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SZAKMAPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM I Dr. Póta György rovata
Dr. Póta György I

házi gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Budapest

Beszámoló

a Házi Gyermekorvosok Egyesületének 2016 és 2020
közötti tevékenységéről
A beszámolót elfogadta az egyesület 2020. novembere 21-ei online küldöttgyűlése
Az idei év minden szempontból eltérő. A COVID-19-járvány miatt az egyesület 25 éves fennállása óta először online tartottuk a küldöttgyűlést, és idén lejárt a vezetőség mandátuma, így
a beszámoló az elmúlt négyéves ciklus tevékenységéről szól.

Összességében elmondhatjuk, hogy egyesületünk gazdálkodása folyamatosan stabil, meggondolt, tartalékainkat eddig sikerült megőrizni, ennek is köszönhető, hogy az idei, gazdaságilag
nagyon nehéz évben is kiegyensúlyozottan tudunk működni.

Működést jellemző adatok

Szakmai, szakmapolitikai tevékenység

Elmondhatjuk, hogy az egyesület létszáma az elmúlt négy év
során nem sokat változott, 1389 főről 1363 főre csökkent csak.
A nyugdíjas tagok száma 202-ről 259-re nőtt.

A korábban elhatározott irányváltozásnak megfelelően (szakmai és érdekképviseleti munka előtérbe helyezése) a beszámolási időszakban erősítettük tevékenységünket.

A vezetőség az évek során folyamatosan, a nyári hónapok kivételével, négy–hat hetente ülésezett. Ez alól kivétel az idei év,
a járványhelyzet miatt tavasszal márciustól egy, az ősszel eddig két alkalommal online tartottunk vezetőségi tanácskozást.
Idén elmaradt a szokásos kétnapos hétvégi értekezlet is, amelyen rendszerint a hosszabb távú, stratégiai kérdéseket szoktuk megvitatni. Az idei évig töretlenül folytattuk a hagyományos
őszi szakmapolitikai kongresszus és a májusi, siófoki Kávészünet konferencia megszervezését. Az őszi konferenciát teljesen
magunk szerveztük, ezzel komoly anyagi aktívumot értünk el az
előző időszakhoz képest. A Kávészünet szervezését 2019-ben
új cég végezte, a Palánta húsz év után abbahagyta a szervezést. Örömmel mondhatjuk, hogy sikeres volt a váltás, az egyre nagyobb számú résztvevők nem éreztek semmilyen visszaesést a konferencia lebonyolításában. Az idei év a járványhelyzet miatt ebből a szempontból is szomorú újdonságot hozott,
először az egyesület történetében nem tudtuk megtartani egyik
konferenciánkat sem. Csak remélni tudom, hogy jövő májusban
újra személyesen köszönthetjük egymást Siófokon.

Szakmapolitikai és érdekvédelmi tevékenységünkről elmondható, az egyesületnek és rajta keresztül a házi gyermekorvosi munkának nőtt a jelentősége. Ennek ellenére nem tudtuk elérni, hogy az alapellátáson belül a kormányzat minden esetben vegye figyelembe a házi gyermekorvosok eltérő igényeit.
A kormányzat egységes egészként kezeli az alapellátást, így
folyamatosan próbáljuk magunkat pozicionálni a gyermekgyógyászati ellátás keretein belül is.

A jogsegélyszolgálat folyamatosan ellátja feladatát, évente
száz fölötti esetben fordulnak a kollégák tanácsért. Segítette a
jogsegélyszolgálat munkáját, hogy a megújult Hírvivőben önálló rovat indult, ahol egy-egy általános, mindenkit érintő témát
lehet kifejteni.
Gazdálkodás összesítő adatai
Az idei év mérlege érthető okból még nem készült el. A bevétel a
járványhelyzet miatt a cégek szponzorációját tekintve és a mindig nagy aktívumot mutató Kávészünet elmaradása miatt bizonyosan elmarad az előző évekhez képest.
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Sikerült elérnünk, hogy a lakosság megismerje a házi gyermekorvosi tevékenység fontosságát, felkerültünk a mindennapok
gondolkodásának térképére. Aktívan részt vettünk az alapellátás minden reformfolyamatában. Az ott elkészült anyagok
mindegyike tartalmazza a szakmánk jövőjére vonatkozó elképzeléseinket. Nem a mi hibánk, hogy e nagyon értékes, az egész
alapellátás minőségi színvonalát emelő anyagok nem kapták
meg azt a kormányzati elfogadást, amit megérdemeltek volna. Önálló fejezetet kapott a gyermek-alapellátás a kormány által elfogadott ágazati átfogó programban, szomorú, hogy két
éve egy szó sem esik a benne leírtakról. Jelenleg nagyon aktívan lobbizunk a készülő, az alapellátás működését szabályozó
törvény kialakításában, hogy kollégáink januártól megkapják a
fekvő- és járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok részére már törvénybe foglalt jövedelmet, és az átalakítás után is működhessen és fejlődhessen az önálló gyermekorvosi alapellátás.
A ciklus kiemelkedő eredménye a 2017-ben kiadott Megújuló
gyermekorvosi alapellátás című tanulmány, melyben kidolgoztuk a szakma közép- és hosszú távú elképzeléseit. Az anyagot
az egészségügy minden szereplőjével megismertettük, pozitív
fogadtatásban részesült. Ez az alapja a következő vezetőség
stratégiai programjának.

Az elmúlt négyéves ciklus szakmapolitikai eredményességét
erősen beárnyékolja az a tény, hogy az utolsó két évben az
Egészségügyért Felelős Államtitkárság szinte teljesen kihagyja az egyesületet a döntések előkészítéséből, sokszor az utolsó pillanatban szerzünk tudomást a várható rendelkezésekről.
Ilyenkor pár óra áll rendelkezésre a kritikai észrevételek megfogalmazására és a javaslatok megtételére. Sajnos az ilyen rövid idő alatt elkészített minőségi anyagokat sem veszik figyelembe, és nem módosítanak az eredeti változaton. Erre jó példa a bárányhimlő elleni kötelező oltás időpontjának meghatározása. A folyamatos harc és részsikerek ellenére végső áttörést nem tudtunk elérni az iskolai, óvodai igazolások eltörlésének ügyében sem.
Talán a legnagyobb sikereket a szakmai továbbképzés terén értük el.
A Kávészünet konferencia, amely a házi gyermekorvosok szakmára szabott képzési konferenciája, az évek során a leglátogatottabb, legsikeresebb gyermekgyógyászati konferenciává nőtte ki magát. Ma már 500 fő fölötti regisztrált résztvevője van,
és a klinikum legjelesebb képviselői megtiszteltetésnek veszik,
hogy előadhatnak rajta, szívesen jönnek el.
Hiánypótló, a házi gyermekorvoslás szempontjaira épülő, gyakorlatorientált továbbképzéseket szerveztünk Gyermek-alapellátási Akadémia címmel. Az idei év természetesen kimaradt,
de az azt megelőző három évben allergológiai, infektológiai,
vakcinológiai, endokrinológiai és gasztroenterológiai továbbképzéseket szerveztünk. Az egyes témákban, Debrecenben,
Győrben, Miskolcon, Szegeden is megtartottuk a továbbképzési
napokat. A résztvevők visszajelzései alapján nagyon sikeresnek
értékelhetjük ezeket az eseményeket. Az előadók között a szakma legkiválóbb képviselői mellett az egyes területeken elismert
házi gyermekorvosok is megtalálhatók.
Az egyesület szakmai szervezetként folyamatosan tevékenykedik a házi gyermekorvosi munka színvonalának emeléséért.
Média, kommunikációs tevékenység
A 2017-ben kidolgozott kommunikációs stratégia elfogadása
óta két év telt el. Az elmúlt időszakban sokat fejlődött az egyesület külső és belső kommunikációja, továbbra is kiemelt célnak tekintjük fejlesztését, új szintre emelését, folyamatos előrehaladását. Továbbra is kommunikációs szakember segítségével, szakmai tudásával alakítjuk, fejlesztjük a HGYE e területét,
amelyről részletes tájékoztatást alább olvashat.
Honlap: A felület az elmúlt években élő oldallá vált a folyamatos aktualizálásnak, friss információknak köszönhetően, ahol
minden fontos – szakmát érintő – anyag megtalálható a házi
gyermekorvosok és a szakma többi tagja számára, valamint
másik kommunikációs felületek (Facebook, hírlevél) is ide irányítják át a tagokat, olvasókat. Az oldalt számos, szakmát érintő szervezet-intézmény is szívesen használja rendezvényei, közleményei megosztására, hogy ezen a felületen keresztül érje el
a HGYE-tagokat, akik az ő célcsoportjuk is.

Facebook: 2017 januárjában 625, egy év múlva 982, 2018. december 31-én 1518 kedvelője volt az oldalnak. Ez köszönhető annak is, hogy a HGYE elkezdte a szülőket is érdeklő cikkek megosztását, olyan tartalmakét, amelyekkel az egyesület
szakmailag azonosulni tud. Az évek alatt tovább nőtt a HGYE
Facebook-oldalának rajongói száma. Október 22-én 2205 főnek
tetszik, és 2427 fő követi az oldalt. Számos cikk, videó, valamint az egyesület életét érintő megosztás volt idén, napi szinten nagyjából kettő. Törekszünk arra, hogy ebből az egyik poszt
mindig a HGYE honlapjáról legyen megosztva, azaz az egyesület szakmai anyaga vagy HGYE-taggal készült interjú, nyilatkozat legyen, a másik pedig valamilyen más médiumnál megjelent cikk, amely természetesen szakmába vág, és nagy érdeklődésre tarthat számot a követők között.
Hírlevél: 2018-tól már havi rendszerességgel, illetve rendkívüli alkalmakkal is küldtünk hírlevelet a tagoknak. Törekedtünk,
hogy rászoktassuk a tagokat arra, hogy ezen a felületen keresztül hozzájuthatnak az őket érintő fontos információkhoz, tehát
rendszeresen figyeljék, olvassák. Összesen közel 100 esetben
továbbítottunk híreket. Ezeknek tartalma elsősorban a tagokat
érintő friss hírek, aktualitások, amelyek a munkájuk során alkalmazhatók, illetve több esetben kérdőívek, szakmai konferenciákra meghívók, az egyesület életét érintő híreket is ebben a
formában kapták meg először. 2020. október 22-éig 32 hírlevél
ment ki a tagoknak, ebből 10 koronavírussal kapcsolatos, tematikus hírlevél volt. A 2019-ben kiküldött mennyiséget már most
majdnem utolérte az idei.
Hírvivő: A 2019 januárjában átvett és új szerkesztőbizottsággal felálló Hírvivő a házi gyermekorvosok szakmai lapja negyedévente megjelenő lapszámokkal. A megújult lap minden száma
rengeteg színvonalas szakmai és érdekes, a házi gyermekorvosok munkáját nagymértékben segítő cikkel jelent meg. A vis�szajelzések alapján az egyesület tagjainak pozitív a véleményük a kiadványról, bízunk benne, hogy sokan olvassák, akár el
is teszik, hiszen olyan maradandó értékű írások vannak benne,
amelyek később is hasznosak lehetnek. Tartalmát tekintve továbbra is sikerült megtartani a magas szakmai színvonalat, így
nagyon érdekes, sokoldalú tanulmányok, referátumok, írások és
interjúk jelennek meg a lapban.
Sajtótevékenység: 2017 novembere óta igen aktív sajtótevékenységet folytat a HGYE. Az idei év még aktívabbra sikerült,
és még nincs vége. Idén elsősorban a koronavírussal kapcsolatos médiamegjelenésre helyeződött a hangsúly. Csak az elmúlt
másfél hónapban napi 2-3 megjelenés volt, aminek fókuszában
az iskolakezdés, a lázmérés, az igazolások, az oltások, az influenza állt, és hogy mindezekre hogyan hat a koronavírus. A megjelenések 90 százalékában dr. Póta György, a HGYE elnöke az
interjúalany, nyilatkozó. A 2017 óta eltelt időszakban 4 alkalommal tartottunk sajtó-háttérbeszélgetést az országos egészségügyi sajtó képviselői számára. Ezeken az eseményeken 8-10 újságíró vett részt, akiket tájékoztattunk a HGYE aktuális híreiről,
céljairól, terveiről. A beszélgetéseket követően mindig nagyszámú médiamegjelenés volt tapasztalható mind az elektronikus,
mint a nyomtatott médiafelületeken. Az előző évhez képest ez-
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által tovább növeltük a megjelenésünket a médiában, és ismét több száz esetben generáltunk interjút, amelyet a HGYE
elnökével készítettek a médiumok. Ez a kiemelkedő megjelenés hozzájárult, hogy tovább nőtt az egyesület ismertsége a
laikusok körében, a szakma tekintetében pedig sikerült több
témában is hangot adni egyetértésének vagy éppen szakmai egyet nem értésének, ajánlásának, javaslatának számos
olyan témában is, amely az egyesület tagjainak fontos.
Az Observer Budapest Médiafigyelő Kft.-vel 2019 októbere óta
van sajtófigyelési együttműködése a HGYE-nek. Ez lehetővé
teszi, hogy folyamatosan nyomon kövessük a sajtómegjelenéseket az egyesülettel kapcsolatosan, illetve a szakmát érintő témákban. A legérdekesebbek felkerülnek a honlapra, az
erre kialakított Sajtófigyelés menüpont alá.

Az idei év minden tekintetben próbára tette a házi gyermekorvosokat. A COVID-19-járvány során a hatóságoktól nem kaptuk meg azt a támogatást és segítséget, pontos információkat, amelyekre szükségünk lett volna. Az egyesület vezetése igyekezett minden tőle telhetőt megtenni, hogy kellő információhoz, a járvány kezdetekor védőeszközökhöz juthassanak kollégáink.
Budapest, 2020. 10. 23.		
			

Dr. Póta György
leköszönő elnök

Szubjektív kiegészítő a beszámolóhoz
Kedves Kollégák!
Normális években amikor összejövünk a küldöttgyűlésen,
mielőtt a hivatalos hangú beszámolót a küldöttek elfogadják, az elnök rendszerint szóbeli kiegészítést tesz. Engedjétek meg, hogy ezúttal utólag néhány személyes gondolatot
fűzzek a beszámolóhoz.
Mivel a vezetőség összetétele az előző választáskor nem sokat változott, most valójában nemcsak az elmúlt négy, hanem két ciklus nyolc évéről beszélek. Amikor elkezdtük, nehéz örökséget vettünk át. Tizenhét évig az alapítók, egy szűk
mag irányította az egyesületet, nagy sikereket ért el, és úgy
tűnt, a dolgok változtathatatlan mederben folynak. A váltáskor sok önállóan gondolkodó, tenni akaró ember került a csapatba, akik igényelték a változtatást, az új utak keresését.
A házi gyerekorvosok nagy többsége már nem fiatal. Nem
szeretnének nagy változásokat, nem szeretnék elhagyni
a napi munkájuk komfortzónáját. Az alapellátók közé belépő fiatalok, akik perspektívát láttak a házi gyerekorvosi
szakmában, egy modern, 21. századi gyermek-alapellátást
akarnak, olyan kereteket, melyek között ki tudják elégíteni
szakmai igényeiket. Ebben a kettősségben kellett (volna?)
az egyensúlyt megtalálnunk.
Nagyon sok sikert elértünk, de az eredmények szempontjából bennem azért maradt hiányérzet.
A sikerek közül büszke vagyok arra, hogy a társszervezetekkel kiváló szintre hoztuk az azelőtt nem túl jó kapcsolatot. A házi gyermekorvosi szakma mindig is köztes kisebbségben volt a háziorvosi és a gyermekgyógyászati szakmával szemben. Az elmúlt években mindkét meghatározó kapcsolatunkban nagyon pozitív változások történtek. Soha
nem látott egységben vagyunk mindkét szervezettel, úgy a
felnőttháziorvosi szervezetekkel, mint az MGYT-vel, a klinikusok egyenlő partnerként bánnak a házi gyermekorvosokkal.
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Évekig nagyon jó kapcsolatunk volt a szakpolitikával. Elértük, hogy a házi gyermekorvoslás törvényi szinten is megjelenjen. Sajnos úgy tűnik, az utóbbi két évben a gyermekorvosi alapellátás fejlesztése nem szerepel az Emmi tervei között, ezért az egyszerűség kedvéért nem tekintik a HGYE-t
tárgyalópartnernek.
Az elmúlt évek sikere, hogy hangsúlyossá vált az egyesület médiamegjelenése, a magyar lakosság napi szinten találkozott a médiában a nevünkkel, megismerhette a problémáinkat. Remélem, sikerült megértetni, hogy a gyermekek ellátása a legjobb kezekben a házi gyermekorvosoknál van.
A vezetőségbe nagy formátumú egyéniségek kerültek.
Rengeteg kreativitás, új ötlet került elő. Nem volt mindig
egyszerű feladat összehangolni a munkát és az elképzeléseket.
A jövőnk mindig bizonytalan volt, az önállóságunk most
még nagyobb veszélyben van. Az átalakulóban levő alapellátás újabb feladatokat ró az egyesületre, úgy gondolom,
ennek a harcnak a megvívásához új lendület, új erő, új vezetés szükséges
Nyolc év után búcsúzom. Tiszta lelkiismerettel adom át a
stafétabotot. Mindig legjobb meggyőződésem szerint tettem a dolgom. Döntéseimet sokszor a békére és egyensúlyra való törekvés jegyében hoztam, bár volt, hogy utólag úgy
éreztem, ez nem hozta meg a kívánt eredményt.
Az utódomnak sok sikert kívánok, kapja meg tőletek azt a bizalmat, amelyet elnökként én is élveztem.
Tartsatok meg jó emlékezetetekben!
Póta György

INTERJÚ I Dr. Póta György rovata
Braun Helga I

Itt az idő, hogy a fiatalok kezébe
adjuk a házi gyermekorvosi
szakma jövőjét
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete, az egyetlen
házi gyermekorvosokat tömörítő országos szervezet november 21-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését, amelyen a küldöttek új elnököt, vezetőségi és
felügyelőbizottsági tagokat választottak. A korábbi elnök, nyolcéves szolgálatot követően, nem indult a választáson, hogy az egyesület fiatal vezetőségi tagokkal, újult erővel, lendülettel folytathassa érdekvédő
és -érvényesítő tevékenységét a házi gyermekorvosi
szakma fennmaradásáért.
Póta Györggyel, a HGYE leköszönt elnökével beszélgettünk,
aki 2012 és 2020 között volt az egyesület első embere.
Az elmúlt két ciklusban elnökként, előtte pedig elnökségi
tagként vett részt a HGYE életében, úgymond ön volt a folytonosság. Hogyan is indult ez a pályafutás?
Alapító tagja vagyok a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, 1995-ben ott voltam az alakuló gyűlésen. 1998-ban
a soron következő választáskor kerültem be a vezetőségbe. Végigjártam a ranglétrát, először bizottsági tag, majd
két cikluson keresztül a felügyelőbizottság elnöke voltam,
azt követően lettem vezetőségi tag, majd négy évig alelnök,
és ebből kerültem át az elnöki pozícióba 2012-ben. Azzal a
nem titkolt elképzeléssel, hogy én, aki a kezdetektől ott voltam a vezetőségben, a vezetők közelében, tudom folytatni
azt a megkezdett munkát, gondolatot, és tovább tudom vinni azokat az elképzeléseket, amelyek mentén huszonöt évvel ezelőtt megalapították az egyesületet.
Amikor megválasztották, milyen célokkal indult neki a vezetésnek, és mit sikerült elérni belőlük?
A HGYE célja mindig ugyanaz: fenntartani és lehetőség szerint továbbfejleszteni a szakmánkat, a házi gyermekorvoslást. Ez elmondható az elődökről, rólam és a soron következő elnökről és vezetőségről is. A vezetésem alatt ez olyan
értelemben sikerült, hogy még mindig élünk, létezünk. Ami
az utóbbi években kicsit ingatag lábakon áll, egyre több re-

pedést próbálnak okozni a bástyáinkon, de még mindig működünk, és megyünk tovább. A kezdetekkor a céljaim között az is szerepelt, hogy megújítsuk az egyesületet. Az már
nyolc évvel ezelőtt látszott, hogy egy az egyben, változtatás
nélkül, csak úgy nem lehet folytatni. Egyrészt nincs értelme,
másrészt akkor miért kellett új ember az egyesület élére,
harmadrészt egyszerűen a dolgok változnak, amihez egyértelműen alkalmazkodni kellett, kell. Egyfajta megújulást
már akkor, 2012-ben terveztünk, és sikeresen be is indítottunk. Az egyik fő célunk az volt, amit az alapszabályzatban
rögzítettünk, és az elmúlt nyolc év alatt végzett munkánk is
bizonyít: az alapvetően érdekvédelmi szervezetként létrehozott Házi Gyermekorvosok Egyesületét folyamatosan és fokozatosan át kellett alakítani a szakmánkat reprezentáló, a
házi gyermekorvosi szakmát képviselő szakmai érdekérvényesítő szervezetté. Mindezt azért, mert a házi gyermekorvosi szakmát semmilyen hivatalos szerveződés nem tömörítette, ahogy jelenleg sem. Úgy gondolom, hogy az alapvető céljaimat sikerült megvalósítani.
2018 őszén Megújuló gyermek-alapellátási program címmel született egy nagyon részletes szakmai anyag a HGYE
részéről.
Igen, így van, 2018 őszén mutattuk be a nyilvánosságnak a
nagyon részletes átalakítási programunkat Megújuló gyermek-alapellátási program címmel, amellyel még több évtizeden keresztül működőképessé és hatékonnyá lehetne
tenni a házi gyermekorvosi szakmát. Eljuttattuk minden
érintett szakmai és civil szervezethez, így a kormányzati vonalon is kézbe vehették, olvashatták az érintettek. Számos
szakmai anyagban, amelyben csak részterületekkel foglalkoztak, „hasznosításra” került némely javaslatunk, ötletünk
ebből a programból, de egy az egyben sehol nem foglalkoztak vele. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, egy nagyon jól sikerült és szerintünk jól használható szakmai anyag.
Miben volt újító, más az elődökhöz képest?
Az első tizenhét évben, a kialakulás is így hozta, alapvetően centralizált, pár emberre korlátozódó vezetés volt, amely
éveken keresztül meghatározta a HGYE életét, működését.
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Én ezt igyekeztem kinyitni, olyan embereknek lehetőséget
adni, akik akartak, és volt hasznos véleményük, hogy tudják
hallatni a hangjukat. Olyan vezetést alakítottam ki, amelyben nem alá-fölé rendeltség volt, hanem egymás melletti viszony.
Előfordult, hogy nem volt egységes a véleménye a vezetőségnek egy témában? Megvolt benne a konszenzus, hogy
csapatként össze kell fogni, mert csak úgy lehet eredményt elérni?
Mindenki mögém állt, megkaptam a kellő támogatást a vezetéshez is. Az új vezetőségnek az egyik működési alapelve az volt, hogy mindenki mondja el a véleményét, érezze
magáénak az egyesületet. Ez rengeteg nehézséget okozott,
mert a vezetőségben sok kreatív, aktív, önálló személyiség
foglalt helyet, akik közül néhányan nehezen hallgatták meg
és fogadták el a többiek véleményét, álláspontját egy-egy
témában. Nehezükre esett a közös vélemény kialakítása,
mert ragaszkodtak a sajátjukhoz, de végül is törekedtünk
a konszenzusra. Ettől színes, intenzív volt minden megbeszélés. Az önálló vélemények nehezített pályát teremtettek
egy-egy anyag vagy téma véglegesítésében, bizonyos problémák megoldásában, de az eredmény, a döntés korrekt,
minden szakmai, szakmapolitikai fórumon vállalható volt.
A közel 1200 fős tagság részéről is voltak visszajelzések a
munkájával kapcsolatban?
A tagság részéről csak nagyon pozitív, támogató véleményt
kaptam. Bár inkább úgy mondanám, hogy azok a vélemények, amelyeket kinyilvánítottak velem kapcsolatban, pozitívak voltak. Ezek erősítettek meg abban, hogy a munkát
úgy végezzük továbbra is, hiszen elégedettek voltak vele a
kollégák.
Ha ekkora az elégedettség, akkor miért hagyja abba? Mikor
fogalmazódott ez meg?
Már közel egy éve, 2019 végén megfogalmazódott bennem,
és tavasszal, a COVID-19-járvány kitörésekor jutottam el
oda, hogy itt abbahagyom. Márciusban egy részletes levélben tájékoztattam a vezetőséget a döntésemről, hogy miért nem indulok a következő ciklusban az elnöki pozícióért.
Az okok azóta csak erősödnek, és látom, tudom, hogy jó
döntést hoztam, nem fogom megbánni, megváltoztatni. Belefáradtam, ez nagyon kemény időszak volt: folyamatosan
harcolni jóformán mindenkivel, hogy a szakmánk fennmaradhasson. Ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Szomorúan tapasztalom, hogy az elmúlt másfél évben a politikai vezetés, a kormányzati szervek a szakmapolitikai döntésekben nem tekintik partnernek a HGYE-t és a vezetőit.
Már jó ideje érzékelem, hogy a házi gyermekorvoslás a jelenlegi államtitkárság, szakpolitika jövőtérképén nincs ott.
Hogy ezért, vagy a személyem vagy az évek során kialakult
közéleti tevékenységem miatt, de folyamatosan kihagytakkihagynak minket minden olyan munkaanyagból, megbeszélésből, amely a szakmánk jövőjét érinti, rá vonatkozik.
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A praxisközösség jövőjéről szóló anyagot csak úgy tudunk
bejuttatni, hogy a fölénk helyezett tagozatvezetőnek adjuk
oda. Az egyetlen tagozat az Egészségügyi Szakmai Kollégiumban a gyermek-alapellátási tagozat, amelynek nem házi
gyermekorvos a vezetője. Ezek után úgy gondolom, hogy
a szakmának akkor teszek jót, ha más típusú vezetés alakul, amely talán más irányból közelít, és talán elfogadottabbá teszi a szakmánkat a szakpolitika számára. A személyem ne legyen gátló tényező a szakpolitika számára, ennek
a szakmánk és a jövője semmiképpen ne lássa kárát. Mindig igyekeztünk a legkonstruktívabb tárgyalópartnerek lenni a politikának, de sajnos az eredmények elmaradtak. Egy
új elnök talán jobban szót ért majd a szakpolitikával. A jövőt
egy új társasággal kell képezni, és ezt a változtatást fentről
kell elkezdeni.
Miért gondolja úgy, hogy a személye a szakpolitikai kapuk
kinyitásának akadálya?
Egyre jobban látszik, hogy a szakpolitika kiválaszt embereket, és velük próbál megbeszéléseket kezdeményezni, ezt
vagy bizonyos pozíciókhoz kötik, vagy egyáltalán más emberekhez. Arról nincs információm, hogy az én személyem
vagy a HGYE mint szervezet és a HGYE elmúlt jó néhány évi
tevékenysége az, ami miatt nem tekintenek bennünket tárgyalópartnernek. Úgy gondolom, hogy a HGYE az én személyemmel együtt nem kívánt tárgyalópartner. Miután a szakmánk elsorvasztásához vezet, ha az egyesületet figyelmen
kívül hagyja a szakpolitika, ennek elkerülése érdekében célszerű a háttérbe húzódnom.
Az elmúlt nyolc évben mire törekedett, mi volt a legfontosabb?
Az elnöki stafétabot átvételekor a HGYE kapcsolatai nem
igazán működtek a társszervezetekkel, a háziorvosi vonallal, a klinikummal, a szakmapolitikával. Többszörösen hátrányos helyzetű szakma a mienk, hiszen kisebbségben vagyunk a klinikummal szemben a gyermekgyógyászaton
belül, kisebbségben vagyunk a háziorvosokkal szemben
az alapellátáson belül. Eleve az alapellátás már önmagában véve kisebbségben van a szakpolitikánál az orvosláson belül. Ebben a pozícióban nekünk egészséges, egyenrangú félként, nagyon szoros együttműködésben kell lennünk az összes, a szakmánkat akár parciálisan is érintő
szervezettel. Mindent elkövettem ennek érdekében, és sikert könyvelhettem el, legalábbis a társszervekkel kapcsolatban, hiszen ma nagyon jó kapcsolata van a HGYE-nek
a társszervezetekkel. De érzékeljük azt, hogy ez a jó kapcsolat azt jelenti, hogy beszélő viszonyban vagyunk, s ettől
még az érdekérvényesítés során nem tudtuk leküzdeni a kisebbségünket. A szakpolitikáról pedig, ahogy már említettem, meg kellett tapasztalnunk, hogy személyfüggő. Elnökségem alatt öt egészségügyért felelős államtitkárral dolgoztam együtt, mindegyik más volt. Egyesekkel könnyen
és jól működött a kapcsolat, és értünk el szakpolitikai sikereket, a jelenlegi államtitkárral viszont egyáltalán nem vagyunk kapcsolatban.

Az elmúlt évek során a házi gyermekorvosi szakma és a
HGYE arca is lett a rendszeres médiamegjelenésből adódóan. Áldás vagy átok?
Adódott ez a lehetőség, és éltem vele. Az elnökségem elején csak egy-két újságíró keresett meg, de az utóbbi három évben már heti több interjúkérés is befutott hozzám.
A – nemcsak a tagságtól, ismerősöktől, hanem a médiaszakemberektől is – kapott pozitív visszajelzések alapján
pedig úgy tűnik, jól csinálom. A folyamatos megjelenéseknek köszönhetően a házi gyermekorvoslásnak, a HGYEnek jót tett, hogy napi szinten megjelentem a médiában.
A laikusok felé ez nagyon pozitív üzenetet továbbított, manapság a lakosság sokkal nagyobb része tudja, hogy van
HGYE, vannak házi gyermekorvosok, és nem csak a sajátját ismeri.
Ahhoz, hogy ön lett az egyesület arca, hogy viszonyultak a
volt és jelenlegi vezetőségi tagok?
Vegyes volt a fogadtatás. Sokakat taszít a médiában való
megjelenés, de akik tudják, hogy ez nem csak fény és csillogás, azok értékelték, hogy be mertem vállalni. A HGYE véleményét egyszemélyes vezetőként közvetítettem, ezt a mások szemében nem túl népszerű pozíciót, azaz az ismertséget fel tudtuk használni arra, hogy a szakmánk számára
fontos témákat közvetíteni tudjuk.
Mit gondol, az új elnöknek sikerül ezt a feladatot ellátnia?
Nagyon remélem, hogy igen. Megadjuk a lehetőséget a következő elnöknek, mindent megtettünk, hogy olyan személyt válasszunk jelöltnek, akiben – véleményem szerint
– az a képesség is megvan, hogy áttörje az eddig ledönthetetlen falakat. Ha ez mégsem sikerül, akkor az nem az általunk választott személyen fog múlni.
Teljesen nem szakad el a HGYE-től, mert leköszönő elnökként segíteni fogja az új elnökség munkáját mint tanácsadó.
Így van, amíg igény van a tapasztalatomra, a szakmai, szakpolitikai múltamra, addig az egyesület hasznára fordítom.
Az idei évben a HGYE-ben is bevezetjük a tanácsadó leköszönő elnöki funkciót, ami több hazai és nemzetközi szervezetnél működik. Így lehet majd korrektül átadni a stafétabotot, tanácsokkal, tapasztalatokkal segíteni az új vezetőség munkáját.
A vezetőség egyetértett az új funkció létrehozásával?
Igen, közös egyetértésben alakítottuk ki, döntöttük el az új
funkció létrehozását, nem volt ellenvélemény.
Ejtsünk néhány szót az új vezetőségről is, hiszen több fiatal
tagja lett a testületnek. Fontosnak és időszerűnek tartotta,
hogy az újabb generációt is bevonják a szervezet döntéshozatalába. Mit vár tőlük?
Igen, fontosnak és időszerűnek tartjuk. A huszonharmadik
órában járunk, hogy a házi gyermekorvosi szakma jövőjét a
kezünkbe vegyük, és amit csak enged a szakpolitika és a le-

hetőségek, azon keretek között kialakítsuk azt, hogy legyen
házi gyermekorvoslás tíz-húsz év múlva is. Mindenki tudja, hogy milyen öreg a korfánk, és nagyon sokan abba fogják hagyni a munkát, így a jövőt úgy kell kialakítani, hogy
azokat a fiatal kollégákat is bevonjuk a szakmánk alakításába, irányításába, akik ebben a tíz-húsz évben dolgozni fognak. Az új vezetőségi tagok legalább felének a korfa fiatalabbik oldalán kell lennie. Nélkülük nem lehet jövőképet kialakítani.
Póta György
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Mit tanácsol a fiatal vezetőségi tagoknak?
Röviden két tanácsom lenne. Amikor jövőképet alakítanak
ki, pár év múlva még nagyon sok 65 évnél idősebb házi
gyermekorvos lesz a szakmánkban, így figyelembe kell
venniük az idősebb kollégák érdekeit is, akik nehezen viselik a nagy változásokat, de a szakma hosszú távú fennmaradása érdekében a fiatalabb kollégák érdekeit, céljait,
elvárásait is meg kell hallgatni, figyelembe kell venni. Ezt
a kettőt kell megfelelően egyensúlyba hozni. Az új vezetőség tagjai legyenek sokkal elfogadóbbak egymás véleményével szemben.
Mit tud adni útravalóként az új elnöknek a következő négy
évre?
Egyrészt próbálja meg azokat a dolgokat másképp és jobban csinálni, amelyekben én nem tudtam elég sikeres, eredményes lenni, amiben pedig megtörtént az áttörés, és jelenleg már jól működik, azt ne engedje el, vigye tovább, és
emelje még magasabb szintre. Másrészt legyen kicsit keményebb, mert én megengedő voltam, aminek következményei lettek. Nagyon sok értékes személyből áll az új HGYEvezetőség is, remek eredményeket lehet majd elérni velük.
De én megtapasztaltam azt, hogy bizony nem könnyű az
ilyen egyéniségeket egy mederben tartani, irányítani, ehhez
erős kézre lesz szükség. Kívánom, hogy az új elnöknek ez
is sikerüljön.
Köszönöm a vezetőség tagjainak, a kollégáknak, a szakmának, hogy az elmúlt nyolc év alatt támogatták, segítették munkámat. Sok sikert, jó munkát kívánok mindenkinek,
és a házi gyermekorvosi szakmának még nagyon hosszú
életet!
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A gyermekekért és a gyermekorvosokért vállaltam
a következő négy évet
Idén ünnepli 25 éves fennállását a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, s az idei tisztújító év is a szervezet életében. Korából adódóan az elmúlt negyed évszázadban
jó pár vezetőségi választás zajlott le, de az idei voksolás rendkívüli volt a tekintetben, hogy először szavazott
bizalmat az 1200 tagot tömörítő szervezet női elnöknek és több fiatal házi gyermekorvosnak is, így tényleges tisztújításra került sor.
Havasi Katalinnal, a HGYE 2020. november 21-én megválasztott új elnökével beszélgettünk.
Már jó pár ciklus óta a HGYE vezetőségi tagja, pár hete pedig
átvette az egyesület elnöki székét. Meglepetésként érte a jelölése, azonnal igent mondott rá?
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a bizalomért.
Az elnöki feladatot szolgálatnak tekintem, amivel a gyermekeket és a gyermekorvosokat, az általunk választott, legszebb hivatást tervezem szolgálni, társadalmi megbecsülését az őt megillető helyre emelni. Teljesen váratlanul ért
a felkérés. Hatalmas megtiszteltetés volt már a jelölés is, a
kollégáim támogatása, bizalma a legértékesebb dolog, amit
kaphatok. Át kellett gondolnom, hogy vannak-e eszközeim
arra, hogy a jól látható nehézségeket jó irányba fordítsam.
A döntésemet segítette az is, hogy különlegesen tehetséges, elkötelezett csapat áll mellettem. Néhányukkal már
sok év közös munka köt össze, másokkal bár csak az utóbbi hónapokban fogtunk bele, nem is lehetne jobb az összhang. Ez meghatározó szempont volt abban, hogy igent
mondtam. Meggyőződésem, hogy közösen hegyeket mozgathatunk meg.
Húsz év praxisvezetés után az utóbbi években orvosigazgatóként dolgozott, és csak részmunkaidőben vett részt
az alapellátásban. Most HGYE-elnökként mit tervez,
orvosigazgató vagy házi gyermekorvos lesz?

denhol nehéz, de a kórházban van a „frontvonal”. Ebben a
helyzetben cserben hagyás lenne hátat fordítani. De amint
át tudom adni a feladatokat, visszatérek az alapellátásba.
Négyéves korom óta tudom, hogy házi gyermekorvos akarok lenni. Ismerem minden szépségét és valamennyi nehézségét ennek a gyönyörű hivatásnak. Számomra nem kétséges, hogy a HGYE első emberének házi gyermekorvosnak
kell lennie. Csak akkor tud minden helyzetre azonnal és a
legjobban reagálni, ha maga is részese a mindennapi munkának. Remélem, hogy ennek a közösségnek hasznára lesz
majd a százezres ellátotti területű, három telephelyen működő kórházban szerzett vezetői tapasztalatom.
Határozott, karakán nő, biztos konkrét elképzelései vannak a
következő négy évre. Mik a céljai és ezek prioritási sorrendje,
hogyan állította fel?
A prioritásokat gyakran az élet határozza meg. Fontosnak
tartom, hogy az aktuális, akár váratlan kihívásokban számíthasson ránk a tagság. Prioritás, hogy a házi gyermekorvosi hivatást a kívülállók szemében is az őt megillető helyre
emeljük. Nem egy szakterület vagyunk az orvostudomány
tucatnyi specializációja közül, hanem szinte az egyetlen,
amely holisztikus szemlélettel a páciens, azaz szemünk fénye, a gyermek egészét nézi. Egyszerre minden részletét
tetőtől talpig, széles kitekintéssel családi, szociokulturális
környezetét, testi-lelki fejlődését figyelembe véve. A jövő
nemzedékeinek egészsége leginkább a mi kuratív és preventív munkánktól függ, és – bár kevesen gondolnak erre –
hatása évtizedekre meghatározó későbbi, felnőtt életükben.
Fontos, hogy ezt világossá tegyük, mert ez indokolja szakmapolitikai, szakmai, képzési törekvéseinket, melyek csak
széles körű együttműködéssel valósíthatók meg. Ennek az
összefogásnak, együttműködésnek a koordinálása önmagában nem kis feladat. Cél továbbá, hogy valódi életpályát
és szakmai perspektívát jelentsen, így több fiatal kolléga ismerje meg és válassza a gyermekorvosi, gyermek-alapellátó pályát.

A COVID-járvány miatt nagyszámú, igen súlyos beteg ellátásáról és a kollégáim biztonságáról is gondoskodni kell. Min-
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Havasi Katalin,
a Házi Gyermekorvosok
Egyesületének elnöke

Mely területeken érzi, hogy elengedhetetlen a változtatás, és
mik azok, amik ön szerint már most is jól működnek, csak tovább kell vinni?
Túlbecsülhetetlen eredmény, hogy az egyesület évtizedeken keresztül működött, biztos bázist jelentve az alapellátó gyermekorvosoknak. Kiemelkedő munkát végzett az előző elnökség Póta György vezetése alatt. Bizonyítja ezt az
egyesület országos ismertsége, a házi gyermekorvosi kollegiális vezetői rendszer létrejötte, a rendszeres továbbképzések szervezése, a kollégák folyamatos tájékoztatása hírleveleken keresztül, a Hírvivő színvonalas tartalma és a vezetőség tagjai által készített számos szakmai háttérmunka.
Az éves továbbképző konferenciánk, a Kávészünet az egyik
legrangosabb gyermekgyógyászati szakmai rendezvény, és
az őszi szakmapolitikai rendezvényünk hagyományosan
meghatározza a következő időszak feladatait. Talán kicsit
túl szigorúak vagyunk magunkkal, hogy még többet szeretnénk. Ami biztos, hogy a következő ciklusban nagy szerepet
kapnak a fiatal kollégák, akik a praxisvezetést néhány éve
választották. Megjelenésük dinamizmust, lendületet hoz a
vezetésbe, miközben nem engedi szakmai igényességünket
sem lankadni. Céljaink között szerepel a házi gyermekorvos kollégák számára új szakmai lehetőségek megnyitása,
a munkakörülmények, a megbecsülés javítása és az egzisztenciális stabilitás elérése egyaránt.
Vezetőségi tagként belülről volt rálátása a HGYE működésére. Mire számíthatnak mostantól a vezetőség tagjai, miben lesz
más az elnökség a korábbiakhoz képest?
Az elmúlt évtizedek értékes hagyományait, a szakmaiságot, a tudást és egymás tiszteletét feltétlenül megőrzen-
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1988-ban Szegeden szerezte meg általános orvosi diplomáját. Részt vett iskola-egészségügyi ellátásban, 1993ban csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettséget is szerzett. 1988-tól 1995-ig a hódmezővásárhelyi
Erzsébet-kórház osztályos orvosaként dolgozott, majd a
gyermek-alapellátásban helyezkedett el. 2000-től Hódmezővásárhelyen az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke, később az önkormányzat egészségügyi
tanácsnoka, majd ifjúság-egészségügyi szaktanácsadó
volt. 2009 és 2017 között részt vett a Szegedi Tudományegyetemen az akkreditált házi gyermekorvosi gyakorlati képző praxis munkájában. Öt éve tagja a HGYE vezetőségének, 2016 óta az Egészségügyi Szakmai Kollégium
gyermek-alapellátási tanácsának. Négy éve a CsongrádCsanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ orvosigazgatója. Idén hipertonológiai licencvizsgát, illetve a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományok Doktori
Iskoláján PhD fokozatot szerzett. Részt vett TÁMOPprogramokban, és több civil szervezetet segít munkájával.

dő értékeknek tekintem. Kihívás lesz lépést tartani – titkolt
célom, hogy még „rá is hajazni” – a fiatalok lendületével.
A napjainkat meghatározó COVID-járvány, a következményei és az egészségügyi reform hihetetlen méretű akadálypályát tesz elénk, melynek változásai sokszor kiszámíthatatlanok, gyors, esetenként akár azonnali reagálást igényelnek. Erősíteni tervezem a rendszeres, kétirányú kapcsolatot a tagsággal, a kollégákkal. Erre korábban is sok kezdeményezés történt, remélem, most több sikerrel járunk.
A gyermekgyógyászat vezető szakembereivel és az egészségügyi döntéshozókkal sokkal szorosabb munkakapcsolatot kell kialakítani a jelenleginél, így találhatunk a meglévő
problémákra közös, mindenki számára előnyös megoldásokat. Összességében nehéz, de szép feladatokkal terhes és
pörgősebb időszak áll előttünk.
Előfordult az előző években, hogy egy-egy ügy, téma kapcsán
nem volt egységes a vezetőség véleménye, így nehezen született meg a döntés. A következő ciklusban ez hogy fog zajlani?
Keresem a közös pontokat, a konszenzust, a win-win megoldásokat. Nem vagyok ellensége az akár késhegyig menő
vitáknak, hiszen jó érvekkel juthatunk el az optimális megoldásokig. Az a fontos, hogy az asztaltól mindig egymást
tisztelve, barátként álljunk fel, a megbeszélések végére legyen közös cél, és azért valamennyien tiszta lelkiismerettel
tudjunk kiállni.
Az utolsó két évben nem sikerült folyamatos munkakapcsolatot kialakítani a szakmapolitikával, pedig érdekvédő szervezetről van szó. Mit gondol, mi lehet ennek az oka, és hogyan lép a
változás útjára ezen a területen? Talán itt várnak az új elnökre
a legfontosabb feladatok.

Nehéz kérdés. A személyes és a munkakapcsolatok a személyekkel együtt változhatnak. Nem biztos, hogy van értelme azt kutatni, hogy mi lett volna, vagy mit kellett volna másként csinálni. Ezért a következő hónapokban megkeresem a szakma és a szakmapolitika prominenseit, és
igyekszem megnyerni őket a közös munkának. A gyermekek egészsége a közös cél, mellé biztos fogok partnereket
találni a szakmában, a szakmapolitikában is.
A vezetőségi tagok között többen is vannak, akik más magasan kvalifikált civil vagy állami pozíciót töltenek be. Mit gondol, ez előnyére válhat a HGYE-nek?
Mindenekelőtt nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy
együtt dolgozhatok több szakmai grémium vezető tagjával.
Egyúttal a gyermek-alapellátás sikerének az egyetlen lehetősége a közös, egységes álláspontok kialakítása és képviselete. Ez közös felelősségünk. Különösen fontos az összehangolt
munka a kollegiális vezetői hálózattal, amire Muzsay Géza országos vezető személye a garancia, aki számos feladata mellett vállalta a HGYE-ben is a vezetőségi munkát. Kiemelt szakmai partnerként tekintünk a Magyar Gyermekorvos Társaságra (MGYT), az Egészségügyi Szakmai Kollégiumra és a Biztos
Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társaságára (BKGYT). Mindhárom szervezet egy-egy prominense vállalta a HGYE-vezetőségi megbízást, így divatos szóval szinte ernyőszervezet lettünk. Ketten az Egészségügyi Szakmai Kollégium alapellátási tagozatának tagjai: Pátri László és Muzsay
Géza. Ugyancsak a vezetőség tagja az MGYT főtitkárhelyettese, Altorjai Péter, aki egyben a nemzetközi kapcsolatokat és
kitekintést az EAP alapellátási tanácsának elnökeként is hozza
az egyesület munkájába. A Házi Gyermekorvosi Szekció vezetője Kovács Ákos, aki a HGYE szakmai alelnöke és megyei kollegiális vezető is. Másik alelnökünk, Losonczi László pedig a
BKGYT tehetséges, elhivatott, lendületes és fiatal csapatának
tagja, illetve az ECPC delegáltja és tisztségviselője is. Mondhatnám, hogy sok dudás egy csárdában, de sokkal inkább rengeteg tehetség, jó szándék és elhivatottság van egyetlen csapatban. Ez új távlatokat nyit a gyermek-alapellátás szakmai és
érdekvédelmi munkájában.
Ha már a fiatalokat említette, a HGYE fontosnak és időszerűnek tartja, hogy a következő generáció is be legyen vonva

Praxishirdetések
A praxishirdetés feladására a HGYE honlapján, a www.hgye.hu
oldalon keresztül van lehetőség. Az éves tagdíjat fizetett HGYEtagok részére 6 hónapig ingyenes megjelenést biztosítunk a honlapon, míg a nem egyesületi tagoknak 4000 Ft + áfa / hó, önkormányzatoknak 9000 Ft + áfa / hó díjon.

a szervezet döntéshozatalába, munkájába. Mit vár tőlük, mit
tanácsol nekik?
Sok új tapasztalat, stílus, vélemény kerül be általuk a vezetőségbe. Ettől nem csupán színesebb lesz a vezetőség,
de még inkább megfelel annak a követelménynek, hogy teljesebben reprezentálja a tagságot. A legfontosabb azonban életkortól független: mindannyian a gyermekekért és a
gyermekorvosokért vállaltuk a következő négy évet.
Póta György, a korábbi elnök nyolc év után nem indult az idei
választáson, de leköszönő elnökként marad, és tanácsaival segíteni fogja munkáját. Hogyan képzeljük el ezt az együttműködést?
Póta György tapasztalata, tudása olyan érték, amely nélkül
ez az egyesület nem lenne ugyanaz. El sem vállaltam volna ezt a feladatot, ha nem biztosít a támogatásáról. Sok
küzdelemben vettünk részt együtt, az általa fémjelzett időszakhoz számos eredmény kötődik. Olyan tudással rendelkezik az elmúlt nyolc évből, amelyet senki mástól nem tanulhatok meg.
2020. november 21-én megválasztott
HGYE-vezetőség:
Elnök:		
Alelnökök:
		

Dr. Havasi Katalin
Dr. Kovács Ákos
Dr. Losonczi László

Vezetőségi tagok: Dr. Altorjai Péter
		
Dr. Fábián Dóra
		
Dr. Győri Blanka
		
Dr. Kántor Irén
		
Dr. Muzsay Géza
		
Dr. Onozó Bea
		
Dr. Pátri László
		
Dr. Sutka Melinda
Felügyelőbizottsági tagok:
		
Dr. Hóbor Miklós
		
Dr. Horzsa Éva
		
Dr. Pejtsik Petra

Budapest, XV. kerület

HELYETTEST KERES

Elérhetőség: jkenezdr@gmail.com vagy +36 30/354 6062
Budapest XV. kerületi, 560 fő házi gyermekorvosi praxisomba állandó helyettest keresek határozatlan időre.
Pilisvörösvár

HELYETTEST KERES

Elérhetőség: dr.kelemenilona@gmail.com vagy +36 30/999 3189
Jól felszerelt, felújított gyermekorvosi rendelőbe – kiváló szakrendelői és védőnői
háttérrel – megegyezés szerint rendszeres helyettesítésre és/vagy praxismegosztásra keresek kollégát.
Velence környékE

Helyettesítést vállal

Elérhetőség: Dr. Valkó Péter +36 30 850 3041
Velence környékén helyettesítést vállal nagy tapasztalatú, praktizáló főorvos.
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NAPRAKÉSZEN I Dr. Kovács Ákos rovata
Dr. Kovács Zsuzsanna I

ny. házi gyermekorvos

Megjelent a gyermekbántalmazási
irányelv megújított változata
A gyermekbántalmazás, -elhanyagolás sajnos változatlanul aktualitás, ezt a hazai és a nemzetközi adatok igazolják. Az elérhető legújabb hazai adatok szerint 2018 második félévétől 26 gyermek halt meg emberölés következtében,
845 gyermek vált sértetté veszélyeztetés, 740 testi sértés,
221 szexuális erőszak, illetve 120 szexuális visszaélés bűncselekménye miatt. A COVID-járvány sajnos súlyosbította a
veszélyeztetett gyermekek helyzetét.
A hazai jogalkotás több törvényben fogalmazza meg a gyermekbántalmazással és -elhanyagolással kapcsolatos teendőket, ebben az egészségügy – a jelzőrendszer egyik tagjaként – igen fontos szerepet és egyben súlyos felelősséget kap. A háziorvos-gyermekorvos feladata nem kizárólag
a sérülések felismerése, gyógyítása, hanem a gyermekbántalmazás jelzése is, ami sok esetben problematikus. Bár e
tárgyban sok szakmai program zajlott, megjelent egy kitűnő
kézikönyv (Gyermekbántalmazás – szerk.: Nagy Anikó, Törő
Klára), sok közlemény, valamint szakmai irányelv is, a helyzet sajnos nem sokat változott.
A témával foglalkozó első szakmai irányelv 2019. december 31-ével hatályát vesztette. A nemrégen megújított irányelv megjelent az Egészségügyi Közlöny LXX. évfolyamának
14. számában. Az irányelv 12 szakmai ajánlást fogalmaz
meg a bántalmazás, elhanyagolás felismerésével és kezelésével kapcsolatban.
Anamnézis, gyanú felvetése: rizikófaktorok, körülmények
Ajánlás 1.: Az alábbi rizikófaktorok bármelyike felveti, illetve
megerősíti a bántalmazás-elhanyagolás gyanúját.
Társadalmi-gazdasági tényezők: szociokulturális körülmények, helytelen nevelési hagyományok, rossz szokások, testi
fenyítés elfogadottsága.
Családi körülmények: erőszak a családtörténetben, szegénység, hajléktalanság, munkanélküliség, egyedülálló vagy különélő szülő, mostohaszülő, bizonytalan kapcsolódású partner, a család diszfunkcionális működése, az anya 18 évesnél
fiatalabb kora szüléskor, az anya rövidebb-hosszabb különélése a gyermektől, a szülő és a gyermek temperamentuma
közötti diszharmónia, a szülők ártalmas hitéleti vagy meggyőződésbeli magatartása.
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Egyéni rizikófaktorok: a szülő személyiségével összefüggő
problémák, például közömbös, túlaggódó, intoleráns hozzáállás a gyermekhez, éretlen személyiség, mentális betegség,
kötődési problémák, alkohol-, drogfüggőség, deviáns magatartás, bűnözés, antiszociális személyiség, a saját szülőkkel
való rossz vagy ambivalens kapcsolat, bántalmazás elszenvedése gyermekként, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedés.
A gyermekkel kapcsolatos tényezők: nem kívánt vagy titkolt
terhesség; koraszülöttség; kis születési súly; testi vagy értelmi fogyaték; egyéb okok miatti eltérés az átlagtól; krónikus
betegség; nyugtalanság, nehezen megnyugtatható állapot,
gyakori sírás csecsemőkorban; magatartási, tanulási zavar
gyermekkorban.
Veszélyeztetett életkorok:
2–4 éves kor, serdülőkor.

újszülöttkor,

csecsemőkor,

A gyermekbántalmazást kiváltó események: krízisek a családban, közvetlen kiváltó események (csecsemősírás, táplálási nehézségek, szobatisztaságra szoktatás nehézségei,
fejlődési és pszichoszociális krízisek), társadalmi krízisek
(pl. koronavírus-pandémia).
Ajánlás 2.: Az alábbi körülmények fennállása esetén az
egészségügyi ellátónak fel kell vetnie a gyermekkel való
rossz bánásmód – bántalmazás, elhanyagolás – gyanúját.
• Az egészségügyi ellátás igénybevétele késlekedik.
• Nincs vagy nem elfogadható a sérülés körülményeire
vonatkozó magyarázat, a sérülések önálló helyváltoztatásra nem képes gyermeken következnek be.

• Túl gyakran éri sérülés a gyermeket, mely nem indokolható (pl. ADHD-val).

Koponyán belüli sérülések, megrázott gyermek szindróma,
belső szervek, szem, száj sérülései.

• Szokatlan tünetekkel vagy túl gyakran keresik fel az
egészségügyi intézményt.

Szexuális bántalmazás

• A gyermek indokolatlanul sokat hiányzik az iskolából-óvodából.
• A gyermek testi fejlődése, tápláltsága nem megfelelő,
és ez nem indokolható (pl. cöliákia).
• A gyermek megjelenése, viselkedése, magatartása gyanút kelt.
Fizikai bántalmazás, elhanyagolás
Ajánlás 3.: Az elhanyagolás gyanúját erősítik meg az alább
felsorolt körülmények.
Alapvető szükségletek: a gyermeken súlyos és visszatérő fertőzések észlelhetők, a gyermek ruházata, lábbelije nem megfelelő, a gyermek állandóan mosdatlan, ápolatlan, higiénés
körülményei veszélyeztetik az egészségét, környezete veszélyeket hordoz.
Rossz táplálás: alultáplálás (pl. az előírt diéta be nem tartása,
egészségtelen ételek túlzott fogyasztása), túltáplálás.
Ellátás hiánya: megfelelő felügyelet hiánya (pl. égés, forrázás,
napégés, állatharapás, vízbefulladás, mérgezés esetén), arra
alkalmatlan személyre bízott gyermeketfelügyelet (pl. kiskorú testvér, demens nagyszülő), a gyermek magára hagyása.
Egészségügyi ellátás hiányossága: ha a szülő-gondozó nem
adja meg a gyermeknek a javasolt gyógyszert vagy kezelést,
nem vagy megkésve veszi igénybe a szükséges egészségügyi ellátást, rendszeresen nem veszi igénybe az egészségmegőrző és megelőzésre irányuló szolgáltatást, például a
védőoltást, a szűrővizsgálatot.
Indokolatlan hiányzások az iskolából-óvodából.
Ajánlás 4.: Az alábbi sérülések, fizikai állapotok, tünetek
esetén bántalmazást kell gyanítani.
Általános jellemzők: az előadott magyarázattal nem indokolható sérülések, hegek nyomai láthatók, a sérülések önálló
helyváltoztatásra nem képes gyermeken láthatók, többszörös, különböző gyógyulási stádiumban lévő vagy szimmetrikus sérülések, a ruházat által fedett területeken, a szem körül, fülön, arcon lévő sérülések, lekötözés nyomai (nyakon,
csuklón, bokán).
Speciális sérülések: hőhatás (égés, forrázás, fagyás) okozta
sérülés, hajvesztés.
Törések: többszörös, különböző gyógyulási stádiumban lévő
törés van, korábbi csonttörések radiológiai jelei láthatók, a sérült gyermek 18 hónaposnál fiatalabb, a képalkotó vizsgálat
rejtett törésekre utal, speciális helyeken következett be törés
(pl. borda, combcsont csecsemőkorban, koponyacsont, gerinc,
medence, szegycsont, kivéve, ha súlyos baleset igazolható).

Ajánlás 5.: A szexuálisan bántalmazott gyermek segítségkérését kiemelten komolyan kell venni, mert a jelzés késése
leginkább abból a félelemből ered, hogy nem hisznek neki.
Ajánlás 6.: Szexuális abúzus gyanúját kell felvetni, ha az
alábbiak valamelyike észlelhető: a végbél és genitális terület sérülései, fertőzései, tátongó végbélnyílás, széklettartási
zavar, vizelési nehézségek, makacs húgyúti fertőzések, idegen test hüvelyben, végbélben, szájüregi sérülések, szexuális úton terjedő betegségek, várandósság adoleszcens korban, pszichoszomatikus, pszichiátriai tünetek (pl. szexualizált viselkedés, enurézis, enkoprézis, droghasználat, öngyilkossági kísérlet).
Ajánlás 7.: Szexuális abúzus gyanúja esetén kötelező gyermeknőgyógyász vagy nőgyógyász szakorvosi és klinikai
szakpszichológiai vagy gyermekpszichiátriai vizsgálatot végezni.
Ajánlás 8.: Szexuális bántalmazás, erőszak gyanúja esetén javasolt vizsgálatok: terhességi teszt, szexuálisan terjedő betegségek szűrése, igazságügyi orvosi vizsgálathoz
72 órán belül váladék levétele a szájból, hüvelyből, végbélből, hímvesszőről; valamint köröm alatti kaparék, hajszál,
szennyezett ruhadarab lezárt borítékba helyezése.
Életveszélyes állapotok
Ajánlás 9.: A felsorolt életveszélyes állapotok észlelésekor
fel kell vetni bántalmazás vagy elhanyagolás gyanúját: orvosi indok nélkül bekövetkező, életet veszélyeztető epizód, különösen ha ismétlődik, csak az egyik szülő-gondozó észleli, orrból vagy szájból orvosi indok nélkül vérzés észlelhető,
mérgezés, fuldoklás, Münchhausen by proxy.
Érzelmi, viselkedésbeli, szociális zavarok és bántalmazás
Ajánlás 10.: Különböző érzelmi, viselkedésbeli és szociális tünetek és zavarok észlelése esetén fel kell vetni a bántalmazás,
elhanyagolás gyanúját: fokozott éberség, feszült figyelem, állandó készenlét, szorongás, szokatlanul ellenséges viselkedés, impulzivitás, hirtelen visszahúzódó magatartás, szelektív
mutizmus, beszűkült érzelmi vagy kognitív állapot, emlékbetörés, rossz hangulat, levertség, depresszió, öngyilkossági gondolatok, pszichoszomatikus tünetek, sztereotip ringatózás, fej
ütögetése, érzelemszabályozási nehézségek (dühkitörések,
agresszió, csökkent empátiás képesség, inadekvát viselkedés,
érzelemmentesség), interperszonális viselkedés zavarai (túlságosan barátságos viselkedés idegenekkel is, agresszív, gyanakvó magatartás, orvosi vizsgálat során szokatlan viselkedés), disszociatív tudatállapot (elrévedés, dezorientáció), önsértő magatartás (pl. falcolás, öngyilkossági kísérlet), egyéb
magatartási zavarok (evészavar, enurézis, enkoprézis, szexualizált viselkedés, elszökés otthonról).
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Teendők az egészségügyi ellátás során: dokumentáció,
kommunikáció a gyermekkel és a szülővel
Ajánlás 11.: Dokumentáció: a gyermeket ellátó egészségügyi személyzetnek pontosan rögzítenie kell, hogy mely
szakvélemény, illetve vizsgálati lelet alapján vetődött fel a
gyermek bántalmazásának-elhanyagolásának gyanúja.
Ajánlás 12.: Kommunikáció: a gyermek bántalmazásaelhanyagolása igen érzékeny, érzelmekkel telített helyzet,
melynek hatékony kezeléséhez az aktuális helyzetnek megfelelő, célzott kommunikáció szükséges.
Kommunikáció a gyermekkel: lássuk el a gyermeket információval, mutatkozzunk be, mondjuk el, mi történik vele. Az
attitűd legyen elfogadó, törekedjünk a gyermek bűntudatának enyhítésére. Biztosítsuk arról, hogy mi nem ítéljük el őt
valamilyen tettéért. Lássuk el életkorának megfelelő tevékenységgel, játékkal. Adjunk neki választási lehetőségeket,
kérjük a beleegyezését, legyen a lehető legtöbb befolyása a
vizsgálat(ok) menetébe. Életkora, belátási képessége szerint
el kell magyarázni azt is, hogy amit nekünk elmond, nem maradhat titokban, az ő érdekében beszélni fogunk más szakemberekkel is. Számolni kell az elkövető iránti lojalitással,
szeretettel (Stockholm-szindróma).
Kommunikáció a szülővel: tájékoztatni kell a gyermek állapotáról, az elvégzendő vizsgálatokról, emellett a jogi szabályozás által előírt kötelezettségekre is hivatkozni kell. Fontos hangsúlyozni, hogy a bántalmazó szülő sokszor maga
következményes mentális zavarban szenvedhet, vagy egyszerűen tudatlan, esetleg ártalmas értékrendet követ, és a
legtöbb esetben nem tudatosul benne, hogy gyermekének
árt. Ha a szülő is humánus és empatikus eljárásban részesül, megfelelő segítséget kap, esély nyílik arra, hogy meg lehet törni az erőszakhoz vezető folyamatot. Meg kell őt is erősíteni abban, hogy gyermekével együtt segítségre szorul. Ha
a szülő megtagadja az együttműködést, el kell magyarázni,
hogy ezzel mind a gyermeknek, mind önmagának árt, valamint fel kell hívni a figyelmet ennek a jogszabályi következményeire.
Külön ajánlások vonatkoznak az egészségügyi ellátáson túli
teendőkre, kiemelve a társszakmákkal való együttműködést.
Új lehetőség, hogy az információs kapcsolatok az EESZT
rendszer segítségével kibővülnek, így erre vonatkozóan az
alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg:
„A bántalmazás-elhanyagolás mind egészségügyi, mind szociális adatnak minősül. A gyermek sérülésének vagy betegségének körülményeire vonatkozó egészségügyi információ
a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer számára informatív, nélkülözhetetlen adat. Ugyanakkor
az egészségügyi ellátó számára is fontos információ, ha egy
gyermek bántalmazás vagy elhanyagolás okán a szociális,
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszerben gondozásba került. Ezért szükséges, hogy ez az adat is jelenjen
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meg az EESZT rendszerben az adatvédelmi szabályok betartása mellett. Mivel a család- és gyermekjóléti szolgálatok-központok és az alapellátó orvosok között veszélyeztetés esetén kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettség áll fenn, ajánlatos, hogy az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevétele mellett a gyermekvédelemi esetvisszajelző lap és egészségügyi adatlap
(GYSZ4) egészségügyi vetülete kerüljön be az EESZT rendszerbe az adatvédelmi szabályok betartása mellett.”
Az ajánlások gyakorlati végrehajtásának javulását várjuk az
alábbi indikátorok meghatározásától:
1. Hány bántalmazott-elhanyagolt gyermek részesült
egészségügyi ellátásban a veszélyeztetettség időszakában, amikor észlelhetők lehettek a bántalmazás szakmai irányelvében leírt gyanújelek?
2. A gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott bántalmazott-elhanyagolt gyermek hány százaléka részesült
a veszélyeztetettség időszakában egészségügyi ellátásban, amikor a bántalmazás szakmai irányelvben leírt
jelei észlelhetők lehettek?
3. Hány elmaradt egészségügyi szolgáltatói bejelentés
esetében állapítható meg, hogy az ellátás során észlelhető volt a bántalmazás szakmai irányelvében leírt gyanújelek legalább egyike?
4. Az elmaradt egészségügyi szolgáltatói bejelentések
hány százaléka esetében állapítható meg, hogy az ellátás során észlelhető volt a szakmai irányelvben leírt
gyanújelek legalább egyike?
5. Hány esetvisszajelző lap érkezett a család- és gyermekjóléti szolgálattól-központtól a jelzést tevő egészségügyi szolgáltatókhoz?
6. Milyen mértékben változott az esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon, éves konferenciákon való háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői részvétel?

Gondozzuk kertjeinket! I Dr. Kovács Ákos rovata
Dr. Szentannay Judit I házi gyermekorvos, gyermek-gasztroenterológus, Kecskemét
Dr. Dezsőfi Antal PhD I egyetemi docens, Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekklinika, Budapest

Icterusos újszülött
az alapellátásban
Jelentőség

1. 24 órás életkorban jelentkező icterus

Az akut bilirubin encephalopathia (ABE) felismerése és a
krónikus, maradandó neurológiai károsodás megelőzése
(bilirubin-indukált neurológiai diszfunkció – BIND,
kernicterus), emellett a cholestasisszal járó májbetegségek, elsősorban a biliaris atresia minél korábbi felismerése
biliaris atresia esetén a Kasai-műtét sikeressége a minél korábbi diagnózistól függ. 30 napos kor előtt elvégezve a műtétet 49%, 31–90 napos korban 36%, 90 napos életkor után
23% az aránya a gyermekeknek, akik 4 éves korukban még
nem szorultak májtranszplantációra.

Azonnali továbbküldés a szakellátó intézetbe. (Elsősorban
az otthonszülések esetén van a házi gyermekorvosi gyakorlatban jelentősége.)

Definíció

2. 24 órás kortól 14 napos életkorig (kizárólag anyatejjel
táplált csecsemők esetében 21 napos életkorig)
2.1. Általános állapot megítélése
2.2. Patológiás icterusra utaló jelek vizsgálata
2.3. Rizikófaktorok feltérképezése
2.1. Az általános állapot megítélése

Az icterus a bőr, a nyálkahártyák és a sclera sárgás elszíneződése, amelyet a vérben felgyülemlő bilirubin okoz. Láthatóvá az icterus 34-50 µmol/l szérum-összbilirubin felett válik.

Fizikális vizsgálat: Lehetőség szerint természetes fényben
vagy jó megvilágítás mellett sclera, nyálkahártyák megtekintése, bőrre ujjbeggyel gyakorolt nyomást követően az
icterus megítélése.

Hyperbilirubinaemia: szérum-összbilirubin ≥ 17µmol/l (laboratóriumi diagnózis)

A vizsgálat terjedjen ki:

Bilirubin frakciói:
• Direkt bilirubin: konjugált, a májban UDPglucuronsavhoz kötött, vízben oldódó forma; kóros:
összbilirubin ≤ 20%-a direkt bilirubin;
• Indirekt bilirubin: nem konjugált, vízben nem oldódó
frakció.
Elhúzódó icterus:
• 14 napos kor után kizárólag vagy részlegesen tápszerrel táplált, érett újszülöttekben;
• 21 napos kor után kizárólag anyatejjel táplált érett újszülöttekben vagy koraszülöttekben.
A házi gyermekorvos teendői
A fiziológiás icterusos csecsemő rendszeres ellenőrzése,
a szülők megfelelő tájékoztatása, valamint a patológiás
icterus korai felismerése.
1.

24 órás életkorban jelentkező icterus

2.

Icterus 24 órás kortól 14 napos életkorig

3.

Teendők elhúzódó icterus esetén

4.

Nem patológiás icterusos újszülött ellátása

• A csecsemő általános viselkedésére, fejlődésére:
aluszékonyság, etetési nehézségek, születés óta lassult
súlyfejlődés, SGA (small for gestational age),
LGA (large for gestational age), koraszülöttség;
• A széklet, vizelet színére, lehetőleg tekintsük meg, vagy
kérjük meg a szülőt fotók készítésére (acholiás széklet,
sötét vizelet – biliaris atresia gyanúja), székletszínskála
használata (1. sz. melléklet);
• Az arcon látható dysmorphiás jelekre
(Alagille-szindróma);
• A bőrön, nyálkahártyákon észlelt sápadtságra,
petecchiákra, haematomákra, phlethorreára,
excoriatióra (viszketés, PFIC);
• Szülési sérülésekre, cephalhaematomára;
• Esetleges szívzörejre (Alagille-szindróma);
• A has vizsgálatára (hepato-splenomegalia,
hasi distensio);
• Neurológiai tünetek észlelésére.
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2.2 Patológiás icterusra utaló eltérések vizsgálata
Alarm tünetek, patológiás icterusra utaló eltérések esetén
szakellátásba küldés indokolt.
Patológiás icterus jellemzői:
• Kezdet: 24 órás életkor előtt vagy 2 hetes kor után
• Bilirubin: direkt bilirubin >20%, vagy 25µmol/l felett
Összbilirubinszint (µmol/L)

Kórházi elbocsájtáskor mért összbilirubin vagy TcB a közepes rizikójú zónában
37–38. terhességi héten születés
Testvér csecsemőkori icterusa
Diabeteses anya macrosom magzatja

Életkor (óra)

Rizikó nélkül

Magas rizikó

24–48

210

180

48–72

250

210

Késői köldökellátás

72–120

260

220

Rizikót csökkentő tényezők

> 120

300

260

A folyamat jellemzője: napi 85 µmol/l feletti emelkedés
Táplálás: súlygyarapodás megindulásának késése, hányás,
rosszul táplálható csecsemő
Széklet, vizelet: acholiás széklet, megkésett meconiumürítés,
sötét vizelet
A has vizsgálatakor észlelt hasi distensio (obstructio,
ascites) vagy hepatosplenomegalia (infekció, haemolysis,
májbetegség)
Infekcióra utaló tünetek
Neurológiai tünetek: hypotonia, a nyak hátrafeszítése
(retrocollis), opisthotonus, görcsök, éles, cephalikus sírási hang
A legmagasabb szérum-összbilirubinszint már általában a
gyermek hazaadását követően jelentkezik, ezért figyelni kell
az indirekt bilirubin neurotoxikus hatására, az akut bilirubin
encephalopathia kialakulására. Bilirubin indukálta neurológiai diszfunkció (BIND) értékelése (2. sz. melléklet).
2.3. Rizikófaktorok feltérképezése
Súlyos hyperbilirubinaemia kifejlődésének rizikófaktorai
Major rizikófaktorok
Kórházi elbocsájtáskor mért összbilirubin- vagy TcB(transcutan bilirubinmeghatározás) szint a magas rizikójú
zónában
Az élet első 24 órájában jelentkező icterus
Vércsoport-inkompatibilitás (0-s vagy Rh-negatív anyai vércsoport), ismert anyai haemolitikus betegség
Koraszülöttség, SGA
Korábban fototerápiát igénylő testvér
Cephalhaematoma, suffusiók
A terhesség alatti anyai vagy újszülötti infekció
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Minor rizikófaktorok

Vacuum extractio

Kórházi elbocsájtáskor mért összbilirubin vagy TcB az alacsony rizikójú zónában
41. gesztációs héten születés
Cumisüvegből vagy tápszerrel való táplálás
72 órás életkor utáni kórházi elbocsájtás
Házi gyermekorvosi teendők:
• Ha a gyermek általános állapota jó, fejlődése megfelelő,
nincsenek magas rizikóra utaló eltérések, akkor a szülőket fel kell világosítani arról, hogy milyen tünetek esetén
(alarm tünetek) forduljanak azonnal orvoshoz, kontroll
a következő státusvizsgálat alkalmával.
• Abban az esetben, ha a gyermek általános állapota, fejlődése megfelelő, magas rizikócsoportba tartozik, akkor
a szülők és a védőnő megfelelő tájékoztatása mellett
2 hetente kontroll vizsgálat javasolt.
• Ha patológiás icterusra (alarm tünetek) utaló eltéréseket
találunk, laboratóriumi vizsgálat (lásd elhúzódó icterus)
és a leletektől függően szakellátásba utalás javasolt.
• Ha bizonytalanok vagyunk az icterus megítélésében,
vagy a területi laboratóriumi vizsgálat nem elérhető,
szintén javasolt a szakellátásba utalás.
3. Teendők elhúzódó icterus esetén
• Ismételt fizikális vizsgálat (lásd fent), mely feltétlenül terjedjen ki a széklet és a vizelet megtekintésére.
• Acholiás széklet, direkt hyperbilirubinaemia sürgős
hepatológiai centrumba irányítást igényel!
• Ha a gyermek általános állapota, fejlődése jó, széklete
nem acholiás, icterusa egyértelműen oldódik, elegendő
4 hetes korban végeztetni laboratóriumi vizsgálatot.
• Elhúzódó icterus, illetve alarm tünetek esetén laboratóriumi vizsgálat végzendő: össz- és direktbilirubinmeghatározás, GOT, GPT, GGT, LDH, albumin, vércukor,
vérkép, CRP, teljes vizelet és vizeletbaktérium.
• Házi gyermekorvosnak képalkotó vizsgálatot végeztetnie
nem szükséges.

Bhutani-féle nomogram:
A 35. gesztációs hét után született újszülötteknél kórházból
való elbocsátáskor vett összbilirubin-érték előre jelzi, hogy a
következő mért érték milyen valószínűséggel esik a magas rizikójú (> 95 pc) zónába.

Tanácsok a szülők számára:
• Az icterust napközben, a gyermeket levetkőztetve,
természetes fényben figyelje meg.
• Szoptassa gyermekét gyakrabban, napközben akár
1,5-2 óránként, és éjszaka se hagyja 4 óránál hosszabb
időt aludni. A cél 8–12 étkezés 24 óra alatt. Hiba az
anyatejes táplálás leállítása.
• Tápszeres táplálás esetén is növelni kell a táplálás
gyakoriságát, napközben 2-3 óránkénti etetés javasolt.
• Figyelni kell a napi székletürítés gyakoriságát, ebből
következtethetünk arra, hogy elegendő-e
a táplálékbevitel.
• A csecsemő napoztatása veszélyes, a gyermek
dehidrációjához vezethet, így nem javasolt.
Mellékletek

4.	Legfontosabb házi gyermekorvosi tudnivalók
a nem patológiás icterusos gyermek esetében

1. sz. melléklet: Csecsmőkori székletszínkártya

• Korai hazaadás (48 órás életkor) esetén fokozott
ellenőrzés szükséges.
• Ha a védőnő a hazaadáshoz képest az icterus mélyülését jelzi, esetleg az icterusos újszülött állapotát nem
tartja megnyugtatónak, vagy nehezen táplálható, akkor
soron kívüli házi gyermekorvosi vizsgálat javasolt.
• Szemrevételezéssel, a Kramer-séma használatával
az icterus, illetve bilirubinszint meghatározása
bizonytalan, nem ajánlható.
• Az icterusos csecsemő anyatejes táplálását
leállítani hiba, cél a napi 8–12-szeri étkezés.
• Tápszeres csecsemők esetében legyen meg
a 150 kcal/kg kalóriabevitel naponta.
• Nem javasolt pluszfolyadék vagy dextrózoldat
rutinszerű adása.
• A védőoltások szabályos rendben beadhatók,
halasztásuk az icterus miatt nem indokolt.
• Azoknál a csecsemőknél, akik akut bilirubin
encephalopathia miatt álltak kezelés alatt,
hosszú távú neurológiai követés javasolt.
• Azoknál az újszülötteknél, akiknél 340 µmol/l feletti
összbilirubinszintet mértek, 3 hónapos korban ismételt
hallásvizsgálat javasolt.
Minden szülő figyelmét hívjuk fel arra, ha a következő tüneteket észleli, soron kívül forduljon orvoshoz:
• az újszülött táplálhatatlan, nehezen ébreszthető, tónustalan, éles, fejhangú sírás tapasztalható;
• a széklete színtelen vagy fehér, vizelete barna;
• a korábban észlelt, eltűnő sárgaság ismét megjelenik,
mélyülni kezd.

2. sz. melléklet: Bilirubin indukálta neurológiai diszfunkció
(BIND) értékelése
Súlyos hyperbilirubinaemia kifejlődésének rizikófaktorai
Klinikai jelek

Pont
Éberségi állapot

Normál

0

Aluszékony, de ébreszthető,
csökkent táplálékbevitel

1

Aluszékony, nehezen táplálható, gyenge
szopási képesség vagy nyugtalanság

2

Ébreszthetetlen, táplálhatatlan, görcsök

3

Izomtónus
Normál

0

Enyhe vagy közepes hypotonia

1

Enyhe vagy közepes extensor
tónusfokozódás hypotoniával váltakozva

2

Retrocollis és/vagy opisthotonus

3
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3. sz. melléklet: Újszülöttkori hyperbilirubinaemia differenciáldiagnosztikája

Sírás
Normál

0

Ébresztéskor éles, cephalikus sírási hang

1

Éles sírási hang, nehéz megnyugtatni

2

Vigasztalhatatlan sírás vagy erőtlen,
hiányzó sírás

3

Hyperbilirubinaemia
típusa
Indirekt
(nem konjugált)

Haemolysis
Gyakori
Vércsoportinkompatibilitás:
ABO, Rh-faktor, minor
antigének

A BIND score jelzi az akut bilirubin encephalopathia kialakulását és súlyosságát.

Infekció

Haemolysis
nélkül
Gyakori
Anyatejes sárgaság
Diabeteses anya
újszülöttje
Sérülések,
cephalhaematoma

Ritka
Fiziológiás sárgaság
Haemoglobinopathiák:
Polycythaemia
thalassemia
Ritka
VörösvérsejtHypothyreosis
enzimdefektusok:

7–9 pont: előrehaladott ABE – sürgősségi beavatkozást igényel (vércsere indokolt)
4–6 pont: Közepes ABE – azonnali intézkedés, beavatkozás
szükséges (fototerápia vagy vércsere)

G6PD, pyruvate kinase Immun
thrombocytopenia
Vörösvérsejt-

1–3 pont: ABE gyanújelei észlelhetők, összbilirubinszinttől
függően beavatkozás szükséges

membrándefektus:
sphaerocytosis,
ovalocytosis

A glucuronyl
transferase mutációja
(Crigler–Najjar-,
Gilbert-szindróma)
Pylorus stenosis

Direkt (konjugált)

Gyakori
Húgyúti fertőzés, TORCH fertőzés, neonatalis
hepatitis, sepsis
Ritka
Biliaris atresia, cystas fibrosis, anyagcserebetegségek (pl. galactosaemia, tyrosinosis)

ICTERUSOS CSECSEMŐ

Életkor

< 24 óra
Általános állapot megítélése:
-

Nem jó

jól táplálható
aktív
6-7 nedves pelenka/nap

Jó

Magas rizikót jelentő állapotok:

24 óra – 2 hét
(Egyértelműen
csökkenő icterus
esetén 4 hét)

Patológiás icterusra utaló jelek:
-

világos széklet és sötét vizelet
„beteg” benyomását kelti
összbilirubinszint emelkedése > 85 µmol/liter/nap
Fizikális eltérések (hepatomegália,
cephalhaematoma...)

Labor: diBi
Elhúzódó
icterus

(Egyértelműen
csökkenő icterus

Széklet és vizelet
színellenőrzése

esetén 4 hét)

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
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Megfelelő

Bármelyik kóros

-

vércsoport-inkompatibilitás
koraszülöttség
cephalhaematoma, sérülések
haemolitikus betegségek
infekció
lassult súlyfejlődés (főként anyatejeseknél)

kontroll 4 hetente
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Hol terem a gyógyszer?
Röviden a klinikai vizsgálatokról
A gyógyszerkutatás, -fejlesztés és a klinikai orvostudomány
elválaszthatatlan egymástól. A híd szerepét az experimentális farmakológiától a betegek gyógyításáig a klinikai farmakológia tölti be. Cikkünkben az úgynevezett beavatkozással
járó vizsgálatokról lesz szó, ezen belül is a gyógyszerjelöltek
vizsgálatáról. Nem lesz szó az orvostechnikai eszközök kipróbálásáról (pl. gyógyszeradagoló eszköz), fejlett terápiás
készítményekről (sejt- és génalapú eljárások), valamint a beavatkozással nem járó vizsgálatokról (adatgyűjtés szokásos
betegellátás során epidemiológiai módszerekkel).

• a gyógyszer legyen mentes minden idegen anyagtól,
szennyeződéstől,
• gyógyszert két ellenkező betegségtípuson kell kipróbálni, mert az egyiket alapvető tulajdonságai alapján,
a másikat véletlenszerűen gyógyítja meg,
• a kiválasztott gyógyszer feleljen meg a betegség
súlyosságának,
• ne összetett, hanem egyszerű betegségekre
alkalmazzuk,
• a hatás ideje megfigyelendő, hogy elkülönítsük
a szándékoltat és a véletlent,
• a gyógyszer hatását folyamatosan vagy több kóresetnél észlelnünk kell, ellenkező esetben a kifejtett hatás
a véletlennek tulajdonítható,
• a vizsgálódás emberi szervezetben történjék, mert
a gyógyszer oroszlánban vagy lóban való kipróbálása
nem bizonyító erejű az emberre nézve.
A gyógyszervizsgálatok során az adatok mérésének pontossága, hitelessége elengedhetetlen követelmény. Mindennél
fontosabb azonban a vizsgálatban részt vevő személyek biztonsága és adataik védelme. A háborús és börtönkísérletek
embertelenségéből okulva a Nürnbergi kódex, majd a Helsinki nyilatkozat egységes keretbe foglalta a humán-orvosbiológiai kutatások szabályrendszerét.

Az utóbbi évszázadban a megfigyelésen alapuló, empirikus
orvoslást egyre inkább felváltotta a bizonyítékokon alapuló
orvoslás, mely az új gyógyszerek bevezetésekor megköveteli a megfelelő számú és tulajdonságú beteganyagon végzett,
szigorúan szabályozott, statisztikailag pontosan igazolható
eredményeket. Ideális az lenne, ha minden vizsgálat esetén
jól mérhető, statisztikai szempontból is értékelhető kemény
végpontokat kapnánk (pl. a kardiovaszkuláris események
számának csökkenése), sok esetben azonban csak úgynevezett „surrogate”, puha végpontokkal, biomarkerekkel számolhatunk (pl. vaszkuláris markerek változása).
A klinikai vizsgálatokra vonatkozó első módszertani útmutató Avicenna 1025-ben megjelent A gyógyászat kánonja című
művében szerepel, melyben meghatározza mindazt, ami lényegében ma is a GCP (good clinical practice) alapjának minősül, vagyis hogy:

A gyógyszerfejlesztés tehát szigorú nemzetközi szakmai,
jogi és etikai szabályzók mentén történik. Így jönnek létre
a hagyományos gyógyszerek (szerves vagy szervetlen vegyületek), a biológiai készítmények (rekombináns fehérjék,
hormonok, monoklonális antitestek), a mikroorganizmusok
vagy növények által termelt antibiotikumok, alkaloidok, az
immunológiai gyógyszerek (vakcinák, szérumok), valamint
az úgynevezett árva gyógyszerek (ritka kórképek gyógyszerei). Egy gyógyszerjelölt készítmény útja 10-15 évig tart,
amíg törzskönyvezik, és gyógyszer lesz belőle.
A klasszikus gyógyszerfejlesztés napjainkra sokat változott.
Lehetővé vált, és egyre népszerűbb az úgynevezett vezérmolekulák tervezése – amikor több ezer molekulából számítógépes szimulációval kiválasztják a leginkább megfelelőt –, ezek optimalizálása, a szintetikus molekulák előállítása, a hatóanyagok optimális gyógyszerészeti formulációinak
kialakítása.
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Ebben a preklinikai fázisban történik az adott molekula
genotoxicitásának-mutagenitásának, esetleges karcinogén
hatásának, reprodukcióra, immunrendszerre gyakorolt hatásának, valamint a lokális tolerálhatóságának vizsgálata is.
Az állatkísérletekre is szigorú szabályozás vonatkozik.
Humán-fázisvizsgálatok
A humánklinikai vizsgálatok célja a kérdéses gyógyszerjelölt
anyag klinikai hatásosságának (efficacy), biztonságosságának
(safety) és a tolerálhatóságának (tolerability) felmérése.
Fázis 0.:

Röviden a fejlesztés lépcsőiről
Preklinikai vizsgálatok
A preklinikai vizsgálat a kutatások laboratóriumi és állatkísérletes fázisát jelenti, amely rendkívül időigényes – többéves –
és költséges folyamat. A kísérleti állatok száma etikai és financiális okokból mára jelentősen lecsökkent, mondhatni minimalizálódott. Bár általában nem hagyható el teljesen, olyan is előfordul (pl. biotechnológiai készítmények esetében), hogy nem
is lehetséges állatmodellt használni.
A preklinikai fázisban vizsgálják a készítmény elsődleges és
másodlagos farmakodinamikáját: a tervezett és a közvetlen terápiástól eltérő hatását, a biztonsági tényezőket, a dózis-hatás
görbét, a szer akut és krónikus toxicitását. Ma már történelmi
jelentőségűnek mondható az állatkísérletekből ismert medián
halálos dózis (LD50). Ehelyett ma a maximális nem halálos dózis fogalmát használjuk.

Mikrodozírozó vagy explorációs vizsgálatok – kisszámú önkéntesen, a terápiásnak vélt adag század-, ezredrészével végzik. Általában jelölt molekula, mellyel vizsgálható a humánfarmakodinámia és -farmakokinetika, pontosabban tervezhető a fázis I. dózistartománya, valamint igazolható, hogy a molekula az állatkísérletes fázisban tapasztaltaknak megfelelően
hat az emberben is.
Klasszikus fázisvizsgálatok
A vizsgálatok feltáró (exploratív) fázisaiban (fázis I-es és fázis II-es vizsgálatok) a gyógyszerjelölt anyag hatását, biztonságosságát térképezik fel, majd az így kapott előzetes eredményeket a megerősítő (konfirmatív) fázisok során (fázis III. és
fázis IV.) nagyszámú pácienst tartalmazó beteganyagon igyekeznek igazolni (részletesen lásd a táblázatban).
A klinikai gyógyszervizsgálatok fázisai
Exploratív fázis

Konfirmatív fázis

Fázis I.

Fázis II.

Fázis III.

Fázis IV.

20–200 egészséges önkéntes

100–300 beteg

5000–10 000
beteg

> 10 000 beteg

Differenciálás
Biztonságosság
Biztonságosság
Hatásosság
a terápiás
Maximálisan toHatásosság
Mellékhatásprofil célcsoportban
lerálható humánMellékhatásprofil
Mellékhatásprofil
dózis

Átlagosan 1 év

Átlagosan 2 év

4–6 év

A gyógyszer
további egész
piaci élete

Fázis I.:
A humánvizsgálatok (fázis I., lásd később) során alkalmazandó dózis megállapításához a vizsgált gyógyszer induló adagját
az úgynevezett hatásmentes dózis (no observed effect level –
NOEL) vagy a mellékhatásmentes dózis (no observed adverse
effect level = NOAEL) 1/10–1/100 részében állapítják meg.
A különleges megfontolást igénylő hatóanyagoknál alkalmazzák a várható minimális biológiailag hatásos dózist (minimal
anticipated biological effect level = MABEL).
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Legtöbbször ez a fázis az első a humánvizsgálatok sorában
(first in man – FIM), ezért ez nagy elméleti jelentőségű és gyakorlati kockázatú vizsgálat. Ebben a fázisban a vizsgálatok
egészséges önkéntesek bevonásával történnek, akiket pénzbeli juttatás illet az esetleges kellemetlenségekért, illetve a
kockázatvállalásért.
Ebben a fázisban igen fontos a farmakogenomika és a
farmakogenetika szerepe: az egy nukleotidot érintő polimorfizmus (single-nucleotid polyporphism – SNP) vizsgálata alapján

a készítmény szervezeten belüli sorsára lehet következtetni.
Ez a módszer már a jövőbeli, egyénre szabott célzott terápia
irányába mutat.
Léteznek úgynevezett különleges megfontolást igénylő
szerek, amelyek többszörös hatásmechanizmusúak, vagy
kaszkádmechanizmust eredményeznek, esetleg kifejezett
receptor-interakció jellemző rájuk. Ezekben az esetekben
még inkább lényeges a vizsgálat körültekintő tervezése,
többszörös biztonsági lépcsők beiktatása.
Az ezt követő fázisok már betegeken zajlanak. A betegek
részvétele a vizsgálatokban itt is kizárólag önkéntesen történhet, a résztvevők bármikor kiléphetnek a vizsgálatból.
A fázis I.-től eltérően azonban anyagi juttatás már nem adható nekik. A kezeléstől várható előnyt és az esetleges kockázatot minden esetben részletesen ismertetni kell a résztvevőkkel.
Fázis II.:
II/a pilot fázis: működésképességi igazolás (proof of
concept), általában kisszámú betegen végzett, sokszor nyílt,
nem randomizált „próbavizsgálat”.
II/b vagy klasszikus fázis II-es vizsgálat: a fázis II.
randomizált, általában placebokontrollos, kettős vak maszkolású vizsgálat, mely „ideális betegeken” történik, vagyis
olyan személyeken, akiknek nincs egyéb társbetegségük, állapotuk stabil, nem szednek más gyógyszert, vagy azok a
vizsgálat idejére elhagyhatók.
Ebben a fázisban a legfontosabb cél a biztonságosság, a
leggyakoribb heveny mellékhatások megismerése, a terápiás hatékonysági, farmakodinámiás adatok gyűjtése.
Mivel az adott készítmény további fejlesztéséről ennek a
fázisvizsgálatnak az eredményei alapján döntenek, lassan,
hosszabb távon mérhető hatásprofil esetén a kiegészítő,
surrogate végpontok (pl. biomarkerek) meghatározása rendkívül hasznos lehet.
Fázis III.:
A vizsgálatok körülbelül 80%-a idetartozik, a nyilvánosság
számára ez a legismertebb fázis. Általában nemzetközi szinten, számos vizsgálóhelyen, több ezer beteggel, hagyományos betegellátó helyeken zajlik. Ez a gyógyszer törzskönyvezése előtti utolsó fázis.
Ezek a vizsgálatok konfirmatív, megerősítő jellegűek, céljuk a terápiás, illetve farmakodinámiás hatékonyság mérése, esetleg összehasonlítás más, hasonló hatású kompetitív gyógyszerekkel, az adagolási rend finomítása, a
mellékhatásprofil pontosítása, populációs farmakokinetikai,
farmakogenetikai, farmakoökonómiai adatok megismerése,
pontosítása.
A fázis III-as vizsgálatok nem csupán a vizsgált szer gyógyszerként való regisztrációjának követelményeit elégítik ki,
hanem a bizonyítékokon alapuló orvoslás magas színvonalú argumentumai is.

Fázis IV.:
Az e fázisban a gyógyszer törzskönyvezését követően, rutin
klinikai alkalmazása során végzett vizsgálatok célja a terápiás hatás, a pontos indikáció, az adagolási rend, más hasonló
hatású szerekkel való összehasonlítás, a mellékhatásprofil,
az esetleges interakciók, a populációs adatok további pontosítása.
A „real life” vizsgálatok során a célpopuláció kiszélesedik,
ezek során visszajelzést kapunk arról, hogy a klinikai farmakológiai vizsgálatok eredményei milyen hatékonysággal
mentek át az orvosi köztudatba.
Mivel a klasszikus randomizált, kontrollált vizsgálatokban
a beteganyag szigorú szelekciója miatt kieshetnek például bizonyos életkori tartományok, esetleg társbetegségekben szenvedő páciensek, gyakran nagyon nehéz elegendő
számú alanyt beválogatni az adott vizsgálatba. Társbetegségek előfordulása esetén bizonyos kezelések során olyan
gyógyszer-interakciókkal találkozhatunk, amelyek korábban
nem fordultak elő. Ezek a vizsgálatok fontos gyógyszerbiztonsági adatokat szolgáltatnak (farmakovigilancia).
Az elméleti tudományoktól a klinikumig az alapkutatások, a
preklinikai, a klinikai humán-fázisvizsgálatok, az obszervációs vizsgálatok és a metaanalízisek eredményeinek a betegellátásban való hasznosításával a transzlációs medicina
foglalkozik.
Néhány fogalom a vizsgálati technikákkal kapcsolatban:
A beteganyag definiálása: Az „ideális” betegpopuláció kiválasztása szigorúan meghatározott beválogatási (inclusion
criteria) és kizárási kritériumok (exclusion criteria) alapján
történik. Ezeket együttesen beválasztási kritériumoknak
(eligibility criteria) nevezik.
Csoportképzés: Egy klinikai vizsgálat során nem a résztvevő egyének, hanem különböző szempontok alapján kialakított csoportok adatainak elemzése a cél.
Randomizálás: Az értékelés torzítását csökkentő egyik legfontosabb módszer, melynek során a vizsgálni kívánt populáció alanyai véletlenszerű besorolás alapján kerülnek a különböző kezelési csoportokba, így képezve az egyes vizsgálati
„karokat”. Hasonló tulajdonságokkal rendelkező, megfelelően homogén kontrollcsoportok létrehozásával a véletlenszerűen ható tényezők megoszlása várhatóan egyenletesebb
lesz a különböző vizsgálati karokon. A randomizálás több
formája használatos. Az egyszerű randomizáció hátránya,
hogy kis mintaszámnál esetleges kieséskor könnyen felborul a kezelési karok egyensúlya. Komplett blokkrandomizáció
során az egyes vizsgálóhelyek és kezelési csoportok számának figyelembevételével kialakított blokkokon belül zajlik a
randomizáció. Kombinálható csoportrandomizációval, ahol
a tervezett létszámot bizonyos szempontok alapján csoportokra bontják.
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Kontrollcsoport – a vizsgálat típusától és a vizsgált készítménytől függően lehet:
1.

Önkontroll (keresztezett elrendezés, amelyben az alanyok az egyik vizsgálati periódusban kapnak vizsgálati készítményt, a másikban nem): ebben az esetben az
alanyok paramétereit hasonlítják össze a két periódus
alatt.

2.

Csoportkontroll (aktív kontroll referenciakészítménnyel
vagy placebokontroll): ebben az esetben a gyógyszerjelölt hatását egy másik készítménnyel vagy placebóval
hasonlítjuk össze. A vizsgálatok tervezése során előre
meg kell határoznunk, hogy mi a várható különbség két
vagy több beavatkozás vagy kezelési mód hatása között. Ha azt feltételezzük, hogy a két szer hatása nem
különbözik, bio-egyenértékűségi vagy terápiás egyenértékűségi vizsgálatról beszélünk. Ha azt kívánjuk igazolni, hogy a tesztkészítmény hatása nem marad el a referenciakészítményétől, akkor úgynevezett non-inferiority
vizsgálatot tervezünk, ha viszont arra számítunk, hogy
a tesztkészítmény a jobb, akkor superiority vizsgálatról beszélünk.

Legelterjedtebb a két csoport alkalmazása. Ezek lehetnek
keresztmetszeti csoportok, ilyenkor rövid idő alatt történik
meg a kezelés, és ezt követően értékelik az egyes csoportok között ennek következtében kialakult különbségeket.
A hosszmetszeti vizsgálatok során egy hosszabb vizsgálati periódus elején és végén hasonlítják össze a mért paramétereket a különböző csoportokban. Mindeközben arra is
ügyelni kell, hogy a vizsgálat során az egyenlőtlen kiesési
arány következtében ne módosuljon számottevően a csoportok összetétele.
A csoportok elrendezése lehet párhuzamos, ahol egy csoport a teljes vizsgálat során végig egy adott kezelést kap
(ilyenkor dózisemelési stratégia is megvalósítható), vagy keresztezett, amikor az adott kezelésben részesülő és a kontrollcsoport a vizsgálat során felcserélődik. Ennek feltétele,
hogy a betegek állapota a vizsgált paramétertől eltekintve
egyébként változatlan legyen, a kezelésnek ne legyen elhúzódó hatása, és hogy megfelelő kimosási periódus biztosítható legyen a két kezelési periódus között.
A fázis I-es vizsgálatok során gyakran használt módszer a
„latin négyzet” elrendezés, amely során a vizsgálatban részt
vevő minden csoport vagy személy minden kezelést megkap különböző sorrendben, így saját maga kontrolljaként és
csoportkontrollként is szerepel. Ugyancsak sajátos csoportkialakítás a sztratifikálás, amikor a vizsgálat tervezése vagy
már lezajlása után hoznak létre homogén alcsoportokat például nem, életkor szerint.
Napjainkban a gyors, webalapú adatgyűjtés megteremtette
az adaptív vizsgálati technika alkalmazásának lehetőségét.
Ez a módszer komoly statisztikai hátteret igényel, mivel vizsgálat közben több interim analízis történik. Ezek eredményeit független szakértő bizottság elemzi, és dönt a vizsgálati
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terv esetleges módosításáról, például a betegszám változtatásáról vagy akár a play the winner stratégia alapján a kezelési karok arányának változtatásáról. A „vakság” feloldása
előtt a vizsgálati hipotézis módosítása lehetséges például
az eredeti „jobb, mint a másik” (superiority) vizsgálati hipotézis „nem rosszabb, mint a másik” (non-inferiority) hipotézisre váltásával. Nagyon fontos ilyenkor a még elfogadható különbség klinikai és statisztikai meghatározása és az ennek
bizonyításához elégséges számú minta biztosítása. Szintén adaptív változtatás az elsődleges és másodlagos végpontok felcserélése vagy az ezekből kialakított összetett
végpont (composite endpoint) kialakítása.
Maszkolás: A vizsgálat résztvevői nem tudják, melyik vizsgálati alany kap hatóanyagot, melyik placebót vagy más
komparátorszert. Ez azért szükséges, mert amennyiben a
közreműködők – akár a beteg, akár a vizsgálószemélyzet –
ismernék a kezelési karokat, az nagymértékben növelné a
torzítás lehetőségét.
• Nyílt (maszkolás nélküli) vizsgálat: speciális esetekben (bio-egyenértékűségi vizsgálatok, fázis III-as vizsgálat végén) alkalmazható módszer;
• Szimpla (egyszeres) vak maszkolás: a vizsgáló személyzet ismeri az alkalmazott kezelést, a vizsgált személy nem. Ez a módszer egyre inkább háttérbe szorul.
• Dupla (kettős) vak maszkolás: sem a személyzet, sem
a beteg nem ismeri, az alany melyik vizsgálati karon
van. Bizonyos készítmények esetében szükség lehet
vegyes maszkolásra, például gyógyszerész állítja ös�sze a készítményt, infúziót, ilyenkor a készítményt ismerő személy nem vesz részt közvetlenül a beteg kezelésében.
• Álcázott adagolási (double dummy) technika: abban
az esetben alkalmazzák, ha a vizsgálati készítmény és
a komparátor vagy placebo könnyen megkülönböztethető. Ilyenkor két készítményt kap a beteg.
Kódtörés: A vizsgálóorvosnak lehetősége van megtudni az
adott betegről, hogy melyik vizsgálati karon van. Vészhelyzetben indokolt lehet, ha terápiás konzekvenciája van, például túladagolás történt, és létezik antidotum.
Kiegészítő kezelés: Gyakran alkalmazott módszer a klinikai
vizsgálatok során. Többféle módozata ismert:
• Add-on kezelés: a vizsgálatban alkalmazott készítmény a hagyományos, elfogadott terápia mellé épül
be, senki nem marad kezelés nélkül, az sem, aki a klinikai vizsgálat során a placebokarra kerül. Súlyos, krónikus, progrediáló betegség esetén, ahol a beteg állapota terápia hiányában romlana, etikailag ez elfogadható.
• Rescue vagy escape kezelés: sürgős, életmentő beavatkozás állapotromlás, életveszély miatt. Minden
olyan kezelés, amely nem szerepel a vizsgálati protokollban, de akár az alapbetegség, akár egy új kórállapot miatt szükséges.

Placebokezelés: Bővülő irodalma van, hatása pszichológiailag jelentősen különbözik a nem kezeléstől. A kontrollcsoport a vizsgálati készítménnyel megegyező kiszerelésű, megjelenésű, de hatóanyagot nem tartalmazó tablettát, injekciót kap. Egy vizsgálat kezdeti fázisába beiktatott
placebo „run-in” periódus segítségével kiszűrhetők az esetleges placeboreaktorok, felmérhető a beteg-compliance.
Placeboreaktorok hatóanyag nélküli készítmény esetén is
szignifikánsan mutatnak pozitív vagy negatív választ, így az
ő részvételük a vizsgálatban torzítaná az eredményt. Gyermekkorban speciálisan szigorú etikai szabályok vonatkoznak a placebokontrollos vizsgálatokra.
Néhány gondolat a gyógyszerfejlesztés gazdasági vonatkozásairól

Irodalom:

A hozzáférhető adatok szerint 25 000–50 000 lehetséges, megvizsgált, „screenelt” molekulából kb. 1250 kerül preklinikai vizsgálatra, ezekből 25 humán fázisba,
5-öt törzskönyveznek, amelyek közül 1 lesz profittermelő gyógyszer. Az originális készítmények szabadalmi ideje 10-20 év, ami a kutatási fázist is beleszámolva 8-10 évre
rövidül a generikus készítmények megjelenéséig. A gyógyszer árát végül az engedélyező hatóság (FDA, EMA) szabja meg komparativitás alapján. 10 termékből 7 nem termeli ki a fejlesztés költségét, egy nullszaldós, és kettő hoz
majd végül profitot, ezekből is néhány lesz csak igazi kas�szasiker (blockbuster), piaci bevezetését követően egymilliárd dollár fölötti bevétellel. (A blockbuster filmek ezt egy
hónap alatt hozzák, a számítógépes játékok a megjelenés
előtt hat hónappal.)
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A váladékos szem

Válogatott gondolatok
a hétköznapi gyakorlat szemszögéből
„Tiszta váladék a gyerek szeme, rémesen néz ki! Doktornő,
mit csináljak?” Ugye minden gyakorló gyermekorvos számára ismerős ez a riadt hangon elhangzó kérdés vagy valamilyen változata? Ilyenkor a következőkben általában a
kamilla használatának hasznosságáról érdeklődnek a szülők, majd rögtön utána a „mossam, ne mossam?” dilemma
következik.
Megannyi jogos, fontos kérdés. És tényleg, vajon mikor riasztó a váladék, köznyelven a csipa megjelenése? Okozhat-e látásromlást, ha összeragadt a gyerek szeme? Mikor
legyinthetünk a tünetekre, és mikor kell azonnal kórházi ellátásra gondolnunk? Mik a korszerű ellátás lépései?
Bár a váladékos szem néhány kivételtől eltekintve valóban
nem jelent életet veszélyeztető állapotot, gyakorisága miatt mindenképpen érdemes elgondolkodni a lehetséges
okokról és a szükséges vagy éppen szükségtelen terápiákról. Vegyük sorba tehát az alap- és a társuló tüneteket, a
lehetséges leggyakrabban előforduló kórokokat, majd a ritka és/vagy súlyosabb kórformákat. Végül ejtsünk szót arról, hogy mikor tesszük azzal a legjobbat, ha nem teszünk
semmit, mikor szükséges a gyermekorvos és mikor a gyermekszemészetben jártas szakember segítségét kérni, és
mik a szakirodalomban ajánlott terápiás lépések.
Az alábbi összefoglalóban a szokásostól eltérően nem a
kórokozók felsorolásával, hanem a tünetek – váladék, pirosság, duzzanat, fájdalom, homályosság, látásromlás –
részletes leírásával indítjuk a közös gondolkodást. Most,
a COVID-19 második hulláma idején a betegellátás gyakran nem a személyes találkozással, hanem az elolvasással,
meghallgatással indul, a szakmai megfontolások mellett
igyekszünk azonosítani azokat a mindennapokban használt jellemző kifejezéseket is, amelyekkel általában hozzánk fordulnak a betegek és a hozzátartozók.
Váladék
Az, hogy a szemben megjelenő váladék mennyire sok vagy
mennyire csúnya, szubjektív megítélés kérdése, tehát önmagában nem irányadó. Előfordul, hogy egészen kevés
könnyezést már ijesztő váladékozásnak ítél meg a szülő,
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s olyan is megtörténik, hogy a kisgyermek hónapokig hámló, viszkető szemhéjakkal, beszáradt váladékkal él, és ellátás
nélkül marad, mert a környezet a tünetet a kisdedkor természetes jellemzőjének tartja. Érdemes tehát megvizsgálnunk
a leggyakoribb váladékformákat és legvalószínűbb okaikat.
Haladjunk az enyhébb tünetektől a súlyosabbak felé.
1. Víztiszta, nagyobb könnycsepp a szemben, mely rendszerint megül a belső zugban, és akár órákig sem gördül
ki a szemből
Általában csecsemőknél látjuk, a könnycsatorna szűkülete
vagy elzáródása okozza, bár ez utóbbi esetben kezelés nélkül a felülfertőződés miatt a víztiszta könnycsepp lassan
opálossá és sárgászöld színűvé válhat. Víztiszta könnyezést okozhat idegentest, a szaruhártya horzsolása okozta
irritáció. Nagy mennyiségű irritatív könnyezésnél, mely a
születés óta fennáll, gondolni kell a szemnyomás emelkedésével járó kórképekre, ekkor azonban egyéb jellegzetes
tünetek is jelen vannak.
2. Kevés opálos váladék a belső szemzugban
Leggyakrabban szemszárazság vagy krónikus blefaritisz
talaján kialakult hámsodralék, mely a könnyel vegyülve
szürkésfehér, néha letörléskor hosszan nyúló, zselészerű
váladékot képez. A szürkésfehér felrakódás, a „tiszta csipa” lehet csupán beszáradt érzelmi könnyezés (sírás) utáni könny is.
3. Nagyobb mennyiségű nyákos, könnyes víztiszta váladék
Általában vírus okozza, az ilyen típusú váladékozásnál
azonban az esetek többségében a vírusos konjunktivitiszre
jellemző egyéb tünetek is megjelennek.
4. Vajszínű, sárga vagy zöldessárga váladék a szemben,
az úgynevezett csipa
Jellemzője, hogy lemosás után reggelre a szemhéjak újra összeragadnak a gennytől. Általában bakteriális fertőzés okozza. Előfordulhat ugyanilyen váladékozás konjunktivitisz nélkül tág könnycsatorna esetén
szinuszitisz, rinitisz mellett, amikor az orrváladék felpréselődik a kötőhártyazsákba.

Pirosság
A „piros a szeme” kifejezésen a köznyelv többnyire a
bulbáris konjunktíva belövelltségét érti, de a kórfolyamatok megértéséhez érdemes az anatómia szerint csoportosítani a különböző lokalizációjú pirosságokat. Alapvetésként elmondhatjuk, hogy a „nagyon piros, tehát nagy a
baj” feltételezés a valóságban pont fordított logikával érvényes, kivéve ha az anamnézisben sérülés is felmerül. Ennek hiányában a „lakkvörös a szeme fehérje” kifejezéssel
gyakorlatilag minden esetben a szuffúziót, vagyis az áttetsző konjunktíva alávérzését írják le a páciensek. A klinikai kép valóban ijesztő lehet, nagyobb vérzésnél „hepehupás”, egyenetlen is lehet a konjunktíva, diszkomfortot,
idegentestérzést okozva. Fontos szempont azonban,
hogy ez gyermekeknél spontán igen ritkán látható, ezért
kiemelt fontosságú a gondos, körültekintő, empatikus
anamnézisfelvétel, amely pontosan tisztázza a keletkezés
körülményeit, és fel tudja tárni az esetleg eltitkolni szándékolt sérülés tényét is.
A kötőhártya-gyulladás okozta diffúz konjunktivális vérbőség könnyen felismerhető, mert a kötőhártya pókhálószerű erezettségét a kórokozóra jellemző váladékozás kíséri.
Fokozott figyelemmel kell kísérni viszont az úgynevezett
limbális injekciót, amikor a korneoszklerális átmenetnél
(amely egyben az írisz széle is, tehát a színes rész melletti
1-2 mm) kissé rózsaszínes, lilásba hajló halványvörös gyűrű jelenik meg. Ilyenkor a ciliáris gyűrű valamelyik részének
a gyulladása valószínűsíthető, ami a szakellátás irányába
kell hogy terelje a gondolkodást.
Sávszerű vagy szektorszerű lilásvörös erezettség
episzkleritiszre utalhat, néhány napos enyhe szteroidcsepp
javasolható, szakellátás csak hosszabb panasz vagy vis�szatérő gyulladás esetén szükséges.
Nagyobb gyulladások úgynevezett vegyes injekciót okozhatnak.
Száraz, vöröses, irritált szemfelszínt okozhat a könnyfilm
valamelyik rétegének (mucinózus, vizes lipidfázis) elégtelen működése miatti szemszárazság. Ez a kórkép gyermekeknél önálló tünetként eddig ritkán fordult elő, de a különféle képernyős kütyük használóinál már gondolnunk kell
rá. A száraz vörösséget gyakrabban okozza valamilyen irritáció, por, korom, kémiai ágens, esetleg a szemvörösség ellen rendelt túl sokféle szemcsepp túl régóta alkalmazása.
Fájdalom
A fájdalom az egyik legnehezebben objektivizálható tünet.
A „nagyon fáj a szeme a gyereknek” kijelentés mögött mindig meg kell hallanunk a „nagyon meg vagyok ijedve a gyerek szeme miatt” tartalmú szülői aggodalmat, de szakmailag ritkán tekinthetjük a súlyosság vonatkozásában eligazító közlésnek.
Valóban erős szemfájdalmat, idegentestérzést tud okozni
az apró, tarzális konjunktívába ékelődött idegentest, mely

minden pislogásnál végigszántja a kornea érzékeny felszínét, az áthatoló sérülést viszont gyakran nem is jelzi a
gyermek, mert a fémszilánk esetleg elkerülte a fájdalomérző beidegzéssel bíró struktúrákat. Erős fájdalommal járhat még a szaruhártya horzsolása (erózió), illetve a savval
vagy lúggal történt maródások.
Meglepően heves fájdalmat, vándorló idegentestérzést panaszolhatnak a nagyobb gyerekek, fiatalok vagy felnőttek
egy-egy súlyosabb lezajlású konjunktivitisz esetén.
Extrém fokú, hirtelen vagy hosszas terápia mellett kialakuló nagyon fájdalmas szemvörösség esetén tizenévesek
esetében mindig rá kell kérdezni a kontaktlencse-viselésre,
mert a tünetek az Acanthamoeba okozta keratitisz bevezető jelei lehetnek, amely igen rapid módon, akár egy nap
alatt is (!) korneaperforációhoz vezethet. (Acanthamoeba
és E. coli együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy a kórokozó patogénné váljon, a helyes kontaktlencse-higiénével
tehát ez a legtöbb esetben megelőzhető.)
A szemmozgások fájdalmassága egyéb általános tünetekkel és szemhéjduzzanattal együtt mindig föl kell hogy vesse az orbita gyulladásos folyamatának a mélyebb régiókba, a szeptum mögé való terjedését.
Szemműtét után jelentkező hirtelen erős vagy megváltozott jellegű szemfájdalom vagy látásromlás esetén azonnal szemészeti ellátás indokolt.
Duzzanat
A „bedagadt és fáj a szeme” kifejezéssel akkor élnek a páciensek, ha a szemhéjak is gyulladtak, vörösek. Ennek hátterében leggyakrabban akut hordeolum (árpa) áll, mely eleinte nem centralizálódik, kisebb gyermeknél akár a teljes
szemhéj is kifejezetten duzzadt, vörös lehet.
Hasonló tünetet okozhat, de kevésbé vörös és kevésbé fájdalmas a rovarcsípés, mely esetben a szem környéki szövetek fokozott ödémahajlma miatt a lokális allergiás reakció kiváltotta duzzanat olyan mértékű lehet, hogy a szem
nyitását is lehetetlenné teszi. A csípést az ödéma nagysága miatt a szülők gyakran varrják szegény ártatlan pókok
nyakába, pedig az esetek nagy részében banális szúnyogcsípés az ok, az ellátásnak is ennek megfelelőnek kell lennie (edukáció, polipragmázia kerülése).
Nagyfokú duzzanat hátterében gondolnunk kell cellulitiszre
vagy etmoiditiszre, de ezekben az esetekben mindig vannak egyéb, nem a szemet érintő kísérő tünetek is. Cellulitis
orbitae esetében az általános állapot, az elesettség mindenképpen felismerendő, mert kórjelző.
Duzzadtak lehetnek a szemhéjak banális konjunktivitisz
esetén is, a tarzális kötőhártya érintettségét jelezve.
A konjunktíva, jellemzően a bulbáris kötőhártya duzzanata allergiás konjunktivitiszben olyan mértékű is lehet, hogy
conjunctivochalasis jelenik meg, vagyis a buborékszerűen megnagyobbodott kötőhártya valósággal „kibuggyan” a
szemhéjak közül.
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Homályosság
Homályosságot panaszként leginkább akkor említenek a
szülők, ha a szem valamelyik részén szürke vagy fehér foltot látnak. Ezt a laikusok leginkább az írisz területén veszik észre, számukra ott a legszembeötlőbb. Extrém ritka,
hogy az elváltozás ténylegesen az íriszben van, legtöbbször ilyenkor az íriszre óraüvegszerűen ráboruló kornea homályait észlelik. Ha valódi korneahomály látható, és nem
csupán egy makacsul tapadó váladék rémisztget, az mindenképpen szakellátásra tartozik, hiszen ezt okozhatja a
szaruhártyára feküdt vagy abba ékelődött idegentest, illetve szó lehet a kisgyermekeknél egyébként ritka, kontaktlencsét viselő tinédzsereknél viszont gyakrabban előforduló keratitiszről is.
Diffúz korneahomály könnyezéssel együtt pedig mindig
felveti a szemnyomás-emelkedés gyanúját, ezért ilyen
esetben gyermekszemészeti konzílium indokolt.
Látásromlás
Váladékos, gyulladt szem esetén a kemózis és a váladék,
valamint a szemnyitás nehezítettsége miatt szubjektíven
jelentős látásromlást panaszolhat a páciens, de az objektív vizsgálat (vízusfelvétel) általában megmutatja, hogy jelentős eltérés nem áll fenn.
Komolyabb látásromlás mindig fölveti eltitkolt sérülés
vagy szaruhártya-érintettség gyanúját.
Fontos technikai megjegyzés, hogy a vízus felvételekor a
szemet csupán az ujjakkal letakarni/letakartatni nem helyes, mert ilyenkor az ujjak közti rések sztenoplyukként
működhetnek, és ez hamisan jó látáseredményt adhat.
Hirtelen látásromlás minden esetben szakellátást igényel.
Most pedig, miután áttekintettük a leggyakoribb panaszokat és tüneteket, vizsgáljuk meg ugyanezeket a jelenségeket az okok mentén felsorolva.
A leggyakrabban előforduló szemgyulladások és kórokozóik
1. Bakteriális konjunktivitiszek
Jellemzők
Általában kétoldali, bár nem egyforma súlyossággal induló tünetek jellemzik; elsősorban jelentős mennyiségű
purulens váladékozás. Diffúz vörösség, diszkomfortérzés,
gyakran idegentestérzés kíséri. A szem jellemzően reggelre teljesen beragadhat. A szemhéjak duzzadtak lehetnek,
a tarzális kötőhártya bársonyosan megvastagodott. Kardinális tünet, hogy a váladék letörlésekor másodperceken
belül újra megjelenik a szemhéjszéleken, általában a belső szemzugban.
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pyogenes, Haemophilus influenzae,
aeruginosa, Moraxella catarrhalis.

Pseudomonas

Terápia
Mindenképpen szükséges a váladék lemosása, a szemrés
alapos, gondos kitisztítása. Ehhez nem szöszösödő, tehát
idegentestként kárt nem okozó anyaggal végzett, testmeleg vizes lemosás elégséges. Vattapamacs tehát nem javasolt, a legalkalmasabb a gyógyszertárban kapható préselt, négyzetes papírtörlő, amelyet a gyakorló gyermekorvos például az oltásnál a bőr fertőtlenítésekor alkalmaz.
Váladékos szemet bekötni szigorúan tilos!
A konjunktivitiszre jellemző, hogy gyakran magától meggyógyul, de az antibiotikum meggyorsíthatja a gyógyulást.
„Szemcseppel néhány nap, anélkül meg fél hétig is eltarthat”, vagyis kifejezetten jó a spontán gyógyulási hajlama, és gyakorlati tapasztalat, hogy általában már néhány
csepp használata drámai javulást eredményez.
A terápiásan választandó szerek közül érdemes a „jó öreg”,
egyszerűbb formulákkal kezdeni a jellegzetes tünetek alapján. A konjunktívazsákból nyert váladék tenyésztése csak a
nem gyógyuló esetekben indokolt, egyébként az eredmény
megérkezésekor a beteg általában már gyógyult. Választandó szerek: neomicin, tobramicin, gentamicin. Bár a javallatok lehetővé teszik, a korszerű fluorokinoloncseppeket
a sokat látott korneaspecialista kollégák szerint jobb megőrizni a súlyosabb, keratitiszes esetek kezelésére; tapasztalatuk szerint a nem „előkezelt” szemekben ezek hatása egyértelműen jobb. Klóramfenikol, tetraciklin abban az
esetben javasolt, ha az érzékenységi próba ezt indokolja.
A mindennapi gyakorlatban a nem javuló, speciális
anguláris blefarokonjunktivitiszt a Moraxella lacunata
okozza, itt a szemzugban jelentkező hámfosztottság, livid
vérbőség észlelhető. Ezek a betegek általában szemészetre kerülnek, és terápiaként a 0,2%-os cink-szulfát-csepp,
gentamicin, eritromicin, tetraciklin, B-vitaminok, bacitracin
kenőcs jön szóba.
És itt kell válaszolnom a bevezetőben érintett kérdésre is,
hogy most akkor szeretnünk vagy utálnunk kell a kamillát.
A kamilla kiváló gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír,
azonban igen erős allergén. Amennyiben ismert, hogy valaki nem allergiás rá, jól előkészített – tasakos vagy anyagon
átszűrt – kamillateával való lemosás javasolható.
Uszodai kötőhártya-gyulladás okozója is lehet baktérium,
a Chlamydia oculogenitalis szerotípusa. Az expozíció után
jelentkeznek az általános elesettséggel, preaurikuláris
nyirokcsomó-duzzanattal járó szemtünetek: először vizes,
majd gennyes váladékozás idegentestérzéssel. Terápiája
eritromicin, tetraciklin, általánosan emellett szulfonamidszármazékok adhatók.

Kórokozók

Ritkaság

Staphylococcus aureus inkább felnőttekben, gyermekekben pedig Streptococcus pneumoniae, Streptococcus

Az újszülöttek gonoblenorreája ismert, ám igen ritka kórkép. Amennyiben extrém mennyiségű purulens váladéko-

zás, pszeudomembrán-képződés (fehér, nyúlós, letörölhetetlen „valami”) jelentkezik általános tünetekkel, nagyobb
gyermeknél is gondolni kell a Neisseria gonorrhoeae okozta fertőzésre, ami mindenképp fel kell hogy vesse a bántalmazás gyanúját. Azonnali szemészeti ellátás szükséges a
súlyos szaruhártya-szövődmények lehetősége miatt.
2. Vírusos konjunktivitiszek
Jellemzők
A banális vírusos kötőhártya-gyulladás okozója leggyakrabban adenovírus. Felső légúti hurutos tünetek, rossz
közérzet, esetleg nyirokcsomó-duzzanat mellett jelentkező konjunktíva-vérbőség, vizes-nyákos gyulladás jellemzi.
A gyulladás gyakran az egyik szemen indul, néhány nap
múlva követi a másik oldal. A jelentkező váladék tűnhet
gennyes, bakteriális jellegűnek, de gondos megtekintéskor
látszik, hogy a váladék nyálkás, hámsodralékos felrakódás
csupán. Felülfertőződés előfordulhat, de nem gyakori.
Terápia
Oki terápiája nem ismeretes, spontán gyógyul. A páciensek,
illetve a szülők „cseppigénye” még az amerikai szakirodalmi adatok szerint is kiprovokálhatja azt a helyzetet, hogy egy
nagy sóhaj és a „felülfertőzés elkerülésére” kifejezés kíséretében felírjuk az antibiotikum-tartalmú szemcseppet. Amen�nyiben lehetséges és kommunikálható, műkönny adása javasolt ilyenkor. A vírusos konjunktivitisz lassan gyógyul, a reggeli szemdiszkomfort akár két héten át is fennmaradhat.
Keratokonjunktivitisz epidemika (KCE)
Az egyetlen járványügyi bejelentésre kötelezett szembetegség. Okozója az adenovírus 8-as, 19-es, 37-es típusa. Jelentőségét részben az adja, hogy extrém módon
fertőző, másrészt pedig az, hogy a kornea is érintett lehet. Típusosan az egyik szemen indul, a belső zug és a
pingvekula jellegzetes lilásvöröses duzzanatával, erős
könnyezéssel. A tünetek néhány nap után a másik szemen
is megjelennek egyéb, felső légúti tünetek és nyirokcsomóduzzanat kíséretében. A páciens az első fázisban nem
minden esetben kerül szakemberhez, ilyenkor csodálkozva
észlelheti, hogy 10-14 nap elteltével erős idegentestérzés
és esetenként látásromlás jelentkezik. Ennek az az oka,
hogy a konjunktivális és korneális epitél egyaránt érin-

Kemózis
allergiás kötőhártya-gyulladás

tett, szubepitéliális és az epitélt is érintő pontszerű
infiltrátumok alakulnak ki, melyek olykor szabad szemmel is láthatók. Ha a páciens az első fázisban korrekt diagnózist kap, kombinált, szteroidtartalmú cseppet alkalmazunk, megelőzhetjük a második szakasz kialakulását.
Dexametazon-tartalmú csepp választandó, lassan, hetek
alatt csökkentett adagban.
Ha a herpes simplex (HSV) vagy varicella-zoster vírus (VZV)
csupán konjunktivitiszt okoz, az állapot nem kezelendő speciálisan. Amennyiben azonban keratitisz gyanúja áll fenn, azonnali szemészeti ellátás szükséges, ebben az esetben ugyanis az időfaktor lényeges szerepet játszik, a korai ellátás döntő fontosságú a későbbi szövődmények elkerülése érdekében.
Egyéb vírusfertőzésekhez is társulhat konjunktivitisz: echo-,
entero-, Coxsackie-, poxvírusok, EBV, kanyaró, rubeola.
Itt kell megemlítenünk az eddig kevéssé ismert, de napjainkban ritkának sajnos nem mondható új koronavírust.
A SARS-CoV-2 a jelenlegi tudásunk szerint nem okoz kizárólag rá jellemező, specifikus szemtüneteket. Típusosan
vörösség, fájdalom, könnyezés a vezető tünetek. A szakirodalom ismer olyan esetet, amikor a PCR-rel igazolt pozitív
gyermeknél kizárólag szemtünetek jelentkeztek.
3. Allergiás konjunktivitiszek
Három csoportba szokás sorolni a klasszikus I. típusú, IgE-mediált túlérzékenységi reakciók által okozott
konjunktivitiszeket, amelyek során kétoldali rózsaszínes szemvörösség jelentkezik extrém mértékű könnyezés és duzzanat mellett, gyakorlatilag mindig viszketéssel
együtt. A szem dörzsölése rontja az állapotot. Az akut allergiás konjunktivitiszt általában a környezetből származó
allergén (pl. macskaszőr) okozza, amely gyorsan, 30 percen
belül tüneteket okoz, és az expozíció elmúltával egy napon
belül spontán szűnik. A szezonális allergiás konjunktivitisz
(SAC) gyakran jár együtt rinitisszel, és döntően pollenek
váltják ki. Indulása sokkal kevésbé drámai, mint az előző
csoportnál: napok, esetleg hetek alatt kezdődik, és lefolyása jellemzően a panaszt okozó pollen szezonalitásához
igazodik. A perenniális allergiás konjunktivitisz (PAC) általában enyhébb tünetekkel járó, krónikus állapot, amelyet
főleg az egész évben jelen lévő – jellemzően beltéri – környezeti tényezők okoznak: poratka, állati szőr, penész.

Akut bakteriális
kötőhártya-gyulladás

Keratokonjunktivitisz
epidemika

Képek: Dr. Imre László (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika)
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A diagnózis az anamnézis és a jellegzetes tünetek alapján
általában nem okoz gondot. Laboratóriumi vizsgálatokra a
terápia megkezdéséhez általában nincs szükség.
A terápia során az antigén eliminációja (bő csapvizes lemosás, műkönny) minden esetben segítség. Általánosan pedig
az ismert allergén elkerülése fontos, a dörzsölés kerülendő.
Az akut esetben (1. csoport) általában nincs szükség
gyógyszeres kezelés beállítására. A másik két csoportban
a következő szemcseppek használhatók: antihisztaminok
(esetleg vazokonstriktorral együtt), masztocitastabilizálók
(nátrium-kromoglikát), nonszteroid gyulladáscsökkentők, szteroidok. Bizonyos esetekben szükség lehet orális
antihisztaminokra.
4. Egyéb, nem fertőzéses konjunktivitiszek
A szemvörösség (pír) témakörében tárgyaltaknak megfelelően szemszárazság, irritációs és toxikus ágensek felelősek jellemzően a tünetek kialakulásáért. Hosszadalmas,
türelmes, többnyire aspecifikus terápiát igényel.
Gyermekeknél az egyik leggyakoribb irritatív ágens az
uszodavíz. Fertőzés nélkül is heves tüneteket okozhat. Műkönny, vazokonstriktor szemcsepp adható szükség esetén.
Sürgősségi ellátást igénylő állapotok váladékos, vörös
szem esetén
Látást veszélyeztető sürgősségi állapot az anamnézis
alapján valószínűsíthető áthatoló sérülés, mely azonnali ellátást igényel. Sürgősséggel szemészeti ellátásba utalandó bármilyen korú gyermek szaruhártya-érintettség gyanúja esetén. Szemműtét után kialakult nagyfokú váladéko-

30

zás, fájdalom, szemvörösség bármelyike azonnali szemészeti ellátást igényel.
Életet veszélyeztető, váladékozással járó szemészeti sürgősségi állapot lehet a szemhéjduzzanattal, váladékozással járó orbitagyulladás, a szeptumot is involváló cellulitisz.
Minden esetben gondolni kell az etmoiditisz lehetőségére
is. Ezekben az esetekben gyakran a gyermek általános állapota, fejfájása, láza önmagában is indokolja az azonnali
sürgősségi ellátást, a szemészeti státus súlyosságától függetlenül is. Kiscsecsemő bármilyen mértékű szemváladékozás mellett, ha az általános állapota felveti szepszis gyanúját, azonnal sürgősségi ellátóhelyre utalandó.
Összefoglalás
A váladékos szem hétköznapi, jól ismert és általában nem
súlyos egészségromlást előrevetítő állapot. Ahhoz azonban, hogy tudjuk, melyek azok az esetek, amikor a késlekedéssel árthatunk, szükséges újra és újra végiggondolni
a lehetséges okokat, és magunk elé idézni a legfontosabb
jellemzőket. Ezt most a teljesség igénye nélkül, ugyanakkor az általános gyermekorvosi gyakorlat szempontjai szerint tettük meg.
A tanulmány szerzői az élet számos területén rengeteget
tanultak már egymástól is. Minden orvosi kérdésben vezérfonalként adják most tovább a tisztelt olvasónak, hogy
legyenek jól bejáratott szakmai kapcsolataink is, és ne feledjük, hogy inkább kérjünk tanácsot kétszer feleslegesen,
mint egyszer túl későn.
(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)

EGYESÜLETI HÍREK I BRAUN HELGA rovata
Braun Helga I

25 év – múlt, jelen, jövő
25 évvel ezelőtt két nagyon elhivatott házi gyermekorvos úgy
érezte, eljött az ideje a Magyarországon praktizáló házi gyermekorvosok egy szervezetbe tömörítésének, ezért 1995. december 9-én, Huszár András és Kádár Ferenc vezetésével létrejött a
Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete.

Továbbra is célja
a) a házi gyermekorvosok speciális szakmai, gazdasági és
jogi érdekeinek képviselete és érvényesítése,

A HGYE alakuló ülésen a házi gyermekorvoslás helyzetéről, az
új szervezet céljairól, alapszabályzatának elfogadásáról esett
szó. Az alapszabályzat azóta valamelyest változott, de a negyed évszázada létrehozott egyesület céljai nem, és ugyanolyan aktuálisak most is, mint akkor.

c) a házi gyermekorvosokat érintő szakmai protokoll és minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában és karbantartásában való folyamatos részvétel,

Kádár Ferenc

”

A kilencvenes évek kezdetén a körzeti orvosi rendszer átalakítása kapcsán egyre több jel utalt arra, hogy háziorvosok veszik át tőlünk a gyermekek területi ellátását. Jövőnk
és közvetve a közel kétmillió 18 éven aluli gyermek védelmében 1995 őszén ezért döntöttünk a Házi Gyermekorvosok Egyesületének megalakítása mellett. Az eltelt 25 évben
a finanszírozás, a működési körülmények, a továbbképzés
terén számos pozitív változást értünk el, sikeres konferenciák sorát szerveztük meg, szakmai lapot adtunk ki, hazai
és nemzetközi presztízsünk megnőtt. Van részünk abban,
hogy a szülők döntő többsége ma már nélkülözhetetlennek érzi gyermeke számára az alapellátó gyermekorvost.
Sok mindenben sikerült előbbre lépnünk, és sok mindenben nem. A jövőnk továbbra is kétséges, magas az alapellátó gyermekorvosok átlagéletkora, és hiányzik az utánpótlás.
Nem vonzó ma a fiatal gyermekorvosok számára az alapellátás, mert továbbra is korszerűtlen az ellátási struktúra, elavult a feladatrendszer, nincs hatékony irányítás.

b) a házi gyermekorvosi tevékenység szakmai színvonalának
megőrzése és fejlesztése,

d) általános érdekvédelem és -képviselet biztosítása.
Fennállása óta nyolcszor volt vezetőségválasztás, amelyen a
közösség tagjai öt alkalommal Huszár Andrást, két ciklusra
Póta Györgyöt és most, 2020. november 21-én Havasi Katalint választották elnöknek..
A taglétszám évről évre változik, pédául 1999-ben 1206 fő volt,
ez mára 1283 főre növekedett.

Póta György

”

Büszkeséggel tölt el, hogy 25 évvel ezelőtt ott voltam a
szülőszobán, majd az én vezetésemmel lettél nagykorú,
hogy végigkísérhettem fejlődésed, formálódásod!
Hosszú életet kívánok neked, legalább még ötször ennyit,
mert amíg lesz HGYE, lesz házi gyermekorvoslás is Magyarországon. Boldog születésnapot, HGYE!

Havasi Katalin

”

Amit elértünk, azt sok, a közösségért tenni kész kolléga munkájának köszönhetjük. Nincs itt lehetőség név szerinti felsorolásukra, hiába érdemelnék meg mindannyian. Három nevet azonban, úgy érzem, feltétlen ki kell emelnem: Huszár
András 17 éven át volt az egyesület élharcosa, Fekete Éva,
az egyesület titkára és Erdélyi István a HGYE jogi tanácsadója pedig 25 éve végez pótolhatatlan munkát közösségünkért.

25 év az életünkből annyi idő, amennyi egy új élet első
légvételétől az orvossá avatásig eltelik. A HGYE születése óta a gyermek-alapellátás megtartó ereje, a házi gyermekorvosok összetartozásának, összetartásának, szakmai igényességének szimbóluma. Köszönhető ez az alapító és az őket követő kollégáknak, akiknek helyén volt a
szívük és az eszük, akik megtették, amit gyönyörű hivatásunkért meg kellett tenni.

Most ismét napirendre került az alapellátás jelentős átalakítása. Még nem tudjuk pontosan, hogy mi vár ránk, de nagyon reméljük, hogy a kor elvárásainak valóban megfelelő irányba mozdul a rendszer. Ehhez kívánok eredményes
munkát a HGYE-nek, és mihamarabbi covid-mentes hétköznapokat magunknak!

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének 25. születésnapjára nem kívánhatok nagyobbat, mint hogy az elkövetkező 25 évben is legyenek olyan kollégák, akiknek helyén
lesz a szívük és az eszük, akik a változó környezetben is
megerősítik a házi gyermekorvosi ellátást a gyermekekért, a gyermekorvosokért!
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A világ egyetem I Dr. Altorjai Péter rovata
Dr. Török Violetta I házi gyermekorvos, Győr-Moson-Sopron megyei kollegiális szakmai vezető
Dr. Altorjai Péter I házi gyermekorvos, Budapest - az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia Alapellátási Szekciójának vezetője

A gyermekorvosok magasabb
színvonalú ellátást nyújtanak

Cikkreferátum egy közelmúltban megjelent rendszerezett áttekintő közleményről [1]
Történelmi áttekintés
Jó ideje kérdés Európa számos országában, hogy vajon ki fogja
ellátni a jövőben a gyermekeket és a serdülőkorúakat az alapellátásban[2]. Az egészségügyi hatóságok sokszor úgy tekintenek
a gyermekekre és a serdülőkre, mint a társadalom egy alapvetően egészséges populációjára, így elsőre érthetőnek tűnhet, miért nem kapnak elsőbbséget a velük kapcsolatos kérdések az
egészségpolitikában.
Figyelembe véve a legfrissebb adatokat[3], Európában csökken a
gyermekorvosok száma, az alapellátásban egyre inkább a családorvosok lépnek a gyermekorvosok helyébe. Mindez azonban
nem meglepetés, annak a trendnek a folytatása, melyet korábban 2010-ben van Esso[4], előtte pedig 1999-ben Katz[5] említett
publikációjában. Egy 2018-as, szintén hivatkozott tanulmány
szerint a vizsgált tizenhat európai ország gyermekgyógyászainak 41%-a dolgozott az alap-, 56%-a a másodlagos ellátásban. A nyolcvanas években egy gyermekorvosra 4000 gyermek
jutott, az utóbbi években ez az arány – értelemszerűen nem a
gyermekpopuláció számának jelentős változása, hanem az ellátórendszer felhígulása miatt – 1:1400-ra csökkent.
A gyermekek egészségügyi ellátása több országban olyan szakemberek kezében van, akik legfeljebb négy hónapig tartó gyermekgyógyászati képzést kaptak. Ezt politikai, illetve gazdasági
okokkal is magyarázzák, miközben számos indikátor mutatja
ennek kedvezőtlen hatásait[6,7].
2011-ben a Spanyol Alapellátó Gyermekorvosok Társasága felismerte szükségét, hogy nemzetközi szinten adatokat gyűjtsön
az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok munkájáról. Felkérte az evidencián alapuló orvoslási munkacsoportot, hogy készítsen rendszerező áttekintő közleményt, amely összehasonlítja az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok és a családorvosok munkáját. Az eredmények[8] – akkor is – azt mutatták,
hogy a gyermekorvosok kevesebb antibiotikumot írtak fel vírusfertőzések esetében; sokkal inkább a klinikai útmutatók szerint jártak el lázas állapot, figyelemzavar és hiperaktivitás keze-

lése esetén; jóval hatékonyabban kezeltek olyan gyermekkori
betegségeket, mint az asztma, az otitis media; és egyértelműen magasabb átoltottsági arányt értek el. A Spanyol Alapellátó Gyermekorvosok Társasága jelen tanulmányának az volt a
célja, hogy frissítse ennek a korábbi, 2011-es közleménynek az
eredményeit.
A korábbiakhoz hasonlóan a Medline, az Embase, a Cochrane
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), a Trip és a
Google Tudós (Scholar) adatbázisain végeztek kutatást 2008.
decembertől 2018. februárig. Jellemzően minden olyan tanulmányt figyelembe vettek, melyben a gyermekorvosok és a családorvosok klinikai gyakorlatát hasonlították össze. A kiválasztott 1150 tanulmányból végül 54-et foglaltak össze: 1 összehasonlító, 15 kohorsz- és 38 keresztmetszeti tanulmányt.
Az áttekintő vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a gyermekgyógyászok – függetlenül a munkavégzésük helyétől vagy
akár a kutatás fókuszában szereplő kérdéstől – nemcsak hatékonyabb ellátást képesek nyújtani, hanem jóval eredményesebben célozzák meg a gyermekekkel kapcsolatos specifikus
alapellátási problémákat is. Megállapításaik teljes mértékben
egybevágtak a 2008 előtti tanulmányok, valamint a korábbi,
2011-es áttekintés adataival is.
Részletes eredmények
A gyűjtött publikációkból származó részletes eredmények szerint a légúti betegségek kezelésében a gyermekorvosok sokkal
inkább használták az antibiotikum-terápiát a klinikai irányelveknek megfelelően: már a 2011-es tanulmány is azt mutatta,
hogy a nem gyermekgyógyász végzettségű alapellátók 1–1,8szer nagyobb valószínűséggel írtak antibiotikumot egyébként
feltehetően vírusos etiológiájú légúti megbetegedésre. Ez kiemelkedő fontosságú, önmagán messze túlmutató eredmény,
hisz a helytelen antibiotikum-használat exponenciálisan növeli a rezisztenciát, iatrogén ártalmat, így jelentős ellátási költségemelkedést okozva.
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Az otitis media kezelésének vizsgálatakor három tanulmány
adatait elemezték. Mindhárom tanulmány szakmailag helyesebb antibiotikum-terápiás gyakorlatot és a klinikai irányelvekhez való kifejezettebb ragaszkodást talált az alapellátó gyermekorvosoknál a családorvosi ellátással való összehasonlításban. A korábbi áttekintésben figyelembe vett tanulmányok
túlnyomó többsége ugyanúgy megfontoltabb antibiotikumfelírási gyakorlatot azonosított a gyermekorvosok esetében,
ugyanakkor a családorvosok esetében magasabb számú fülészeti vizsgálatra való beutalást írt le.
A gyermekkori asztma kezelése kapcsán három, két keresztmetszeti és egy retrospektív csoportvizsgálatot vettek figyelembe a szerzők. Egyezve a friss cikk eredményeivel, egy, már a
2011-es publikációban figyelembe vett amerikai keresztmetszeti tanulmány leírta, hogy a családorvosok inkább spirometriát, a
gyermekorvosok pedig elsősorban peak flow metert használnak.
Az áttekintésben a szerzők két gyermekkori pszichiátriai megbetegedéssel kapcsolatos cikket vettek figyelembe. Egyik szerint a gyermekorvosok az ADHD menedzselésében, a háziorvosok a depresszió és a szorongás kezelésében bizonyultak
magabiztosabbnak. A második tanulmány az antipszichotikus
készítmények felírását vizsgálta: a kigyűjtött adatok szerint a
12 és 18 év közötti korosztályban a családorvosok és a pszichiáterek gyakrabban írtak fel gyógyszert – elsősorban második generációs antipszichotikus készítményeket –, azonban ezt
a klinikai ellátási irányelvek ajánlásaival szemben tették. A korábbi összesített publikáció ugyanazon szerzők három korábbi publikációját részletezte. Kettő elemezte az adherenciát az
Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia hiperaktivitás témájában kiadott guideline-jához, és itt a gyermekorvosok mutattak jobb eredményt. A harmadik tanulmányban a szerzők az
Egyesült Államokban az alapellátásban felírt antipszichotikus
gyógyszereket vizsgálták. Itt azt találták, hogy a családorvosok
jóval nagyobb valószínűséggel írtak fel SSRI-készítményeket
tekintet nélkül a diagnózisra, ami teljesen megegyezik a jelen
tanulmány eredményeivel is.
Az oltásokkal és oltási gyakorlattal kapcsolatban tizennyolc
keresztmetszeti és egy kohorsztanulmányt választottak be a
szerzők. Ezek közül hat, az Egyesült Államokban készült cikk a
HPV-oltással foglalkozik – a gyermekorvosok mindegyikben
jobban teljesítettek, mint a családorvosok: gyakrabban ajánlották a HPV-vakcinát, és magasabb átoltottságot értek el. Két másik tanulmány a rotavírus elleni vakcinával kapcsolatban azt
találta, hogy a gyermekorvosok nagyobb tudással rendelkeztek az oltásról, kevesebb kétely volt bennük az oltás biztonságosságát illetően a családorvos kollégáikhoz képest. Két további keresztmetszeti kutatásban a veszélyeztetett gyermekek esetében az influenza elleni oltáshoz kötődő attitűdöt elemezték.
Összességében a gyermekorvosok jóval gyakrabban oltották
influenza elleni vakcinával az intermittáló asztmában szenvedő
gyermekeket – sőt ez a különbség súlyos asztma esetén még
kifejezettebb volt a családorvosok oltási gyakorlatához képest.
Egy másik publikáció szerint a gyermekorvosok összességében gyakrabban és többfajta vakcinát javasoltak gyermekek-
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nek, mint a családorvosok. Bekerült az áttekintésbe egy olyan
publikáció is, melyben a szakemberek a gyulladásos bélbetegségben szenvedő, emiatt immunszupresszív kezelésben részesülő gyermekek oltásaira vonatkozó guideline-ok ismeretét
vizsgálták. A gyermekorvosok egyértelműen jobban ismerték a
speciális kórképekhez tartozó oltási ajánlásokat.
Végül egy 2017-es cikk azt találta, hogy a teljes oltási sorozatok beadásában is jobban teljesítettek az alapellátó gyermekorvosok a családorvosokhoz képest.
Az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok és családorvosok
gyermekkori kardiovaszkuláris rizikófaktorokhoz való attitűdjét több cikkben is (obezitásprevenció, hirtelen szívhalál szűrése, lipideltérések) elemezték. A legtöbb esetben a gyermekorvosok részéről a prevenció e területén kitüntetett figyelmet, a
családorvosokkal összehasonlítva magasabb szintű szakmai
figyelmet dokumentáltak a szerzők.
A kora gyermekkori fejlődési tesztek megfelelő használatát
vizsgáló tanulmányok szerint az alapellátó gyermekorvosok
szabályosabban végezték a szűrővizsgálatokat, mint a családorvosok. Szigorúbban figyelték a kora gyermekkori fejlődési zavarokat, gyakrabban irányították gondozottjaikat korai intervencióra.
Egy újszülöttkori anyagcsere-vizsgálatokkal foglalkozó kanadai cikk azt mutatta ki, hogy a gyermekorvosok sokkal inkább
ismerték ezeket a teszteket, valamint tudták, hogy az eredményüket hogyan reprezentálják a családoknak.
Ehhez hasonlóan a gyermekorvosok kiterjedtebb ismerettel
rendelkeznek más preventív tevékenységeket illetően is, például a szájüreg egészségének megőrzését szolgáló programokkal, vagy épp a kamaszkor népszerű játékaival kapcsolatban
is. Mindemellett jobban ismerik a gyermekvédelmi törvényeket,
szabályokat.
Mindezek egy irányba mutatnak a korábbi, 2011-es tanulmány
adataival, amelyben azt állapították meg, hogy minél fiatalabb
a gyermek, annál a nagyobb valószínűséggel javasol az alapellátásban dolgozó gyermekorvos megelőző-fejlesztő tevékenységeket.
A házi gyermekorvosok gyakrabban használták a Streptococcusgyorsteszteket, és emiatt kevesebb antibiotikumot is írtak fel akut faringitiszre. Jobban ismerték az újszülöttkori
hiperbilirubinémia kezelésével kapcsolatos ajánlásokat, az általános gyomor-bélrendszeri tünetek alapján gyakrabban merült fel cöliákia gyanúja, megbízhatóbban ismerték a diagnosztikus kritériumokat diabétesz mellitusz esetében. A családorvosokhoz képest korábban vetették fel akut limfoblasztos leukémia lehetőségét.
Összegzés
Ez a friss, 2008 és 2018 közötti vizsgálatok eredményeit ös�szehasonlító áttekintés, hasonlóan a 2008 előtt publikáltakhoz, azt mutatja, a gyermekorvosok kezében van a gyermekek egészsége a legmegfelelőbb helyen. Ismert, hogy Európában három modell létezik a gyermekek egészségügyi alap-

ellátására: kizárólag gyermekorvosi, vegyes gyermek- és
családorvosi, valamint kizárólag családorvosi ellátás. A Katz
által 2002-ben közzétett eredmények és következtetések
egyértelműen bemutatták, hogy a gyermekmortalitás ott alacsonyabb, ahol az alapellátásban gyermekorvosok dolgoznak. Van Esso ezzel szemben azt a tendenciát észlelte, hogy
egyre hangsúlyosabb a családorvosok szerepe a gyermekek
alapellátásában.
Sajnos jelenleg Európában a gyermekorvosok helye közel
sem egyértelmű az alapellátásában. Amint azt Ehrich[9] a tanulmányában is kifejtette, a jelenlegi alapellátási modellek
kialakulását és fennállását országonként közgazdasági, politikai, történelmi és földrajzi tényezők egyaránt befolyásolták. Megjegyzendő, hogy a tanulmányban részt vevő tizenkét országból a korábban, a Katz-féle cikkben leírtak ellenére
egyetlenegy sem említette a csecsemőhalálozási mutatókat
szempontként. Ezzel párhuzamosan az Ehrich-féle cikk a van
Esso által leírt, azóta is folytatódó tendenciát – amelyben a
családorvosi modell hangsúlyos térnyerése figyelhető meg –,
a nemzeti egészségügyi kormányzatokra hivatkozva elsősorban gazdasági okokkal magyarázta, noha maguk a spanyol
áttekintés szerzői is jelzik, hogy valójában nem létezik ilyen
közgazdasági megközelítést támogató tanulmány. Az egyetlen elérhető, ezzel azonban szembemenő tudományos adat
Olaszország Molise régiójában végzett, sajnos ez ideáig nem
publikált vizsgálatból ismert[10]: eszerint, ha minden gyermeket gyermekorvos látna el az alapellátásban, a számított költségmegtakarítás akár a 6,5 millió eurót is elérhetné egy hároméves ciklusban.
A gyermekek egészségi állapotának mérésére jelenleg igen
korlátozott számú indikátor áll rendelkezésre: az újszülöttkor mortalitási rátája, a csecsemőhalandóság, az öt év alattiak halálozási rátája, a megkésett fejlődés, illetve az alultápláltság. Ez különösen megnehezíti a gyermekgyógyászati
ellátás további szempontjainak – mint az antibiotikumfelírás, a vakcináció vagy a klinikai irányelvekhez való
adherencia – hatékony összehasonlítását. A közelmúltban
publikált COSI-tanulmány[11] a maga nemében az első ilyen típusú szakmai cikk gyermekgyógyászati indikátorokról; az itt
szereplő minőségi mutatók remélhetőleg megkönnyítik a jövőbeni összehasonlító vizsgálatok elvégzését.
Amíg azonban csak ez a néhány bevált indikátor áll rendelkezésre, a gyermekgyógyászati ellátás minősége csak közvetett
módon ítélhető meg, az azt nyújtó egészségügyi szakemberek képzésének összevetésével. Hivatkozva Ehrich adataira, a
gyermekorvosi képzés időtartama Európában kettő és hat év
között van. A cikkben szereplő országok felében minden gyermekgyógyász specifikus képzést kap a gyermekgyógyászati
alapellátásban is. Ezzel szemben a családorvosok gyermekgyógyászati képzése van Esso szerint mindössze három–hat
hónapig tart. Sőt van néhány olyan ország – például az Egyesült Királyság –, ahol egyáltalán nincs gyermekgyógyászati
képzés a családorvosok számára.

A gyermekgyógyász-alapú alapellátási modellről a
családorvosira való váltás szükségszerűségét semmilyen tudományos felmérés nem támasztja alá. Logikusan hangzik,
hogy a jobban képzett szakember jobb ellátást nyújt, erre világítanak rá az ebben az áttekintésben összefoglalt tanulmányok. A gyermekorvosi rendszerről a családorvosira való váltás a gyermekek egészségügyi ellátásának minőségbeli romlásához vezethet. A gyermekek egészsége különösen fontos,
mert ez az alapja az egészséges felnőttkornak[12]; így lesznek
alacsonyabbak az egészségügyi költségek, és javul a teljes
populáció életminősége.
Az áttekintés legfontosabb következtetése, hogy a fejlett országokban a gyermekorvosok egyértelműen magasabb szintű ellátást biztosítanak a gyermekek számára, mint a családorvosok.
Azaz, a gyermekorvosok:
•

receptírási gyakorlata sokkal inkább megfelel az irányelveknek;

•

magasabb átoltottságot képesek elérni, és bővebbek az
oltásokkal és oltásbiztonsággal kapcsolatos ismereteik;

•

magasabb szintű tudással rendelkeznek a szűrővizsgálatokat illetően, és megfelelő módon alkalmazzák őket;

•

az obezitás gondozásában sokkal inkább követik az érvényben levő klinikai gyakorlati útmutatókat;

•

kevesebb, de szakmailag indokolt diagnosztikus tesztet alkalmaznak;

•

jóval kevesebb gyermeket irányítanak szubspecialista
szakorvosi rendelésekre.

A még a COVID-19-járvány előtt a kiadóhoz leadott spanyol
áttekintő tanulmány a következőképp zárul: a szerzők felhívják az egészségügyi hatóságok figyelmét a gyermekegészség
prioritásként való kezelésére, felszólítják őket egy olyan stratégia megalkotására, melyben az alapellátásban biztosítva
van egyrészt a gyermekorvosi rendszer fenntartása, másrészt
a megfelelő számú és végzettségű szakember képzési, majd
munkába állási körülményei is.
Világviszonylatban is relatíve kevés publikáció foglalkozik a
jelenleg hazánkban is forró témának számító, praxisok közti különböző együttműködési minták kérdésével. A referátum alapját képező áttekintésből is teljesen hiányzik az egyéni (szóló-), a csoportpraxisok, illetve a praxisközösségek dimenziója, és a nemrég zárult, különböző EU-tagállamok
gyermek-alapellátási modelljeit összehasonlító projekt[13] sem
tudott felállítani minden nemzetre és minden területre érvényes egységes ajánlást („no one model will fit all”). A legfrissebb szemléletet tükröző klinikai ellátói hálózatokban[9] való
gondolkodás a klinikai döntéshozatal minden egyes szintjén
joggal és súllyal épít a minőségi gyermek-alapellátásra, ami
egész egyszerűen elképzelhetetlen az erre a feladatra elérhető legmagasabban képzett szakemberek, a gyermekorvosok
jelenléte nélkül.
(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
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Az alapellátás és
az önkormányzat szövevényes
kapcsolata napjainkban
Egy székesfehérvári történet
Sokunk számára kezdődött új élet azon a napon, amikor praxisjogot vásároltunk, esetemben egy házi gyermekorvosi praxis jogait szereztem meg, nem kis befektetéssel. A praxisjoggal bevásároljuk magunkat egy olyan életformába, amely még a legbeavatottabbak, legtájékozottabbak számára is számtalan meglepetést, nemritkán buktatókat és nem várt kihívásokat tartogat.
Manapság egy ilyen lépés előtt nem kis előkészítés és átfogó tájékozódás szükséges a kiszemelt körzet pontos megismeréséhez. A praxishoz nemcsak jogok és szakmai feladatok járnak, a
vállalkozói lét, a munkafeltételek megteremtése és fenntartása
nemcsak a praxis tulajdonosának, hanem az őt körülvevő apparátusnak is igen komoly kihívást jelent napjainkban. E tényezők
létrehozásához és fenntartásához nemcsak a praxisban dolgozók, de a praxis mikrokörnyezetéhez tartozó szervezetek is jelentős ráhatással bírnak.
Házi gyermekorvosi praxisban dolgozni közszolgálatnak számít,
az alapellátási feladatnak pedig része a területi ellátási kötelezettség, és sok esetben óvodai és iskolaorvosi feladatok is társulnak mellé. Mivel az alapellátás alapvetően önkormányzati feladatkör, a praxis működésének alapfeltétele az önkormányzati szerződés. Tudjuk azonban, hogy önkormányzat és önkormányzat között igen jelentős eltérések lehetnek. Ezért bár a feladatkörök igen hasonlók, hazánkban nem tudunk egységes mintáról a különböző önkormányzatok és praxisaik között kötött szerződések sorában. A sorminta innentől válik érdekessé, ezért is ajánlatos komoly háttérinformáció-gyűjtésbe kezdeni a kiszemelt település önkormányzatáról és annak
működési rendjéről is. Nagyobb településeknél
könnyebb a helyzet, mivel a regnáló praxisok
működtetői be tudnak számolni a tapasztalataikról és a helyhatósággal a gyakorlatban meglévő kapcsolatokról. Azonban még így sem mondhatjuk, hogy sima a pálya, mivel az alapellátás
helyzete ingoványos terület, és sokszor csapdahelyzetet szül például egy választás után újon-

nan felálló közgyűlés szerkezetváltozása is. Ennek fényében célom segítségnyújtás a jövőbeli praxisvásárlóknak és egy tényeken alapuló, mégis szubjektív „esetismertetés” azon kollégáimnak, akik napi kapcsolatban vannak munkájuk révén a településük önkormányzatával, és szeretnének megfelelő hátteret biztosítani és még hatékonyabb, sikeres háziorvosi munkát végezni
a praxisukban.
Több mint tizenöt éve a 4. számú székesfehérvári házi gyermekorvosi praxisban dolgozom. A házi gyermekorvos kollégáim Székesfehérváron és a környező településeken kivétel nélkül önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgoznak, melyeket az önkormányzat bérletidíj-mentesen biztosít számunkra. A rendelőket a
városi tulajdonú Humán Szolgáltató Intézet üzemelteti és tartja karban Székesfehérváron. A minimálfeltételek biztosítva vannak, a rezsit és a működési költségeket a saját finanszírozásunkból kell kigazdálkodnunk. Természetesen itt már komoly különbségek adódnak attól függően, hogy ki milyen méretű és állapotú rendelőben dolgozik, sok esetben megosztva a védőnői szolgálatokkal.
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A városvezetés az alapellátásban részt vevő
kollégákkal több évig tartó egyeztetést követően 2017-ben meghirdette a Kégl György városi egészségügyi programot, mely rendszerbe foglalja többek közt a prevenció, az egészségügyi alapellátás feladatait és egy átfogó
rendelőfelújítási programot a háziorvosi hálózatban. A program keretében Székesfehérvár önkormányzata támogatást biztosít a háziorvosoknak
a napi munkájukhoz és az ügyeleti ellátáshoz is.
A városi és a kistérségi ügyeleti rendszer egyesületi formában működik egy az önkormányzatok
összefogásából megvásárolt rendelőkomplexumban, megfelelő eszközökkel és új ügyeleti gépjárművekkel. Az ügyelet finanszírozása a
közismerten több mint egy évtizede alig változó
NEAK-finanszírozásból és a városi és kistérségi
települések által hozzáadott „mozgó” többletfinanszírozásból áll
össze. A finanszírozás e materiális jellegéből adódóan a béreket
csak a város által a Kégl György-program keretében hozzáadott
pluszfinanszírozásból tudtuk fejleszteni – eddig. A jövő?
A rendelőfelújítási program keretében már több házi gyermekorvosi rendelőt felújítottak, és hamarosan minden rendelő felújítása befejeződik Székesfehérváron. A város környéki rendelők
helyzete korántsem ilyen rózsás, esetenként évtizedek óta a festésen kívül nem történt változtatás bennük.
Az együttműködés folytatódik azzal, hogy javaslatunkra a település vezetése évek óta támogatja a fehérvári háziorvosok részvételét, regisztrációját a városunkban megrendezett és a város
égisze alatt szerveződő kongresszusokon, így például a Fehérvári orvosnapokon. A város vezetése és az önkormányzat egészségügyi szereplői évente kétszer, Semmelweis-napon és adventkor fogadást rendeznek az alapellátásban részt vevőknek, mely
egyben informális lehetőség a közös ügyek mellett a személyes kapcsolatok ápolására is. Egy pohár pezsgő mellett minden
könnyebb, gondolnánk, gondoljuk is. De sorsunk, jövőnk alakulása azóta multifaktoriális változások előtt áll.
Több mint tizenkét éve egy háziorvos barátommal hoztuk létre a Fehérvári Orvosklubot, mely az orvosszakmai témák mellett közös fórumot biztosít a város és a kistérség háziorvosainak és házi gyermekorvosainak – több mint száz kollégának
– havi rendszerességgel a minket érintő kérdések megvitatására. Meghívjuk az érintett témakörök képviselőit, legyen az illető a
NEAK-tól, az ÁNTSZ járási hivatalától, önkormányzati szerepkörben, vagy dolgozzon éppen könyvelőként, rendszergazdaként.
E rendezvények nem titkolt célja a praxismenedzsment fejlesztése, emellett segítik a kollegialitást, ráadásul kötetlen formában
összerázzák a „csapatot”, ami a háziorvosi létből a legtöbb helyen hiányzik.
Városunkban három éve működik az Egészségfejlesztési Iroda (EFI), mely európai uniós fejlesztési projekt keretében önkormányzati támogatással jött létre. Működése hasznos és előremutató minden házi gyermekorvos számára, mivel segítséget nyújt a mindennapi munkánkhoz: pszichológus, dietetikus,
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gyógytornász szakemberek dolgoznak itt, fogadják a betegeinket. Az egészségfejlesztési iroda nem csak a Három generációval az egészségért projektben részt vevők számára hozzáférhető, hanem minden házi gyermekorvos és háziorvos igénybe tudja venni az itt dolgozók segítségét, kiegészítve a prevenciós tevékenységüket is.
Apró, de nem kis juttatás a székesfehérvári „körorvosok” számára az önkormányzat által biztosított városi parkolókártya, mely
sokban könnyíti munkánkat, ingyenes parkolást biztosít négyórás időtartamra a város egész területén minden háziorvos számára.
Ha a teljesség igényével közelítünk a címben megjelölt témakörhöz, akkor megkerülhetetlen az iparűzési adó témája. Beszélnünk kell róla, mert senki nem szeret beszélni róla. A jogi helyzetet, az ez irányú rendeleteket nem posztom analizálni, de a helyi
viszonyokat igen. Városunkban minden háziorvos befizeti a ráeső ipát, melyből a városi közgyűlés döntése alapján az önkormányzat évek óta emelkedő mértékben – jelenleg a befizetett
összeg majdnem felét – támogatás formájában minden háziorvosnak és házi gyermekorvosnak visszatérít, nem kis adminisztrációs folyamatot követően. Ez középutas megoldás, melyet sokan elfogadtak, sokan elégedetlenek vele, másutt és mások szívesen elfogadnák még jelen felállásban is. És ön? Értékénél sokkal nagyobb súlyú, komoly érzelmeket generáló, visszatérő téma
ez a kollégák közt.
Mint látható, az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok munkakörülményei és a betegek számára biztosított szolgáltatásunk minősége, a közszolgálatunk jelentős mértékben függ a
szolgáltató és a szolgálat feltételeit biztosító önkormányzatok
viszonyától.
A fent leírtak azonban túlmutatnak mindennapjainkon, az öregedő korfa, a nyugdíjba vonuló kollégák pótlása nem kis feladat
mindenkinek. Sok esetben a kisebb-nagyobb különbségek, helyi
specialitások fogják a fiatal kollégákat motiválni, bizonyos esetekben éppenséggel elriasztani az adott településektől egy jövőbeli praxis kiválasztásakor.

PRAXISMENEDZSMENT I Dr. Pátri László rovata
Dr. Puja Sándor I

házi gyermekorvos, Eger

Duális finanszírozás
Ismeretlen költő jelentéktelen verse:
Nagyanyádnak gyermekkorát idézi a feeling
ő is itt járt 50 éve
Kisunokám, jó itt!
Kicsi, sötét, ütött-kopott, s ropogós a padló
ódon szagú bensőjének
vakolata málló.
Ragyogott a fehér csempe, mikor ifjú voltál
Megsárgult már, potyogós is
de te sose szóltál.
Örültél, hogy kedves szóval, nagy örömmel fogadnak
Pedig sírtál: néhány perce nagyot estél
S hűlt helye már fogadnak.

Napjainkban csaknem 1500 házi gyermekorvosi praxisban
végezzük a 19 év alatti korosztály 78%-ának egészségügyi
alapellátását. A gyermekek fennmaradó része megszületésével vagy 14. életéve betöltését követően a felnőttellátásra
specializálódott háziorvosi praxisokba kerül. A NEAK által számontartott betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok – jelentős területi szórás melletti – 8%-os aránya akár
jónak mondható is lehetne a felnőtt- és vegyes praxisok
orvosellátottságával összevetve, ha nem illesztetnénk mellé azt a jól ismert, a házi gyermekorvosok átlagéletkorát és
koreloszlását mutató adatot, mely miatt évek óta kongatjuk a vészharangot. Írásunknak nem témája a „hogyan juthattunk ide?” kérdés megválaszolása, annál inkább célunk
a házi gyermekorvoslás, mint jól (?) kiszámítható életpálya
fontos elemének, a praxisfinanszírozásnak az áttekintése.
A házi gyermekorvosi szolgálat területi ellátására kötött
feladatellátási szerződés alapján a NEAK az Egészségbiztosítási alapból finanszírozza a praxisok működését havi rendszerességgel, egyoldalúan meghatározott kautélák és számítási módszerek szerint. A duális finanszírozás elvének
megfelelően működésünk biztosításának másik fontos eleme a fenntartó önkormányzat.
Az 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) rendelkezik a települési
önkormányzat feladatkörébe tartozó
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) fogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) védőnői ellátásról,
e) iskola-egészségügyi ellátásról.
Az Ebtv. 35. §-a szerint a finanszírozási szerződésben foglalt
feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a fenntartó önkormányzatot az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási
és fejlesztési kötelezettségek alól (lásd: 2011. évi CLXXXIX.
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, illetve a feladat kibontása az Ebtv.-ben).
Az alábbiakban áttekintjük a Heves megyei házi gyermekorvosi praxisok fenntartását-fejlesztését érintő önkormányzati ténykedéseket, melyek ezen unikális ellátási forma hosszú
távú fennmaradását kívánják szolgálni. E megyében tapasztalt fenntartói törekvések igen sokszínűek, s természetesen
nem reprezentálhatják az országos helyzetet.
Megyénkben a házi gyermekorvosi ellátást alapvetően szóló praxisok biztosítják, az utóbbi évek folyamán praxisközösségi projektekben több gyermekorvosi praxis vett részt.
A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban igen rossznak tekinthető, ezért az életmóddal összefüggő rizikótényezők, a krónikus nem fertőző betegségek, illetve a korai halálozás megelőzésére-elkerülésére működött innovatív pilotként a svájci–magyar alapellátás-fejlesztési modellprogram (SH/8/1) 2013 és 2017
között az ország legelmaradottabb régióiban, így a hevesi
kistérségben is. Az EFOP-1.8.2.-17 program az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozását, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelését és az
egészség fejlesztését tűzte ki célul. A projekt idejére praxisközösségbe integrálódva egri gyermekorvosi praxis is
részt vett a programban. Fájdalmas észrevétel, hogy a pályázható összegek lehívását, a projektek lezárását követően az alkalmi praxisközösséggé szerveződő ellátók szétestek, s visszaalakultak szólópraxisokká. A lakosság egészségben töltött éveinek növelésére, szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási programok támogatására, a rosszindulatú daganatos betegségek szűrésére és korai felismerésére, továbbá a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok elindításának és megvalósításának segítésére indult a Három generációval az egészségért (3G)
program, mely a pályázatot nyerő praxisközösségekben jelenleg is működik.
A gyermekközösségek egészségügyi ellátása szerződés
szerinti feladatunk, melyet szimbolikus összegért vég-
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várásainak megfelelő, a benne rendelő házi
gyermekorvosok és betegeik, hozzátartozóik megelégedettségére elkészült új rendelőépületet jelent.
A Magyar falu programon 5000 fő alatti települések pályázhattak több millió-tízmillió
forintos vissza nem térítendő összegre orvosi rendelők építésére, felújítására, orvosi
műszerek-eszközök beszerzésére. Ebben
nagyszerűen teljesített Pétervására önkormányzata, megújítva az általa fenntartott
teljes körű alapellátást biztosító egészségügyi szolgálat eszközparkját.

zünk. Településszerkezeti okoknál fogva a kisvárosokbanfalvakban dolgozó kollégák csatolt települések gyermekeit is ellátják. Mindezek mellett hab a tortán a finanszírozási degresszió.
A kollégák és egyes önkormányzatok részére küldött kérdésekre adott válaszok szerint a gyermekorvosi alapellátás helyét biztosító rendelő-épület tulajdonjoga alapvetően a fenntartó önkormányzaté, kisebb részben magánszemély vagy vállalkozás birtokolja. Ez utóbbi esetben – jó
gazdaként – a kollégák súlyos milliókat áldoztak bevételeikből rendelőjük felújítására-korszerűsítésére, hogy megfeleljenek az előírásoknak, még inkább személyes igényességüknek. Tették ezt annak reményében is, hogy a majdani
értékesítésnél befektetésük megtérül. Fájdalmasan szép
példa volt egy szűk keretek közt működő gyöngyösi gyermekorvosi praxis megsegítésére az a civil kezdeményezés,
mely a rendelő részleges felújítását tette lehetővé. Az önkormányzati tulajdonban lévő, sok esetben nem egészségügyi alapellátásra tervezett-épített, idővel arra átalakított
harminc–ötven éves épületek az évek-évtizedek során halogatott, elmaradt felújítások miatt siralmas állapotba kerültek, tisztelet a kivételnek. Számos esetben még a rendelő ötévenkénti festését sem végezték el. Az ellátás biztosításának elsődlegessége felülírt minden észérvet: a házi
gyermekorvosok jelentős része hozzá méltatlan rendelői
körülmények között, pironkodva volt kénytelen fogadni a
hozzá érkezőket, ellátni a betegeket, s működtetni praxisát.
Valódi mentőövet jelentettek ebben a helyzetben az önkormányzatok által pályázható programok.
A Terület- és településfejlesztési operatív programra (TOP)
valamennyi településforma pályázhatott. Ennek keretében számos sikeresen pályázó önkormányzat nyert több
tíz, illetve száz millió forintos vissza nem térítendő támogatást házi gyermekorvosi rendelő teljes körű felújítására, akadálymentesítésére, épületgépészeti, villamos hálózati megújítására, ivóvízhálózati korszerűsítésre, nyílászárók, burkolatok cseréjére. Komplex egészségügyi központ
fejlesztése történt például Egerben, ami a 21. század el-
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2020 végére a megye házi gyermekorvosi ellátásának helyet adó épületei-rendelői nagyobbrészt vissza nem térítendő EU-s támogatásból, helyenként kisebb önkormányzati
önrésszel újultak meg. Az önkormányzatokat, illetve irodáikat a pályázatok megírása, a tervek elkészíttetése, a munkálatok pályáztatása, annak felügyelete, átadás-átvétele, a
mindenkori szakmai minimumfeltételek biztosítása terhelte.
Amennyiben az önkormányzat a fenntartó, úgy szabály
szerint a rendelőt térítésmentesen biztosítja, bérleti díjat
nem számolhat fel érte. Ez így történik minden esetben.
Ahogy már fentebb is idéztük, az Ebtv. 35. §-a szerint a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított
összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját az egyéb
jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól. A rendelő fenntartási kötelezettségei alapvetően a rezsiköltségekben nyilvánulnak meg, mik is ezek?
Víz, csatorna, elektromos áram, gáz vagy egyéb fűtés, tele-

fon, internet, hulladékszállítás, takarítás, őrzés-biztonságtechnika, veszélyes hulladék szállításának díja.
Az önkormányzatok jelentős része a házi gyermekorvosi
rendelés semmilyen fenntartási díját nem vállalja át, így
a teljes rezsiköltséget – amely az őszi-téli szezon fűtésdíjával havi 100 000 forint fölé is nőhet – a házi gyermekorvosnak kell vállalnia. Üdvözítő kivételek azért akadnak:
egyes önkormányzatok részleges rezsifinanszírozással segítik a szűkös keretből gazdálkodó kollégákat, máshol a veszélyes hulladék szállítását végzik el. Megítélésünk szerint
az önkormányzati tulajdonban lévő házi gyermekorvosi
rendelő-épület karbantartási feladatait, az esetleges hálózati meghibásodások javítási munkálatait, annak nem kis
vesződéssel járó ügyintézését sem nekünk kellene végezni.

A számos sebből vérző praxisfinanszírozás egyik fájó
pontja az orvosi eszközeink, műszereink megbízható működését biztosító rendszeres ellenőrzésének-kalibrálásnak
vagy amortizációjának pénzügyi fedezetét biztosító önálló finanszírozási tétel hiánya. Ezt a problémát a fenntartó önkormányzatok sem oldották meg ez idáig. Kivételként
említhető meg a hatvani önkormányzat az orvosi műszerekeszközök maximalizált, részarányos, éves vásárlási támogatásával.
Néhány kistelepülés szolgálati lakással rendelkezik, melyet igény szerint felajánl a praxis ellátójának. A tartós orvoshiánnyal küzdő önkormányzatok a lakhatás biztosításával, a lakásfenntartás költségeinek átvállalásával is igyekeznek vonzóvá tenni a pályázó részére a praxis betöltését.
Az Ebtv. rendelkezik a települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó ügyeleti alapellátás biztosításáról is. Megyénkben alapvetően társas vállalkozások gondoskodnak
az akár 30 kilométer sugarú körben élő 70 000–120 000
lakos ügyeleti ellátásáról. A lakosság számának függvényében állítanak ki önálló gyermekellátást szolgáló teamet. Az orvosi ügyeletek működtetésére folyósított NEAK-

finanszírozás elégtelensége miatt az ellátási területhez
tartozó önkormányzatok a lakosok létszámának megfelelően szerződésben rögzített „fejpénzzel” komplettálják az
ügyeleti büdzsét.
Közfeladatot ellátó vállalkozásokként évek óta értelmezhetetlen adóteher számunkra a helyi iparűzési adó (hipa),
mely az éves nettó árbevételt csökkentő tételek levonása
után 2% befizetését jelenti. 20 millió forintos éves árbevétel alatt ugyan nincs hipafizetési kötelezettség, de a házi
gyermekorvosi társas vállalkozások – anyagi kényszerektől vezérelt – túlmunkából származó bevételeikkel, majd a
NEAK-tól utalt rezsitámogatás beillesztésével gyorsan átbillentek e fizetési küszöbön. A HGYE számos alkalommal
érvelt a hipafizetési kötelezettség alapjául szolgáló limit
emelése, jobb esetben az adónem közfinanszírozott egészségügyi vállalkozásokra vonatkozó eltörlése érdekében. Néhány
települési önkormányzat a befizetett ös�szeget részben visszautalja a vállalkozásnak, melyet az a rendelő rezsiköltségeire
számolhat el, máshol a kistelepülés kedvezményt vagy mentességet biztosít a
helyben bejegyzett vállalkozások számára, de ők az elenyésző és napról napra fogyó kisebbséget alkotják.
A magyarországi városok jelentős részében parkolási díj terheli a gépjárművel
közlekedőket. Egerben a kijelölt megállóhelyeken legfeljebb két órára, sürgősségi
betegellátás céljából, az önkormányzat által kiadott speciális kártya jól látható elhelyezésével óvhatjuk meg magunkat a
parkolási díj, rosszabb esetben a büntetés
megfizetésétől. Hatvani kártya birtokában ingyenesen parkolhatnak városuk területén a kártyát igénylő, állandó hatvani lakhellyel rendelkező lakosok, így a házi gyermekorvosok is. Gyöngyös önkormányzata évente minimális önrész
befizetésével biztosítja háziorvosainak a büntetésmentes
parkolást a város területén.
A duális finanszírozás elve, illetve az Ebtv. 35. §-a szerint
a fenntartó önkormányzatokat a házi gyermekorvosi praxisok fenntartási és fejlesztési kötelezettsége terheli. Áttekintve a praxisukat sok esetben évtizedek óta folyamatosan ellátó kollégák nyilatkozatait s a velük folytatott beszélgetéseket, megállapítható, hogy a fenntartó önkormányzatok alig-alig tesznek eleget e kötelezettségeiknek.
A kivételnek számító, példaértékűen működő esetek hátterében alapvetően személyes okok húzódnak meg. Csaknem valamennyi megkérdezett az előzőekben részletezett
tételek teljes mértékű önkormányzati átvállalását szeretné,
melyhez a jogi alap döntően biztosítva van.
No most, kérem, hogyan tovább?
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Járványügyi elkülönítés –
táppénzszabályok

Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 44. §-ának g) pontja szerint keresőképtelen, akit
közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak, és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud,
és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. Aki tehát a SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatban
vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.
A COVID-19 betegséggel összefüggésben keresőképtelenállományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen
más okból. A hatályos eljárásrend értelmében két módon kerülhet sor elkülönítésre.

Az egyik eset a hatósági karantén, ekkor a hatóság határozatával hivatalból értesíti a keresőképtelen-állományba vételre jogosult háziorvost. A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az
orvos 7-es kóddal igazolja. A hatósági karantén személyre szól,
ha több személyt érint, akkor külön-külön határozatot kell hozni. A 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy ha a keresőképtelenség közegészségügyi
okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi
okból való foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tiszti főorvos értesíti a
keresőképtelen-állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.
Megjegyzendő, hogy 7-es kódos keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár, hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet sor, továbbá a foglalkoztatót táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli. 7-es kóddal a keresőképtelenség igazolására
természetesen csak abban az esetben kerülhet sor, ha a karantént a hatályos jogszabályok alapján elrendelik.
A másik eset, amikor az egészségügyi szolgálat orvosa – háziorvos, házi gyermekorvos, szakrendelés orvosa – az enyhe tüneteket mutató beteget otthoni elkülönítésre utasítja. Ekkor nem kerül sor tesztelésre, a beteg nem kerül hatósági karanténba. Ha
az elkülönítés feltételei az eljárásrend előírása alapján megszűnnek, az orvos felmenti az elkülönítés alól a beteget. Amennyiben
a gyermek otthoni elkülönítését rendeli el a házi gyermekorvos,
a jogszabályi feltételek fennállása esetén a gyermeket gondozó
szülőt táppénzbe veszi 2-es kóddal.
Amennyiben a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, akkor 100%-os baleseti táppénz jár. Akkor kerülhet sor baleseti táppénz 100%-os mértékű megálla-
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pítására, ha a biztosított olyan módon fertőződött meg a koronavírussal, hogy az foglalkozási megbetegedésnek minősül, vagyis ha a betegség a munkavégzés, foglalkozás gyakorlása során alakult ki. A foglalkozási megbetegedést a 27/1996. (VIII. 28.)
NM rendelet szerint az arra hatáskörrel rendelkező szerv kivizsgálja és megállapítja. Ha erre sor került, és az egészségbiztosítási szerv az Ebtv. 52. §-a alapján is döntést hozott a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi
balesetként való elismeréséről, akkor nincs relevanciája annak,
hogy az őt kezelő orvos milyen kezelést rendel el, vagy hogy a
beteg kórházban vagy az otthonában gyógyul. Ezekben az esetekben a keresőképtelenséget az orvos a foglalkozási megbetegedés elismerése után 2-es kóddal igazolja.

Ha a háziorvos szerint a gyermek nem beteg, de az iskolai protokoll szerint nem térhet vissza közösségbe, vagy a gyermek
12 évesnél idősebb, akkor a szülő sem nyilvánítható keresőképtelenné. Ilyen esetben a munkavállaló – ha otthoni munkavégzéssel vagy szabadsággal nem váltható ki az otthoni felügyeleti időszak, akkor – a munkavégzés alól mentesül, azonban sem
díjazást, sem társadalombiztosítási ellátást nem kap. Mivel ebben az esetben a munkavállaló társadalombiztosítási jogviszonya szünetelni fog, a munkavállaló köteles lesz az otthoni felügyelet tartamára megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulék időarányos részét.
A szülő joga természetesen, hogy kérje a gyermek tesztelését, ez
esetben ennek költségei őt terhelik, a gyakorlatban láttunk arra példát, hogy ezt a költséget a munkaadó, esetleg az iskola átvállalja.
A 2020. évi CIV., a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos
egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében ha a járványügyi készültség alatt kormányrendelet meghatározott országokból való beutazás esetére hatósági házi karantén kötelezettségét írja elő, a hatósági házi karantén
elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye.
A karanténra kötelezett személy a Magyarországra lépést követően köteles közvetlenül a karanténlakáshoz közlekedni, a közlekedése során az utazást kizárólag egészségügyi, műszaki vagy
– tömegközlekedési eszközzel való utazás esetén – menetrendi okból szakíthatja meg. Amennyiben a hatósági házi karantén
betartásának ellenőrzésére szolgáló szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, és a karanténra kötelezett személy
megfelelő eszközzel rendelkezik hozzá, akkor köteles a telekommunikációs eszközére telepíteni és a hatósági házi karantén ideje alatt használni. A hatósági házi karantén lejártát követő napon
távolíthatja el a telekommunikációs eszközéről.

