helyre, hanem direkt 
Hp károsító hatása is van.

Kérdőíves felmérés
A házi gyermekorvosok körében vég-
zett Hp-vel kapcsolatos felmérés érde-
kes eredményekkel zárult. A kérdőíves 
adatgyűjtésben 392-en vettek részt. 
Arra a kérdésre, hogy az elmúlt évben 
volt-e Hp fertőzés a körzetben, a gyer-
mekorvosok 29%-a válaszolt igennel. 
A következő kérdés a diagnosztiká-
ra kérdezett rá, vagyis milyen mód-
szert választ a Hp fertőzés igazolására  

1. ábra. Milyen módszerrel diagnosztizál Hp fertőzést?
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(1. ábra). A válaszadók 67%-a szakor-
voshoz küldi a gyermeket, 15%-a a 
széklet antigén vizsgálatát választja, 
míg 10% a nem megbízható szeroló-
giai vizsgálatot. UBT vizsgálatot 10%, 
szövettani értékelést a válaszadók 
0,3%-a jelezte. 
A 2. ábrán az eradikációs kezelés sike-
ressége vizualizálható, ahol jól látható, 
hogy nem sikerül itt sem elérni az el-
várható 90%-os sikerességi hányadost.
A legérdekesebb, s egyben legtanulsá-
gosabb adatokat az a kérdés szolgál-
tatta, hogy milyen tüneteknél tartot-
ták a házi gyermekorvosok fontosnak 
a Hp diagnosztikáját. Érdekes módon 
a kónikus hasfájás „nyert” 67%-kal, az 
a kórkép, ahol nem kellene kutatni Hp 
után. Ezzel ellentétben, ahol indokolt 
lett volna, ITP-ben (14%), vashiányos 
anémiában (22%) és elsőfokú rokon-
ság gyomorcarcinómájánál (33%) igen 
csekély százalékban gondolták indo-
koltnak a Hp diagnosztikáját (3. ábra).

Összefoglalás
Annak ellenére, hogy a Nobel díjat 
2005-ben átadták (Marshall és Warren) 
a Hp felfedezéséért, azért sajnos nem 
szabad ezt a baktériumot és az általa 
okozott kórképeket elfelejteni. A ko-
rábban látott incidencia csökkent, de 
még mindig gyakran fordul elő, továb-
bá az eradikációs ráta közel sem éri el 
a kívánatos 90%-ot.

Javasolt irodalom:
1: Fang HR, Zhang GQ, Cheng JY, Li ZY. Efficacy of Lactobacillus-supplemented triple therapy for Helicobacter pylori infection in children: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Pediatr. 2018 Nov 16. 2: Szaflarska-Popławska A, 
Soroczyńska-Wrzyszcz A. Prevalence of Helicobacter pylori infection among junior high school students in Grudziadz, Poland. Helicobacter. 2018 Nov 15:e12552. 3: Kim BJ, Kim HS, Jang HJ, Kim JH. Helicobacter pylori Eradication in Idiopathic 
Thrombocytopenic Purpura: A Meta-Analysis of Randomized Trials. Gastroenterol Res Pract. 2018 Oct 9; 4: Aguilar-Luis MA, Palacios-Cuervo F, Espinal-Reyes F, Calderón-Rivera A, Levy-Blitchtein S, Palomares-Reyes C, Silva-Caso W, Zavaleta-Gavidia V, 
Bazán-Mayra J, Cornejo-Tapia A, Del Valle-Mendoza J, Del Valle LJ. Highly clarithromycin-resistant Helicobacter pylori infection in asymptomatic children from a rural community of Cajamarca-Peru. BMC Res Notes. 2018 Nov 14;11(1):809. 5: Koletzko 
S, Jones N. No Screen and Treat in Children for Helicobacter pylori Infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Oct;67(4):e87-e88. 6: Silva GM, Silva HM, Nascimento J, Gonçalves JP, Pereira F, Lima R. Helicobacter pylori antimicrobial resistance in a 
pediatric population. Helicobacter. 2018 Oct;23(5):e12528. 

2. ábra. Mennyire látja sikeresnek betegeinél a H. pylori eradikációt?  
Hozzávetőleg hány %-ban volt sikeres a kezelés?

3. ábra. Milyen tüneteknél keresi a Hp fertőzést?

Új lehetőségek a Helicobacter pylori-fertőzés terápiájában

A BioGaia® Gastrus Total

9  csökkenti az antibiotikum-terápia  
gasztrointesztinális mellékhatásait

9  mérsékli  a gyulladás és a fertőzés tüneteit 

9  hozzájárul az eradikációs ráta növekedéséhez

„A L. reuteri DSM 17938 és a L. reuteri ATCC 6475 „evidence-based” probiotikumok  
a H. pylori-eradikáció co-adjuváns terápiájában.” World Gastroenterology (WGO) 2017
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Nem feladata, de érdeke 
Beszélgetés dr. Kincses Gyula egészségpolitikussal 

Több mint 20 éve küzdünk a gyer-
mek-alapellátás gondjaival. Az el-
látás múlt század második felében 
kialakult módja – mind többen lát-
juk – fenntarthatatlan: korszerűtlen 
a feladatmegosztás, célszerűtlen a 
finanszírozás, az ellátás minősége 
finoman szólva heterogén, műkö-
désképtelen a praxisjog, hiányzik 
a fejlesztés, nincs karbantartva a 
rendszer. Mind szembeötlőbbek a 
na pi gondok, nem vonzó az egzisz-
tencia, persze hogy nincs így után-
pótlás. Amennyiben szerkezetében, 
működésében nem történik érdemi 
változás, belátható időn belül meg-
szűnhet Magyarországon a házi 
gyer mekorvosi rendszer. 

Bár mindenki morgolódik, a kol-
légák 60 körüli többsége már nem 
a jövővel foglalkozik, megpró bál-
ja a visszavonulásig inkább „ki-
bek kelni” a helyzetet, elfogadja 
úgy, ahogy van. A kevés „fiatal” – 
a 40–50 körüli korosztály – pedig 
úgy gondolja, elég ha a szakmai 
to vábbképzésre koncentrál, ha az 
állam nem tart az állami ellátásra 
igényt, legfeljebb elmennek majd 
a magánellátásba. A rendszerhi-
bákkal egyedül a HGYE vezetősége 
foglalkozik, az is egyre reményte-
lenebbül. 

 Kezdjük az elején: elfogadható-e egy 
rendszerszerűnek nevezett ellátás kere-
tében az, hogy Magyarország hátrányos 
helyzetű térségeiben, épp ott, ahol a valós 
szükséglet jóval nagyobb, egyáltalán nincs 
gyermekorvos?

K. GY.: A 92-es reform kevés indulá-
si hibája között ez az egyik: eleve nem 
volt biztosított a gyerekek számára a 
hozzáférés egyenlősége. Épp azokon a 
területeken hiányzott és hiányzik ma is 
a gyermekorvos, ahol a nagyobb szüle-
tésszám, az alacsonyabb iskolázottság, a 
rosszabb szociális körülmények miatt jó-
val nagyobb a valós igény rájuk. Nem ál-
tathatjuk magunkat az arányokkal, azzal, 
hogy a házi gyermekorvosi lefedettség 
országos átlaga 75%, ha az a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy ezeken a helyeken 
gyakorlatilag nulla a gyermekorvosok 

száma. Tovább ront a helyzeten, hogy 
ma már olyan helyeken is megszűnő-
ben van a gyermekorvosi alapellátás, 
ahol addig volt. Valós szükségletek sé-
rülnek így!

 Lehet ezen változtatni?

K. GY.:  Hát a letelepedési segéllyel biz-
tosan nem. Egy akár 20 millió forintossal 
sem! Egyrészt mert a településszerkezet 
is mozog, sorra néptelenednek el a kis 
falvak, másrészt mert nemcsak az ellá-
táshoz szükséges eszközök hiányoznak, 
hanem a kulturális közeg is, márpedig 
enélkül egy falunak sincs orvosmegtartó 
ereje.

 Egyetértünk abban, hogy korszerű 
ellátásszervezéssel, újszerű feladatleosztás-
sal, akár jóval kevesebb gyermekorvossal is 
biztosítható volna az ország teljes területé-
re kiterjedő gyermekorvosi alapellátás?

K. GY.:  Persze. De ehhez szakítanunk 
kell az „egy falu–egy orvos” elvvel, bi-
zonyos szakellátási feladatok átvételé vel 
meg kell növelnünk a háziorvosi kom pe -
tenciát, más feladatok leadásával csök -
kentenünk kell az orvosok terhelését, 
és amivel muszáj szembenéznünk: át 
kell térnünk az individualizáltról a team-
munkán alapuló ellátóhálózatra. 

Én egészségháznak, ti egészségügyi 
központnak hívnátok azt a decentrumot,  
ahonnan egy adott földrajzi terület 10-
20 ezer fős lakossága, illetve az annak 20-
25 százalékát kitevő gyermekpopuláció, 
a ma elvárható szinten ellátható volna. 
Nem napi 3-4 órás rendeléssel, és nem 
házhoz járással töltve az időt, viszont jó-
val komolyabb szakmai perspektívával.

 Egységes, homogén rendszerben kell 
gondolkodnunk?

K. GY.:  Rendszerben, de nem egyen-
rend szerben. Be kell látnunk, hogy vége 
van annak a világnak, hogy ha valami 
nem jó, akkor mostantól induljon min-
denki ugyanabba a másik irányba. Egy 
radikális lépés hírére sokan azonnal 
nyugdíjba, vagy ha tehetik, külföld-
re mennének. A revolutív helyett az 
evolutív változás híve vagyok. 

 Vagyis különböző formák együttélé-
sére kell felkészülnünk?

K. GY.:  Igen. Azokat a praxisokat, akik a 
mai, nevezzük elavult keretek között jól 
működnek, nem szabad erőszakkal „té-
eszesíteni”, nem szabad őket, hogy úgy 
mondjam, „kolhozba verni”. Örülni kell 
neki, hogy még vannak.  És ne döntsük 
el most azt a vitát sem, hogy praxiskö-
zösség vagy csoportpraxis. A praxiskö-
zösség ugye azonos, a csoportpraxis pe-
dig eltérő képesítésű szakemberekből 
áll. Mindegyiknek lehet létjogosultsága.

Ne vagy ebben, vagy abban gon-
dolkodjunk, de kimondhatjuk, hogy a 
praxisközösség korszerűbb ellátási for-
ma, mint a szóló praxis, viszont a XXI. 
század első felének kívánt, támogatott 
modellje a csoportpraxis. Ahol a több 
háziorvos és/vagy házi gyermekorvos 
mellett fő- vagy részállású szakorvo-
sok mellett dietetikus, gyógytornász, 
gyerekekhez értő fejlődésneurológus is 
dolgozik, és nem öt elavult ultrahang-
készüléket vagy EKG-t használnak, ha-
nem egyetlen, de magas minőségű 
UH-berendezést, EKG-t vagy endoszkó-
pot, egy hozzáértő szakember közre-
működésével. Közösek a háttérszolgál-
tatások, akik között például a rurális 
területek nehezebben hozzáférhető 
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kö  zösségei között közvetítő önkéntes 
egész ségőr is van.

 Vannak már példák ezeknek a mo-
delleknek a működésére?

K. GY.:  Törvényi háttér van már, de vég-
rehajtási utasítás hiányában csoportpra-
xis még nincs. A Svájci Alap támogatásá-
val 16 észak- és kelet-magyarországi te-
lepülés 24 háziorvosi praxisának együtt-
működésével indult a praxisközösség, 
és az idén uniós pénzből 60 új praxis-
közösség kezdheti meg a munkáját. A 
Debreceni Egyetem Népegészségügyi 
Karán már képeznek egészségszervező-
ket, népegészségügyi szakembereket, 
de az még rejtély, hogy ilyen területe-
ken honnan lesz annyi gyógytornász, 
dietetikus. Ha csoportpraxisban, team-
munkában képzeljük el a jövőt, az emelt 
kompetenciákhoz szükséges licencvizs-
gák is ehhez kötött teljesítményelemek 
bevezetését, a kompetencialeadás pe-
dig megfelelő szakdolgozók képzésének 
mielőbbi megkezdését teszi szükséges-
sé. És mert a praxisközösség és a cso-
portpraxis is érinti az alapellátók területi 
ellátási kötelezettségét, elkerülhetetlen 
az eddigi törvényi szabályozás újragon-
dolása is.

 Mind több beteg fordul a magán-
ellátás felé, már a gyermekellátásban is. 
Látsz-e koncepciót amögött, hogy a fize-
tőképes kereslet erre felé mozog?

K. GY.:  Évek óta mondom, hogy itt egy 
„tétlen” reform zajlik. Ha ugyanis semmi 
sem történik, akkor óhatatlanul ebbe 

az irányba mennek a dolgok. Nyílik az 
út a magánbiztosítások előtt és persze 
egyidejűleg csökken a közfinanszírozott 
szolgáltatók terhelése is. Hogy van-e en-
nek hátterében koncepció, azt nem tu-
dom, de talán a tudatosságra utal, hogy 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától 
várja a kormány a kiegészítő biztosítá-
sokról szóló törvényjavaslat előterjeszté-
sét, és törvényjavaslat szól a két ellátás 
merev elválasztásáról.

 A HGYE már államtitkárságok so-
rához juttatta el a gyermek-alapellátás 
korszerűsítésére vonatkozó javaslatait. Fel-
adata-e a HGYE-nek a javaslatok komplex, 
önkormányzati, finanszírozási, jogszabá-
lyozási mélységeket érintő részleteinek ös-
szehangolt, szakértői szintű kidolgoztatá-
sa is?

K. GY.:  Kerülhet lépéskényszerbe a kor-
mány, mert bármelyik pillanatban rob-
banhat az üres praxisok növekvő problé-
mája. És akkor nagyon előnyös lehet, ha 
van egy, majdnem hogy jogszabály-ter-
vezeti szintig lebontott, közel normaszö-
vegszerű javaslat a fiókban. Mivel ilyet 
ad hoc, két-három hét alatt, megfelelő 
módon nem lehet elkészíteni, jó ha van 
erre a helyzetre egy kész, megalapozott 
dokumentum és jó, ha tudnak is róla.

Vagyis a kérdésre az a válasz, hogy 
nem feladata az egyesületnek javaslata-
inak szakértői mélységű kidolgozása, de 
érdeke.

 Köszönjük a beszélgetést!

KÁDÁR FERENC

 
PÁLYAFUTÁS

1976 általános orvosi 
  diploma

1980 fül-orr-gégeszakorvos

1990 gyermek-fül-orr-gége 
  speciál-szakorvos

2001 egészségügyi 
  szakközgazdász 
  – egészségügy-
  menedzser

1976–1991 DOTE Fül-Orr-  
  Gégeklinika, 
  orvosi munkakörök

1989–1991 DOTE Informatikai   
  Labor vezető

1991–2001 GYÓGYINFOK, 
  igazgatóhelyettes

1998–2001 MEH STRATEK, 
  kormány-
  főtanácsadó

2001–2010 MEDINFO-, majd 
  ESKI-főigazgató

2007–2008 EüM, államtitkár

2008–   Az MTA  „Elnöki 
  Bizottság az 
  Egészségért” tagja

Gasztroenterológiai tanfolyam 
2019. január 25–26., Kecskemét

A Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság szervezésében 2019. január 25–26-án kerül megrendezésre Kecske-
méten a gyermek-gasztroenterológiai továbbképzés-sorozat következő rendezvénye. A mindennapi gyakorlat számára 
is fontos kérdéseket több oldalról közelítjük meg, a klinikusok, specialisták által tartott előadások mellett az alapellátás 
szemszögéből is elhangzik egy-egy összefoglaló, a Házi Gyermekorvosi Szekció részéről Altorjai Péter, Szentannay Judit, 
és Kovács Ákos vesznek részt a programban, amelyet Veres Gábor professzor, az MGYT elnöke és Póta György, a HGYE 
elnöke moderál. 

Szertettel várjuk az érdeklődő házi gyermekorvos kollégákat!

További részletes információ és jelentkezés:
http://posztgradgasztro2019.misandbos.hu/
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Dr. Kincses Gyula

Alapellátás 2.0*
Modellváltásra van szükség

STATUS PRAESENS 
A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő 
Központ adatai szerint 2018 augusztu-
sában a 6525 háziorvosi praxisból 393 
betöltetlen volt. Ebből 102 a betöltetlen 
felnőttpraxisok száma, és az 1504-ből 85 
gyermek-háziorvosi körzetben nincs or-
vos. A betöltetlen praxisokból pontosan 
100 több mint öt éve üres. Mindeköz-
ben a kormány 2015 óta hat és félmil-
liárd Ft-ot költött a tartósan betöltetlen 
praxisok támogatására, ennek ellenére 
az üres praxisok száma nő, és az alapel-
látásban dolgozó orvosok átlagéletkora 
már 60 év felett járhat.

Utolsó hivatalos adataink 2015-ről 
vannak, de sajnos semmi okunk nincs 
arra, hogy ne hosszabbítsuk meg lineáris 
trendvonalként. Mindez annak ellenére, 

hogy 2018-ban 1 250 milliárd Ft-ot szánt 
a letelepedés támogatására a kormány, 
és a legmagasabb elérhető támogatás 
már 20+4 millió Ft. De a kérdés még ma-
rad: mit fog ott csinálni a fiatal orvos, hol 
tudja egy halmozottan hátrányos helyze-
tű, ezerfős praxisban szak mai képességeit 
modern műszerekkel ki bontakoztatni, ho-
gyan tud családjának, gye rekeinek méltó 
életfeltételeket biztosítani? Esélytelen.

A MELLÉNY ÚJRAGOMBOLÁSA – 
AZ EREDET

Be kell látni, hogy a jelenlegi, 1992-ben 
bevezetett modell nem fenntartható, és 
ami a súlyosabb állítás: nem is célszerű 
a fenntartásáért küzdeni. Modellváltásra 
van szükség. A jelenlegi alapellátási mo-
dell elvét én dolgoztam ki 1991-ben, 

tehát legtöbb alapom van a bírálatá-
ra. (Az eredeti „Kincses-képlet” sokkal 
szofisztikáltabb megoldás lett volna, de 
– szerencsére – technológiai és kulturá-
lis okokból egy egyszerűbb, „lebutított” 
változat került bevezetésre.) 

Az akkori modellvita az angolszász 
normatív teljesítményfinanszírozású GP 
alapú modell, és az ehhez kapcsolt DRG 
alapú finanszírozás, és a német a fee for 
service-en alapuló „letelepedett szakor-
vos” + ehhez illesztett kórház finanszíro-
zási modell közötti választás volt. 

A fő különbségek:
1992-ben –  főleg a normatív teljesít-

ményfinanszírozás koherenciája miatt – 
jó döntés volt a GP modell bevezetése, 
mert a korszerű alapellátás nem eseti, 
epizódszerű ellátássorozaton, hanem 

* Megjelent első közlésként az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy c. tudományos folyóirat 2018. decemberi számában 
(XVII. évf. 10. szám, 8–12. oldal)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Felnőtt- 53,3 53,6 53,9 54,1 54,6 55,0 55,2 55,7 56,3 56,6
Gyerek- 54,1 54,4 55,0 55,6 56,1 56,7 57,1 57,9 58,5 58,9
Vegyes 52,2 52,6 52,8 53,1 53,6 53,7 54,2 54,7 55,3 55,7
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A háziorvosok átlagéletkora
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tartós kapcsolaton, a szűrés-gondozás 
rendszerén alapul. 

Ugyanakkor az egészségpolitika szá-
mára az alapellátás kudarctörténet. 
š Nem nőtt (az elvárásnak megfelelően) 
az alapellátás definitív ellátóképessége.
š Nem alakult át a tevékenység jellege, 
nem alakult ki a szűrés-gondozás alapú 
preventív, ütemezett ellátásra alapuló 
gyakorlata. Az ennek alapját képező törzs-
karton akkor is, most is kudarcos történet.

š A háziorvosi ellátás felszereltsége és 
kompetenciaszintje (főleg finanszírozá-
si, üzemméreti, életkori és túlterheltségi 
okok miatt) nem követte a technológiai 
fej lődést, így az orvostudomány és az 
infokommunikációs technológia álta-
lános penetrációjához képest relatíve 
egyre alacsonyabb lett. 
š Az alapellátás individuális tevékeny-
ség maradt, nem vált szakdolgozókkal 
támogatott teammunkává.

š A lakosság nem élt a szabad orvosvá-
lasztás lehetőségével (orvosváltás), nem 
alakult ki szolgáltatói verseny, elmaradt 
az ebből remélt minőségjavulás, beteg-
orientáltság.
š A háziorvosság nem vált presztízs-
szakmává – a területet ma már az elöre-
gedés, a növekvő hiány uralja. 
 Azt, hogy a definitív ellátás, a gondo-
zás nem megfelelő eredményű, jól mu-
tatja az OECD/European Observatory on 
Health Systems and Policies, 2017. jelen-
tésből származó ábra.

Be kell látni, hogy mindez szükség-
szerű folyamat a megmerevedett struk-
túrában, mert a korszerű gyógyításhoz 
szükséges orvosi tudás már nem birtokol-
ható egy személy által, és a szükséges kor-
szerű orvostechnika nem működtethető 
költséghatékonyan egy orvos által. Ezért a 
közösségi megoldásoké (csoportpraxis, 
praxisközösség) a jövő.

Érdemes külön szólni a házi gyermek-
orvosokról, azaz a gyermekgyógyászati 
alap ellátásról. A modell már induláskor 
sem biztosította az esélyegyenlőséget, 
mára azokon a rurális területeken a leg-
alacsonyabb a gyermekgyógyászati 
ellátás aránya, ahol a legnagyobb szük-

Német „letelepedett (szak)orvos” 
modell GP – azaz háziorvosi modell

Bármilyen szakorvos lehet praxisorvos,     
és választható.

Csak alapellátási (háziorvosi) 
szakvizsgával rendelkező lehet 
háziorvos.

A kapcsolat a beteg aktuális 
problémájának megfelelő, rövid távú 
választáson alapul.

A kapcsolat tartós, nem eseti 
választáson alapul.

A kerítés a járó- és fekvőbeteg-ellátás 
között van.

A kerítés az alap- és a szakellátás 
között van.

Kompetencia: a teljes járóbeteg-
szakellátás.

Kompetencia: csak az alapellátás 
szintje.

Fee for service típusú tevékenység-
finanszírozás.

Korrigált fejkvóta alapú normatív 
teljesítményfinanszírozás. 

1992-ben – főleg a normatív teljesítményfinanszírozás koherenciája miatt – jó döntés 

volt  a  GP modell  bevezetése,  mert  a  korszerű  alapellátás  nem eseti,  epizódszerű 

ellátás-sorozaton, hanem tartós kapcsolaton, a szűrés-gondozás rendszerén alapul. 

Ugyanakkor az egészségpolitika számára az alapellátás kudarc-történet. 

• Nem nőtt (az elvárásnak megfelelően) az alapellátás definitív ellátó-képessége.

• Nem alakult át a tevékenység jellege, nem alakult ki a szűrés-gondozás alapú 

preventív,  ütemezett  ellátásra  alapuló  gyakorlata.  Az  ennek  alapját  képező 

törzskarton akkor is, most is kudarcos történet.

• A háziorvosi ellátás felszereltsége, kompetencia-szintje (főleg finanszírozási és 

üzemméreti,  de  életkori  és  túlterheltségi  okok  miatt)  nem  követte  a 

technológiai  fejlődést,  és  – az  orvostudomány technológiai  fejlődése,  az  IKT 

(infokommunikációs  technológia)  általános penetrációjához képest –  relatíve 

egyre alacsonyabb lett a kompetenciaszint.

• Az  alapellátás  individuális  tevékenység  maradt,  nem  vált  szakdolgozókkal 

támogatott team munkává.

• A lakosság nem élt a szabad orvosválasztás lehetőségével (orvos-váltás), nem 

alakult  ki  szolgáltatói  verseny,  elmaradt  az  ebből  remélt  minőségjavulás, 

betegorientáltság.

• A  háziorvosság  nem  vált  presztízsszakmává  –  a  területet  ma  már  az 

elöregedés, a növekvő hiány uralja. 

Kincses Gyula 2018. szeptember – 3 – alapellátás 2.0
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Pangásos szívelégtelenség
Életkor és nem tekintetében standardizált arányszámok 
100 000 főre számítva

Cukorbetegség

Asztma és COPD

Magyarországon az ambuláns ellátásban is karbantartható állapotok miatti kórházi kezelések 
aránya a második legmagasabb az unión belül
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ség lenne rá. A korstruktúra miatt már a 
közeljövőben tarthatatlan lesz a jelenlegi 
forma, új, igazságosabb, egyenletesebb 
hozzáférést biztosító szervezési elvekre lesz 
szükség. Az ideális a csoportpraxis mo-
dell, amelyben kötelező elem a gyermek-
gyógyász, de megoldás lehet a részben 
ellátó, részben konziliárusi hátteret adó 
gyermekgyógyászati praxisközösség is, 
amely egy terület emelt szintű gyermek-
gyógyászati alapellátására szerveződik.

A MEGOLDÁS IRÁNYA  
– MODELL SZINTEN

1992-ben tehát a táblázatban leírt két 
modellt alternatívaként kezeltük. Ma 
már tisztán látszik, hogy nem egy vagy-
vagy között választandó alternatíva, ha-
nem a kettőt egyesítő, szinergista modell 
kellene. Tehát meg kell tartani a GP modell 
tartós kapcsolaton alapuló, egészség- 
(nem betegség) menedzser jellegét, de eb-
ben a szemléletben be kell engedni szak-
orvosokat is az alapellátásba. A német 
modellből azt kell átvenni, hogy az alap-
ellátásba szakorvosi feladatok is integ-
ráltak, az GP modellből pedig a tartós 
kapcsolat  –  szűrés-gondozás, betegút-
menedzser és egészség-coach funkciót. 

A szakorvosi feladatok penetrálásának 
lehetőségei Magyarországon:
š más (nem alapellátási) szakképesítés- 
 sel rendelkezők beengedése az alap- 
 ellátásba
š a licencvizsgák kiterjesztése
š a csoportpraxis 
š a „szakgondozási praxisok”

Tisztán kell látni, hogy önmagában a 
szakorvosok beengedése, vagy a licencvizs-
gák rendszere nem oldja meg a problémát, 
ha marad az egy orvos–egy nővér rendszer. 
Több teher változatlan praxisméret (praxis-
létszám) mellett nem rakható az alapellá-
tásra a jelen szerkezetben. A valós kompe-
tenciaemelés csak akkor valósulhat meg, 
ha az emelt képességű háziorvosok válláról 
a rutin-, illetve szervezési-adminisztrációs 
terheket diplomás nővérek veszik le. 

Mindehhez feltétel általában a proto-
kollszerű működés támogatása, aminek 
előfeltétele a protokollok léte.

Ugyanígy lehetetlen többletforrás nél-
kül emelni a kompetenciát, de az ered-
ményorientált elemeket meg kell jeleníteni.

Akár a csoportpraxisok, akár a szak-
gondozási praxisok esetében megoldan-
dó probléma a praxisjog kérdése, amely 
eredeti szándékával ellentétben jelenleg 
nem az alapellátás stabilizálója, hanem 
fejlődésének gátja.

Szintén itt kell megjegyezni, hogy az 
„alapellátási ügyeletet” függetleníteni kell 
a háziorvosi rendszertől. Annak a sürgős-
ségi rendszer keretében kell megtalálni a 
helyét, szerepét. 

Az egyes megoldásokról részleteseb-
ben az alábbiakban írok.

A MÁS SZAKKÉPESÍTÉSSEL 
RENDELKEZŐK BEENGEDÉSE 

AZ ALAPELLÁTÁSBA
Ma is létező, de nem működő megol-
dás. Bár ez tűnik a legkézenfekvőbbnek, 
de a jelen helyzetben mégsem célszerű. Az 

alapellátás jelenlegi kompetenciaszintje 
alacsony, így a szakorvosi tudás zömmel 
kihasználatlan maradna, ugyanakkor rö -
vid távon növelné a szakellátásban is 
erősödő munkaerőhiányt, ezzel a váró-
listák, betegfogadási listák hosszát. Rá-
adásul egy átlagos méretű praxisban 
nem elég számos a szakellátást igénylők 
száma, így a korszerű szakorvosi mini-
mumfeltétel eszközei rossz kihasználá-
súak (megtérülésűek) lennének. Ezért 
az alapellátás egészének kompetencia-
emelésére a kulturális váltás után érde-
mes visszatérni.

A LICENCVIZSGÁK KITERJESZTÉSE
Az egész dolgozat alapcélja az alap-
ellátás és a szakellátás közötti kompe-
tenciahatár átrendezése, annak elérése, 
hogy az alapellátásba bekerüljenek 
egyszerűbb, de tömegesen végzett 
szakellátási feladatok, egyszerűbb ke-
zelések, vizsgálatok, és hogy a defini-
tív ellátás érdekében az alapellátónak 
legyen joga ezek alapján gyógyszert is 
rendelni. De ahhoz, hogy egyes szakor-
vosi feladatokat is elvégezhessen, nem 
kell szakvizsgát tennie, hanem elég az 
adott vizsgálatra, kezelésre feljogosító 
képesítést szereznie, amit licencvizsgá-
nak hívunk. A licencvizsga intézménye 
létezik, az egyetemek ma is végeznek 
ilyen képzést, de ezek jelenleg inkább 
az egyes szakorvosoknak a specializáci-
óját, a határterületi jártasságát segítik, és 
nem az alapellátás szakmai fejlesztését 
célozzák. 

Az alapellátás szükséges változása

Jelen helyzet

Települési szint
praxis
praxisközösség

Kis/mikrotérségi szint
csoportpraxis,
szakorvosi és diplomás 
ápolói feladatokat 
integráló alapellátás

Javasolt állapot

szakorvosi 
feladatok

háziorvosi 
rendszer
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Ahhoz, hogy a licencvizsga az alapel-
látásban is érdemben elterjedt legyen, 
az alábbi feladatokat kell elvégezni:
š Először (újra) meg kell határozni a há-
ziorvosi kompetenciát, azaz azt, hogy a 
mai technológiai fejlettség mellett mit vé-
gezhet egy háziorvos külön vizsga nél-
kül. 
š Ezután az egyes szakmákban meg 
kell határozni azoknak az eljárásoknak a 
lis táját, amelyek végzésére a háziorvosi 
szakképesítésre ráépíthetőken licencet 
(jártasságot) lehet szerezni. Ezt a listát 
az egyes szakmák szakembereinek az 
alapellátás szakembereivel együtt kell 
(nem sovén és nem monopóliumőrző 
módon) meghatározni.
š Ezt követően kell az egyes licenc-
vizsgák curriculumát és személyi-tárgyi 
minimumfeltételeit meghatározni, majd 
az egyetemeken a konkrét képzéseket 
elindítani.

Végig kell gondolni, hogy hogyan 
lehet a licencvizsga rendszerét a praxis 
szakdolgozói körére is kiterjeszteni, azaz 
bizonyos vizsgálatokat, kezeléseket a 
praxisokon belül dolgozó szakdolgozói, 
nondoktori kompetenciába kell engedni.

Megoldandó kérdés az alapellátás-
ban végzett szakorvosi feladatok finan-
szírozása. Itt a csoportpraxisnál leírtak 
lehetnek orientálók.

A CSOPORTPRAXIS 
1996-ban írtam először arról, hogy a 
továbblépés korszerű iránya a csoport-

praxis. A csoportpraxisban egy közös ren-
delőben eltérő szakképesítésű orvosok, 
nővérek, diplomás nővérek együtt nyújta-
nak emelt szintű alapellátást és erre épülő 
egészségszolgáltatásokat egy 10–20 000 
fős közösségnek. A csoport kompetenciá-
ja (tudásszintje) így magasabb, mint egy 
háziorvosé, hiszen különböző szakképesí-
tésű emberek dolgoznak együtt. Közösen 
használják a műszereket, így a műsze-
rezettség is lehet korszerűbb, mint egy 
„normál” praxisban, és a drágább mű-
szerek kihasználása, megtérülése is jobb 
így.

A csoportpraxis fontos eleme a mik-
robusz, amely menetrend szerinti körjá-
ratban hozza-viszi a társult települések 
lakosait a rendelőbe. (Ne az orvos utaz-
zon az alulfelszerelt rendelők között, ha-
nem a betegeket hozzák a mikrobuszok 
a jól felszerelt egészségházba.) 

A csoportpraxis tehát feladatokat 
vesz át „felülről”, a szakellátásból, de „alul-
ról”, pontosabban „oldalról” is: a csoport-
praxis fontos tagjai a diplomás nővérek, 
a dietetikusok, gyógytornászok, házi 
szakápolók, illetve az ellátásszervező és 
prevenciós nővérek. Itt a „svájci modell-
kísérlet” pozitív tapasztalatait kell hasz-
nosítani. A csoportpraxisban kiemelt sze -
repe/szerepük lenne a „prevenciós nő-
vé r(ek)nek”, aki(k) a szűrési-gondozási 
fe ladatokat menedzselheti(k). A cso-
portpraxis 6–8 orvos együttműködé-
sén alapul, amiből bizonyosan (jogsza-
bályban előírva) kell 2 háziorvostani, 

egy gyermekgyógyász és egy szülész-
nőgyó gyász szak orvos. A prevenciós nő -
vér segíthet abban, hogy javuljon az 
alap ellátásban a tervezett és az eseti 
orvos–beteg találkozások aránya. A cso-
portpraxis tagjai egy helyen dolgoznak, 
ennek ideális helye az egészségház. 

A mikrotérségi egészségház adhat he-
lyet a praxistag orvosok és szakdolgozók 
(pl. gyógytornász, dietetikus) rendelői-
nek, kezelőinek, a közösen használt di-
agnosztikus vagy terápiás eszközök vizs-
gálójának/kezelőjének, és lehet benne 
olyan rendelő, amelyik „utazó” (váltott te-
lephelyeken rendelő) szakorvosok (sze-
mészet, urológia, bőrgyógyászat stb.) 
befogadó rendelője. A korszerű egész-
ségház befogadhat patikát, optikust, és 
helyet ad egy olyan „fitnesz” teremnek, 
amelyben napközben gyógytornász tud 
dolgozni, de este közösségi programok, 
akár forprofit edzések is igénybe vehe-
tik. (Ne feledjük: a korszerű rehabilitációs 
gyógytorna és a fitneszszalon eszköz-
igénye zömmel átfedő.)

Az egészségház tehát magasabb szintű 
és komplexebb ellátást nyújt, mint a je-
lenlegi alapellátás vagy a praxisközösség, 
de nem „mini-SZTK”, azaz az ott dolgozó 
szakorvosok nem használják szakképe-
sítésük teljes spektrumát, csak az egysze-
rűbb „rutineseteket” látják el. De ez bőven 
elég, hiszen alapvetően ezek miatt fordu-
lunk orvoshoz, ez adja az esetek legalább 
80%-át. Egyszerű példával: a csoportban 
dolgozó nőgyógyász nem nőgyógyászati 

A praxisközösség és a csoportpraxis különbsége

Praxisközösség

š Önálló praxisok sok-telephelyes 
együttműködése közös háttér-
szolgáltatásokkal

š A praxisközösség (orvos) tagjainak 
kompetenciája azonos,

š ezért a praxisközösség kompetenciája 
sem magasabb, mint egy háziorvosé.

š A betegnek valamelyik csoporttag 
orvos a háziorvosa

š Előnyök: 
� t�LÚ[ÚT�HB[EÈMLPEÈT
� t�LÚ[ÚT�NǻT[FSFL
� t�LÚ[ÚT�T[BLEPMHP[ØJ�HÈSEB�NJBUU
       jobb ellátás (lásd svájci modell).

Csoportpraxis

š Közös épületben, együttműködve 
egy praxisként működik

š A csoportpraxisban különböző 
szakképesítésű egészségügyi személy-
zet együttesen nyújt egy emelt 
kompetenciájú ellátást

š ezért a csoportpraxis kompetenciája 
magasabb, mint az egy háziorvosé.

š A betegnek a csoport a háziorvosa, 
de van személyes kapcsolattartója

š Többletelőny: 
� t�IFMZCFO�OZÞKUPUU�EFGJOJUÓW
       ellátás
� t�OBHZPCC�FMMÈUÈTCJ[UPOTÈH�
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szakrendelést végez, hanem „csak” a szű-
réseket és a terhesgondozást végzi, illetve 
kezeli az egyszerű, de gyakori betegségeket 
(„felfázás”, egyszerű fertőzés stb.). Ha a be-
tegség súlyosabb, akkor annak kezelését 
megszervezi a szakrendelőben vagy kór-
házban, és majd megint ő végzi az utóke-
zelést, ellenőrzést.

A hagyományos alapellátási orvosi 
feladatok így beépülnek a csoportpra-
xisba, de a csoportpraxis átveszi a szak-
rendelések rutineseteinek jelentős részét is. 
(A szakgondozás jellemző módon alap-
ellátási szintre kerül.) 

Bár megítélésem szerint az „ügyelet” 
(lakosságközeli elsővonalas sürgősségi 
ellátás) nem az alapellátás feladata, de 
az egészségház mint épület befogadhat 
sürgősségi, ügyeleti pontokat, akár men-
tőállomást is. 

A csoportpraxisok ma még tisztázat-
lan pontja a finanszírozás. Az alapellá-
tás jelenlegi finanszírozási rendszeré-
ből egyes elemek (fejkvóta+pótlékok) 
megtartandók, de a diplomás nővérek 
bérét vélhetően bázisként és nevesítve 
kell beépíteni. Az alapellátásban is a 
value for money elvet kellene követni. 
Ehhez jól használható a 2014-ben pub-
likált indikátor alapú teljesítményérté-
kelési rendszer, de ennek érdemi be-
vezetése politikai bátorság és a komoly 
szándékot bizonyító anyagi források 
hiánya miatt késik. 

Az igazi kérdés a szakellátási feladatok 
finanszírozása az alapellátásban. A jelen-
legi, pontrendszer alapú fee for service 
jellegű finanszírozás direkt átültetése 
kockázatos a jelenlegi ellátási és jelenté-
si kultúrában (korlát nélküli önbeutalás, 
„sámán programok”). 

Lehetséges megoldási irányok: 
š „Szakellátási fejkvóta” (A praxis meg- 
 kapja az adott szakmában az egy be- 
 tegére korkorrigáltan jutó szakellátási  
 költségeket, és vagy ellátja a beteget,  
 vagy kifizeti a más közfinanszírozott  
 szolgáltatónál igénybe vett ellátást.)
š Emelt fejkvóta, amit elveszít, ha nem  
 lát el elég szakellátási esetet.
š Emelt fejkvóta + tételes elszámolás +  
 TVK, azaz elszámolási korlát.

Végiggondolandó, hogy a későbbiek-
ben csoportpraxisok területi közössége 
kaphat-e global budgetet, azaz adaptál-
ható-e valami az Irányított Betegellátási 
Rendszer (IBR)-ből. Nem elég vitatkozni 
ezen, hanem pilotokat kell indítani, és 
elemezni a gyakorlatokat. 

A csoportpraxisnak évek óta megvan 
a törvényi háttere, de végrehajtási uta-

sítás, finanszírozási modell hiányában 
nincs egyetlen működő példa, még kí-
sérleti sem.

A „SZAKGONDOZÁSI PRAXISOK”
A szakorvosi feladatoknak az alapellá-
tásba integrálásának másik lehetséges 
eszköze a szakgondozási praxisok beve-
zetése. A modell lényege az, hogy egyes 
krónikus megbetegedésben szenvedő 
betegek rendszeres gondozásszerű el-
látását a jelenleg szakellátásnak minő-
sülő szakgondozók végzik. A speciális 
betegséginterakciók stb. miatt sok eset-
ben az egyéb betegségeik kezelését is 
ők határozzák meg, és ezen betegek ese-
tében az alapellátás zömmel csak (feles-
leges) második körös adminisztrációt vé-
gez. Ezért érdemes lenne lehetővé tenni 
azt, hogy a szakgondozók – egy akkredi-
tált képzés után – teljes kompetenciájú 
alapellátásként működhessenek emelt 
fejkvóta mellett. Ez természetesen csak 
nagyobb településen éri el a szükséges 
(kb. 5–700 gondozott) praxisméretet. 

HASZNÁLHATÓ ELŐZMÉNYEK
Az egyik elemzendő előzmény az Irá-
nyított Betegellátási Rendszer. Nemcsak 
mint finanszírozási modell, hanem mint 
működési, érdekeltségi minőségme-
nedzsmenti, együttműködési modell is 
elemzendő. A másik a praxisközösségek 
rendszere. 

Az alapellátás másik előremutató mo-
dellkísérlete Svájci–Magyar alapellátás-
fejlesztési modellprogram, azaz a praxis-
közösségek elindulása. 

A modellprogram innovációi, erényei:
š Lokálisan integrálja a különböző al-

rendszerekben dolgozó szakembere-
ket (egészségügy, népegészségügy, 
oktatásügy, szociálpolitika, civil szer-
vezetek). 

š A prioritásképzéshez, koordinációhoz 
népegészségügyi szakembert kapnak 
a praxisközösségek. 

š A praxisközösség definitív ellátóké-
pes ségét diplomás nővérek (dieteti-
kus, gyógytornász, egészségpszicho-
lógus) se gítik.

š Egységes indikátorkészlet, egységes 
minőségbiztosítás valósult meg.

š Különösen a halmozottan hátrányos 
területek szempontjából kiemelten 
fontos modell a segéd-egészségőrök 
alkalmazása.

š Civil szereplők képzése (segéd-egész-
ségőrök) történt a halmozottan hát-
rányos területeken mediátori, mobili-
zációs funkciókra. 

Mindez fontos és jó, de tudni kell, 
hogy az alapvető különbség a csoport-
praxis és a praxisközösség között az, 
hogy a praxisközösségben azonos tudá-
sú, azonos feladatú, kompetenciájú or-
vosok (háziorvosok) dolgoznak együtt 
közös szakmai és népegészségügyi hát-
tértámogatással (gyógytornász, dieteti-
kus, egészségfejlesztő stb.).

A praxisközösség előremutató, de 
orvosi kompetenciája nem magasabb 
a szóló praxisoknál, és miután létező 
(működő) praxisokat integrál, nehe-
zebben kezeli a betöltetlen praxisok 
kérdését.

Azt is látni kell, hogy a modellkísér-
let működési költsége magas, ebben a 
költségstruktúrában nem terjeszthető ki 
országosan.

A növekedés jelenlegi korlátja valójá-
ban a praxisközösségbe integrálandó dip-
lomás nővérek (dietetikusok, gyógytorná-
szok) alacsony száma.

A JÖVŐ
A jövő várhatóan nem határnapos reform, 
hanem evolutív folyamat. Azt tisztán kell 
látni, hogy a korstruktúra miatt nem lehet 
nekirontani a rendszernek, nem lehet és 
nem szabad a létező praxisokat egysége-
sen és kötelezően átalakítani, mert radiká-
lis változások esetén a háziorvos kollegák 
tömegesen mennének el nyugdíjba. Tehát: 
ami még működik, azt hagyni, őrizni kell, 
de támogatni, ösztönözni kell az átalaku-
lást, és a pótlást nem 10 milliós letelepedési 
segéllyel, a jelen problémák konzerválásá-
val kell megoldani, hanem az új, hosszabb 
távon életképes formák beléptetésével. 

A reális jövőben középtávon nem lesz 
egyetlen (kizárólagos) modell, hanem 
a jövő alapellátásban az alábbi formák 
együttélésre kell felkészülni:
1. A hagyományos (jelenlegi) szó ló pra-

xisok, közös mikrotérségi háttérszolgál-
tatásokkal. (A jelenlegi alapellátás, „a 
svájci modell” egyes elemeit átvevő, 
általános háttérszolgáltatásokkal támo-

 gatva.)
2. Praxisközösségek (A Svájci–Ma gyar 

alap   el  látás-fejlesztési modellprogram 
rend szerszerű kiterjesztése. A mo-
dell lényege: 4–6 önállóan dolgozó 
háziorvos kap közös szakmai háttér-
szolgáltatást diplomás nővérektől: 
dietetikus, gyógytornász, népegész-
ségügyi koordinátorok és a segéd-
egészségőr beépítése a csoportba). 
A modellprogramot hazai, rendszer-
szerű finanszírozásból kell kiterjesztve 
folytatni. 
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3. Csoportpraxisok (10-20 ezres közös-
ség emelt szintű, egyes szakellátási 
feladatokat integráló alapellátására 
szerveződött ellátóközösség, amely-
ben a team tagjai között szakorvo-
sok és a praxisközösségben dolgozó 
szakdolgozók is megtalálhatók).

4. Gyermekellátási központok ellátási és 
konziliárus tevékenyéggel.

5. Vállalati egészség-pont: Foglalkozá-
si egész  ségüggyel integrált munka-
helyi alapellátási rendelések, amelyek 
különböző forrásokból integrálják az 
egészségügyi alapellátást, a foglalko-
zás-egészségügyi feladatokat, a vállalati 
egészségmegőrző programokat és a 
dolgozók egészségcélú megtakarításait.

6. Szakgondozási praxisok (egy konkrét 
krónikus betegségtípusban szenve-
dők ellátására, gondozására szervező-
dött praxis, alapellátási funkciókkal is 
bővítve).

7. Területi ellátási kötelezettség nélküli 
közfinanszírozású praxisok, amelyek a 
csökkentett OEP-finanszírozás mellé a 
betegektől (a jövőben) legálisan kiegé-
szítő átalánydíjat szednek.

8. Tisztán magánfinanszírozású praxi-
sok, amelyek alapellátási feladatok-
kal és jogosítványokkal is rendel-
kezzenek. (pl. beutalás, védőoltás, 
táppénzre vételi jog), de közfinan-
szírozásban egyáltalán nem része-
sülnek (Ezek működhetnek akár 
e-praxis jelleggel is). 

9. Emellett meg kell vizsgálni azokat az 
eszközöket, amelyek akár végleges, 
akár átmeneti modellben pótolhatják 
a kistelepüléseken kieső ellátást. (Mobil 
rendelés – mobil busz-rendelő – kör-
járatban, prevenciós – védőnői pont, 
gyógyszerpont stb.)
A fent leírt modelleket meg kell vizs-

gálni, működésüket, finanszírozási mód-

jukat ki kell elemezni. Ebben kiemelt 
sze re pe lehet a progresszív gondolko-
dású háziorvosokat tömörítő Háziorvo-
sok Online Szervezetének (HAOSZ), de a 
vidéken dolgozó idősebb háziorvosi kör 
érdekét képviselendő FAKOSZ is bevo-
nandó. 

Értelmes vita után egy olyan evolutív 
(átmenettel változó) jövőképet, modellt 
célszerű elfogadni, amely mikrotérség- 
központú, és orvosi együttműködést (pra-
xisközösség és csoportpraxist) preferáló. 
Ehhez rövid távon a praxisközösségek 
támogatása szükséges, de középtávon 
már a mikrotérségi egészségházban 
mű ködő csoportpraxisok jelentik a jobb, 
korszerűbb megoldást.

A MEGVALÓSÍTÁS KULCSELEMEI

A mikrotérségi elv kialakítása
Ha a jövő a mikrotérség alapú alapellá-
tás, akkor – elvi szinten – ki kell jelölni a 
későbbi csoportpraxisok javasolt terü-
leteit. (Azért elvi határok, mert a tény-
leges határok meghúzásánál a praxisok 
alulról szerveződő együttműködését 
engedni kell.) A mikrotérségekhez –  a 
praxisközösségek mintájára – közös 
háttér-szolgálásokat (gyógytornász, di -
e tetikus, egészségszervező) kell biz-
tosítani. Ezeket a szolgáltatásokat a 
csoportpraxis és a praxisközösség ese-
tében a csoportokba kell integrálni, a 
szóló praxisok esetében igényelhető 
háttérszolgáltatásként kell biztosítani 
a praxisoknak. A jövőképhez az egész-
ségügyi kormányzatnak tisztáznia kell 
a viszonyát az Egészségfejlesztési Iro-
dákhoz. Amennyiben az EU-s források 
után is működnek országos hálózat-
ként, akkor bizonyosan össze kell han-
golni tevékenységüket a mikrotérségi 
területekkel. (Akár úgy is, mint a háttér-

szolgáltatást végző diplomás nővérek 
munkáltatói.)

Képzés 
Mindez modell szinten szép, de nem áll 
rendelkezésre megfelelő szintű és kép-
zettségű szakdolgozó. A modell elfoga-
dása után be kell indítani az ehhez szük-
séges képzéseket, illetve ennek meg-
felelően növelni kell a keretszámokat.

ÖSSZEGZÉS
A tudományos–technológiai fejlődés és 
társadalmi átalakulások (településszerke-
zet megváltozása), valamint a háziorvosi 
kar elöregedése miatt a hagyományos egy 
orvos–egy nővér alapú praxisokra épülő 
alapellátás nem tarható fenn. Ezt mutatja 
a szakma elöregedése, illetve a betöltetlen 
praxisok számának növekedése és az alap-
ellátás leértékelődése is.

A probléma kezelésének jelenlegi 
módja, a letelepedési támogatások ös-
szegének emelése eredménytelen, és 
középtávon káros, mert ez csak ideig-
óráig, ráadásul nem jó irányba kezeli a 
problémát. 

A megoldás iránya egy olyan ve-
gyes és folyamatosan fejlődő rendszer, 
amelyben többféle ellátási forma tar-
tósan él együtt, de a jellemző megol-
dás a mikrotérségszintű integráció és a 
preferált modell az orvosi együttműködés, 
a praxisközösség, majd növekvő súl-
lyal a csoportpraxis. Az átalakítás célja 
az egyenletes hozzáférés biztosítása egy 
olyan alapellátáshoz, amely alapvetően 
a tervezett ellátásokra (szűrés-gondozás) 
épül, és miután integrálja a ma szakellá-
tásba tartozó rutinellátások zömét, hely-
ben nyújt magasabb szintű definitív ellá-
tást.

Budapest, 2018. szeptember – október

Dr. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az alapellátás reformjáról
„Strukturális és szervezeti változásokra mindenképpen 
sort kell keríteni, a hatásköri listát felül kell vizsgálni, a 
szakmai felügyelet kérdését rendbe kell tenni, és a több-
letszolgáltatások bevezetése sem kérdés ma már. Ha a 
finanszírozási ösztönzőket is jól állítjuk be, ez akár prospe-
ráló pálya is lehet 4–5 év múlva.”

„Sokan nem tartják jó tulajdonosnak az önkormányzato-
kat. A helyi önrendelkezés jogát mégis meg kéne tarta-
ni, mert pl. a kórházi ellátórendszer visszaállamosításától 
sem szűnt meg a kórházak adóssága. Sőt! Négy év alatt az 
évente átlagos 27 milliárdról 47 milliárdra nőtt! Meg kell 
tehát fontolni, hogy meddig centralizáljuk a rendszert!” 

Elhangzott a HGYE XXIV. őszi konferenciáján
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„Backstage – A színfalak mögött” 

November 23–24-én – már lapzár-
ta után – tartotta a HGYE XXIV. őszi 
kon fe renciáját. Az alábbiakban né-
hány kolléga számol be röviden ta-
pasztalatairól. Az elhangzottakat 
rész  leteiben lapunk következő szá-
mában ismertetjük.

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…
A változás jegyében új helyszínre ke-
rült a HGYE őszi konferencia, így né-
hányan megtapasztalhattuk a kon zu-
látusok által uralt VI. kerület parko lási 
gondjait. A statisztikailag nem rep re-
zentatív számú hallgatóság hűen tük-
rözte a házi gyermekorvosok fájdal-
masan öregedő korfáját, ugyanakkor 
érdeklődése-figyelme-koncentrációja-
kérdésfeltevésben megmutatkozó ak-
tivitása szenvedélyes lendületet muta-
tott. 

A péntek délután az egészségpoli-
tika jegyében telt, ez évben is azzal a 
reménnyel lehettünk gazdagabbak, 
hogy sok-sok éve hangoztatott prob-
lémáink, megfelelően kanalizált kom-
munikációval a döntéshozók figyel-
mét felkeltik, s eljő a …. megoldás. 
Bizonyítottá vált: hozzáértő előadó, 
kellemes akcentussal, kifinomult ele-
ganciával prezentált előadása még 
nátha témakörben is elnyerheti a 
hallgatóság elismerését. 

A szombat az „Egészséges tanács-
adás/prevenciós rendelés” jegyében 
telt, az online kérdőívre küldött vála-
szokra alapozva a négy témakörben 
folytatott csoportos munkát. Szakmai 

kiválóságok vezetésével magunk is 
megélhettük, milyen nehéz konszen-
zusra jutni EBM alapú tudományunk-
ban a személyes tapasztalat-meggyő-
ződés, alkalmasint tévútra vivő közle-
mények ismerete birtokában. 

Évek óta az „Aktuális kérdések” 
programmal zárul a konferencia, 
amely minden alkalommal tartalmas 
dis kurzust hoz. Talán szerencsésebb 
len ne a programban előrehozni, 
vagy több időt szánni kérdéseink 
megválaszolására. Mindamellett jó 
érzéssel töltene el, ha gondjainkra 
nemcsak megnyugtató válaszokat, 
hanem kézzel fogható megoldásokat 
is kaphatnánk.

PUJA SÁNDOR, EGER

ÁTMENT A KÖZIGAZGATÁSI 
EGYEZTETÉSEN A REFORMTERV

A HGYE vezetőségének és a szervezők-
nek köszönhetően sikerült olyan ille-
tékesek tájékoztatását hallanunk, akik 
részt vettek az alapellátás megújítását 
célzó, valóban előre mutató kormány-
zati intézkedésterv kialakításában. A 
kormány kiemelt Nemzeti Egészség-
ügyi Programjai között szerepel a gyer-
mekgyógyászat, és az alapellátást cél-
zó ernyőprogram is érint bennünket.

A közigazgatási államtitkárok egyez -
tető értekezletén épp a konferen cia 
idején fogadták el az EMMI hatékony 
alapellátás kialakítását szolgáló terve-
zetét, amely az egészségügy jelenlegi 
humán erőforrásának, korösszetéte-
lének, az utánpótlás kedvezőtlen ten-

denciának, a HGYE, a Szakmai Kollé-
gium Gyermekalapellátás Tagozat és 
Tanács véleményének figyelembevé-
telével készült. 

Nagy hangsúlyt kap a jövőben, hogy 
mindenki a végzettségének meg -
 felelő munkát végezzen, tehát az or-
vosok munkájából átadható legyen 
minden olyan tevékenység, amely or-
vosi diploma nélkül is ellátható. Ezt 
célozza olyan diplomás nővérek kép-
zésének beindítása, akik az alapellá-
tásban is dolgozhatnak.

Támogatják az olyan házi gyermek-
or vosokból álló praxis közös sé gek lét  re -
 hozását, ahol az egyedi praxisok meg-, ahol az egyedi praxisok meg-
maradnak, de közösen lehet majd 
egyéb, a munkánkat nagymértékben 
segítő szakembereket alkalmazni. (Pl.: 
prevenciós nővért, oltó nővért, diete-
tikust, gyógytornászt, pszichológust, 
mentálhigiénés szakembert, egész-
ségnevelőt, logopédust stb., attól 
füg gően, hogy hol, kire van szükség.) 
Fel tett szándék, hogy a védőnők aktív 
részesei legyenek a praxisközösségek-
nek és ne kívülállóként végezzék mun-
kájukat.

Tervezik a további szakvizsgáinknak 
megfelelő tevékenység befogadását 
és finanszírozását. Általában is bővíte-
ni kívánják az alapellátó orvosok kom-
petenciáját, hatásköri listáját, amelyet 
sikeres licencvizsgákhoz (pl. obesitas 
gondozása, asthma bronchiale kezelé-
se és gondozása, gasztroenterológia, 
pszichiátria/pszichológia, bőrgyó gyá-
szat, allergológia, fogyatékosok gon-
dozása) kötnek majd. Nyilvánvalóan 
olyan kórképek jönnek szóba, amelyek 
nagy számban fordulnak elő a praxi-
sokban.

Személy szerint én nem látom tisz-
tán, hogy mennyi időn belül lehet 
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megfelelő képzettségű és tapaszta-
latú, akár részterületekre szakosodott 
asszisztenseket rendszerbe állítani. 
Nem tudom, hogy lesz-e az alapellá-
tás valós igényeinek megfelelő szá-
mú, határszakmában dolgozó szak-
ember? És aggódom azon, hogy ha a 
jelenlegi biztosítási rendszerhez nem 
akarnak hozzányúlni, meg lehet-e 
teremteni a betegek megfelelő érde-
keltségét a szűréseken való aktívabb 
részvételre.

A degresszió határának emelése, a 
finanszírozásnak és az indikátor rend-
szernek az elvégzett munkát jobban 
tükröző átalakítása napirenden van. 
Szó van a megyei szakfőorvosi rend-
szer és az országos módszertani alap-
ellátási intézet visszaállításáról, járási 
tiszti orvosi központokhoz rendelnék 
az ügyeletek szervezését, amelyet 
min denütt az OMSZ diszpécserszol-
gálatával szándékoznak összekötni. 
Előtérbe kerül a biztonságos, a szakma 
szabályainak megfelelő ellátás, ami 
nem egyenlő – hiszen nem biztosít-
ható mindenütt – a lakóhelyhez közeli 
ellátással.

A konferencia második napján a 
tanácsadás keretein belüli tevékeny-
ségek voltak napirenden. Számomra 
egyértelmű, hogy a tökéletes, minden 
fontos témára, minden alkalommal 
kitérő tanácsadás maradéktalanul, 
csak a házi gyermekorvosi praxiskö-
zösségekben alkalmazott speciális 
szakdolgozókkal együtt valósulhat 
majd meg. Jelenleg a kötelező teen-
dőkön kívül legfeljebb csak arról be-
szélünk, ami még belefér a tanácsadás 
idejébe, vagy amit a szülő kérdésként 
szóba hoz. Fontos információ, hogy a 

bárányhimlő elleni kötelező védőoltás 
bevezetése várható ugyan 2019-ben, 
de biztosan nem januárban.

Az őszi konferencián résztvevők 
szá ma töredéke csak a Kávészünet-
kon ferencia résztvevőinek. Ez nyilván 
annak is következménye, hogy az el-
múlt csaknem 30 évben sok kormány 
ígérgetett már nekünk sok mindent, 
amiből csak vajmi kevés valósult meg. 
Talán nem véletlen, hogy a szakmán-
kat közvetlenül érintő tanácsadásra 
vonatkozó kérdőívet a vártnál jóval 
kevesebben töltötték ki. Hogy miért? 
Mert öregszünk? Vagy megyünk a ki-

égés felé? Teszünk valamit az utóbbi 
ellen?

STUNYA EDINA, MISKOLC

ÓVATOSAN A HÁZIORVOSOKKAL!
Nem fiatalodunk, ez tény, nem lesz 
elég házi gyermekorvos hamarosan, 
ez is tény. Mit lehet tenni? Ennek egy 
konkrét, szakmailag megalapozott, a 
háziorvosokkal egyetértésben kiérle-
lődő koncepciója az EFOP 1.8.0., ami-
ről jó volt hallani. A szakmai tartalomra 
garancia lehet a szereplők személye – 
és közöttük a HGYE vezetői –, mon-
dom ezt a projekt résztvevőjeként. 
Határozott kormányzati szándék is 
mutatkozik a szakma elképzeléseinek 
megvalósítására, ezt is hallhattuk. De a 
koncepció csak akkor vállalható és lesz 
eredményes, ha a szakmai konszen-
zussal kiérlelt javaslatokat teljessé-
gükben valósítja meg a politika, nem 
végez rajta módosításokat, „szigorítá-
sokat”  további egyeztetés nélkül.

Ott tartunk, hogy minden kimon-
dott kormányzati szóra és megfogal-
mazott mondatra „érzékenyítve” van 
a fülünk, így tehát ezeknek pontosan, 
félreérthetetlenül kell elhangozniuk 
egy felelős szakmapolitikai szereplő 
szájából. Különben a mögé a mondat 
mögé, hogy „az OMSZ diszpécserszol-
gálatán keresztül beterelik a sürgőssé-
gi ellátásba az alapellátást” azt találjuk 
gondolni, hogy mi, házi gyermekorvo-

Érdekes kérdéseket feszegetett az egyesület őszi konferenciája. 
Megérne ugyan egy elemzést, hogy miért alig száz embert (a házi gyermek-

orvosok hét százalékát) érdekel csak egy olyan rendezvény, ami immár 24 éve 
egyedüli összejövetelként tűzi napirendjére működési gondjaink megoldását.

Néhány válaszlehetőség kapásból adódik. Pl. belefáradtunk már abba, hogy 
húsz éve érdemi válasz nélkül szajkózzuk a bajokat. Hogy a hatvan körüli több-
ség nem foglalkozik már azzal, hogy lesz-e itt 10 vagy 20 év múlva egy őket is 
érintő reform. Hogy a kevés fiatal még azt hiszi, hogy elég, ha a gyermekgyó-
gyászati tudásuk up to date. De az is lehet, hogy a konferencia szervezése rossz, 
netán a HGYE népszerűsége csökken.

Függetlenül a fentiektől, létünket érintő témákat jártak körül a meglepően jó 
előadások. Például, hogy csökken az egyéni praxisok szerepe és helyettük a ho-
rizontális, illetve vertikális integrációé a jövő, vagy hogy a minisztériumi egyez-
tetésen már elfogadták a koordinált irányításról, szakmai felügyeletről, szolgálta-
tásfejlesztésről, hatásköri lista bővítéséről is szóló javaslatokat.

Azt természetesen, hogy a szerteágazó reformlépéseket „átverik-e” az orvo-
sokon, hogy van-e valódi akarat és többletforrás ahhoz, hogy az individuális 
praxisok helyett csoportokba szervezzék az ellátást, hogy az orvost nem igény-
lő feladatokat non-doktorokra bízzák, a kompetenciaköröket bővítsék, hogy 
bizonyos mértékig központosítsák az irányítást, nem tudhatjuk.

Tudhatjuk viszont, hogy az az aktivitás, ami az újszerűen szervezett, jól előké-
szített szakmai programot kísérte, a kollégák szakmai elköteleződését, hivatás-
tudatát jelzi.

Amit nagy kár volna akár kiégni, akár veszni hagyni!
KF
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sok terelődünk a sürgősségi osztályba, 
holott csak a beteg irányításáról volt 
szó. Vagy ki tudja mi juthat az eszünk-
be annak hallatán, hogy Járási Egész-
ségügyi Központok alakulnak, ame-
lyekbe integrálják az alapellátást, „de 
a háziorvosokkal óvatosan kell bánni, 
mert igen heterogének a tulajdonvi-
szonyok”?

Jó volt látni a törekvést a napi házi 
gyermekorvosi feladatok és napi prob-
lémák egységes, naprakész szakmai 
szempontoknak is megfelelő megol-
dására. De szem előtt kell tartanunk, 
hogy csak akkor várhatunk el korrekt 
szakmai kapcsolatot a járó- és fekvőbe-
teg-ellátástól, ha a magunk feladatát 
maradéktalanul ellátjuk és dokumen-
táljuk, a tőlük várt segítséghez minden 
információt meg is adtunk. Használjuk 
és egységesítsük a jó gyakorlatokat 
úgy, hogy az az ország minden gyer-
meke számára elérhető legyen.

RÓ SA ÁGNES, SZEGED

A SZAKMAI TÉMÁK KÖZELEBB 
ÁLLNAK HOZZÁM

Idén először vettem részt a HGYE őszi 
kongresszusán. Felkeltette az érdek-
lődésemet a szombati napra terve-
zett, tanácsadásról szóló szekció. 

A mindennapos prevenciós mun-
kánk fő pillérei szerint, négy csoportra 
osztva beszéltünk át egy-egy témát, 
én magam a védőoltásokkal foglalkozó 
csapathoz csatlakoztam. Meghívott té-
mavezetőnk Mészner Zsófia professzor 
asszony volt, a házi gyerekorvosok ol-
daláról Győri József vezette a beszélge-
tést. Megegyeztünk, hogy a választható 
védőoltások terén fontos, hogy a saját 
hozzáállásunkat szakmai szempontok-
ra alapozzuk, míg a kommunikációban 
figyelembe kell vennünk a szülők szem-
pontjait is. Abban is egyetértettünk, 
hogy meg kell nyernünk a védőnőket, 
mert együtt nagyobb hatékonysággal 
tudjuk meggyőzni a szülőket az oltások 
fontosságáról. Több kolléga megosztott 
olyan tapasztalatot, hogy a praxisát köz-
vetlenül vagy közvetve érintő tragikus 
meningitises eset volt a leginkább per-
döntő érv, így vélhetőleg nagy segítség 
lenne, ha készülhetne egy olyan kam-
pány, amiben az érintettek saját, átélt 
esetükről számolnak be. 

Megbeszélésünk második fele az 
influenzaoltásról szólt. Nagyon ala-
csony az átoltottság. Valószínűleg nem 
fektetünk erre a kórképre kellő hang-
súlyt, és talán a betegség súlyossága 
és a prevenció fontossága sincs a meg-

felelő helyen a fejekben. Ez részben az 
idevonatkozó népegészségügyi felhí-
vás nak is következménye, ami döntő-
en, csak a rizikócsoportba tartozók vé-
dő oltását hangsúlyozza.

A védőoltási csoport mellett na-
gyon érdekes volt a másik három 
csa pat beszámolója is. Kiemelném a 
táplálással foglalkozó kollégák, élü-
kön Gárdos László tiszteletbeli HGYE- 
tag és Pölöskey Péter összefoglalóját, 
amiben felhívták a figyelmet, hogy a 
hidrolizált tápszereknek nincs igazolt 
hatása az allergiaprevencióban, így a 
HA tápszerek rutinszerű preventív fel-
írása helytelen gyakorlat.

A szakmai témák mellett kimerítő-
en foglalkoztunk mindennapos prob -
 lémáinkkal, legyen az finanszíro zás, 
munkaszervezés, az örökzöld humán -
erőforrás-hiány vagy a hiányzó tutor-
rendszer. Nem érzem azt, hogy meg-
váltottuk volna a világot, de azért a 
meghívott előadók és a HGYE erőfe-
szítései reményt adnak arra, hogy jó 
irányban haladunk.

BOGDÁNYI KATALIN, BUDAPEST

NEM CSALÓDTAM
Kezdő házi gyermekorvosként úgy 
érez tem, hogy mindenképpen el kell 
látogatnom a szakmapolitikai kérdé-
sekkel is foglalkozó őszi konferenciára. 
Az első nap olyan izgalmas kérdések-
kel foglalkozott, mint az egyre súlyos-
bo dó munkaerőhiány s ennek meg-
oldási lehetőségei, az alapellátás 
új já szervezése, a járási egészségügyi 
köz pontok létrehozása, illetve az ügye-
leti rendszer átalakítása. A meghívott 
előadók (az EMMI főosztályvezetője, 
az Egészségügyi Menedzserképző 
Köz pont igazgatóhelyettes) próbálták 
elosz latni kétségeinket és azt ígérték, 
hogy a reformlépéseket a szakmai 
szempontok szoros figyelembevételé-
vel, a szakma képviselőivel egyeztetve 
valósítják majd meg.

A második nap délelőttjét, az egész-
séges tanácsadásról szóló délelőtti 
blok  kot izgatottam vártam. Bíztam 
abban, hogy igazi „zöldfülűként” sokat 
tanulhatok e téren, és nem is csalód-
tam. A program négy nagyobb téma-
csoport köré szerveződött, a táplálás, 
a csípőficam és a fejlődés zavarainak 
kiszűrése, a védőoltások, illetve a visel-
kedési, nevelési, életviteli problémák. 
Először plenárisan tárgyaltuk meg az 
előzetesen kiküldött kérdésekre adott 
válaszokat, majd négy csoportban 
elemeztük a helyes gyakorlat útjában 

álló problémákat. Tanulságos volt szá-
momra a védőoltási blokk, ahol töb-
bek között beszélgettünk arról, hogy 
miként győzhetünk meg egy szülőt 
egy adott védőoltás előnyeiről, vagy 
milyen szempontok alapján tartunk 
mi, és milyenek alapján a szülők egy 
vakcinát fontosnak. Végül együtt ele-
meztük azt, hogy mire jutott a négy 
csoport külön-külön.

Az utolsó interaktív blokk sok egyéb 
mellett a megszűnő vagy felosztott 
praxisok ellátásának jogi kérdéseit, a 
degressziós jogszabály módosításá-
nak lehetőségeit boncolgatta. A sze-
mélyes beszélgetéseket is élveztem, 
sok hasznosítható tapasztalatot osz-
tottunk meg fővárosi és vidéki kollé-
gáimmal.

ANDRÁSI KATALIN, BUDAPEST

A Házi Gyermekorvosok 
Egyesületének 

Tiszteletbeli Tagja

kitüntető címet adományozzuk

DR. GÁRDOS LÁSZLÓ
osztályvezető főorvos

részére,

a Házi Gyermekorvosok 
Egyesülete törekvéseinek 

támogatásában,
az egész hazai gyermekgyó-

gyászat egységének erősítésében 
kifejtett áldozatos munkájáért. 
Azért, a véleményünk szerint 
egyedül helyes szemléletért, 

amelynek jegyében a kórházi és 
a területi gyermekorvosi ellátás 
együttműködését támogatja.

Köszönet a sok-sok szakmai, 
szakmapolitikai és emberi 

segítségért!

2018. november 23.
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Félemelet
Egy lehetséges ellátási modell az alapellátás és a sürgősségi osztály között

Sankrithi, Usha et al. Pediatric Urgent Care—New and Evolving Paradigms of Acute Care. Pediatric Clinics 2018, Volume 65, Issue 6, 1257 – 1268 

Sürgős gyermekellátás – az akut el-
látás egy új és fejlődő paradigmája 
címmel figyelemreméltó közlemény 
látott napvilágot a Pediatric Clinics 
című, az Egyesült Államokban kétha-
vonta megjelenő, magas impakt fak-
torral rendelkező tematikus folyóirat 
legfrissebb számában, amely teljes 
terjedelmében a gyermek-sürgőssé-
gi ellátás aktualitásaival foglalkozik.

A sürgős gyermekellátó ambulanci-
ák rendszere (angolul pediatric urgent 
care, amely nem egyenlő az emergency 
department kifejezéssel, de magyarra ne-
hezen fordítható a különbség) az alapellá-
tás és a sürgősségi osztályok közé ékelődő 
ellátási forma, amely elsősorban ügyeleti 
órákban, délután és hétvégeken, de sok 
helyen napi 12 órában, önálló ambulan-
ciaként ún. „walk-in” rendszerben, beuta-
ló nélkül vehető igénybe. Egy-egy ilyen 
ambulancián több jól képzett, gyakorlott, 
általában sürgősségi licencvizsgával is 
rendelkező gyermekgyógyász dolgozik 
párhuzamosan. Elsősorban egyszerűbb, 
osztályos felvételt nem igénylő eseteket 
fogadnak, de emellett vakcinálást, illetve 
bizonyos prevenciós feladatokat is ellát-
nak. Ha a hazai ellátási rendszerben szeret-
nénk elhelyezni ezt a modellt, leginkább 
egy emelt szintű, nappali gyermekorvosi 
ügyelethez hasonlíthatnánk. Emelt szintű, 
mert felszereltség, műszerezettség, szak-
ápolók, infrastruktúra tekintetében nem 
a jelenlegi magyar háziorvosi ügyeletekre 
emlékeztet. A „point of care” diagnosztika, 
az ultrahang, a laborautomata, a mikrobi-
ológiai gyors diagnosztika rendelkezésre 
áll, de nincs speciális, kórházi, intenzív 
vagy sürgősségi osztályos hátteret igény-
lő diagnosztikus lehetőség. 

Mindez azért lehet a hazai gyermek 
alapellátók számára is érdekes, mert 
egyfajta modellként szolgálhat azoknak 
a házi gyermekorvosoknak, akik úgy ér-
zik, hogy jelenleg nem képesek képzett-
ségüknek, szaktudásuknak, hivatásuk 
minőségi követelményeinek megfelelő 
munkát végezni a praxisukban. Ezeket a 
kollégákat nemegyszer éri az a vád, hogy 
„kis kórházat” csinálnak a házi gyermek-
orvosi rendelőikből. A HGYE ugyan évek 
óta hangoztatja a kompetenciabővítés-

sel és a praxisok összevonásával kap-
csolatos nézeteit, de ez a politikai dön-
téshozók részéről mindeddig nem talált 
meghallgatásra. Sem a praxisközössé-
geket, csoportpraxisokat majdan kiszol-
gálni képes infrastruktúra kiépítése, sem 
a megfelelő szakasszisztencia képzése, 
sem pedig a szükséges szabályozás és 
ehhez alkalmazkodó finanszírozás terü-
letén nem látszik semmilyen elmozdulás. 

Alapvető paradigmaváltás nélkül pe-
dig a jelenlegi rendszer 10 éven belül 
nem lesz képes ellátni a teljes gyermek-
populációt. Utánpótlás hiányában az 
egyre kisebb számú és nagyobb méretű, 
lufiként duzzadó szóló praxisok egy idő 
után nem lesznek már elláthatók. 

A náthás, köhögős, szúnyogcsípett, 
vagy gyermekközösségből történő hi-
ányzás igazolásáért jelentkező gyerme-
kek tömege jelenleg megbénítja a házi 
gyermekorvosi rendeléseket. Ha szak-
mai igény volna is, elegendő idő már 
nem jut arra, hogy CRP-t, vérképet, vize-
letet, strep-tesztet nézzünk, az ultrahang 
diagnosztikáról nem is beszélve, inhalá-
tort, Proetz-kezelést alkalmazzunk, sebet 
varrjunk, kamaszokkal beszélgessünk, 
oltást visszautasítókat győzzünk meg, és 
egyéb prevenciós vagy szociálpediátriai 
munkát végezzünk, asztmásokat gon-
dozzunk. Sokkal több olyan akut bete-
get is meggyógyíthatnánk azok közül, 
akiket most egyszerűen továbbkül-
dünk, ha nem napi két órában kellene 
60 gyereket ellátnunk, hanem 4 órában 
10–15-öt, akik azonban valóban azt a 
tudást és gyakorlatot igénylik, amit mi 
nyújtani képesek vagyunk, amit tanul-
tunk és amihez valóban értünk. A jelen-
legi rendszerben azonban minderre alig 
van lehetőség, és ez sajnos a szülők és 
a kollégák számára egyaránt hivatásunk 
értékvesztését is maga után vonja.

A fokozatos kivéreztetés végén tör-
ténő összeomlás helyett vállalható és 
kivitelezhető alternatívát, „menekülő 
útvonalat” jelentene egy olyan emelt 
szintű nappali gyermekügyeleti/am-
buláns (nevezzük bárhogy) rendszer, 
ahol esetleg sürgősségi licencvizsgával 
rendelkező, tapasztalt gyermekorvo-
sok dolgoznának. Ezek az ambulanciák 

4–6 jelenlegi gyermekkörzet területét 
is le tudnák fedni, amire egy mai házi 
gyermekorvosi praxis nem alkalmas, 
szükség esetén akár a térségi szakor-
vosi rendelőintézetekben is tudnának 
működni. Több gyermekgyógyász dol-
gozna együtt, így napközben hosszabb 
elérhetőség volna biztosítható. Az emelt 
szintű betegellátást magasabb szintű 
felszereltség és kompetencia biztosíta-
ná. A szakellátást nem igénylő eseteket 
egy triázs rendszer szűrné ki, ezeket egy 
megfelelően képzett, alapellátó szakas-
szisztens vagy családorvos látná el. Ez a 
trend egyébként egész Európában egyre 
egyértelműbben látszik körvonalazódni. 

A rendelőjükben „kis kórházat” üze-
meltető kollégák számára jelenleg a ma-
gánellátás jelenti az egyetlen kiutat. Egy 
biztosítási rendszerben finanszírozott, a 
mai magánellátás színvonalán működő 
gyermekgyógyászati szakellátás ugyan-
akkor állami szinten is megoldás lehet. 
Az alapellátás és a sürgősségi osztály 
közötti, és így mindkettőt részben te-
hermentesítő, ugyanakkor a jelenlegi-
nél több gyermekgyógyász szakorvos 
rendszerbe állítását sem igénylő „urgent 
pediatric clinic” tehát egy megfontolás -
ra, tanulmányozásra érdemes paradigma, 
akár egy magánbiztosítás alapú, akár egy 
állami finanszírozásra épülő ellátórend-
szerben gondolkodunk. Demagógnak 
tűnő kérdés, de végül kik járnának job-
ban akkor, ha a kényszer szülte megol-
dások helyett előre átgondolt, megterve-
zett, rendszerre optimalizált megoldások 
születnének? A gyerekek biztosan, de a 
gyerekorvosok is. Melyik is az az egyesü-
let, aminek ez a jelmondata, hogy: a gyer-
mekekért, a gyermekorvosokért? 

KOVÁCS ÁKOS 

További tájékozódáshoz:
A Sürgős Gyermekellátás Társaság honlapja:

https://www.urgentcarepeds.org/
Mit jelent a sürgős gyermekellátás: 

https://www.solvhealth.com/faq/what-is-
pediatric-urgent-care
https://childrensurgent.com/in-the-news/
pediatric-urgent-care-a-new-and-needed-
concept/



1. Gibson GR, Hutkins R2, Sanders ME et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the 
definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017, 14, 491-502.

2. Rao S, Srinivasjois R, Patole S. Prebiotic supplementation in full-term neonates: a systematic review of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 755–764.
3. Decsi T, Arató A, Balogh M, Dolinay T, Kanjo A H, Szabó É, Várkonyi Á Prebiotikus hatású oligoszacharidok egészséges csecsemők székletflórájára gyakorolt hatásának randomizált, 

placébóval kontrollált vizsgálata. Orv Hetil 2005, 146, 2445-2450.
4. Knol J, Scholtens P, Kafka C, et al. Colon microflora in infants fed formula with galacto- and fructo-oligosaccharides: more like breast-fed infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

2005;40:36-42.
5. Osborn DA, Sinn JKH. Prebiotics in infants for prevention of allergy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD006474.DOI: 10.1002/14651858.

CD006474.pub3.
6. Cuello-Garcia CA, Fiocchi A, Pawankar R et al. World Allergy Organization-McMaster University Guidelines for Allergic Disease Prevention (GLAD-P): Prebiotics. 2016, 9, 10. 
7. Aguilar-Toala JE, Garcia-Varela R, Garcia HS et al. Postbiotics: An evolving term within the functional foods fieldTrends in  food science and Technology 2018, 75, 105-114.
8. Vandenplas Y, Ludwig T, Bouritius H  et al. Randomised controlled trial demonstrates that fermented infant formula with short-chain galacto-oligosaccharides and long-chain 

fructo-oligosaccharides reduces the incidence of infantile colic. Acta Paediatrica 2017, 106, 1150-1158.
9. Herrera AR, Ludwig T,  Bouritius H et al. The combination of scGOS/lcFOS and fermented infant formula softens stools of infants compared to unfermeneted infant formula without 

scGOS/lcFOS. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015, 61, 516-517. 

A posztbiotikumok fokozzák 
a prebiotikumok kedvező hatásait
Arató András dr., Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

A prebiotikumok fogalma már évtizedek óta ismert, míg a posztbiotikum kifejezés csak az utóbbi években terjedt el. 
A prebiotikumok és a posztbiotikumok között szoros összefüggés mutatható ki. A prebiotikumok a jó hatású bélbaktériumok-
nak jelentenek táplálékot, míg a posztbiotikumok közé tartoznak azok az anyagcseretermékek is, amelyeket ezek a baktériu-
mok a prebiotikumok metabolizálása során termelnek. 

prebiotikumok

Prebiotikumoknak azokat a tápanyag-összetevőket nevezzük, amelyek szelektíven képesek a colonban azoknak a baktériu-
moknak a növekedését és/vagy az aktivitását fokozni, amelyek javítják az egészségi állapotot.1 Ennek az a magyarázata, hogy 
a kedvező hatású bélbaktériumok, így például a bifidobaktériumok és a laktobacillusok a prebiotikumokat metabolizálni tud-
ják, míg a patogének erre vagy egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben képesek. Az anyatej harmadik legnagyobb 
koncentrációjú összetevőjét az oligoszacharidok képezik, amelyek prebiotikumoknak tekinthetők. 

A prebiotikummal kiegészített formulák adása mellett a széklet bifidobaktérium kolonia stimuláló egységeinek száma szigni-
fikánsan magasabb, ezt számos modern módszerrel végzett mikrobiológiai vizsgálat egyértelműen igazolta. Ugyancsak meg-
figyelhető volt a patogén baktériumok számának csökkenése is a székletben prebiotikum tartalmú tápszer adásakor.2 Meg-
említendő, hogy a prebiotikumokkal kiegészített tápszerek kedvező hatását a csecsemők bélflórájára hazai multicentrikus 
vizsgálat is igazolta.3

Bizonyítást nyert, hogy a prebiotikum szupplementációban részesült csecsemők székletürítéseinek száma szignifikánsan 
gyakoribbá vált a kontroll formulával tápláltakéhoz képest, és hasonló volt a szoptatott csecsemőkéhez. Egyidejűleg a széklet 
lágyabb is lett a prebiotikum tartalmú formulán. Összességében elmondható, hogy a prebiotikum tartalmú tápszerek hatásá-
ra a székletek jellege igen hasonlóvá vált az anyatejes csecsemőknél megfigyeltekhez. 

A bifidusban és lactobacillusban gazdag bélflóra kialakulásának a következménye, hogy a rövid szénláncú galakto- és a hosszú 
szénláncú fruktooligoszacharidok (scGOS/lcFOS) 9:1 arányú prebiotikus keveréket tartalmazó tápszerek mellett szignifikán-
san csökkent a csecsemők széklet pH-ja, és hasonlóvá vált az anyatejes csecsemőkéhez. Rao és mtsai 6 randomizált kontrollált 
vizsgálat metaanalízise alapján megállapították, hogy a széklet pH csökkenésének mértéke prebiotikummal szupplementált 
tápszer adásakor -0,65 (95%-os konfidencia-intervallumok: -0,76 tól -0,54) a kontrollokhoz képest.2,4 Az scGOS/lcFOS 9:1 
arányú keverék szignifikánsan csökkenti az ekcéma kialakulásának gyakoriságát a kontrollokhoz képest.5 A Világ Allergia 
Szervezet (WAO) 2016-os irányelve javasolja a prebiotikum szupplementációt allergiaprevencióra a nem kizárólag anyatejes 
táplálásban részesülőknél.6 

posztbiotikumok

A posztbiotikumok legjelentősebb részét a baktériumok anyagcseréje során termelt metabolitok alkotják, amelyek közé fe-
hérjék, peptidek, szerves savak, vitaminok, kofaktorok és rövid szénláncú zsírsavak (acetát, propionát és butirát) tartoznak. 

A posztbiotikumok közé sorolják a mikrobák alkotórészeit is, így a sejtfal anyagokat (lipoteikonsav, teikonsav), 
a  peptidoglikánokat, a sejtfelszíni fehérjéket, a poliszacharidokat és az enzimeket is, így például a laktázt.7 

A posztbiotikumok fermentációval is előállíthatók, ilyenkor az erjesztést végző baktériumok kivonása után rendelkezésre áll-
nak a posztbiotikumok. Tápszer fermentációja esetén tehát a posztbiotikumok bekerülnek a tápszerbe, de a fermentálást 
végző baktériumok nem. 

A prebiotikumok és a posztbiotikumok egymás hatását felerősítik, hiszen a posztbiotikumok már hatnak a prebiotikumok 
bakteriális metabolizmusa előtt. Az scGOS/lcFOS 9:1 arányú keveréket tartalmazó fermentált tápszerek kedvező hatását 
a csecsemőkori kólika tüneteinek enyhítésében és megelőzésében, valamint kedvező hatását a székletre randomizált, dupla 
vak, kontrollált vizsgálatokban igazolták.8, 9
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Korszerű vaspótlás 
Novák Hunor dr.1, Pölöskey Péter dr.2, Szűcs Zsuzsanna MSc3, Kovács Ákos dr.4

Vashiányról beszélünk akkor, ha 
a szervezet teljes vastartalma csök-
kent. Vashiányos vérszegénység ese-
tében a vashiányhoz a keringő vö-
rösvérsejtek mennyiségének csök-
 kenése is társul. A vashiány kialaku-
lása szempontjából különösen ve-
szélyeztetettek a koraszülöttek, a 
tehéntejjel táplált csecsemők, a fel-
szívódási zavarban, malnutritióban, 
vagy krónikus vérvesztéssel járó 
betegségben (pl. IBD) szenvedők, a 
vegán étrendet követő gyermekek, 
és a menstruáló kamasz leányok. 

Az alapellátásban a hemoglobin 
mellett az MCV (átlagos VVT térfo-
gat) és a szérumferritin-szint a kö-
vetésre leginkább alkalmas labora-
tóriumi paraméter. Bár hazánkban 
a vasraktárak állapotának megítélé-
sére gyakran a teljes vaskötő kapa-
citást (TVK) és/vagy a transzferrin- 
szaturációt használják, a nemzet-
közi ajánlások erre egyértelműen 
a szérum ferritin meghatározását 
javasolják. Ez ugyanis inkább alkal-
mas a valódi vashiánynak az egyéb, 
alacsony szérumvas-szinttel és 
csök kent traszferrin-szaturációval, 
ugyanakkor normál vaskötő ka-
pacitással járó egyéb (pl. krónikus 
fertőzés okozta) anémiáktól való el-
különítésére is. A ferritin akut fázis-
fehérje, így bizonyos esetekben (pl. 
akut gyulladás) félrevezető lehet, 
ezért célszerű mindig a CRP értéké-
nek együttes ellenőrzése is. 

VASKÉSZÍTMÉNYEK 
ÉS AJÁNLÁSOK

A vashiány pótlására használt vasvegyü-
letek között lényeges különbségek le-
hetnek mellékhatásaik és felszívódásuk 
tekintetében egyaránt. 

A nemzetközi szakirodalom (1,2) vas-
pótlás céljára leginkább a ferro-szulfát- 
tartalmú készítményeket javasolja. Ez ha-
zánkban is elérhető csepp, szirup és tab-

letta formában is. (1. táblázat) Vashiányos 
vérszegénység esetén az állapot súlyossá-
gától, a kezelés tolerálhatóságától és ered-
ményességétől függően 3–6 mg/test  -
súlykg elemi vas (max. 100–200 mg) 
be  vitele javasolt. Fontos megjegyezni, 
hogy a vas(II)-szulfátnak csak körülbelül 
ötöd része az elemi vas, azaz pl. egy 100 
mg ferro-szulfátot tartalmazó gyógyszer 
csak 20 mg elemi vasnak felel meg, az 
alkalmazott dózist pedig ez utóbbi alap-
ján kell számolnunk.

Hazánkban igen népszerű gyer-
mekek vashiányának kezelésében is 
a vas(III)-hidroxidot egy polimaltóz 
komplexhez kötött formában tartalma-
zó vaskészítmény (Maltofer), amelyet 
egyes, elsősorban felnőtteken végzett 
vizsgálatok eredményei alapján a vas-
szulfátnál kedvezőbb mellékhatásprofil 
jellemez (3). Bár erre nincs egyértelmű, 
bizonyítékokra alapozott ajánlás, egyes 
vezető hazai szakemberek szerint ez az 
elsőként választandó vaskészítmény. 
A nemzetközi ajánlásokban ez feltehe-
tően azért nem így szerepel, mert bár 
nem új készítményről van szó, a vas(III)-
hidroxid-polimaltóz komplex furcsa mó-
don a fejlett országok legtöbbjében, így 
az USA-ban és az Egyesült Királyságban 
sincs törzskönyvezve.

Egy átfogó metaanalízisen alapu-
ló rendszerezett áttekintő közlemény 
mindkét orális vaskészítményt egyaránt 
hatásosnak és jól tolerálhatónak ítélte 
(4). Egy 2017-es randomizált vizsgálat 
kizárólag anyatejjel táplált, egészséges 
csecsemők vashiányos anémiájának 
megelőzése érdekében öt hónapon át
adagolt 2 mg elemi vas adása során a 
vas(II)-szulfát és a vas(III)-hidroxid-poli-
maltóz komplex tartalmú készítmények 
hatékonysága és mellékhatások gyako-
risága tekintetében nem talált különb-
séget (5).

Számos esetben, például a vas-szul-
fát-készítmények gyógyszerleiratában 
is, a korhoz kötött adagolás pontatlan, 

ezért érdemes a szükséges mennyisé-
get a gyermek testsúlya alapján kiszá-
molnunk. A vas-szulfátot tartalmazó 
Aktiferrin oldat kb. 0,5 mg elemi vasat 
tartalmaz cseppenként, 3 mg/testsúlykg 
elemi vaspótláshoz tehát napi 6 cseppet 
kell adnunk kilogrammonként.  A szirup 
esetében a javasolt adag 0,5 ml/kg na-
ponta. A készítményeket napi egyszer, 
vagy akár 2-3 részletben is be lehet adni. 
Nagyobb gyermekeknek ferro-szulfátot 
tartalmazó tabletta is elérhető hazánk-
ban.

Az egy adagban adott, alacsony – 
de még hatékony – dózis alkalmazását 
támasztják alá azok a vizsgálati ered-
mények, amelyek az adagok gyakorisá-
gának és mennyiségének emelésével 
párhuzamosan a felszívódás arányának 
paradox csökkenését igazolták. Ez a fe-
lesleges terápiás költségnövekedés mel-
lett a gastrointestinalis mellékhatások 
gyakoriságának emelkedésével is együtt 
jár. A jelenség hátterében a vas felszí-
vódásának szabályozásában központi 
szerepet játszó molekula, a hepcidin 
állhat. A hepcidin egy 25 aminosavból 
álló peptid, elsősorban a hepatocyták 
termelik. A hepcidin szintézise a plazma 
emelkedett vaskoncentrációja, illetve a 
telített szöveti vasraktárak hatására foko-
zódik, ennek következtében a hepcidin 
megakadályozza a reticuloendothelialis 
sejtekből a plazmába történő vaski-
áramlást. Ez a feedback mechanizmus 
a plazma vasszintjét viszonylag állandó 
szinten tartja és megakadályozza a túl-
zott vasfelszívódást és szöveti lerakó-
dást. A megemelkedett hepcidinszint 
vasfelszívódásra kifejtett gátló hatása 
akár 48 órán keresztül is érvényesülhet, 
amely a nap folyamán később alkalma-
zott további dózisok hatékonyságát je-
lentősen csökkenheti (6).

A folsav pótlása vashiányos anémiá-
ban felesleges, szakmailag nem meg-
alapozott, csupán régi szokáson, nem 
bizonyítékokon alapuló gyakorlat. A vas-

1 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár, Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály
2 házi gyermekorvos, Szombathely
3 Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, tudományos bizottság
4 házi gyermekorvos, Hernád
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tartalmú multivitaminok döntő több-
sége alkalmatlan a vaspótlásra, mert 
vagy túl kicsi a vastartalmuk, vagy nem 
a legmegfelelőbb vasvegyületet tartal-
mazzák.

Kis születési súlyú, volt koraszülött 
csecsemők esetében vashiányos ané-
miájuk kialakulásának megelőzése érde-
kében hazaadásukat követően legalább 
korrigált 6 hónapos korukig 2 mg/kg/
nap elemi vas per os profilaktikus adása 
javasolt (7).

A nemzetközi ajánlások és egyes 
magyar szerzők is javasolják egyéves 
korban a vérkép és a vasháztartás ellen-
őrzését szűrővizsgálat jelleggel minden 
csecsemőnél, kamasz lányoknál pedig 
évente (8). 

MELLÉKHATÁSOK
A vas-szulfát mellékhatásaként hasfájás, 
hányinger, székrekedés, vagy éppen 
hasmenés jelentkezhet, a székletet fe-
ketére festheti. A folyékony vaskészít-
mények szürkésen elszínezhetik a fo-
gakat és az ínyt, ez átmeneti tünet, és 
minimalizálható, ha utána a gyógyszer 
bevételét követően a gyermek kiöblíti a 
száját vagy fogat mos. A vaskészítmény 
a gyermek körmét is színezheti, ha a 
gyógyszer bevételét követően szájába 
nyúl. Fenti mellékhatások a vas-szulfát- 
készítmények éhgyomorra történő be-
vételekor gyakrabban jelentkezhetnek, 
vagy súlyosabbak. 

A VAS FELSZÍVÓDÁSA 
A vas felszívódása meglehetősen bi-
zonytalan, tág határok között mozoghat. 

A vas-hidroxid-polimaltóz komplex 
felszívódása és biohasznosulása a vas-
szulfáttól eltérő. Amíg ez utóbbi eseté-
ben jelentős mértékű passzív diffúzió-
val számolhatunk, addig a polimaltóz 
komplex egy szabályozott aktív transz-
port mechanizmus segítségével kerül 
a májba, amely folyamat során prak-
tikusan nem kerül szabad vas a ke-
ringésbe. Ez a vasraktárak telítésének 
egy fiziológiásabb, bár lassabb módját 
jelenti. A vas-szulfát hirtelen többszö-
rösére gyorsítja az eritropoézist, de a 
vasraktárak telődése még hónapokat 
vehet igénybe (10). Ennek köszönhető, 
hogy a vas-szulfát adása során a szé-
rumferritin-szint gyorsabban emelke-
dik (11).

A vas biológiai hasznosulását számos 
tényező akadályozza, ilyen pl. a teában, 
vörösborban megtalálható csersav, vagy 
a gabonafélék korpájában megtalálható 

fitátok. A tea, kávé és tej, továbbá kalci-
umtartalmú ételek jelentősen gátolják a 
vas felszívódását. Ugyanakkor a vas fel-
szívódása javul aszkorbinsav (C-vitamin) 
jelenlétében. Általában nem szükséges 
külön C-vitamint adni a vaskészítmény 
mellé, javasolni lehet viszont a vaskészít-
mények gyümölcslével történő beadá-
sát, ami kellő mennyiségű aszkorbinsa-
vat tartalmaz. Egy tanulmány szerint a 
vas-szulfát felszívódása szignifikánsan 
jobb volt, (5,7% vs 13,7%) ha azt tej he-
lyett gyümölcslével vették be (9).

A vas-szulfátot tartalmazó készítmé-
nyek étkezéssel együtt történő alkalma-
zása tovább ronthatja felszívódásukat, 
ezért ezeket étkezések között célsze-
rű bevenni. A vas-hidroxid-polmaltóz 
komplexet tartalmazó készítmények fel-
szívódása ugyanakkor ételekkel együtt 
adva kedvezőbb, ezeket étkezés közben 
vagy közvetlenül étkezés után kell alkal-
mazni.  

A per os vaspótlás egy új, ígéretesnek 
tűnő módját jelenti a foszfolipid memb-
rángolyóba csomagolt liposzomális 
vas készítmény (12). Felszívódása első-
sorban a bélnyálkahártya hámsejtjei-
nek endocytosisa révén történik, így 
magas biohasznosulású és kevesebb 
gastrointestinalis mellékhatással ren-
delkezik. Bár a készítmény étrend-kiegé-
szítő termékként már Magyarországon 
is hozzáférhető, gyermekgyógyászati 
alkalmazásával kapcsolatban azonban 
még kevés nemzetközi tapasztalat áll 
rendelkezésre, és az ezzel kapcsolatos 
nemzetközi ajánlások ezt még nem tar-
talmazzák.

ÉTRENDI TANÁCSOK 
Igazolt, vagy gyanított vashiány esetén a 
gyógyszeres kezelést étrendi változtatá-
sokkal is javasolt kiegészíteni. Kiegyen-
súlyozott táplálkozás mellett az élelmi-
szerekben megtalálható vas átlagosan 
kb. 10 százaléka hasznosul. Az állati ere-
detű élelmiszerek vastartalmának nagy 
része a növényi élelmiszerekben megta-
lálható vassal ellentétben hemkötésben 
van. Míg a hem-vas mintegy 15–20, 
addig a nem hem-vasnak mindössze 
3–8 százaléka képes hasznosulni. Ezért 
étrendi vaspótlás szempontjából első-
sorban a húsokat (pl. borjú, sertés, hal), a 
májat, valamint egyéb belsőségeket kell 
kiemelni.

A növényi eredetű élelmiszerek kö-
zül említést érdemlő vastartalma egyes 
leveles zöldségeknek, (pl. paraj, sóska, 
bimbós kel), egyes bogyós gyümölcsök-

nek (pl. ribiszke) valamint egyes olajos 
magvaknak, (pl. mák, pisztácia) van. A 
vassal dúsított élelmiszerek (pl. reggeli 
cerealiák) fogyasztása szintén hozzájá-
rulhat a szervezet vasszükségletének 
kielégítéséhez.

A tehéntej önmagában, ivótejként 
(nem allergiaprevenciós céllal) történő 
korai bevezetése a csecsemő étrend-
jébe, valamint a kisgyermekek nagy 
mennyiségű (több mint napi 700 ml) te-
héntej fogyasztása a vizsgálatok alapján 
a vashiány kialakulásának fontos rizikó-
faktora, ezért vashiány esetén a tehéntej 
adásának jelentős mérséklése, szükség 
esetén (pl. véres széklet) teljes kerülé-
se javasolható. Természetesen minden 
esetben elsődleges a vashiány, illetve az 
egyéb kóros tünetek hátterének pontos 
tisztázása, a tej megvonásának szüksé-
gessége pedig az esetek többségében 
csupán átmeneti.

A KEZELÉS IDŐTARTAMA, 
KONTROLL-VÉRVÉTELEK 

VASHIÁNYOS VÉRSZEGÉNYSÉG 
ESETÉN

Legalább 4–6 hónapig érdemes a 
vaspótlást folytatni, de a terápiára adott 
választ minden gyermeknél már koráb-
ban, laboratóriumi vizsgálattal javasolt 
ellenőrizni. Fontos, hogy a vérvételre 
infekciómentes állapotban kerüljön sor,
mert akár egy banális vírusfertőzés is 
csökkentheti a hemoglobin- és vas-
szintet a vérben. A hepcidin szintézise 
ugyanis gyulladásos folyamatokban is 
fokozódik. Ezért ilyenkor a szérum vas 
szintje csökken, a szervezetben látszóla-
gos vashiány alakul ki, a sejtek vastartal-
ma azonban inkább emelkedett.

12 éves kor alatt a vérszegénység sú-
lyosságától függően 2–4 hét múlva java-
solt a kontroll elvégzése, ez idő alatt leg-
alább 10 g/l mértékben kell emelkedni a 
hemoglobinszintnek. 

Mérsékelt vagy súlyos vérszegény-
ség esetén a terápia hatékonyságát már 
korábban, akár 72 órával annak meg-
kezdését követően (a gyakorlatban az 
5–7. napon) a reticulocytaszám hirtelen 
emelkedésével (reticulocyta-krízis) el-
lenőrizhetjük.

Amennyiben a reticulocytaszám vagy 
a hemoglobinérték nem emelkedik kel-
lő mértékben a vaskezelés megkezdését 
követően, érdemes az alábbiakat meg-
fontolni:
1. Helyes volt-e a kiinduló diagnózis?
2. A vas felszívódását gátló egyéb be-

tegség állhat a háttérben (glutén-
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érzékenység, tehéntejfehérje-allergia, 
gyulladásos bélbetegség stb). 

3. Helytelen volt az alkalmazás módja, 
elégtelen dózis, nem megfelelő vas-
készítményt használtunk.
A vasterápiát a vérkép normalizálódása 

után is folytatni kell. A hemoglobinszint 
normális tartományának elérése után 
még legalább 3–4 hónapig javasolt a vas-
készítmények adása a vasraktárak teljes 
feltöltésének céljából. Ha ilyenkor a vaste-
rápiát abbahagyjuk, idővel könnyen újra 
vashiányos vérszegénység jelenhet meg. 

A VASKEZELÉS FOLYTATÁSA 
INFEKCIÓK ESETÉN

Nincs semmilyen evidencia arra vonat-
kozóan, hogy a vaspótlás növelné az 
infekciók rizikóját vagy lefolyásuk súlyos-
ságát. Gastrointestinalis kórképek esetén, 
amennyiben a fertőzés miatt nehezeb-
ben tolerálhatják a betegek a vaskészít-
ményeket, a vaspótlás mellékhatásai mi-
att annak felfüggesztése indokolt lehet. 
Más akut betegségek, mindennapos, 
banális vírusfertőzések alatt azonban a 
korábban megkezdett vaspótlás változ-
tatás nélkül folytatható. Még súlyos bak-
teriális fertőzések (szepszis, pneumonia, 
pyelonephritis) esetén sincs adat arra vo-

natkozólag, hogy a vaspótlás káros volna, 
de ilyen esetekben nem okozunk kárt, ha 
az akut szakban felfüggesztjük a vas adá-
sát krónikus vashiány kezelése során. 
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1. táblázat
Hazánkban elérhető vényköteles vaskészítmények

Hatóanyag Név Forma Elemivas-tartalom (mg)
vas (II)-szulfát Aktiferrin belsőleges oldatos cseppek 1 ml (18 csepp) = 9,3

szirup 5 ml = 34
lágy kapszula 1 caps = 113,8

Sorbifer Durules 320 mg filmtabletta 1 tbl = 100
Neo-Ferro-Folgamma gyomornedv-ellenálló tabletta 37/0,8 mg
Ferro-gradumet filmtabletta 1 tbl = 105
Ferrograd Folic filmtabletta 1 tbl = 105/0,35
Tardyferon retard tabletta 1 tbl = 80

vas (III)-hidroxi-
polimaltóz

Maltofer belsőleges oldatos cseppek 1 ml (20 csepp) = 50
szirup 1 ml =10
rágótabletta 100

Maltofer Fol rágótabletta 100 (+0,35 mg Folsav)

Jegyezze fel naptárába!
 HGYE küldöttértekezlet 2019. február 23., szombat
 A meghívókat hamarosan küldjük.
       HGYE
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Leonardo da Vinci-től az articsókáig
2018. október 12-én újabb állomásá-
hoz érkezett a HGYE által szervezett 
Gyermek-alapellátási Akadémia. Az 
allergológia és az endokrinológia 
után a gyermek-gasztroenterológia 
lett a harmadik gyermekgyógyásza-
ti szakterület, amely részévé vált a 
valóban európai módon megszerve-
zett, innovatív képzési sorozatnak. 

A telt házas továbbképzésen sok 
ismerős arc tűnt fel a korábbi alkal-
makról, ami talán azt jelenti, hogy ez a 
hazánkban még újdonságnak számító 
képzési forma hamar népszerűvé vált. 
A szervezők részéről Kovács Ákos köszön -
tötte a hallgatóságot, és egy Leonardo
da Vinci-festmény kalandos sorsa és
a gasztroenterológia közötti össze füg-
gés ről szóló bevezetőjéből hamar kide-
rült, hogy ezen a délutánon ismét igazi 
szellemi tornában lesz részünk, amely 
nem csak gyermekgyógyászi agyte   le-
hettünk annak is, hogy a HGYE az in-
formatika területén is „szintet lépett”: 
Altorjai Péternek köszönhetően egy te-
lefonról vezérelhető szavazóapplikáció 
debütált a kultúrtörténeti bevezető alatt, 
ami később „élesben” is jól vizsgázott. A 
szakmai program első órájában a nyolc 
körasztalnál ülő gyermekorvos kollégák 
a jellegzetes, mondhatni mindennapos 
gasztroenterológiai esetek megbeszé-
lése és a hozzájuk kapcsolódó tesztkér-
dések megválaszolása („input teszt”) 
során igazi munkacsoportokká alakultak. 

A továbbképzések hagyományosabb 
részében, a rövid, összefoglaló előadá-
sok más konferenciáktól eltérően nem 
egy-egy kórképet, hanem jellegzetes tü-
neteket, panaszokat jártak körül. Ahogy 
azt Veres Gábor professzortól (Debreceni 
Egyetem Gyermekgyó gyászati Klinika) 
már megszokhattuk – ezúttal a króni-
kus hasfájásról és véres székletről tartott 

– előadása során 
számos orvostörté-
neti érdekessé get 
és szak  mai háttér-
információt ismer-
hettünk meg (pl. 
hogy miért rómaiak 
azok a bizonyos kri-
tériumok?). Cseh Áron tanársegéd (Sem-
melweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógy-
ászati Klinika) legfiatalabb előadóként a 
hipotrófiáról és a krónikus hasmenésről 
beszélt részletesen, miközben a jelenlévők 
olyan gyakorlati tapasztalatokra tehettek 
szert, mint az articsóka kisgyermekek ét-
rendjébe történő bevezetésének fortélya. 
Müller Katalin adjunktus (Debreceni Egye-
tem Gyermekgyógyászati Klinika) a házi 
gyermekorvosi rendelőben ugyancsak 
gyakran felmerülő két problémakörről – a 
székrekedésről és refluxról – tartott a leg-
frissebb nemzetközi ajánlásokat ismerte-
tő, gyakorlati tanácsokat sem nélkülöző, 
igazi „up to date” szellemű előadásokat.   
Már az előadások alatt is felszisszentünk, 
amikor rájöttünk egy-egy tesztkérdés he-

lyes megoldására, de az igazi szembesítés 
még hátra volt. Az esetek és tesztkérdé-
sek ismételt – ezúttal már közös – meg-
beszélését Altorjai Péter moderátori se-
gítsége mellett Müller Katalin és Sutka 
Melinda vezényelte le, fiatalságukat meg-
hazudtoló profizmussal. Az egész képzési 
forma lényege ugyanis éppen ez az – ak-
kor nevezzük így: – „output teszt”, amely 

tükröt tart szakmai tudásunk elé. Főként a 
hibásan megválaszolt(!) tesztkérdések új-
ragondolása során gyermekgyógyászati 
rutinunk újraprogramozása is megtörtén-
het.

Mindez, ezen a délutánon valóban jó 
hangulatban, magas szakmai színvona-
lon meg is történt. Köszönet érte a szer-
vezőknek és az előadóknak! Jövő tavas-
szal jön a folytatás! 

Az eseményt a Nestlé Hungaria Kft. és 
az Integrated Pharma Solution Kft., a Hu-
mana termékek forgalmazója támogatta.

U.i.: az articsókát – mint minden más 
ételt – sokszor kell kínálnunk ahhoz, hogy 
a kisgyermekek (is) elfogadják!

PÖLÖSKEY PÉTER
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Mi történt az Alapellátó Gyermekorvosok 
Európai Szövetségének értekezletén?

A 17 európai ország, valamint Iz-
rael 25 gyermek-alapellátó szerve-
zetét tömörítő Európai Alapellátó 
Gyermekorvosok Konföderációja 
(ECPCP), amelynek egyesületünk is 
tagja, október 19-21. között tartot-
ta éves munkaértekezletét Vilnius-
ban. A háromnapos konferencián 
a résztvevők áttekintették a gyer-
mek-alapellátás aktuális helyzetét, 
az egyes tagországok képviselői be-
számoltak hazájuk gyermek-alapel-
látást érintő kérdéseiről, tapasztala-
tokat cseréltek, olyan működő mo-
delleket ismertettek, amelyek más 
országokban is felhasználhatók. A 
prezentációk, beszámolók szüneté-
ben személyes, kötetlen eszmecse-
rékre is bőven volt lehetőség.  

Az ECPCP-be a tagországokban műkö-
dő gyermekorvos-társaságok delegálnak 
képviselőket, tehát a tagság nem egyéni 
alapon szerveződik. Az évente kétszer, 
ősszel és tavasszal megrendezésre kerülő 
konferenciák között az ECPCP folyama-
tos szakmai tevékenységet folytat. Az 
elektronikus kommunikáció lehetősé-
gét kihasználva a kollégák alapvetően 
három munkacsoportban, a vakcináció-
prevenció, a tudományos kutatások és 
az oktatás-curriculum témakörével fog-
lalkoznak. A HGYE az ECPCP alapítása óta 
aktív tagja a konföderációnak, jelenleg 
mindhárom munkacsoportban dolgozik 
egy-egy magyar házi gyermekorvos. 

A vakcináció-prevenció és a tudomá-
nyos kutatások munkacsoport az elmúlt 
években több, elsősorban kérdőíves 
adatokra épülő felmérés eredménye-
it publikálta, jelenleg is több témában 
(pl. a középfülgyulladás alapellátásban 
történő diagnosztikája és kezelése, vagy
a gyermekbalesetek megelőzésének le -
hetőségei, a csípőficamszűrés gyakor-
lata stb.) folynak hasonló vizsgálatok. 
Ugyancsak nemrég került közlésre a 
COSI (Core Set of Indicators) projekt, 
amely nek során mintegy 40 szakmai 
indikátor meghatározása és validálása 
történt meg az akut és krónikus beteg-
ellátás, a betegbiztonság és a praxis-
menedzsment területén, ezek mára már 
több nyelven elérhetők és a belső minő-
ség-ellenőrző rendszerek részeként szol-
gálhatnak. 

Az ECPCP rendszeres állásfoglaláso-
kat közöl a gyermek-alapellátás fontos, 
aktuális kérdéseiben, ezek rendszerint 
a tagszervezetek szakfolyóirataiban, 
honlapjain jelennek meg, és számos 
esetben segítik a tagszervezetek szak-
mapolitikai, érdekérvényesítő munkáját. 
Az elmúlt két évben több ilyen állás-
foglalás is napvilágot látott, ezek azok-
nak a városoknak a nevét viselik, ahol a 
konszenzus dokumentum elfogadásra 
került. Az ún. Velenje állásfoglalás pl. a 
védőoltásokat visszautasító, oltáselle-
nes családokkal történő kommunikáció, 
tanácsadás, követendő orvosi magatar-
tás összefoglalója. Ez az állásfoglalás is a 
döntéshozók asztalán volt, amikor idén 
Franciaországban bevezetésre került a 
kötelező védőoltások rendszere. 

2017-ben az ECPCP és az ISSOP 
(Nemzetközi Szociálpediátriai Szövet-
ség) Budapesten közös konferenciát 
tartott (erről korábban a Hírvivő is rész-
letesen beszámolt), amelynek során egy 
ún. Budapest állásfoglalás látott napvi-
lágot az otthonukat, hazájukat elhagyni 
kényszerülő gyermekek egészséghez és 
orvosi ellátáshoz való alapvető jogairól. 

Az ún. Toledo állásfoglalás a szakmai-
lag kompetens alapellátó gyermekorvo-
sok posztgraduális képzésének fontos-
ságára hívja fel a figyelmet, ennek alap-
követelményeit rögzíti. Ez több olyan 
országban, ahol ez a képzés valóban 
létezik, megjelent a szakmai, szakma-
politikai, oktatás-módszertani folyóira-
tokban és remélhető, hogy egy európai 
szintű képzési rendszer útmutatójává 
válik. Ehhez csatlakozik az az egységes 
házi gyermekorvosi képzési curriculum, 
ami már magyar nyelven is elérhető, és 
a HGYE honlapjáról is letölthető. Egyes 
fejezeteinek kidolgozásában a magyar 
kollégák is részt vettek. A témával foglal-
kozó „kurrikulum” munkacsoport jelen-
leg egy részletesebb, kompetencia alapú 
értékelő- és ellenőrző rendszer kialakítá-
sán dolgozik. Tizenkét, ún. „biztonsággal 
elvárható szakmai aktivitás” (Entrustable 
Professional Activity) köré épül az az el-
méleti és gyakorlati tudásanyag, gyakor-
lat és magatartás, amelynek elsajátítása 
meghatározza a praxisban történő, önál-
ló és megbízható folyamatos tevékeny-
ség feltételeit.

A vilniusi konferencia beszámolóiból 
egyértelműen látszott, hogy az egyes 
országok gyermek-alapellátói – bár más-
más szinten és mélységben – kísérteti-
esen hasonló problémákkal küzdenek. 
Az utánpótlás hiánya máshol is megha-
tározó probléma. A házi gyermekorvoslás 
éppúgy népszerűtlen a fiatalok között 
Spanyolországban, Németországban vagy
Szlovéniában, mint nálunk, és ennek nem 
csak egzisztenciális okai vannak. 

Nem tanulságnélküliek pl. a Litvániá-
ban történtek, ahol egy tollvonással el-
törlésre került az egyébként a magyar-
országihoz hasonlóan régi és értékes 
hagyományokkal rendelkező házi gyer-
mekorvosi rendszer. A jogszabályokban a 
„háziorvos és házi gyermekorvos”  kifeje-
zés egyszerűen mindenhol „családorvos” 
szóra változott. Az akár 20–30 éve alapel-
látó gyermekorvosként dolgozó kollégák 
többé sem szólóban, sem csoportban 
nem vihetnek önálló házi gyermekorvosi 
praxist, össze kell bútorozniuk egy csa-
ládorvossal és egy sebésszel, és kizárólag 
ilyen praxisközösségben dolgozhatnak 
tovább az alapellátásban. A rendelet 
megjelenése után Litvániában a terü-
leten dolgozó gyermekorvosok száma 
erőteljesen megfogyatkozott: a kollégák 
vagy nyugdíjba mentek, vagy – ami meg-
lepő – átképezték magukat családorvos-
sá, és vegyes praxisként működnek egy-
egy ilyen praxisközösségben. A tapasz-
talatok szerint legtöbben amellett, hogy 
az előírt minimális rendelési időben lé-
nyegében konzultánsként bedolgoznak 
egy ilyen praxisközösségbe, visszamen-
nek egy kórházi ambulanciára félállásba, 
vagy emellett egy biztosítóval szerződve 
magánrendelést nyitnak, ahol ellátják a 
korábbi gyermekpraxisuknak az ezt az el-
látási formát megfizetni képes hányadát. 
A litván gyermek-alapellátók szövetsége 
most azért küzd, hogy ne kelljen praxis-
közösségben dolgozniuk, dolgozhassa-
nak szóló praxisban is a továbbiakban. 

Ehhez többek között a gyermekek 
alapvető, a lehető legmagasabb szintű 
egészségügyi ellátáshoz való jogaira hi-
vatkoznak. 

Ugyancsak erre az ENSZ által deklarált 
alapjogra hivatkozik a Spanyol Alapellátó 
Gyermekorvosok Szövetsége (Asociacion 
Española de Pediatria de Atencion Pri ma-
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ria), amikor Spanyolország-szerte az utcá-
ra vonultak azt követelve, hogy a spanyol 
gyermekeknek alapvető joga legyen 
ah hoz, hogy gyermekgyógyász szakor-
vos által jussanak alapellátáshoz. Több 
mint 200 000 szülői aláírást gyűjtöttek 
össze, amelyet komoly országos média- 
érdeklődés kíséretében egy, a parlament-
ben(!) tartott beszéd keretében adtak át a 
miniszternek. A hazai helyzethez hason-
lóan ugyanis a gyermekek mintegy ¼-e 
Spanyolországban is vegyes praxisokban, 
családorvosok által kerül ellátásra. 

A német kollégák friss, praxisgyakor-
lat-orientált kézikönyvét (Pra xis   hand-

buch der pädiatrischen Grund ver sor-
gung) adta ki nemrégen a világ egyik 
leg nagyobb és legnevesebb orvosi 
könyv  kiadója, az Elsevier. A könyv egyik 
fő szerkesztője, Dr. Elke Jäger-Roman 
ber  lini gyermekorvos (az ECPCP korábbi 
elnöke) a konferencián elmondta, hogy 
az egyes részfejezetek kidolgozásában 
több mint 60 gyermekgyógyász, ezek 
között több mint 50, alapellátásban 
dolgozó gyermekorvos kolléga(!) vett 
részt. Az első kiadásból nyomott 1500 
példány pillanatok alatt elfogyott, jövő 
évben második, bővített kiadás várható. 
A könyv német nyelven elektronikus for-

mában is letölthető, illetve megrendel-
hető az interneten. 

A problémák, a teendők tehát nem 
ismeretlenek, mondhatni igencsak isme-
rősek. A lehetőségek, ennek megfelelően 
az aktivitás szintje az egyes tagországok-
ban más és más. Csak bizakodhatunk 
abban, hogy a jövőben is aktívan részt 
tudunk majd venni az ECPCP munká-
jában, és sokáig lesz még magyar házi 
gyermekorvos, aki beszámolhat a hazai 
gyermek-alapellátás állásáról, és értékes 
tapasztalatokat hozhat haza az Európa 
más országaiban dolgozó kollégáktól.

KOVÁCS ÁKOS

A gyermekkori mandulaműtétek 
és a későbbi megbetegedések

Byars SG, Stearns SC, Boomsma JJ: 
Association of Long-Term Risk of 
Respiratory, Allergic, and Infectious 
Diseases With Removal of Adenoids 
and Tonsils in Childhood. 
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 
2018;144(7):594–603.
 
A légúti obstrukció és az ismétlődő 
légúti vagy középfül-fertőzések gyako-
riságának csökkentése céljából végzett 
ade noi dectomia és tonsillectomia a 
gyer mekkorban leggyakrabban végzett 
sebé szeti beavatkozások közé tartozik. 
Ke veset tudunk ezeknek az egészségre 
gya korolt hosszú távú hatásairól.

A manduláknak jelentős szerepük van 
az immunrendszer fejlődésében és mű-
ködésében. Az immunválasz stimulálá-
sával a Waldeyer-gyűrű tonsillái direkt és 
indirekt úton védenek a belégzett vagy 
a táplálékkal bejutó kórokozókkal szem-
ben. Tudjuk, hogy az immunrendszer 
korai életkorban történő megváltozása 
(pl. dysbiosis) hosszú távon jelentősen 
befolyásolja a felnőttkori egészségi ál-
lapotot, a gyermekkori adenoidectomia 
vagy tonsillectomia későbbi, hos-
szú távú következményei ugyanakkor 
még nem pontosan ismertek. A koráb-
bi vizsgálatok leginkább a rövid távú 
kockázatokkal foglalkoznak, mint pl. a 
perioperatív szövődmények, valamint 
azoknak az állapotoknak a változásával, 
amelyek miatt a műtét történt.

A tonsillák (különösen az adenoidok) 
nagysága az életkor előrehaladtával je-
lentősen csökken, ami azt látszik alátá-

masztani, hogy a felnőttkori egészség 
fenntartásában jelentőségük messze el-
marad attól a korai gyermekkori kritikus 
szerepüktől, amelyet az immunrendszer 
fejlődésének időszakában játszanak. Jo-
gos feltételezés, hogy ebben a szenzitív 
periódusban történő eltávolításuk kihat-
hat a felnőttkori betegségek alakulására. 

Az Amerikai Orvosok Szövetségének 
igen neves folyóirata a JAMA nemrégen 
egy részletes tanulmányt közölt, amely 
egy ún. populációs kohorsz vizs  gálat -
ban közel 1,2 millió gyermek ada ta-
it dolgozta fel. A vizsgálatban az 1979 és
1999 között Dániában született, ki  -
lenc évnél fiatalabb korban adenoid ec-
tomián, tonsillectomián, vagy adeno-
tonsillectomián átesett gyermekeknél a 
későbbi életkorban (2009-ig) előforduló 
betegségek gyakoriságát elemezték. 

Dániában a fenti időszakban 17  460 
adenoidectomia, 11  830 tonsillectomia 
és 31  337 adenotonsillectomia történt, 
ezek a gyermekek kerültek a vizsgált 
csoportba. Az a több mint 1,1 millió 
hasonló korú gyermek, akinél nem tör-
tént ilyen műtét, képezte a kontrollcso-
portot. Összesen 28 olyan, elsősorban 
fertőzéses eredetű, allergiás, keringési, 
légzőszervi, idegrendszeri, endokrin és 
autoimmun betegség előfordulását ke-
resték, amelyek kialakulásában az immu-
nitás megváltozása szerepet játszhat. 

Az eredmények azt mutatják, hogy 
a gyermekkori adenotomia és a ton sil-
lec tomia mintegy két-háromszorosára 
emeli a későbbi felső légúti megbetege-
dések előfordulását. Kisebb mértékű, de 

szignifikáns emelkedés volt észlelhető 
az infekciós és allergiás betegségek ese-
tében is. 

Az adenoidectomia és a tonsillec to-
mia jelentősen csökkentette a későbbi 
al vási apnoe, valamint természetesen 
az akut és krónikus tonsillitis rizikóját és 
ezek a pozitív hatások a 30. életévig ki is 
tart ottak. Mintegy 2–5-ször gyakoribbá 
vált viszont az otitis media, és a sinusitis, 
de csaknem megduplázódott a krónikus 
obstruktiv pulmonalis betegség (COPD), 
a felső légúti megbetegedések és a 
conjunctivitisek gyakorisága, és érdekes 
módon fokozódott a gyulladásos bélbe-
tegségek kockázata is. 

Ha mind a 28 vizsgált betegségcso-
portot együtt elemezzük, megállapítható, 
hogy ezek együttes relatív kockázata sze-
rény, de szignifikáns emelkedést mutat. 

A vizsgálat eredményei igazolják az 
adenoidok és a tonsillák jelentőségét az 
immunrendszer egészséges fejlődésé-
ben és arra figyelmeztetnek, hogy ezek-
nek az immunszerveknek a korai évek-
ben történő eltávolítása szignifikáns 
za vart okoz a későbbi életévek során 
az egyén egészségi állapotában. Mind-
ez felveti azt a kérdést, hogy e műtétek 
haszna mely esetekben mérhető össze 
a rövid vagy a hosszú távú következmé-
nyekkel. Célszerűnek látszik ezek érté-
kelésénél újfajta szempontokat kialakí-
tani és bizonyos esetekben a sebészeti 
beavatkozások alternatív megoldásait 
keresni.

Ref.: DR. KÁNTOR IRÉN
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A nátha, meghűlés világszerte a leggyakoribb megbetegedésnek számít. Okát tekintve 70-75%-ban vírusos 
eredetű.1 A fertőzés nagyon gyorsan terjed, ennek köszönhetően nem elhanyagolható a teher, amelyet a tár-
sadalom számára jelent.

A terápia tekintetében a gyakorlat azt mutatja, hogy főként tüneti szerek használata terjedt el: dekon-
gesztánsok, antihisztaminok, NSAID-ok, illetve antibiotikum terápia, amelynek szükségessége, hatása sok 
esetben nem kellően bizonyított.2,3,4

Bár a közönséges nátha a legelterjedtebb vírus-okozta humán fertőző betegség, hatékony és biztonságos 
oki terápia eddig nem állt rendelkezésre. 

A kutatások szerint a vörösalgából kivont karragén helyi antivirális hatékonyságot mutat.5 A karragén poli-
mer a vírushoz kötődik, megakadályozva annak a sejthez való kapcsolódását, következményes internalizációját 
és szaporodását. In vitro vizsgálatok igazolták, hogy a karragén nem hatol át a nyálkahártyán, ezért nem vár-
ható farmakológiai, immunológiai, metabolikus hatás.6

Eccles és munkatársai7 az iota-karragén tartalmú orrspray hatékonyságát kutatták közönséges nátha tüne-
teitől szenvedő pácienseken egy placebo kontrollált vizsgálat során. Az eredmények azt mutatták, hogy az 
iota-karragén csökkentette az infl uenza-szerű tüneteket (p=0,046) és az orrváladékban mért víruster-
helést (p=0,009). A gyulladásos mediátorok, mint FGF-2, fraktalkin, GRO, G-CSF, IL-8, IL-1a, IP-10, IL-10, és 
IFN-a2 szintén csökkentek a kezelt csoportban.

A későbbiekben Ludwig és munkatársai8 a karragén tartalmú orrspray hatását kutatták a nátha időtartamára 
és az orrváladék vírusterhelésére vonatkozóan felnőtt betegek esetében. 

A tünetek változásának értékelése a teljes 
tünet-együttes pontszám (TSS – Total Symptom 
Score) segítségével történt, ahol a betegek 
nyolc tünet (fejfájás, izomfájdalom, borzongás, 
torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, köhögés, tüsz-
szögés) erősségét értékelték az egyes vizitek-
nél.  Azoknál a betegeknél, akik laboratóriumilag 
igazoltan vírus okozta náthában szenvedtek és 
követték a protokollt, 2,1 nappal előbb kezdő-
dött tüneteik enyhülése a placebo csoport-
hoz képest (p=0,037). Az orrváladékban mért 
vírustiterek szignifi kánsan nagyobb csökke-
nést mutattak a karragénnel kezelt betegek 
esetében az 1. és a 3-4. nap között.

Infl uenzaszerű megbetegedések és közönséges megfázás esetén a karragén tartalmú orrspray használa-
tával csökkenő vírusterhelés mellett érhető el intenzívebb tünetcsökkenés és gyorsabb gyógyulás. A kezelés 
hatékonyságának eléréséhez szükséges a megfelelő orr-higiéné, az orrváladék eltávolítása és a karragén 
tartalmú orrspray napi legalább háromszori befúvása. A karragén tartalmú orrspray 1 éves kortól használha-
tó.9 Kisebb térfogatú orrüreg esetén, jellemzően bölcsődés, kisóvodás korosztály számára javasolt a kisebb 
volumenű puff ot fúvó Kid kiszerelést alkalmazni.
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Felesleges eljárások 
a gyermekgyógyászatban

– Válassz okosan! 

2010-ben dr. Howard Brody a New 
England Journal of Medicine-ben 
megjelent cikkében arra kérte a 
különféle orvosi szakmák képvise-
lőit, hogy nevezzenek meg öt olyan 
vizsgálatot és kezelést, amelyet 
túl gyakran használnak, anélkül, 
hogy az a beteg javát szolgálná. A 
kezdeményezés – amely kampány 
formáját öltötte – komoly visszhan-
got keltett, egyre több szakma tett 
közzé ilyen listát, és jelenleg már 
hetvennél több specialitás mintegy 
egymillió képviselője, a világ szá-
mos országából vesz részt benne.

Az „Válassz okosan!” kampány 
célja, hogy az orvosok és betegek 
közötti párbeszédet segítse úgy, 
hogy annak eredményeképpen 
együt tesen válasszanak olyan ellá-
tást, amely: 
t	tényekre alapozott
t	nem ismétel már elvégzett 
 vizsgálatokat
t	nem ártalmas
t	valóban szükséges

A kampány során a nemzeti or-
vostudományi társaságok arra kér-
ték tagjaikat, hogy saját területü-
kön vizsgálják meg, melyek azok a 
tesztek és eljárások, amelyek szük-
ségessége kérdéses. A felhívás után 
egy specialitásokhoz kötött lista 
készült, amelynek címe durva meg-
közelítésben „Azokról a dolgokról, 
amelyeket az orvosok és betegek 
jogosan kérdőjeleznek meg”. An-
nak érdekében, hogy a betegek elő-
segítsék orvosaikkal az ezzel kap-
csolatos párbeszéd kialakulását, a 

fenti szükségtelen vizsgálatokat és 
beavatkozásokat leíró lista alapján 
betegbarát ismertetőket állítottak 
össze.

Ez a lista természetesen nem kő-
be vésett, hiszen minden beteg kü-
lönbözik a másiktól, célja csupán 
az, hogy orvos és betege közösen 
dönthessen a tennivalókról. 

A GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
TERÜLETÉRŐL NÉHÁNY 
FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁS: 

Antibiotikum adása szükségte-
len vírusinfekció esetén (si nu-
sitis, pharyngitis, bronchitis, 
bron chiolitis). (IDSA – Infectious 
Diseases Society of America)

Antibiotikum adása nem szük-
séges felső légúti hurut (nátha, 
köhögés és torokfájás) esetén, ki-
véve, ha bakte riális sinusitis vagy 
egy Strep to coc cus A-infekció kri-
tériumai fennállnak. A felső légúti 
hurutok leg    na gyobb részét víru-
sok okozzák. Ezek a leggyakoribb 
gyermekkori fer tő zések, és anti-
biotikus kezelés legtöbb esetben 
ilyen okból történik.  Úgy becsülik, 
hogy a felső légúti hurut esetén 
az antibiotikumok több mint felét 
szükségtelenül alkalmazzák, feles-
legesen növelve az egészségügyi 
kiadásokat, mellékhatások kocká-
zatával, és fokozva az antibioti-
kum-rezisztencia kialakulásának 
esélyét. 

Köhögéscsillapítókat és megfá-
zás elleni szereket ne adjunk 
fiatal gyermekek felső légúti 
megbe tegedése ese  tén. (AAP – 
Ame rican Academy of Pediatrics)

A vizsgálatok kimutatták, hogy a 
köhögéscsillapítók és a megfázás 
elleni szerek alig hatásosak, de súlyos 
mellékhatásaik lehetnek. Ezek a 
gyógyszerek általában több kompo-
nensből állnak, együttes alkalmazá-
suk esetén  – ami gyakran előfordul 
– túladagolást, mérgezést okozhat-
nak.

Nincs szükség azonnali CT-re a 
fejet ért kisebb trauma esetén. 
Klinikai megfigyelés és a PECARN 
(Pediatric Emergency Care App-
lied Research Network) kritériu-
mai elegendők annak eldöntésé-
re, hogy szükséges-e a to  vábbi-
 akban radiológiai vizsgálat. 
(AAP)

Kisebb, fejet ért trauma nagyon 
gyakori gyermekeknél. A sürgősségi 
osztályokra ilyen sérüléssel kerülő 
gyermekek felénél CT-vizsgálat tör-
ténik, ezek nagy része szükségtelen. 
A felesleges radiológiai vizsgálatok 
növelik a későbbi daganatok kialaku-
lásának esélyét, különösen gyerme-
keknél, akiknek központi idegrend-
szere az ionizáló sugárzásra fo  ko -
zottan érzékeny. Ezek a felesleges 
vizsgálatok nagyon megterhelik az 
egészségügyi költségvetést is. 
A klinikai megfigyelés sok esetben 
feleslegessé teszi a CT-vizsgálatot.

Kardos 
Gabriella 

rovata
Choosing wisely 
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Nem kell CT vagy MR egyszerű 
lázgörcsnél. (AAP)

A CT és MRI egyszerű lázgörcs ese-
tén nem ad semmilyen értékelhető 
információt és nem segíti a terápia 
megválasztását sem. A CT növeli a 
későbbi tumor kialakulásának esé-
lyét, a költséges MRI-vizsgálat elvég-
zéséhez pedig sokszor altatás szük-
séges. 

A savtermelést és a gyomor-bél 
rendszer motilitását csökkentő 
szereket ne használjuk olyan fi-
ziológiás reflux esetén, amely 
nem okoz panaszokat és nem 
befolyásolja a gyermek fejlődé-
sét. (AAP)

A fiziológiás refluxnak ritkán van a 
későbbiekben következménye. Nincs 
arra megbízható adat, hogy a savter-

melést csökkentők vagy motilitást 
gátló szerek ezeket a ritka következ-
ményeket kivédenék. Ugyancsak 
nincs szükség fiziológiás reflux ese-
tén radiológiai vizsgálatra. A szülőket 
meg kell nyugtatni, hogy a fiziológi-
ás reflux, a „bukás” a bepiszkolódott 
ruhán kívül más kellemetlenséget 
nem okoz. Természetesen, ha növe-
kedési visszamaradás alakul ki vagy 
súlyos légzőszervi tünetek jelennek 
meg, további vizsgálatok indokoltak. 

Aszimptomatikus bacteriuria 
esetén ismételt tenyésztés sem 
diagnosztikai, sem terápiás cél-
ból nem ajánlott. (AAP)

Az aszimptomatikus bacteriuria 
nem igényel kezelést, ezért, ha nincs 
panasz, tenyésztés sem szükséges. 
A tenyésztés sokszor fals pozitív vagy 

fals negatív eredményt ad és persze 
drága is. Az aszimptomatikus bacte-
riuria antibiotikus kezelése csak árthat, 
fokozza az antibiotikum-rezisztens 
egyéb kórokozókkal való in fek ciók 
kialakulásának esélyét.  Ennek követ-
keztében nő a közösségben az anti-
biotikum-használat, és felesleges kép-
alkotó vizsgálatokhoz vezet.

Az apnoe-monitorok rutinszerű 
használata nem indokolt a hirte-
len csecsemőhalál megelőzése 
céljából. (AAP)

Nincs rá adat, hogy az apnoe-mo-
nitorok használata csökkentené a SIDS 
(hirtelen csecsemőhalál) kockázatát. 
Csak olyan esetben indokolt a haszná-
lata, ha komoly esély van apnoe vagy 
cardiovascularis esemény bekövetkez-
tére a kórházból való távozás után.
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A MENINGOCOCCUS PREVENCIÓ A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN - HOVA ILLESSZÜK BE 
AZ EMLÉKEZTETŐ OLTÁSOKAT?
Dr. Onozó Beáta
32. sz. házi gyermekorvosi körzet, Miskolc; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Immunológiai Ambulancia, Miskolc

A 2000-es évek elejétől a meningococcus C oltás számos európai or-
szágban a nemzeti immunizációs programok részévé vált. A csecsemő-
kori oltás kiegészítve a felzárkóztató oltásokkal, illetve a hordozást és 
transzmissziót biztosító serdülő és fi atal felnőtt korosztály vakcinációjá-
val együtt az invazív meningococcus C betegség jelentős visszaszoru-
lását eredményezte ezekben az országokban.1 A tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a széleskörű védelem az egyén oltással megszer-
zett közvetlen immunitása és a populáció átoltottsága révén együtte-
sen építhető fel. 

Hazánkban a 2 év alatti korosztály 2016-ban bevezetett térítésmentes 
meningococcus C vakcinációjának köszönhetően az oltott populáció szá-
zalékos aránya az érintett korcsoportban jelentősen emelkedett. Sajnos 
azonban pontos adatokat nem ismerünk arra vonatkozóan, hogy mikor 
kezdik el az oltási sorozatot, szabályos 2+1 séma alkalmazása történik-e, 
az emlékeztető oltást biztosan megkapják-e a gyermekek, és milyen át-
oltottsággal számolhatunk az egyes korcsoportokra lebontva. Területen-
ként nagy különbségeket feltételezhetünk az átoltottság tekintetében és 
igen alacsony az oltási hajlandóság azokon a településeken, ahol vegyes 
praxisokban látják el a gyermekeket. Emellett a transzmisszióért felelős 
serdülők oltása egyelőre nem vált rutinszerű beavatkozássá. 

Mindezek miatt Magyarországon a populációs szintű védelem elhanya-
golható, az egyén védelmét kizárólag a tokspecifi kus ellenanyagok pro-
tektív szintjével lehet biztosítani. A protektivitás, az ellenanyagok szintje 
azonban a csecsemőkori oltásokat és az első és második életév közötti 
emlékeztető oltást követően gyorsan csökken. Egy angliai vizsgálat meg-
állapította, hogy az előzetesen 2 év alatt oltott gyermekeknek csupán 
egynegyede rendelkezik 6−12 éves korban a védelmet biztosító szérum 
baktericid aktivitással (hSBA >1:8).2

Az invazív meningococcus betegség (IMB) esetén az időfaktor rendkívül 
fontos, hiszen az első tünetek jelentkezését követően kevesebb, mint 24 
óra alatt súlyos klinikai állapot bontakozik ki. Ez a rövid idő nem elegendő 
a korábban már alapimmunizált gyermekek esetében a meningococcus 
baktériummal történő találkozást követően a már meglévő immunme-
mória aktiválódásához. A memória B-sejtek előhívásához és ellenanyag 
termeléséhez rendszerint 2−5 nap szükséges, ezért IMB esetén csak a 

protektív szint feletti keringő ellenanyag biztosítja a védelmet. A gyor-
san gyengülő védelmet csak ismétlő oltásokkal tudjuk fenntartani, azaz 
a csecsemőkori és a serdülőkori oltások közötti időszakban 5−6 éves kor 
környékén emlékeztető oltás beillesztése javasolt, valamint a különösen 
érzékeny serdülő és fi atal felnőttkorban pedig 5 évente további emlékez-
tető szükséges. Gondoljunk a 2016-os toszkánai meningococcus C jár-
ványra, ahol a megbetegedettek és az elhalálozottak között is volt olyan 
fi atal, aki 5−10 évvel korábban részesült már meningococcus C oltásban.3

Ha van populációs immunitás, azaz magas átoltottságot érünk el a ka-
maszoknál is, akkor ezek az ismétlő oltások nem szükségesek, hiszen a 
konjugált oltásokkal a nazofaringeális hordozást és így a transzmisszió 
lehetőségét is megszüntetjük. Ez azonban nemzeti immunizációs prog-
ram hiányában csupán vágyálom!  

HOVA ILLESSZÜK BE AZ EMLÉKEZTETŐ OLTÁSOKAT? 
A korábban már publikált oltási javaslatot4 folytatva 5−6 éves korban a 
meningococcus C oltás ismétlése javasolt, majd ideálisan 11 éves és 16 
éves életkorban ismételten. A kamaszok életstílusa, a közösségváltás, a 
gyakori utazások, hosszú távú külföldi tanulmányutak indokolttá teszik 
ebben a korosztályban a quadrivalens oltás, azaz az ACWY meningo-
coccus szerocsoportok elleni vakcina használatát, különösen azért, mert 
számos európai országban a C szerocsoport visszaszorulása mellett a W 
törzs előretörése fi gyelhető meg (Anglia, Hollandia), míg Svédországban 
pedig a B szerocsoport mellett az Y szerocsoport a domináns a 4 év felet-
ti korosztályban.5,6,7 Hazánkban ez a tendencia egyelőre nem fi gyelhető 
meg, továbbra is a B szerocsoport a vezető, amelyet a C követ, azonban 
azoknál a családoknál, ahol az egyéb, ritkább szerocsoportok expozíciója 
valószínűsíthető (gyakran utazgató szülő vagy nagyobb testvér, külföldi 
munkavállalás), ott egyéni mérlegelés alapján már csecsemőkortól el-
kezdhető a quadrivalens vakcina alkalmazása a monovalens MenC vak-
cinával szemben.8 A meningococcus B elleni oltás jelentősége továbbra 
is kiemelt minden korosztályban, azonban a szubkapszuláris fehérjékre 
adott immunválasz hosszát (NCT02446743), az emlékeztető oltás szük-
ségességét, illetve a nazofaringeális hordozás visszaszorítását illetően a 
klinikai vizsgálatok még nem zárultak le.9 

Meningococcus oltások javasolt ütemezése a módszertani levél alapján1

2 hó

3 hó

4 hó 1 év 6 év 18 év

5 hó 2 év 12 év 25 év

  MenB (3+1) vagy (2+1) oltási séma szerint*1,5   MenB*** (1+1)1,5,6

MenACWY**
(1 adag)1,3,4

MenC*1,2

(ACWY)3
MenC*1,2

(ACWY)3
MenC*1,2

(ACWY)3

MenACWY**
(1 adag)1,3,4

MenACWY**
(1 adag)1,3,4

Megjegyzések: A forgalomban lévő meningococcus oltóanyagok kor szerinti indikációja és adagolási sémája eltérő lehet. Információért olvassa el az alkalmazási előírásokat. *A csecsemőkorban alkalmazott meningococcus 
oltások adagolási sémája eltérő lehet, attól függően, hogy mikor kezdjük az immunizálást. Információért olvassa el az alkalmazási előírásokat. Az ábra javasolt oltási sémát jelenít meg, ettől eltérő is alkalmazható az alkalmazási 
előírások alapján1 **A konjugált vakcinák esetében szakirodalom alátámasztja az emlékeztető oltások alkalmazásának megfontolását, a megfelelő védettség fenntartáshoz1 ***A MenB oltások esetében az ismétlőoltások szükségességét 
még nem állapították meg. A serdülőkorban jelzett MenB oltások a tinédzserkori immunizáció alkalmazási időpontjának javaslata.1
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Bókay-emlékérem

Bókay-emlékéremmel ismerte el az 
MGYT dr. Kovács Zsuzsanna fővárosi 
kollégánk gyermekalapellátásban 
vég zett és a gyermekbántalmazási, 
gyermekjogi téren folytatott nem-
zetközi és hazai munkásságát. Sze-
mélyében dr. Kálmán Mihály után, a 
második házi gyermekorvos kapta 
meg e rangos elismerést. A díját-
adásra a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságának debreceni Nagygyű-
lésén, szeptember 20-án került sor. 
Gratulálunk!

A méltatást a kitüntetés átadása-
kor dr. Kovács Tamás, az MGYT főtit-
kára ismertette:

A Magyar Gyermekorvosok Társasága a 
Bókay János Emlékérmet 2018. évben Ko-
vács Zsuzsanna kolléganőnknek adomá-
nyozza a gyermekgyógyászat, a gyermek-
egészségügy területén kiemelkedő jelen-
tőségű szakmai, szakmapolitikai munkás-
sága elismeréseképpen. Kovács Zsuzsan-
na a szűkebben értelmezett feladatain túl 
jelentős időt és energiát fordított orszá-
gos és nemzetközi ügyekre, szakmapoliti-
kai kérdésekre is. Az elmúlt évtizedekben 
kitartóan, időnként szinte egyszemélyben 
képviselte a szociálpediátria ügyét.

1973-ban summa cum laude minő-
sítéssel végzett a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen, majd 7 évig a 
SOTE II. Női Klinika, PIC osztályán és az I. 
Gyermekklinikán dolgozott. Ekkor indult 
a perinatalis intenzív ellátás és így része-
se lehetett ennek az úttörő munkának. 

1980-ban házi gyermekorvosi pályá-
ra lépett, amelyet 3 év megszakítással 
a közelmúltig folytatott. 1984 és 1987 
között Angliában élve lehetősége volt 
tapasztalatot szerezni egy angol gyer-
mekosztályon folyó ellátással kapcsolat-
ban és sok olyan élménnyel gazdago-
dott, amely meghatározónak bizonyult 
további munkássága szempontjából. 
Ott találkozott először azzal, hogy a 
gyermek mellett a szülő is a kórházban 
tartózkodhat, és elmondása szerint ko-
rábbi tapasztalataival szemben ott a 
gyermekek nem sírtak. Hazatérve, házi 
gyermekorvosként is nap mint nap 
szem besült a családok társadalmi, szo-
ciális problémáival. 1998-tól a gyakorlati 
orvoslás mellett az Országos Csecse-

mő- és Gyermekegészségügyi Intézet-
ben, majd jogutódjában, az Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet  ben ezek  -
kel a kérdésekkel elméle ti szinten is 
foglalkozott. Fő területei a gyermek-
bán talmazás, a gyermekjogok és egyéb 
szociálpediátriai kérdések voltak. Tevé-
kenyen részt vett az intézetben meg-
alakult, gyermekbántalmazással foglal-
kozó munkacsoport munkájában, a 
gyermek bántalmazásról szóló módszer-
tani ajánlás kidolgozásában, szakem-
bereknek és laikusoknak szóló oktatási 
programok szervezésében. Szívügye 
volt a nemzetközi „Never shake your 
baby” programba való bekapcsolódás. 
Az aktív részvételével kidolgozott hazai 
preventív program több mint 10 000 
emberhez jutott el és többéves munka 
eredményeként 2016-ban megjelent a 
gyermekbántalmazásról szóló szakmai 
irányelv is.

A másik fontos terület, amellyel 
Kovács Zsuzsanna foglalkozott a gyer-
mekjogok megvalósulása az egészsé g-
ügyi ellátás során. 2006-ban tagja lehe-
tett a magyar delegációnak, amely be-
számolt az ENSZ Gyermekjogi Bizottsá-
ga előtt a gyermekjogok magyarországi 
helyzetéről. 

Az ISSOP (International Society of 
Social Pediatrics and Child Health) fel-
kérésére társaságunk égisze alatt 2017-
ben konferenciát szervezett, amelynek 
fő témája napjaink meghatározó krízise, 
a menekültek és különösen a menekült 
gyermekek ellátása volt. A konferencia 
egy zárónyilatkozat, az ún. „Budapest 
deklaráció” kiadásával zárult, amelyet 
számos nemzetközi és nemzeti gyer-
mekgyógyász társaság elfogadott és 
publikált, megjelent több szakmai lap-
ban, így a Lancet-ben is. A magyar nyel-
vű változat az MGYT honlapján is meg-
található. 

Számtalan hazai és nemzetközi tár-
saság aktív tagja, Házi Gyermekorvosok 
Egyesületének, az MGYT-nek, a Nem-
zetközi Szociálpediátriai és Gyermek-
egészségügyi Társaságnak (Internatio-
nal Society for Socialpaediatrics and 
Child Health), a European Association 
for Children in Hospital-nak, elnöke az 
MGYT 2006-ban megalakult Szociál pe-
diátriai Szekciójának.

Kovács Zsuzsanna a szociálpediátriai 
szemléletet nemcsak országos és nem-
zetközi szinten képviselte, hanem min-
dennapi munkája során is alkalmazta. 
A fent említett, hazai és nemzetközi 
szinten is jelentős munkássága mellett 
hasonlóan fontosnak érzi, hogy három 
évtized alatt a praxisában felnevelt egy 
generációt és különös sikerként és bol-
dogságként élte meg, ha egy valaha 
gondozott páciense a saját gyermekét 
hozta, hogy neki is ő legyek a doktor 
nénije. Úgy tekint erre, hogy saját uno-
kái mellett nagyon sok pótunokája is 
született. Az elmondottak alapján ta-
lán már nem is meglepő, hogy abban 
az egyik legnagyobb megtiszteltetés-
ben részesült, hogy házi gyermekor-
vosi pályafutása csodálatos zárásaként 
a gondozott családjai a rendelő csa-
patával együtt egy meglepetés búcsú 
partit rendeztek a tiszteletére a rende-
lő előtti téren. Közel 200 ember, gyere-
kek, szülők, nagyszülők, közös éneklés, 
rengeteg virág, személyes ajándékok, 
sok-sok ölelés, könny és mosoly…

Kovács Zsuzsanna szakmailag és em -
ber ként is hiteles és minden szempont-
ból egyértelmű támpontot kínál a kör-
nyezetében dolgozó kollégák és a rá-
bízott gyermekek, családok számára. A 
szociálpediátria területén végzett ki -
emelkedő munkáján túl emberségét, 
a köz szeretetére való kiemelkedő ké-
pességét is szeretném társaságunk ne-
vében kiemelni. Az MGYT vezetőségé-
nek egyöntetű véleménye szerint Ko-
vács Zsuzsannánál méltó helyre került a 
Bókay János-emlékérem.
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Budapesttől 20 percre az M5 autópálya mellett Hernád és Újhartyán 
települések házi gyermekorvosi praxisa eladó. Kártyaszám: 800, ill. 600, 
ügyelni nem kell. Tőkét nem igényel, hosszú távú kamatmentes részletekben 
kifizethető. Ugyanitt átmenetileg tartós helyettest is keresek. 
Érdeklődés: Dr. Kovács Ákos +36 30 9331 978  akos.kovacs@gmail.com

Balatonfüreden házi gyermekorvosi praxis jól felszerelt rendelővel,
nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó.
Szakképzett, precíz asszisztencia biztosított. Kedvező körülmények és 
feltételek. Praxislétszám: 650 fő. Elérhetőség: +36 30 219 7360 

Dunaföldváron nyugdíjba vonulás miatt házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Praxislétszám: 750 fő. Az álláshoz a Dunaföldvári Önkormányzat a város 
központjában felszerelt rendelőt és családi házas szolgálati lakást biztosít. 
A városban két gyermekorvosi praxis van, a másik praxisban fiatal, kedves 
kolléganő dolgozik. A városban a háziorvosok és házi gyermekorvosok 
kapcsolata nagyon jó, az önkormányzat segítőkész, együttműködő. Központi 
ügyelet van Pakson, részvétel fakultatív. 
Tartós helyettesítés is lehetséges 2018. szeptember 1-től, a Dunaföldvári 
Önkormányzattal történő megegyezés szerint. 
Telefon az esti órákban: +36 20 446 3332

Szentendrén, Budapest vonzáskörzetében gyermekorvosi praxis sürgősen 
eladó. 600 fő területi ellátási kötelezettséggel, OEP-finanszírozású, ügyelni 
nem kell. 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás igénybe vehető. 
Felújított rendelőben, képzett asszisztenssel, zöldövezetben, támogató 
szakértő kollégák között egy igazán jó csapat vár. 
Ár: rendkívül kedvezményes, mindenképp megegyezünk. Hívjon még ma! 
E-mail: kinga.safrany6@gmail.com. Telefon: +36 30 967 0999 

Békéscsabán 600 fős gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. A vásárláshoz 
a NEAK-tól maximum 4 M forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
Kölcsönös megegyezés alapján tehát akár saját tőke befektetése nélkül is 
átvehető és indítható a praxis. 
Elérhetőség: + 36 20 975 1454, jcsikasz@t-online.hu 

Az osztrák, szlovén, horvát határhoz közeli Lenti kisvárosban lévő házi gyer-
mekorvosi praxis nyugdíjba vonulás szándéka miatt eladó. 1985 óta dolgo-
zom benne. A város szakrendelőjében van mindkét gyermekorvosi rendelő 
(labor, rtg. azonnal igénybe vehető). Helyettesítés a kollégával megoldott. 
Egy általános iskola (350 fő) és a bölcsőde (50 fő) ellátandó a praxis mellett, 
valamint MSzSz vállalható. A (vegyes) központi ügyeletben a részvétel nem 
kötelező. Elérhetőség: +36 30 441 0347 

Budapest XIV. kerületben 750 fős házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Elérhetőség: +36 20 368 2677

Nyugdíjba vonulás miatt eladó Ajkán egy 475 fős házi gyermekorvosi praxis. 
NEAK-finanszírozás cc. havi 1,1–1,2 millió forint+ügyelet és iskolaorvosi el-
látás. A vásárláshoz 4 millió forint OEP-támogatás igényelhető. Elérhetőség: 
drlukats@gmail.com, +36 70 372 9320 

Budapest XIII. kerületében 620 fős házi gyermekorvosi praxis eladó. 
A megvételhez 4 M forint NEAK-támogatás pályázható. 
Elérhetőség: +36 20 336 5677

Szegeden, szép, jól felszerelt rendelőben házi gyermekorvosi körzet praxis-
joga eladó. A vételhez 4 M forint NEAK-támogatás igényelhető. Jól képzett, 
kedves asszisztensnő, kiváló védőnői együttműködés. Helyettesítés, ügyelet 
jól megoldott. Kártyaszám kb. 650. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni kérem, 
a +36 30 487 4799 számon, munkanapon 17 óra után.

1200 kártyás gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel eladó 
Sopronban. A korszerűen felszerelt, központi elhelyezkedésű, önkormány-
zati tulajdonban lévő rendelő bérléséért, valamint a rezsit nem kell fizetni. 
A helyettesítés megoldott. Iskolaorvosi ellátást nem kell nyújtani. Kiváló, 
tapasztalt asszisztens. Elérhetőség: +36 30 723 9945

Budapest XVI. kerületben 920 fős gyermekorvosi praxis sürgősen eladó. 
Nagyon kedvező feltételek. Érdeklődni a +36 30 546 1785 telefonszámon 
vagy személyesen a rendelőben. E-mail: faigl.bt@gmail.com 

Budapest határában, Szigetszentmiklóson praxisom 1000 gyermekének 
további egészségügyi ellátását átadnám a területi munka iránt érdeklődő 
kollegának. Telefon: +36 30 9215 421 

Nyugdíjba vonulás miatt praxisjogomat Nagymaroson megvételre ajánlom. 
1000 körüli praxislétszám. 38 éve egy kézben lévő dunakanyari praxis. Jól 
képzett asszisztencia. Ügyeleti kötelezettség nincs. A vásárláshoz a NEAK- nál 
vissza nem térítendő 4 millió Ft igényelhető. Telefonon este 6 és 8 óra között 
kérem a keresést. Elérhetőség: +36 27 350 002  

Mezőkövesd 3-as számú gyermekorvosi praxisa eladó. Gyermeklétszám 730 
fő, ügyeleti kötelezettség nincs. Este 8 után hívhatnak telefonon. 
E-mail: szaborsi9@gmail.com Elérhetőség: +36 49 312 014 

Pesti kertvárosi környezetben (XVII. kerület) nyugdíjazás miatt eladó 1096 
fős házi gyermekorvosi praxis. Jól felszerelt rendelő, 2 orvossal, szakképzett 
asszisztensnőkkel. Védőnői szolgálat ugyanabban az épületben. Ügyeletben 
nem kell részt venni, helyettesítés megoldott. Elérhetőség: +36 20 341 2238 

Bp.  XV. kerületben, Rákospalotán - 800 kártyás házi gyermekorvosi praxis 
eladó, vagy helyettesítő kollégát keresek. Telefon: + 36 30 313 6607

Budapest vonzáskörzetében, Halásztelken 1200 fős házi gyermekorvosi praxis 
szakképzett asszisztenciával nyugdíjba vonulás miatt eladó. Központi ügyelet, 
helyettesítés megoldott. Érdeklődni: +36 20 453 4127 telefonszámon. 

Debrecenben, szép környezetben, jól felszerelt rendelőben kis létszámú 
gyermekorvosi praxis joga nyugdíjazás miatt 2019. januártól eladó. 
Érdeklődni: +36 20 410 2995

Siófok szomszédságában, Balatonszabadiban 700 fős gyermekorvosi praxis 
ügyeleti kötelezettség nélkül nyugdíjba vonulás miatt eladó. Megvásárolható 
OEP általi vissza nem térítendő támogatással, akár önerő nélkül is. 
Elérhetőség: +36 20 331 8392 (8 és 16 óra között) 

P rax i s ok
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Békéscsaba belvárosában bejáratott 1100 fős gyermekorvosi praxis felújí-
tott, jól felszerelt rendelővel vagy anélkül, nyugdíjba vonulási szándék miatt 
eladó. Kedvező feltételek. Elérhetőség: +36 20 498 9835

Pakson házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó. 
A rendelő épülete az önkormányzat tulajdonában van, a rezsiköltségeket 
az önkormányzat fizeti. A praxis pácienseinek egészségügyi adatai 
számítógépen nyilvántartottak. A városban központi ügyelet működik. 
Érdeklődni lehet hétköznap 18 óra után, hétvégén egész nap. Praxislétszám: 
760 fő. Elérhetőség: +36 30 9698 767 

Budapest III. kerületében gyermekorvosi praxis eladó. A rendelő 
önkormányzati tulajdonú, Óbuda központjában, nagy szakrendelővel 
egybeépített épületben található (rtg. és egyéb szakmai konzultációs 
lehetőségek). Helyettesítés megoldott, központi ügyelet van. Kiváló 
asszisztenciával, jó védőnői kapcsolattal működik a 950-es létszámú praxis. 
A vásárláshoz NEAK-támogatás igényelhető. 
Elérhetőség: gk.med@upcmail.hu + 36 30 921 3808.

Badacsonytomajon, a Balaton északi partján házi gyermekorvos praxis 
haláleset miatt eladó, kedvező feltételekkel. NEAK által finanszírozott vissza 
nem térítendő támogatással megvásárolható. Praxislétszám: jelenleg 500 fő, 
a haláleset előtt 600 fő volt. A várható kártya-visszaáramlás idejére, egy éven 
keresztül NEAK által biztosított kompenzációs támogatás vehető igénybe. 
Elérhetőség: +36 70 550 8241 e-mail: sellyeibor@gmail.com 

Dömsödön, Budapesttől 50 km-re délre, a Soroksári-Dunaág mellett házi 
gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Praxislétszám 
930 fő. 2017-ben felújított önkormányzati tulajdonú rendelő, bérleti díjat nem 
kell fizetni. Központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség nincs. 
Elérhetőség: +36 20 942 2698 

Ajkán biztos megélhetést biztosító 925 fős praxis eladó. Az ügyelet jól 
fizet, a költségek könnyen kigazdálkodhatók. NEAK-támogatás igényelhető. 
Érdeklődni: Dr. Toufic Serhal +36 70 333 6059.

Szombathelyen, a kórház közelében, kívül-belül igényesen felújított 
rendelőben lakhelyváltoztatás miatt eladásra kínálom 1200 fős 
gyermekorvosi praxisomat. Ideális korfa, jól működő előjegyzési rendszer. 
Gyakorlott, önállóan dolgozó asszisztencia, minimumfeltételeket meghaladó 
diagnosztikai felszereltség biztosítja a minőségi betegellátást. Az épületben 
labor, fizikoterápia, védőnői szolgálat. NEAK-praxistámogatás igénybe vehető. 
Helyettesítés megoldott. Elérhetőség: +36 20 938 4608 

Szombathelyi 1000 fős gyermekorvosi praxisomat – lakhelyváltoztatás 
miatt – eladásra kínálom. Saját tervezésű, igényesen berendezett rendelő, 
mellyel egy épületben védőnői szolgálat működik. Ideális korfa, jól működő 
előjegyzési rendszer, diszpécserszolgálattal. A praxis praxisközösségen 
belül működik, ez igény esetén a továbbiakban is lehetséges. Gyakorlott 
asszisztencia és minimumfeltételeket meghaladó felszereltség biztosítja a 
minőségi betegellátást. Elérhetőség: +36 20 934 1743
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, Nyíregyházától 15 km-re található 
Kemecsén gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 830 fő. A nemrég 
felújított épületben két házi gyerekorvosi rendelő, fogászat, védőnői 
szolgálat, és labor működik. Szolgálati lakás a rendelő épületében biztosított. 
A településen központi orvosi ügyelet működik, a részvétel nem kötelező. 
Bővebb információ: +36 30 660 2179

Házi gyermekorvosi praxisomat egészségi állapotom romlása miatt sürgősen 
eladom. A praxis a Bp., XIII. kerület északi részén 500 kártyaszámmal 
működik, a jól felszerelt, nemrég felújított rendelő (4 további kollégával, nem 
praxisközösségben, tehát önálló vállalkozások formájában) a XIII. kerület, 
Nővér utca 19. sz. alatt található. Minden megoldás érdekel! 
Telefonszámom: +36 30 921 8444 (Dr. Dózsa Mariann), 
e-mail: drdozsamariann@gmail.com
 
Nagykanizsán, központi helyen lévő, felújított rendelőben működő, jól 
felszerelt 950 fős házi gyermekorvosi praxisomat 2019. évben, 36 év szolgálat 
után nyugdíjazás miatt átadnám. 
Elérhetőség: +36 30 339 9551

Budapesten, a XI. kerületben 800 fős házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Gyalog is bejárható, Lakótelepi és családi házas körzet. 
Elérhetőség: +36 20 970 6997 és e-mail: czanora@freemail.hu
 

 Sopronban 1200 kártyás házi gyermekorvosi rendelőbe kiváló asszisztensi 
háttérrel keresek rendszeres helyettesítésre gyermekgyógyász szakorvost, aki 
később átveheti a praxist. Elérhetőség: +36 30 723 9945
 
A már régebb óta esedékes műtétem miatt keresek a 34 éve gondozott 
kispesti gyermekgyógyászati praxisomba tartós helyettest kb. 3–4 hónapra. 
Nincs ügyeleti kötelezettség. Egyébként a praxis eladása is szóba jöhet. 
Praxislétszám: 930 fő. Elérhetőség: +36 20 952 8741
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