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SZAKMAPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Dr. Havasi Katalin PhD  I  házi gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Hódmezővásárhely
Dr. Muzsay Géza  I  házi gyermekorvos, országos kollegiális szakmai vezető, Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Hálózat, Győr
Dr. Rósa Ágnes  I  házi gyermekorvos, Csongrád-Csanád megyei kollegiális szakmai vezető, Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Hálózat, Szeged 

Iskola-egészségügy II.
A praxisközösségek feladata
A praxisközösségek fogalmát és formáit a 2015. évi CXXIII. 
törvény határozta meg úgy, hogy e közösségek elsősorban az 
egészségügyi alapellátáshoz tartozó megelőző ellátások ha-
tékonyabb nyújtása érdekében jöhetnek létre (11. §).

Az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet nevesíti a praxisközössé-
gek kiemelt feladatait, ezek a következők: prevenciós, gondo-
zási feladatok biztosítása, szükségletfelmérés a praxisközös-
ség által ellátott lakosság körében elsősorban a prevenciós 
rendelés keretében, egyénre szabott egészségiállapot-felmé-
rés, egyénre szabott életmód-tanácsadás, egészségterv ké-
szítése, tervezett és ütemezett gondozás, szervezett szűré-
sekre való mozgósítás és felvilágosítás. 

E feladatok ellátásához úgynevezett kollegiális praxisközös-
ség esetében hetente 20 óra kötelező rendelési idő biztosí-
tását, a szorosabb együttműködést és kiterjedtebb prevenci-
ós tevékenységet biztosító praxisközösségek esetében pedig 
meghatározott pácienslétszám felett 20 órát meghaladó pre-
venciós rendelést írnak elő.

Jól látható tehát, hogy kormányzati szándék irányul a gyer-
mek-alapellátás tevékenységének bővítésére, ezen belül is 
hangsúlyosan a prevenciós munka kiterjesztésére, amelyhez 
kapcsolódva a megnövekedett rendelési idő is elvárás. Ebbe 
a koncepcióba magától értetődően illeszkedik a fokozott sze-
repvállalás az életkori szűrővizsgálatok praxisbeli végzésében 
általános iskolai korosztály esetében is, hiszen meghatáro-
zott módszertan szerint a primer prevenció, azaz a rizikóbecs-
lés és a gondozás kiemelt, új feladat a praxisközösségekben.

A praxisközösségekben végzett konkrét feladatok megha-
tározása, az ellátási forma szakmai tartalommal való meg-
töltése a következő hónapok egyik legizgalmasabb kihívása.  
A szoros praxisközösségben elismert prevenciós tevékeny-

ségek körének folyamatos bővítését céloztuk meg. A legfris-
sebb, október 20-án frissített lista számos javaslatunkat tar-
talmazza, az OKFŐ oldalán megtekinthető: alapellatas.okfo. 
gov.hu/wp-content/uploads/2021/10/PK_szakmai_
tevekenysegek_v2.0.pdf.

Nemzetközi iskola-egészségügyi kitekintés
A WHO által a világ iskola-egészségügyi ellátásairól készített 
összefoglaló egyedül Magyarországon említi a rendszeres isko-
lai fizikális orvosi vizsgálatot. Ez önmagában kérdéseket vet fel. 
ennek szükségességéről.

Az iskola-egészségügy feladata világszerte a népbetegsé-
gek megelőzésére, az iskolai higiéné fejlesztésére, az egész-
séges életmód erősítésére, a szociális és lelki hátrányok le-
küzdésére irányul, ezek erősítése prioritás kell hogy legyen a 
jövőben is. ECPCP-felmérésünk szerint az iskolai fizikális or-
vosi vizsgálat nem a házi gyermekorvos feladata még azon 
országokban sem, ahol van gyermek-alapellátás, és nem GP 
látja el a háziorvosi feladatokat. A legtöbb országban nincs 
rendszeres szűrővizsgálat általános iskolában (Németország, 
Litvánia, Izrael, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia, Török-
ország); iskolavédőnő (Franciaország), elvétve GP vagy főál-
lású iskolaorvos (Ausztria, Finnország) végzi, vagy főállású 
iskolaorvos (Horvátország).

Megszüntették az iskolai fizikális orvosi vizsgálatot ott is, ahol 
GP dolgozik az alapellátásban, mindemellett jól működik az 
iskola-egészségügyi hálózat például Angliában.[1]

A háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok mellett végzett is-
kolaorvosi munka nem képes megfelelni az európai normák-
nak, nem elég érzékeny a pszichoszociális problémákra, és 
nem képes hatékony közösségi és egyéni prevenciót biztosí-
tani, csupán a fizikális státuszvizsgálatokra és a védőoltások 

Hogyan jutott el hozzád eddig a gyermek iskolai szűrővizs-
gálata esetén talált eltérésről szóló információ?
(Szimpla válasz, megválaszolt 245x, nem megválaszolt 0x)
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szülőnek, azt hozza el a rendelőbe. 
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leletet. 

n Nem értesültem a vizsgálati eredményekről. 
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2021 májusában a kollégák fele nem tudott az EESZT-
adatszolgáltatási kötelezettségről, 60 százaléknak nem volt 
számítógép- és internetelérési lehetősége, 82 százalékban 
nem töltötték fel a tanulói adatbázist. 99 százalékban nem 
biztosítanak adminisztrátort az orvosi munka mellé.
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beadására korlátozódik. Ez kettős frusztrációt okoz a kollé-
gákban: egyszerre érzik a minőségi munka objektív akadályo-
zottságát és a teljesen szükségtelen, duplán végzett munká-
val elpazarolt idő frusztrációját.

Dokumentációs kérdések
Az iskola-egészségügy számítógépes ellátottsága elégtelen. 
Az iskolai védőnők jelentős részének biztosítanak számítógé-
pet, az orvosok esetében ez nincs így. A rendelőben az isko-
la-egészségügyi szolgálat részére biztosított készüléket so-
kan védőnői készülékként kezelik. A szolgálat esetében egy 
készülékkel a munka minden eleme dokumentálható, további 
eszközbeszerzés e területen nem indokolt, szükségtelen, nem 
is költséghatékony.

Minden korszerűsítés előfeltétele az egységes egészségügyi 
szoftver, mely EESZT-kapcsolattal rendelkezik, ami feltételezi 
az internetkapcsolat biztosítását is.

Az alapellátás más szereplőihez hasonlatosan az elvégzett 
munka azonnal (aznap) számítógépen dokumentálandó.

Az iskolában a kimenő jelentések gyakorlatánál kizárólag egy-
kapus megoldást tartunk elfogadhatónak. Azaz nem tartjuk 
megfelelőnek a jelen gyakorlatot, amikor a védőnő és az or-
vos külön jelentéseket készít. (Adott intézménynél több orvos 
esetében akár egy védőnői és négy-öt orvosi jelentés együtt 
tud csak képet adni az intézményben folyó munkáról. Ez a je-
lentések elkészítését, továbbá nyomon követését, feldolgozá-
sát is szükségtelenül bonyolítja.)

Csatolt felmérésünk tanúsága szerint amiatt, hogy a vonat-
kozó jogszabály kevesebb mint egy évet hagyott az EESZT-
csatlakozásra való felkészülésre – amely időszak épp a jár-
vány elleni védekezés és az iskolabezárások időszakára esett 
–, sem az iskolafenntartók többsége, sem a kollégák jelen-
tős része nem készült fel. Emellett az előírt adminisztráció-
hoz sem internetelérés, sem hardver, sem adminisztrátor, sem 
asszisztencia nincs biztosítva. Erről tanúskodik csatolt kérdő-
ívünk. 

Beutalás, receptírás: E jogosítvány a középiskolában dolgozó 
iskolaorvosok számára indokolt.

Az iskolaorvos szerepe
Ahogy a pandémia is megmutatta, az iskolaorvos fontos kon-
zultatív szerepet tud vinni az iskolavezetés és az iskolavédő-
nő szakmai tanácsadójaként.

Finanszírozás
A részállásban és főállásban végzett tevékenység közöt-
ti finanszírozási eltérés abszurd mértékben leértékeli a házi 
gyermekorvosok, háziorvosok által végzett tevékenységet.  
A munka racionalizálása mellett presztízsének emelése 
csak a finanszírozás jelentős növelése mellett várható.

A szakmai követelményeknek, betegjogoknak megfelelő, 
nemzetközi normákhoz igazodó iskola-egészségügy műkö-
dési modellje.

Helyzetkép a házi gyermekorvosi, háziorvosi prevenciós te-
vékenységről
Az orvosi tevékenység minimumfeltételei rendelkezésre áll-
nak, az orvosi rendelőben a telemedicina követelményeit is 
teljesítő informatikai háttér biztosítva van.

14 éves életkorig évente, utána 3 évente a törzskarton-meg-
újítás keretében kötelező a fizikális vizsgálat a 43/1999.  
(III. 3.) Korm. rendelet 12. § (4) alapján.[2] A törzskarton adat-
tartalmát a 4/2000. EüM rendelet 4. számú melléklete[3, 4] ha-
tározza meg. A törzskarton adattartalma teljeskörűen lefedi 
az iskolaorvosi vizsgálatok kötelező adattartalmát. A törzs-
karton korrekt kitöltése, ami valamennyi alapellátó praxis kö-
telezettsége, teljes körű családi és egyéni anamnézis felvéte-
lét, teljes körű fizikális, pszichés státusz vizsgálatát, kockázat-
értékelést jelent, melyet a szakma szabályai szerint törvény-
szerűen követ intervenciós javaslatok (prevenciós, diagnosz-
tikus vagy terápiás) meghatározása, beleértve szükség ese-
tén további szakemberek bevonását is. Ebbe a körbe szerve-
sen illeszkedik gyermekek esetében az életkorhoz kötött oltá-
sok beadása.

A kollegiális praxisközösségek megalakulásával, amelyek-
ben az alapellátók túlnyomó többsége részt vesz, minden házi 
gyermekorvos, háziorvos heti rendelési ideje 20 órára nőtt, bő-
vítve ezzel a hatékony prevenciós lehetőségeket.

A szoros praxisközösségek feladatai hangsúlyosan a preven-
cióra irányulnak, és nevesítve vannak új primer prevenciós fel-
adatok is: rizikószűrés és gondozás. Ma a magyarországi la-
kosság fele szív- és érrendszeri betegségekben hal meg, a túl-
súlyos diákok aránya 20-30 százalék körül van. Jól látható, 
hogy a meghozott közösségi prevenciós lépések (mindenna-
pos testnevelés, egészséges menza) hasznosak, de mindezek 
megoldására nem elégségesek, ahogyan az eddigi formájá-
ban működő iskola-egészségügyi szolgálat sem csökkenti ezt 
az arányt. Megoldást az egyénre szabott, multidiszciplináris 
prevenciós megközelítés jelenthet, amelynek lehetséges hely-
színei a megalakuló praxisközösségek lehetnek. 

humánerőforrás-hiány a gyermek-alapellátásban

1. Alapellátó praxisok
Jelenleg 150 betöltetlen gyermekpraxis helyettesítéséről 
kell folyamatosan gondoskodni a betegellátás folyamatos-
sága érdekében. Ezt jelenleg helyettesítő alapellátó kollégák 
látják el, ugyanazok, akik az iskolai vizsgálatok 70 százalé-
kát is végzik. Ez számszerűen közel megegyezik a gyermek-
gyógyász-szakvizsgával szintén az alapellátásban dolgozó 
főállású iskolaorvosok számával. Ez felveti annak lehetősé-
gét, hogy a jelenleg kizárólag iskolát ellátó gyermekorvosok 
is egymás mellett lássák el az iskolákat és egy alapellátó 
praxist. Ez jelentős előrelépés lenne az ellátatlan területen 
élő gyermekek esélyegyenlőségének irányába. Nehézsége, 
hogy nem feltétlen egyezik a földrajzi elhelyezkedésük. Azo-
kon a településeken, ahol az iskolát ellátó orvos nem cse-
csemő- és gyermekgyógyász, ott ez a későbbiekben sem 
lesz biztosítható, hiszen ezeken a területeken nincs elérhe-
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tő házi gyermekorvos vagy intézeti csecsemő- és gyermek-
gyógyász, és ez nem változik a későbbiekben sem. 

Ha feltételezzük, hogy 10 perc elég egy gyermek iskola-egész-
ségügyi ellátására – valójában nem elég –, az anamnézis, vé-
dőnői szűrés, orvosi szűrés, dokumentáció egységét nézve, 36 
iskolai héttel számolva heti 1 órás iskolaorvosi rendeléssel 216 
gyereket lehet ellátni. Ez az indexévfolyamok szűrése, plusz a 
kétszer két évfolyamos védőoltás-beadása.

Ha gyerekenként 15 perccel és 2 órás rendeléssel számolunk 
– ami reális –, akkor heti 1 órás rendeléssel 144, heti 2 órás-
sal 288 gyerek látható el. Ez a 364-es átlagos ellátotti számmal 
nem teljesíthető.

Felvetődött az a javaslat is, hogy maradjon a jelenlegi párhuza-
mos feladatstruktúra, és főállású iskolaorvosok lássák el a fel-
adatokat. Az iskola-egészségügy jelen működésének főállású 
iskolaorvosokkal való ellátásához körülbelül 360 gyermekorvos 
lenne szükséges. Amennyiben ez a létszám a házi gyermekor-
voslást hagyná el, akkor a folyamatos gyógyító-megelőző ellá-
tás omlana össze, amennyiben a szakellátást, akkor a szekun-
der és tercier ellátás biztonsága veszne el. 

2. Iskola-egészségügy
Falvakban, kisvárosokban az iskola-egészségügyi ellátást el-
sősorban a házi gyermekorvosi és a vegyes praxisú háziorvo-
si szolgálatok végzik részfoglalkozásban, gyakran akár a saját 
praxisukhoz tartozó gyermekek számára, a területi ellátási kö-
telezettséggel dolgozó védőnők segítségével. Jellemző, hogy 
a közeli háziorvosi rendelőben vagy a védőnői tanácsadóban 
végzik a vizsgálatokat, ennek arányáról azonban nincs infor-
máció. 

A nagyvárosok és a főváros általános iskoláiban szintén el-
sősorban részfoglalkozású házi gyermekorvosok látják el 
az iskolaorvosi feladatokat, főállású iskolaorvos csak ele-
nyésző számban fordul elő. Nincs információ arról, hogy 
ezeknek az intézményeknek hány százaléka rendelkezik 
komplett orvosi rendelővel, hány esetben inkább csak szo-
ba vagy elkülönített helyiség áll rendelkezésre iskolán be-
lül, illetve hogy az ellátást iskolán kívül, az orvos rendelő-
jében, védőnő tanácsadójában végzik. Az informatikai ellá-
tottságról sincs korrekt adat, saját felmérésünk ad róla kö-
zelítő képet.

A középfokú oktatási intézmények egy részében dolgoznak fő-
állású iskolaorvosok. Az iskolákban külön orvosi rendelő vagy 
vizsgálószoba található, amelyekben a minimumfeltételek álta-
lában biztosítva vannak. Az informatikai ellátottsági arány nem 
ismeretes. 

2018-as adatok szerint a 236 főállású iskolaorvosi szolgálatból 
165 van betöltött, de a betöltött szolgálatok közül is 12 tartós 
helyettesítés miatt csökkentett finanszírozással üzemel. A be-
töltetlen szolgálatok aránya 33 százalék. (A főfoglalkozású is-
kolaorvosok átlagéletkora 2014-es adatok szerint 57 év volt.) 

Az ellátott intézmények száma 1120. Az ellátott tanulók száma 
442 275 fő, a szolgálatonként átlag 1874 fő. 

A 2957 részfoglalkozású iskolaorvosi szolgálatból 2538 házi 
gyermekorvos, háziorvos végzi fő tevékenységeük mellett. 
Az ellátott intézmények száma 6720, a szolgálatonkénti át-
lag 2. Az ellátott tanulók száma 1 013 777, a szolgálatonkén-
ti átlag 2136 fő. A tanköteles gyermekek 70 százalékát házi 
gyermekorvosok, háziorvosok praxisuk mellett részfoglalko-
zásban látják el.

Fő- és részfoglalkozásban ellátottak száma
n Főfoglalkozású orvos
n Részfoglalkozású orvos

 442 275
101 377 

 30,4%
69,6%

9

11

14

15

18

19

Részfoglalkozású orvos által ellátott gyermeklétszám
n 100 fő alatt
n 100–250 fő
n 250–500 fő
n 500–750 fő
n 750–1000 fő
n 1000–1500 fő

 462
1044
718
467
189
62

 15,6%
35,3%
24,3%
15,8%
6,4%
2,1%

9

11

14

15

18

19

A jövőre vonatkozó javaslatok

1. Orvosok
A tankötelezettség alatt az általános iskolai korosztály élet-
korhoz kötött kötelező orvosi szűrővizsgálatai kerüljenek – a 
hozzájuk kapcsolódó megfelelő finanszírozással egyetem-
ben – a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxis tevékenységi 
körébe, ahol a további diagnosztikus és gondozási tevékeny-
séget is végzik. Így általános iskolában és gimnáziumban 
iskolaorvos alkalmazása nem lenne szükséges. 
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A megnövekedett háziorvosi, házi gyermekorvosi feladat in-
dikátorkörben új, erre a korosztályra vonatkozó szűrővizsgá-
lati indikátor bevezetésével finanszírozható.

A kötelező védőoltások beadása a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi praxisban megoldható, illetve végezhető a kampá-
nyok idejére szóló megbízással. Az iskolai osztályokhoz kö-
tött kampányoltások életkorhoz kötött oltások körébe való 
átvezetése többéves folyamatban valósítható meg, amely 
során a gyermek teljes körű prevenciós ellátása az őt ellátó, 
választott praxisban valósulhat meg. Az ellenérvként meg-
jelenő elkallódó, nem követhető, kimaradó gyermekek való-
ban problémát jelentettek az EESZT működése előtt. Az in-
formatika segítségével azonban a gyermekjólét és/vagy az 
iskolavédőnő automatikus értesítést kaphat az elmaradt ol-
tásról vagy szűrővizsgálatról, így még teljesebb körűvé tehe-
tő a prevenció mindhárom szintje. 

Az iskolaorvosok az általános iskolákban, illetve a gimnázi-
umokban a tantestület és az iskolavédőnő konzultánsaként 
látnak el feladatot, az óvodai mintához hasonlóan. 

Iskolaorvos alkalmazása csak középfokú szakképző intéz-
ményekben indokolt, feladata a szakmai alkalmasság elbí-
rálása, illetve az életkor-specifikus prevenciós tevékenység, 
amelyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, 
csecsemő- és gyermekgyógyász és az iskola-egészségtan 
és ifjúságvédelem szakorvosa elláthat.

A nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetés ellen-
őrzése, valamint az intézményi környezet – tantermek, gya-
korlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyisé-

gek – ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, az intézkedé-
sek megtétele haladéktalanul kivezetendő az iskola-egész-
ségügyi szolgálat feladatai közül, mert erre az iskolaorvos 
nem, hanem a kormányhivatalok megfelelő intézményei ren-
delkeznek ellenőrzési és szankcionálási jogkörrel.

2. Védőnők
A kötelező védőnői szűrővizsgálatokra az iskolában kerüljön 
sor, elektronikusan dokumentálva az EESZT-ben, a kiszűrt 
esetek háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisba továbbításá-
val. Egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatait a védő-
nő önállóan végzi, kompetenciájának növelése szükséges.

Alapvető elvárás és feltétel a védőnői szolgálatok EESZT-hez 
csatlakozása és az elektronikus dokumentálás és informá-
ció megosztás az alapellátó szolgáltatók között a feladat el-
végzés felesleges duplikálása megelőzésére.

A 18 éves korig tartó ifjúság-egészségügyi gondozás orvos 
és védőnő együttes munkájából áll, célja a kiskorúak har-
monikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Ennek során 
biztosítani kell az egészségnevelést, az életkorhoz kötött kö-
telező védőoltásokat (primer prevenció), az életkornak meg-
felelő szűrővizsgálatokat (szekunder prevenció).

3. Primer prevenció
A 18 év alatti korosztály körében végzendő primer preven-
ciós tevékenységet (egészségnevelés, egészségfejlesztés) a 
jogszabály megosztja az oktatási-nevelési intézmények és 
az egészségügyi ellátás között (38. §, 40. §). E téren a terü-
leti védőnőnek és az iskola-egészségügynek – jellemzően az 

Ha végzel vagy valaha végeztél iskolaorvosi tevékenységet 
a háziorvosi munkád mellett, ezt saját akaratodból vállal-
tad, vagy a törvény adta lehetőség kényszerét alkalmazták 
veled szemben, hogy vállald?
(Szimpla válasz, megválaszolt 244x, nem megválaszolt 1x)

Válaszok Válaszok Arány

n Igen, saját akaratból.
n Nem, leginkább kényszernek éreztem.
n Valójában először jó ötletnek tűnt, de a gyakorlat 

során az derült ki számomra, hogy ez a rendszer 
nem szolgálja már a valaha kitűzött célt: a nagy, 
egyébként rosszul ellátott tömegből kiemelni a 
problémásnak vélt esetet. S mivel a kivizsgálás-
ban, további gondozásban vajmi kevés szerep jut 
az iskolaorvosnak, és a gyermekek saját válasz-
tott orvosuk által megfelelő módon gondozásban 
részesülnek, már nem látom értelmét.

n Többször tapasztaltam, hogy a kiszűrt esetek 
kapcsán a választott háziorvos vagy a szülő nem 
értett egyet a diagnózissal, és kellemetlen helyze-
tet generált.

n Sokszor tapasztaltam, hogy a gyermekek nem 
szeretik ezt a tömeges vizsgálódást, zavarja őket 
a társak jelenléte, ha egyébként nem a saját körze-
tembe tartozik a gyermek, akkor a vizsgálat vagy 
oltások kapcsán sokszor nem is együttműködő.

n Ezt a munkát csak főállású iskolaorvosok eseté-
ben érezném hasznosnak, teljes körű beutalási jo-
gosultság mellett.

19
84
87
 
 
 
 
 
 
 

44
 
 

43
 
 
 

66

7,8%
34,4%
35,7%

 
 
 
 
 
 
 

18,0%
 
 

17,6%
 
 
 

27,0%

Hogyan vélekednek a kollégák az iskolaorvosi rendszer jövő-
jéről? A kép nagyon sokszínű. Az azonban egyértelmű, hogy 
a kollégák közül kevesebb mint minden tizedik fogadja el a 
rendszert jelen állapotában, a nagy többség szerint változ-
tatni kell rajta. A 20. század elején még a gyermekorvosi el-
látás általánossá tételében úttörő szerepet betöltő iskolaor-
vosi ellátás ma már nem a modernizáció szimbóluma, sok-
kal inkább párhuzamosságok, adminisztratív teher, a minő-
ségi munka feltételeinek és az együttműködés modern for-
máinak hiánya jellemzi. 

A gyermekegészségügy szereplőivel, szakmai és szervezeti 
irányításával számos megbeszélés, szakmai egyeztetés so-
rán keressük a megoldásokat. A következő számban remé-
nyeink szerint már eredményekről is beszámolhatunk. 

Iskolaorvosi	kérdőívIskolaorvosi	kérdőív
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6.	Ha	végzel,	vagy	valaha	végeztél	iskolaorvosi	tevékenységet	a	háziorvosi
munkád	mellett,	ezt	Te	saját	akaratodból	vállaltad,	vagy	a	törvény	adta	lehetőség
kényszerét	alkalmazták	veled	szemben,	hogy	vállald?
Több	válasz,	megválaszolt	244x,	Nem	megválaszolt	1x

VálaszokVálaszok VálaszokVálaszok ArányArány

	Igen,	saját	akaratból. 19 7,8	%

	Nem,	leginkább	kényszernek	éreztem. 84 34,4	%

	Valójában	először	jó	ötletnek	tűnt,	de	a	gyakorlat	során	az	derült	ki	számomra,	hogy	ez	a	rendszer	nem	szolgálja	már
a	valaha	kitűzött	célt,	hogy	nagy,	egyébként	rosszul	ellátott	tömegből	kiemelni	a	problémásnak	vélt	esetet.	S	mivel,	a
kivizsgálásban,	további	gondozásban	vajmi	kevés	szerep	jut	az	iskolaorvosnak,	és	gyermekek	saját	választott	orvosuk
által	megfelelő	módon	gondozásban	részesülnek,	már	nem	látom	értelmét.

87 35,7	%

	Többször	tapasztaltam,	hogy	a	kiszűrt	esetek	kapcsán	a	választott	háziorvos	vagy	a	szülő	nem	értett	egyet	a
diagnózissal	és	kellemetlen	helyzetet	generált.

44 18,0	%

	Sokszor	tapasztaltam,	hogy	a	gyermekek	nem	szeretik	ezt	a	tömeges	vizsgálódást,	zavarja	őket	a	társak	jelenléte,	ha
egyébként	nem	a	saját	körzetembe	tartozó	a	gyermek,	akkor	a	vizsgálat	vagy	oltások	kapcsán	sokszor	nem	is
együttműködő.

43 17,6	%

	Ezt	a	munkát	csak	főállású	iskolaorvosok	esetén	érezném	hasznosnak	teljes	körű	beutalási	jogosultság	mellett. 66 27,0	%

19	(7,8%)

84	(34,4%)

87	(35,7%)

44	(18,0%)

43	(17,6%)

66	(27,0%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

7HGYE Hírvivő 2021/4.



iskolai védőnőnek – kiemelt szerepe és lehetősége van szín-
térprogramok keretében az azonos életkorú gondozotti cso-
portok körében végzett egészségnevelésre és egészségfej-
lesztésre. 

A primer prevencióhoz tartoznak a kötelező védőoltások 6 
éves korig életkorhoz kötve alapellátásban, tankötelezett-
ség alatt iskola-egészségügyben szervezett kampányol-
tással.

4. Szekunder prevenció
A szekunder prevenció két alapellátó – háziorvos, házi gyer-
mekorvos, valamint iskolaorvos – között oszlik meg a gyer-
mekek életkora és a tankötelezettség teljesítése szerint. Tan-
köteles korig az életkori kötelező szűrővizsgálatok és a kötele-
ző védőoltások végzése a háziorvos, házi gyermekorvos kom-
petenciája és hatásköre, a tankötelezettség fennállása alatt 
az iskola-egészségügyé. A tankötelezettség fennállása alatt, 
egymással párhuzamosan, köteles a háziorvos 14 éves korig 
évente, az iskolaorvos pedig kétévente elvégezni a gyermek fi-
zikális vizsgálatát. Ez olyan párhuzamosság, amely egyetlen 
posztkommunista ország kivételével sehol sem gyakorlat.

Azonban a tanköteles korú, de iskolába nem járó gyerme-
kek körében 18 éves életkorig a feladat a háziorvosi ellátás-
ban marad. 

18 éves életkorig jogszabály rögzíti a szülő felelősségét a 
szűrővizsgálatokon való részvétel biztosításában, büntetés 
terhe mellett.

Tankötelezettség alatt a szűrővizsgálatok iskolaorvosi fel-
adatkör  része a teljes fizikális vizsgálat, a családi és egyéni 
anamnézis felvétele, a veszélyeztetettek kiszűrése kétéven-
te. Ehhez az anamnesztikus adatok bekérésére van szükség, 
mert az iskolaorvos nem fér hozzá az első 6 év alatt keletke-
zett adatokhoz, és az esetleges krónikus gondozásba vétel-
ről sincs információja.

Az alapellátó praxisokban viszont az említett adatok szü-
letéstől kezdve rendelkezésre állnak, és a házi gyermekor-
vosnak, háziorvosnak 14 éves korig évente, azt követően há-
romévente el kell végeznie az említett fizikális vizsgálatot a 
törzskarton-megújítás keretében, erre NEAK-szerződése kö-
telezi.

Elmondható tehát, hogy a tanköteles, iskolába járó korosz-
tályban jelenleg az orvosi fizikális vizsgálatok duplikált el-
végzése valósul meg úgy, hogy az egyébként kötelezően fi-
gyelembe veendő családi és egyéni anamnesztikus adatok 
az alapellátónál rendelkezésre állnak, az iskolaorvosnak vi-
szont ehhez kétévente a szülő – jellemzően írásos – segít-
sége kellene.

5. Tercier prevenció
Az egyéni krónikus gondozás szintén háziorvosi tevékeny-
ségi körben megvalósuló, a gondozási események követé-
sét lehetővé tevő medikai program és az EESZT kapcsolt se-
gítségével, a papíralapú dokumentáció mellőzésével zajlik. 
A szükséges szakorvosi beutalások, illetve gyógyszerrende-
lések lehetősége és felelőssége a választott háziorvost, házi 
gyermekorvost terheli.

A közösségi egészségnevelés, a krónikus betegségekkel 
kapcsolatos közösségi feladatokra való érzékenyítés azon-
ban mindenképpen iskola-egészségügyi kompetencia, mely 
nem igényel gyermekgyógyász szakorvosi képesítést, a fel-
sőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező iskolavédő-
nő által teljeskörűen ellátható,  véleményünk szerint jellem-
zően védőnői feladat.

6. Kiegészítő szakmai javaslat: 
Bár az edzettség és az egészség összefüggése laikusok 
előtt is ismert, kevesebb figyelem fordult felé a napi orvosi 
gyakorlatban. Pedig a fizikai állóképesség testnevelés órai 
felmérése megtörténik, de nem kerül bele az egészségügyi 

Tervezem, hogy abbahagyom a praxis mellett végzett isko-
laorvosi munkát, mert:
(Szimpla válasz, megválaszolt 245x, nem megválaszolt 0x)

Válaszok Válaszok Arány

n megterhelő.
n szakmailag indokolatlan.
n méltatlan a díjazása.
n sok az adminisztráció, és hiányoznak 

a kötelező EESZT-csatlakozás feltételei  
(számítógép, wifi, szoftver).

n valamennyi ok a fentiek közül.
n egynél több ok a fentiek közül.
n szívesen végzem az iskolaorvosi munkát a praxi-

som mellett, tudomásul véve a dokumentációs kö-
telezettségem bővülését.

n szívesen végezném az iskolaorvosi munkát a pra-
xis mellett, de kizárólag megemelt óraszámban – 
heti 10-20 órában.

2
16
20
16
 
 

129
47
14
 
 
1

0,82%
6,53%
8,16%
6,53%

 

52,65%
19,18%
5,71%

 

0,41%

10 százalék szerint lehet értelme a dupla vizsgálatnak, 70 szá-
zalék szerint nincs szükség iskolai orvosi vizsgálatra, legfeljebb 
szakképzésben a munkaalkalmasságira. 10-10 százalék szava-
zott a köztes megoldásokra, a 10 és a 14 éves kor fölötti isko-
lai szűrésekre. 
Az iskolaorvosi szűrővizsgálatok jelenlegi rendjét 4 százalék tart-
ja megfelelőnek, a kötelező és ajánlott védőoltások iskolában ma-
radását is csak további 8 százalék támogatja. A szakmai érvek és 
a kollégák nagy többsége a védőnői szűrővizsgálatokra alapozná 
az iskola-egészségügyi prevenciót.

Iskolaorvosi	kérdőívIskolaorvosi	kérdőív
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4.	Tervezem,	hogy	abbahagyom	a	praxis	mellett	végzett	iskolaorvosi	munkát,
mert:
Szimpla	válasz,	megválaszolt	245x,	Nem	megválaszolt	0x

VálaszokVálaszok VálaszokVálaszok ArányArány

	megterhelő. 2 0,8	%

	szakmailag	indokolatlan. 16 6,5	%

	méltatlan	a	díjazása. 20 8,2	%

	sok	az	adminisztráció,	és	hiányoznak	a	kötelező	EESZT	csatlakozás	feltételei	(	számítógép,	wifi,	szoftver). 16 6,5	%

	valamennyi	ok	a	fentiek	közül. 129 52,7	%

	egynél	több	ok	a	fentiek	közül. 47 19,2	%

	szívesen	végzem	az	iskolaorvosi	munkát	a	praxisom	mellett,	tudomásul	véve	a	dokumentációs	kötelezettségem
bővülését.

14 5,7	%

	szívesen	végezném	az	iskolaorvosi	munkát	a	praxis	mellett,	de	kizárólag	megemelt	óraszámban	-	heti	10-20	órában. 1 0,4	%

2	(0,8%)

16	(6,5%)

20	(8,2%)

16	(6,5%)

129	(52,7%)

47	(19,2%)

14	(5,7%)

1	(0,4%)
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Az egész iskola-egészségügyi rendszerről is kérjük véle-
ményed.
(Szimpla válasz, megválaszolt 245x, nem megválaszolt 0x)

Válaszok Válaszok Arány

n Nincs szükség iskola-egészségügyre.
n Iskola-egészségügyre szükség van, az védő-

női feladat, de iskolában történő orvosi fiziká-
lis vizsgálatra nincs szükség.

n Az iskolavédőnő végezze el az iskolában a felvi-
lágosító, egészségvédő tevékenységét, a kom-
petenciája szerinti szűrővizsgálatokat, az ered-
mények az EESZT-n keresztül jussanak el érté-
kelésre a választott házi gyermekorvoshoz, ő 
értékelje, döntsön a további teendőkről. Isko-
laorvosi feladat csak a szakiskolákba jelentke-
zőknél jelenjen meg, ahol a felvételizőt és a to-
vábbi szükséges időszakos vizsgálatokat a vá-
lasztott intézmény iskolaorvosa, ill. üzemorvo-
sa végezze mint alkalmassági vizsgál.

n A D pont, plusz az iskolaorvos az iskolavédőnő 
szervezése mellett beadja a kötelező és igény 
szerint az ajánlott védőoltásokat.

10
40
 
 

124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

 4,08%
16,33%

 
 

50,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,5%
 

n Minden maradjon úgy, ahogyan eddig működött, 
figyelembe véve, hogy az orvosi tevékenység és 
a szűrővizsgálati eredmények dokumentációja 
2021-től kezdve az orvos kötelezettsége.

n A házi gyermekorvosok, háziorvosok ne legyenek 
kötelezhetők iskolaorvosi munkára, az iskolaorvo-
si feladatokat egységesen mindenhol teljes állású 
iskolaorvosok vagy minimum félállásban (heti 20 
órában) foglalkoztatott iskolaorvosok végezzék.

11
 
 
 

44

4,5%
 
 
 

18%

A védőoltásokat körülbelül 70 százalék vinné a praxisokba, 
fele életkor szerinti oltások formájában.
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3.	Az	egész	iskolaegészségügyi	rendszerről	is	kérjük	véleményed.
Szimpla	válasz,	megválaszolt	245x,	Nem	megválaszolt	0x

VálaszokVálaszok VálaszokVálaszok ArányArány

	Nincs	szükség	iskolaegészségügyre. 10 4,1	%

	Iskolaegészségügyre	szükség	van,	az	védőnői	feladat,	de	iskolában	történő	orvosi	fizikális	vizsgálatra	nincs	szükség. 40 16,3	%

	Az	iskolavédőnő	végezze	el	az	iskolában	a	felvilágosító,	egészségvédő	tevékenységét,	a	kompetenciája	szerinti
szűrővizsgálatokat,	az	eredmények	az	EESZT-n	keresztül	jussanak	el	kiértékelésre	a	választott	házi	gyermekorvoshoz,	ő
értékelje,	döntsön	a	további	teendőkről.	Iskolaorvosi	feladat	csak	a	szakiskolákba	jelentkezőknél	jelenjen	meg,	ahol	a
felvételizőt	és	a	további	szükséges	időszakos	vizsgálatokat	a	választott	intézmény	iskolaorvosa,	ill.	üzemorvosa
végezze,	mint	alkalmassági	vizsgálat.

124 50,6	%

	A	„D”	pont,	+	az	iskolaorvos	az	iskolavédőnő	szervezése	mellett	beadja	a	kötelező	és	igény	szerint	az	ajánlott
védőoltásokat.

16 6,5	%

	Minden	maradjon	úgy,	ahogyan	eddig	működött,	figyelembe	véve,	hogy	az	orvosi	tevékenység	és	a	szűrővizsgálati
eredmények	dokumentációja	2021-től	kezdve	az	orvos	kötelezettsége.

11 4,5	%

	A	házi	gyermekorvosok/háziorvosok	ne	legyenek	kötelezhetők	iskolaorvosi	munkára,	az	iskolaorvosi	feladatokat
egységesen	mindenhol	teljesállású	iskolaorvosok,	vagy	minimum	félállásban	(heti	20	órában)	foglalkoztatott
iskolaorvosok	végezzék.

44 18,0	%
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Másik jelentős iskolaorvosi feladat a védőoltás. Tapasz-
talat mutatja, hogy pl. a 6 évesek oltása házi gyermek-
orvosok, háziorvosok hatáskörébe kerülve nem oko-
zott semmi problémát, a korosztály átoltottsági mutató-
ja nem romlott. Szülők és gyermekek is szívesebben fo-
gadták, és mi is szerencsésebbnek látjuk ezt a formát. 
Szólnak érvek az iskolai kampányoltás rendszerének 
megtartása mellett is.
(Szimpla válasz, megválaszolt 245x, nem megválaszolt 0x)

Válaszok Válaszok Arány

n Minden kötelező és választott védőoltást a vá-
lasztott háziorvos adjon be, mert iránta na-
gyobb a bizalom, és az oltási dokumentáció 
egységesebb lesz.

n Szélesebb körben legyen lehetőség az életkori 
kampányoltásokat házi gyermekorvosnál, házi-
orvosnál igénybe venni (pl. HPV), de maradjon 
meg annak a lehetősége, hogy ezek az iskolavé-
dőnő által szervezett kampányoltások kereté-
ben, akár erre a feladatra külön szerződött (is-
kola)orvosok közreműködésével történjenek.

n Maradjanak 6 év fölött a védőoltások az iskolá-
ban, az iskola orvosa adja be őket. 

n Az iskolai évfolyamhoz kötött kötelező védőol-
tások kampányszerű beadása helyett életkor-
hoz kötött oltások legyenek a felsős korosz-
tályban is. Így a feladatok eloszlása egyenletes, 
nem jelent prompt megterhelést.
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63

28,16%
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25,71%

Az iskolai szűrések eredménye a gyerekkel küldött üzenet 
formájában vagy sehogy sem jut el a háziorvoshoz.
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2.	Másik	jelentős	iskolaorvosi	feladat,	a	védőoltás.	Tapasztalat	mutatja,	hogy	pl.	a
6	évesek	oltása	házi	gyermekorvosok/háziorvosok	hatáskörébe	kerülve	nem
okozott	semmi	problémát,	a	korosztály	átoltottsági	mutatója	nem	romlott.	Szülők
és	gyermekek	is	szívesebben	fogadták,	és	mi	is	szerencsésebbnek	látjuk	ezt	a
formát.	Szólnak	érvek	az	iskolai	kampányoltás	rendszerének	megtartása	mellett	is.
Szimpla	válasz,	megválaszolt	245x,	Nem	megválaszolt	0x

VálaszokVálaszok VálaszokVálaszok ArányArány

	Minden	kötelező	és	választott	védőoltást	a	választott	háziorvos	adjon	be,	mert	iránta	nagyobb	a	bizalom	és	az	oltási
dokumentáció	egységesebb	lesz.

69 28,2	%

	Szélesebb	körben	legyen	lehetőség	az	életkori	kampányoltásokat	házi	gyermekorvosnál/háziorvosnál	igénybe	venni
-pl.HPV-	de	maradjon	meg	annak	a	lehetősége,hogy	ezek	az	iskolavédőnő	által	szervezett	kampányoltások
keretében,akár	erre	a	feladatra	külön	szerződött	(iskola)orvosok	közreműködésével	történjenek.

38 15,5	%

	Maradjanak	6	év	fölött	a	védőoltások	az	iskolában,	az	iskola	orvosa	adja	be	őket. 75 30,6	%

	Az	iskolai	évfolyamhoz	kötött	kötelező	védőoltások	kampány	szerű	beadása	helyett	életkorhoz	kötött	oltások
legyenek	a	felsős	korosztályban	is.	Így	a	feladatok	eloszlása	egyenletes,	nem	jelent	prompt	megterhelést.

63 25,7	%
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dokumentációba. Ez egy fontos egészségparaméter, így an-
nak az iskola-egészségügy számára elérhetőnek kell len-
nie, és az iskolai szűrővizsgálatok eredményeivel együtt az 
EESZT-ben való rögzítése szükséges.

tájékozódó kérdőívünk eredményei
A kérdőívre válaszolók közül alig volt, aki a kettős terhelés 
fárasztó voltát nevezte meg az iskolai munka elutasítása 

okaként, inkább a megbecsültség és a feltételek hiánya, va-
lamint a szakmailag indokolatlan volta tartja távol a kollégá-
kat. 278 válaszadóból csak 15-en végzik szívesen ezt a mun-
kát. (Lehet, hogy ők a főállásúak?)
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InTERJÚ  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Koncsek Rita   I  

A mindennapok hőseit gyógyítjuk

Milyen másfél éven van túl a Tűzoltó utcai gyermekklinika? 
Nehéz hónapok vannak mögöttünk, különösen azért, mert 
egy felújítási programban teljes nyílászárócsere zajlik már-
cius óta. Tehát nem elég a koronavírus-járvány és azzal 
kapcsolatosan mindenféle intézkedések betartása, még 
átszervezéssel, osztályátköltöztetéssel valósítjuk meg a 
betegellátást – amely zavartalanul működik. Ez nem kis 
logisztikai szervezést igényelt. Szerencsére a koronavírus-
fertőzés a gyerekkorosztályt kevésbé érintette. Mi a klinikai 
szakemberekkel segítettük a betegellátást, előfordult, hogy 
tizenkét orvos és számtalan nővér vagy asszisztens volt 
átvezényelve a felnőtt-betegellátásba, COVID-osztályokra. 
De hangsúlyozom, hogy akiknek sürgős vagy akut ellátás-
ra volt szükségük, azokat mind fogadtuk. Éppen a napok-
ban elemeztük az elmúlt másfél év teljesítményét, és mind 
tavaly, mind pedig idén körülbelül 100-102 százalékon dol-
goztak a kollégák. Tehát mi ugyanazon a szinten működ-
tünk betegellátás tekintetében, mint a koronavírus-járvány 
előtt, persze hullámzások voltak. Nyilván a szigorú járvány-
ügyi korlátozó intézkedések hatására az egyéb akut fertő-
ző betegségek – mint a súlyos tüdőgyulladás, agyhártya-
gyulladás – és az influenzajárvány is elmaradt, s a magas 
lázzal járó fertőzések, a gyulladásos kórképek száma is 
visszaesett. A gyerekek nem mentek közösségbe, maszkot 
kellett hordani, home office volt.

Évente hány kisbetegek látnak el? 
A fekvőbetegek száma 7 és 8 ezer között van, az ambuláns 
betegek száma pedig 45-50 ezerre tehető. Például az onko-
lógia, az immunológia, a sebészet és a neuromuszkuláris 
betegségek terén gyakorlatilag az egész ország területéről 
megkeresnek minket. Nem szoktuk a hozzánk forduló bete-
get eltanácsolni. A hematoonkológiai terület a klinika fő pro-
filja, évente 2500 beteget lát el, ez a bent fekvőknek körülbe-
lül az egyharmadát jelenti. Azért mi kisebb gyermekkórház 
vagyunk. A Tűzoltó utcai klinikán nincs mindenféle betegel-

látás, hiszen csupán 124 ágyunk van, de azért jelentősen ki-
vesszük a részünket a beteg gyermekek gyógyításából.

A klinika kiemelkedő szerepet vállal a daganatos betegek 
ellátásában, gyógyításában. Hogyan alakult a betegszám? 
Azt tapasztaltuk, hogy kicsit emelkedett a betegszám, tavaly 
több leukémiás és daganatos gyermeket láttunk el az első 
félévben, mint korábban. A koronavírus-járvány előtt havon-
ta jellemzően 10 új hozzánk kerülő betegnél diagnosztizál-
tunk valamilyen daganatos betegséget, tavaly pedig átlago-
san 12 új kisbetegnél találtunk rosszindulatú elváltozást, va-
gyis körülbelül húszszázalékos emelkedésről számolhatok 
be az év első feléből. A betegszám egyébként hullámzást 
mutat.

Hogyan alakul a gyerek fekvőbetegeknél a kórházban eltöl-
tött napok száma? 
Csak a legszükségesebb időszakot töltik kórházban, ez jel-
lemzően 3-4 nap, amikor csak lehet, az ambuláns betegellá-
tást biztosítjuk. De mivel a leukémiás betegek ellátása hosz-
szabb időt vesz igénybe, ők sokszor heteket kénytelenek töl-
teni a szövődmények és a súlyos állapot miatt a Tűzoltó ut-
cában. De még a leukémiás betegek ellátásának területén is 
rövidül a kórházban eltöltött napok száma.

Tavaly húsz százalékkal emelkedett a daganatos gyerekek száma az intézmény-
ben, mondta dr. Kovács Gábor, a Semmelweis Egyetem Tűzoltó Utcai II. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikájának klinikai főorvosa, egyetemi tanár, klinikaigazgató.  
A 136 éves intézmény életébe sok minden belefér, öröm, sorscsapás, aggódás, cso-
dás gyógyulások és a világot sarkából kiforgató pandémia is. 
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Tapasztalták a COVID-járvány miatt, hogy megnőtt a mentá-
lis problémákkal küzdő gyerekek száma? 
A pszichológiai ellátásunk nagyon magas színvonalú, öt 
pszichológusunk és egy pszichiáterünk van. És mi is elindí-
tottuk júniusban a poszt-COVID ellátást. Már 200 körül ala-
kul azoknak a gyerekeknek a száma, akik a COVID-19 miatt 
visszamaradt tüneteikkel járnak hozzánk. És mivel a járvány 
még mindig tart, további betegekre számítunk. Ez nemcsak 
neurológiai, mentális, pszichés tüneteket jelentenek, van, 
akinek légzési vagy kardiológiai problémái jelentkeztek. Sze-
rencsére a gyerekeknél ezen a területen a gyógyulási haj-
lam jónak mondható, sokkal gyorsabban gyógyulnak, mint 
a felnőttek.

A daganatos gyerekeknek milyenek a gyógyulási esélyeik?
Sokkal jobbak, mint a felnőtteké, ma már a 80 százalékot 
közelíti, sok esetben, bizonyos daganattípusok esetében 
meg is haladja ezt. A gyerekek nagy részének ez végleges 
gyógyulást jelent, tehát nem azt, hogy egy-két vagy három 
évvel tovább él. Hiszen egy gyermeknek hetven évvel kell túl-
élnie a betegségét. 

Hogyan alakul a nővérek, orvosok száma a klinikán?
Ahogy az egészségügy más területén, ez nálunk is kritikus 
kérdés. Az orvosok számában nem állunk rosszul, képzőin-
tézmény lévén sok a rezidens, minden évben legalább öt–
nyolc orvosjelölt gyógyít a Tűzoltó utcában, és sokan a klini-
kán maradnak a későbbiekben is. Sokan választják az alap-
ellátást is, és elmennek gyermekháziorvosnak. A nővérhiány 
viszont elképesztő méreteket ölt. Kevés a nővérképző isko-
la, a szakápolói szektorban van egy természetes fluktuáció, 
sokan mennek mostanában nyugdíjba vagy külföldre, és az 
is előfordul, hogy elhagyják a pályát. Szerintem tízszer annyi 
nővért kellene képezni, mint amennyit jelenleg képzünk. Ko-
rábban évente nyolc-tíz pályakezdő nővért felvettünk, most 
maximum egy új ápoló jön az intézetbe. Az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló törvény is egyfajta bérfeszült-
séget okozott az orvosok és a szakápolók között. Az orvosok 
fizetése két és félszeresére emelkedett, magasabb szintről 
is indult, az ápolók bérét pedig hiába emelték több lépcső-

ben, jóval elmarad az orvosbérektől. Az orvosok szá-
mára most tisztességes bérezést biztosítanak, oly-
annyira, hogy mi azt tapasztaljuk, a magánszférából 
visszajönnek a gyerekorvosok. Az utóbbi időszakban 
két kollégát is vissza tudtunk csábítani a magánellá-
tásból. 

Milyen a kapcsolatuk a többi gyermekkórházzal?
Kiváló, a gyermekgyógyászok különben is sokkal kol-
legiálisabbak, és egy gyerekkórház atmoszférája ösz-
sze sem hasonlítható egy felnőttintézmény hangula-
tával.

És a házi gyermekorvosokkal milyen az együttműkö-
désük?
Több területen vannak kapcsolódási pontok, talál-
kozunk velük továbbképzéseken, kongresszusokon.  

A napokban indítjuk el havi rendszerességgel különböző té-
mákban előadássorozatainkat, ahova várjuk a háziorvos kol-
légákat, az alapellátásban dolgozókat. A digitalizáció adta 
lehetőségek miatt hibrid formában tartjuk ezeket, így a vidé-
ki kollégáknak nem kell ezért Budapestre utazni. 

Beszéljünk még egy kicsit a daganatos betegek ellátásáról. 
A gyerekek a házi gyermekorvosokon keresztül jutnak el a 
klinikára? 
Egy rossz vérkép rögtön feltűnik a házi gyermekorvosoknak 
is, tudják, hogy nagy baj van, és akkor közvetlenül hozzánk 
irányítják a beteget. Gyakorlatilag éjjel-nappal, hétvégén, 
többnapos ünnepek alatt is bármikor bárkit fogadunk, aki 
tényleg akut vagy súlyos beteg. Az egész klinika közössége 
erejét megfeszítve dolgozott azon, hogy a betegellátást biz-
tosítani tudjuk a COVID-19-járvány első, második, harmadik 
és negyedik hulláma alatt is. Előfordul, hogy a kivizsgálások 
kicsit halasztódnak, volt időszak, amikor az elektív műtéte-
ket leállították, de klasszikus értelemben vett várólista ná-
lunk nem alakult ki.

A daganatos betegek ellátása a legköltségesebbek közé 
tartozik. Minden terápia elérhető számukra?
Majdnem minden, amit az Amerikai Egyesült Államok vagy 
Nyugat-Európa gyermekklinikáin alkalmaznak, Magyarorszá-
gon is elérhető. Számos új, még esetleg törzskönyvi indiká-
cióval nem rendelkező gyógyszer is beszerezhető. Természe-
tesen ez sok papírmunkát és engedélyezést jelent, de ami te-
rápiára egy beteg gyermeknek szüksége van, azt megkapja. 
Talán az egyetlen, amiben Magyarország elmaradásban volt, 
az az úgynevezett CAR T-sejtes immunterápia, amely rendkí-
vül költséges és technikailag nagyon bonyolult rendszer, de itt 
kopogtat az ajtón, és néhány hónapon belül Magyarországon 
is használhatjuk majd. A legkorszerűbb sugárberendezések, 
műtéttechnikai eljárások is rendelkezésre állnak. 

Az eszközbeszerzés hogy működik a klinikán?
A központi költségvetés terhére nehéz eszközt beszerez-
nünk, de rengeteg civil alapítvány és társadalmi összefo-
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gás támogatja a Tűzoltó utcai klinikát, gyakran sok tízmil-
lió forintba kerülő berendezést is meg tudunk vásárolni ala-
pítványi segítséggel. Legutóbb 35 millió forintért lézerberen-
dezést szereztünk be, amelyet speciális érdaganatoknál és 
egyéb tumoros elváltozásoknál használunk. 

Magas vérnyomás, cukorbetegség – ezek már kisebb kor-
ban is jelentkeznek. Mit tapasztal, túlsúlyosak a mai gye-
rekek?
Döbbenetes számokat látunk, a gyerekek 30 százaléka elhí-
zott, túlsúlyos. Ez inkább társadalmi, szociológiai kérdés, hi-
szen a legtöbb esetben a gyerek azért lesz kövér, mert otthon-
ról ezt a mintát hozza. Sajnos a gyerekek egy része nem spor-
tol, helyette internetezik, ül a számítógép előtt, nyomkodja az 
okostelefont. Egy diéta betartása nagy együttműködést igé-
nyel szülő, orvos és gyermek között. Nálunk erre már külön 
team van gyógytornásszal, pszichológussal, dietetikussal, pe-
dagógusokkal, tehát komoly kisegítő csapatot hoztunk létre. 
De sajnos évről évre emelkedik a betegszám.

Mikor döntötte el, hogy orvos lesz? 
Az én esetemben a szüleim döntöttek, mindketten gyógy-
szerészek voltak, úgy gondolták, jó lenne, ha orvos lennék. 
Olyan eminens típus voltam, a gimnáziumban már számom-
ra is egyértelmű volt, hogy a Semmelweis Egyetemre szeret-
nék jelentkezni. És rögtön fel is vettek.

És mikor döntött a gyermekgyógyászat mellett? 
Fiatalon úgy gondoltam, hogy sebész leszek, mert az olyan 
látványos. De miután egy sebészeti gyakorlatot követően 
összeestem a műtőből kifelé jövet, inkább a belgyógyásza-
tot választottam, majd utána a gyermekgyógyászatot. Na-

gyon megtaláltam a hangot a gyerekekkel, és motivációt je-
lentett számomra, hogy sokkal jobbak a kicsik gyógyulási 
esélyei, mint a belgyógyászaton fekvő hetvenévesekéi. Ki-
csit beleszagoltam a kutatói munkába is, már másodéves 
hallgatóként tudományos, kutatói munkát végeztem.

Tanít a Semmelweis Egyetemen is, ez körülbelül mekkora 
részét tölti ki az életének? 
Hetente 8-10 órát tanítok, ráadásul német és angol nyelven 
is oktatunk. Az utóbbi években az orvosképzés jelentősen 
fejlődött, átalakították az oktatási struktúrát, a klinikaorien-
tált gyakorlatok egyre nagyobb számban jelennek meg.

Nagyon stresszes, sokszor lelkileg megterhelő a munkája. 
Mivel tölti a szabadidejét? Hogyan kapcsolódik ki?
Hematológus és onkológus vagyok, a klinika minden nyűgét, 
baját is a nyakamba vettem. Több mint húsz éve súlyos be-
teg gyerekekkel találkozom, síró szülőket kell támogatnom, 
tragédiákat kell átélnem. Persze a gyerekek többsége meg-
gyógyul, de a tragédiák mindig nagyobb nyomot hagynak az 
emberben. Engem a főzés kapcsol ki, nekem a gasztronó-
mia jelenti a relaxációt. Sokszor öt-hat fogásos vacsorát ké-
szítek, ez jelenti a szellemi lazítást számomra. Azt mond-
ják, jól főzök, szeretnek a barátaim nálam vacsorázni. Leg-
alább hatvan szakácskönyvem van otthon, és ma már az 
interneten két kattintással minden recept elérhető. Ezenkí-
vül tizenkét éve van egy baráti társaság, amellyel rendsze-
resen pókerezek. Imádok utazni, például Párizs és Afrika is 
nagy szerelem. Sokkal inkább vonz a dzsungel, a vadvízi eve-
zés és az olyan tájak, amelyek nem annyira turistalátványos-
ságok. Egyszer összeszámoltam, már hatvankét országban 
jártam, de még hosszú a bakancslistám. 

Békés karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben, egészségben gazdag  

új esztendőt kíván a HGYE vezetősége  
Önnek és családja minden tagjának!  

Köszönjük minden házi gyermekorvosnak, 
támogatóinknak, partnereinknek, 

hogy egész évben támogatták munkánkat,  
és lehetővé tették, hogy elérjük vagy  

közelebb kerüljünk kitűzött közös  
céljainkhoz! 2022-ben megyünk tovább  

a közösen megkezdett utunkon!
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Már lassan két éve élünk az új típusú koronavírus járványá-
nak árnyékában, újabb és újabb hullámokhoz alkalmazkodva 
és árgus szemmel figyelve a környező országok járványügyi 
adatait, valamint védekezési stratégiáját. Mindeközben a tu-
domány sem tétlenkedett, néhány héttel a SARS-CoV2 vírus 
izolálását követően ismertté vált a kórokozó genetikai állomá-
nya, valamint felismerték a vírus pontos szerkezetét. 

Megtanultuk, hogy a tüskefehérje felelős azért, hogy a vírus az 
ACEII-receptorokon keresztül bejusson a sejtekbe és ott sza-
porodjon. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a tüskefehérje ellen 
termelődött ellenanyagok képesek megakadályozni a recep-
torhoz kötődést és azáltal a vírus további szaporodását a gaz-
daszervezetben. A tüskefehérje ellen képződött ellenanyagok 
közül azok korrelálnak a védelemmel, amelyek neutralizáló 
hatásúak, azaz a vírus sejtbe jutását gátolják. A nem neutrali-
záló tüskefehérje elleni antitestek szintén fontos immunológi-
ai funkciót töltenek be, elősegítik a természetes ölősejtek, fa-
gociták és más citotoxikus sejtek működését. Jelenleg nem 
ismert a neutralizáló ellenanyagoknak az a küszöbértéke, 
amely egyértelműen igazolja az egyén védettségét a korona-
vírus-fertőzéssel szemben. Emellett a COVID-19-fertőzésből 
felépült betegek immunológiai vizsgálatai arra utalnak, hogy 
a humorális immunválasz mellett a sejtes mechanizmusok-
nak is fontos szerepük van a védekezésben. 

A jelenleg elérhető vakcinák között a hagyományos és az in-
novatív eljárások is szerepet kaptak. A COVID-19-vakcina ki-
fejlesztésének példátlan gyorsaságát számos tényező együt-
tesen tette lehetővé:

1. A harmadik generációs vakcinafejlesztési platformok 
esetében – mint az mRNS-technológia és a vektortech-
nológia – nincs szükség a vírus időigényes szaporítá-
sára, elegendő a protektivitásért felelős fehérje, jelen 
esetben a tüskefehérje genetikai kódjának ismerete.

2. A korábbi járványokat okozó koronavírusok (MERS 
és SARS-CoV) elleni vakcinák esetében már számos 
preklinikai vizsgálat megtörtént, amelyek eredményeit a 
SARS-CoV-2-höz kellett igazítani.

3. Példátlan összefogás keretében a kutatási eredménye-
ket azonnal publikálták és megosztották.

4. Hasonló összefogás keretében összpontosították az anya-
gi forrásokat az országok, cégek, nemzetközi szervezetek.

5. A különböző kutatási fázisokat összevonták, felgyorsí-
tották az engedélyeztetési eljárásokat, és a következő 
fázisú vizsgálatokat az előzetes eredményekre támasz-
kodva indították el (roll-on engedélyeztetés).

6. Mindezzel párhuzamosan a gyártási kapacitásokat is 
megnövelték.

Többféle platformon indultak el a kutatások
A hagyományos vakcinafejlesztési eljárások közül az inaktivált, 
teljes vírust tartalmazó vakcinák immunogenitását különböző 
adjuvánsok alkalmazásával növelték. Hazánkban 18 év felett az 
eredeti, vuhani vírust inaktív formában tartalmazó Sinopharm-
készítmény érhető el. Ezt a védőoltást az Egyesült Arab Emirá-
tusokban 3 éves kortól alkalmazzák. A hasonló technológiájú 
CoronaVac vakcinát dél-amerikai országokban használják. Saj-
nálatos módon korlátozottan érhetők el biztonságossági és ha-
tékonysági vizsgálatok a kínai fejlesztésű vakcinákról. 

Az innovatív technológiák közül három vektoralapú oltó-
anyag érhető el a 18 év felettiek számára. A Vaxzevria (Astra 
Zeneca) gyermekpopuláción végzett vizsgálatai ez év áprilisá-
ban abbamaradtak. A Janssen gyógyszercég gyermekvizsgá-
latai a 12–17 éves korosztályban folyamatban vannak. 

A mRNS-platformú oltások közül a Comirnaty (Pfizer–
BioNTech) eredetileg 16 éves kortól kapta meg a vészhelyzeti 
engedélyt, ezt 2021 május végén kiterjesztettek a 12–17 éves 
korosztályra. A Spikevax (Moderna) ez év július végétől adha-
tó a 12–17 éves korosztálynak is. A Comirnaty 5–11 éves kor-
osztállyal kapcsolatos vizsgálatai lezárultak, publikáció jelen-
leg még nem érhető el, de csökkentett mRNS-tartalommal 
várható az engedélyeztetés a következő hónapokban Európá-
ban, az FDA 2021. november 2-án engedélyezte a készítményt 
az Egyesült Államokban.

Az mrNs-vakcinához vezető kutatások 
Az mRNS-technológia kifejlesztésében Karikó Katalin magyar 
biokémikus vizsgálatainak kulcsszerepük volt. Közel 40 éven 
keresztül kutatta az mRNS-molekulát. A vakcinafejlesztés 
szempontjából tudományos munkásságának legfontosabb ál-
lomási a következők voltak. Módosított mRNS-nukleozidokat 
hozott létre, amelyek csökkentették a szintetikus, exogén 
mRNS-molekula immunogenitását – azaz az immunrend-
szer nem pusztította el a mRNS-t. Felismerte, hogy a mRNS-
molekula sejtbe juttatása szempontjából kiemelt jelentősé-
ge van a „becsomagolásnak”, azaz megfelelő lipidburok hor-
dozó segítségével lehet mRNS-t bevinni a sejtekbe. Elsőként 
2012-ben eritropoetin genetikai információját sikerült mRNS 
formájában egerekbe juttatni, ami az eritropoetintermelés ré-
vén hemoglobinemelkedést eredményezett a kísérleti állatok-
ban. Ezzel párhuzamosan elindultak onkológiai, kardiológiai 
kutatások, diabéteszes fekély gyógyítására irányuló klinikai 

Dr. Onozó Beáta   I   házi gyermekorvos, Miskolc

mRNS-oltás a jövő szolgálatában

nAPRAKÉSZEn  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA
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mRNS-vizsgálatok, és a vakcinológiában is ígéretes eljárás-
nak bizonyult az exogén mRNS lipid nanopartikulum formá-
ban való bevitele. 2017-ben zikavírus elleni mRNS-vakcinával 
állatkísérleteket végeztek, valamint mRNS-alapú influenza- 
oltás kifejlesztése is elkezdődött. 

Az mRNS-vakcinák hatásmechanizmusa
Az in vitro körülmények között létrehozott mRNS-molekulát egy 
lipid hordozóban juttatjuk be a szervezetbe.[1] A mRNS az izom-
szövetben lévő kötőszöveti makrofágok, dendritikus sejtek cito-
plazmájába jut endocitózis útján.[2] A gazdasejt riboszómáiban az 
mRNS-ről tüskefehérje íródik át.[3] A tüskefehérje egyrészt kivá-
lasztódik a gazdasejtből, és elérhetővé válik a humorális immun-
rendszer számára.[4] Másrészt a sejtplazma proteaszómáiban 
lebontódik kisebb peptidekre, és ezek a keletkezett antigén 
peptidepitópok az endoplazmás retikulumba kerülve kölcsön-
hatásba lépnek a fő hisztokompatibilitási komplex I. osztályú 
molekuláival (MHC I). Az MHC I – peptid komplex a sejtfelszínre 
kerülve az antigénspecifikus CD8+ T-sejtek aktiválódásához ve-
zet.[5] Az exogén tüskefehérjéket az antigénprezentáló sejtek fel-
veszik, és az MHC II-útvonalon keresztül kerülnek bemutatásra.[6] 

Ez a CD4+ T-sejtek indukcióját vonja maga után.

Az mRNS-vakcinák előnye, hogy a humorális immunvá-
lasz mellett erőteljes T-helper és T-citotoxikus válasz kivál-
tására is képes, ez pedig egy vélhetően hosszabban fennál-
ló immunológiai védelmet eredményez. Ezáltal az idősko-
ri immunszeneszcencia (immunrendszer öregedése) jobban 
kiküszöbölhető, és az immunhiányos betegek is védelem-
hez juttathatók. Mivel az immunválasz a tüskefehérjére fóku-
szál, kevesebb olyan nem funkcionáló ellenanyag keletkezik, 
amely esetleg fokozott reaktogenitást vagy más nem kívánt, 
oltást követő reakciót eredményezhet. A genetikai kód isme-
rete gyorsabb, olcsóbb és a vírusvariánsokat rugalmasabban 
kiküszöbölő gyártást tesz lehetővé. 

A vakcina hátránya, hogy a mindennapi gyakorlatunk során 
kevésbé előnyös a fagyasztva tárolás és a többadagos kisze-

relés, mert fokozott tervezést és szervezést igényel az oltó-
orvostól.

Továbbá a többi platformú vakcinákhoz hasonlóan nem képes 
mukozális immunitás kialakítására, azaz az oltottak is áteshet-
nek enyhe COVID-fertőzésen. Egy friss vizsgálat, amely a New 
England Journal of Medicine hasábjain jelent meg októberben, 
az oltott egészségügyi dolgozók 3%-ánál igazolt áttöréses fertő-
zést (1496 oltott egészségügyi dolgozó közül 39 esetben igazo-
lódott COVID-19-pozitivitás). Az viszont mindenképpen remény-
teli, hogy egyetlen esetben sem történt másodlagos fertőzés, va-
gyis a vírus továbbadása. Azaz a magas átoltottság a mukozális 
immunitás hiányában is alkalmas a fertőzési láncok megszakí-
tására.[1] Hasonló következtetésre jutott egy másik közlemény, 
amely a Medrxiv portálon jelent meg: az oltottak esetében több 
mint 60%-kal csökkent a vírus továbbadása oltatlanok számára 
még a magas kontagiozitású delta variáns esetében is.[2]

A gyermekek COVID-19 elleni vakcinációja az Európai Unióban 
és így Magyarországon is a 12 év feletti korosztályban 2021. 
június közepe óta lehetséges.

A gyermekek oltását az uniós tagállamok eltérő módon indították 
el (rizikócsoport-oltás), azonban mostanra szinte valamennyi or-
szágban minden korosztályba tartozó fiatal számára elérhető az 
oltás. A vakcináció bevezetését számos tényező indokolta: 

• a súlyos primer COVID-19-fertőzés megelőzése,
• a gyermekekben előforduló sokszervi gyulladásos 

esetek (MIS-C/PIMS) csökkentése, 
• a primer COVID-19-fertőzés súlyosságától függetle-

nül kialakuló poszt-COVID állapotok megelőzése,
• a kiskamasz-, kamaszkorosztály transzmisszióban 

betöltött szerepe,
• a gyermekek izolációból fakadó pszichoszociális hát-

rányainak csökkentése,
• a nyájimmunitás növelése. 

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)

MHC I. 

MHC I. 

MHC II. 

MHC II. 

Tüskefehérjét kódoló mRNS 

1. mRNS-vakcina 

2. Endocitózis 

Sejtplazma 

Endoplazmás retikulum 

 3. Transzláció

Riboszóma 

4. Tüskefehérje 

5. Endogén 
antigénprezentáció 6. Exogén

antigénprezentáció

IMMUNVÁLASZ 

CD8

Nycs. – folliculus – B-sejt

CD4
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Dr. Tóbi Luca  I  Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 

A gyermekkori féregfertőzésekről 
Cikkreferátum

GOnDOZZUK KERTJEInKET!  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

A féregfertőzések a világon előforduló leggyakoribb beteg-
ségek közé tartoznak, a WHO adatai alapján minden negye-
dik embert érintenek. Incidenciájuk gyermekkorban a leg-
magasabb, a gyakori migráció, utazások, az importált ételek 
miatt az endémiás trópusi országokon kívül is a világ bár-
mely pontján okozhatnak megbetegedést.

Az európai gyermekgyógyászatban gyakorlati jelentő-
sége leginkább a horogférgeknek (Necator americanus, 
Ancylostoma duodenale), az orsóféregnek (Ascaris 
lumbricoides), ostorosféregnek (Trichuris trichiura), a cér-
nagilisztának (Enterobius vermicularis), a Strongyloides 
stercoralisnak, az Echinococcus granulosusnak, a galand-
féregnek (Taenia solium, saginata) és a Toxocara canisnak, 
catinak van.

2021-ben 86, Magyarországon praktizáló alapellátó gyermek-
orvos bevonásával készült felmérésünk alapján 1000 náluk je-
lentkező betegből általában 5-6 gyermeknél diagnosztizálnak 
féregfertőzést, de a fertőzések előfordulási gyakorisága ennél 
jóval magasabbra tehető, hiszen a legtöbb féregfertőzés tü-
netmentesen zajlik.

Megfertőződés, prevenció
Az  egyik legfontosabb tisztázandó kérdés, hogy járt-e a 
gyermek féregfertőzés szempontjából endémiásnak szá-
mító országban (ilyen helyek a trópusi, csapadékos, meleg 
klímájú országok és a harmadik világbeli vagy rossz higié-
niás viszonyokkal rendelkező országok is).

Leggyakrabban a férgek petéivel következik be a megfer-
tőződés, melyek a földdel szennyezett gyümölcsök, zöld-
ségek felszínéről az emésztőrendszerbe jutnak, így meg-
kezdve életciklusukat. A vadállatok, idegen kutyák, macs-
kák székletével szennyezett játszóterek is potenciális fer-
tőzőforrásnak számítanak. A rendszeresen féreghajtott há-
ziállatok nem jelentenek veszélyt a fertőződéssel kapcso-
latban – erre azoknál az állatoknál lehet számítani, ame-
lyek gyakran találkozhatnak rókákkal, rágcsálókkal, egyéb 
vadállatokkal. Toxocara-fertőzés kialakulhat olyan kutya-
kölykökkel való kontaktust követően, amelyek még nem 
lettek féregtelenítve. Nem kellően átsütött sertés-, illetve 
marhahús elfogyasztásával a galandféreg terjedhet. Bizo-
nyos féregfajok (Strongyloides, Necator) esetében bőrön 

Mérete Ürül a széklettel? Kiegészítő információ

Horogférgek
(Necator americanus, 
Ancylostoma duodenale)

7–15 mm peték 

Orsóféreg
(Ascaris lumbricoides)

15–30 cm férgek és peték is legnagyobb bélféreg 

Ostorosféreg
(Trichiuris trichiuria)

30–50 mm peték 

Cérnagiliszta
(Enterobius vermicularis)

2–13 mm nem (esetenként az 
ánuszkörnyékről férgek a szék-
let felszínére kerülhetnek)

a bélférgesség leggyakoribb okozója 
Európában; 
vattaszálra hasonlít; 
az ánusznyílás közelében látható lehet

Strongyloides stercoralis 2 mm lárvák

Echinococcus granularis 3–5 mm  
cisztákat alkotnak

nem emberről emberre nem terjed

Galandféreg
(Taenia solium, Taenia 
saginata)

solium: 2–5 m  
saginata: 3–10 m,  
cisztákat alkotnak

proglottiszok 

Toxocara canis, cati 10–18 mm nem emberről emberre nem terjed

Férgek differenciáldiagnosztikája
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keresztül is létrejöhet a megfertőződés. Az olyan gyerme-
keknél, akik nem tápláléknak szánt dolgokat fogyasztanak 
(pica), gyakran jelentkezhet féregfertőzés. Ritkább esetben 
a széklettel szennyezett kezek, körmök archoz érintése kap-
csán autoinokuláció is kialakulhat.

A féregfertőzések megelőzésében a legnagyobb szerepe 
a megfelelő higiéniás szabályok betartásának van. A gya-
kori kézmosás, a szennyezett kézzel az arc megérintésé-
nek kerülése, a fogyasztandó zöldségek, gyümölcsök ala-
pos megmosása alapvető fontosságú. Ezek mellett a há-
ziállatok gyakori féregtelenítése, a kóbor állatok ürülékével 
szennyezett területek (pl. szabadtéri homokozó) kerülése 
kiemelendő. A fogyasztott sertés- és marhahús átsütésére 
fordított kiemelt figyelem az Echinococcus-fertőzés kiala-
kulásának megelőzésére szolgál. Enterobius-fertőzés ese-
tén az ágynemű, a fehérnemű, a ruha gyakori cseréje, ala-
pos tisztítása szükséges.

Korosztályos különbségek
Epidemiológiai adatok alapján minden Európában releváns 
féregfertőzés prevalenciája gyermekkorban a legmaga-
sabb. Az Ascaris lumbricoides, a Trichuris trichiura és az 
Enterobius vermicularis óvodás-, illetve kisiskoláskorban 
fordul elő a leggyakrabban, a horogféreg-fertőzések kiala-
kulása pedig inkább tinédzserkorban várható.

A korábban említett kérdőívünk alapján elmondható, hogy 
az alapellátó gyermekorvosok által diagnosztizált féreg-
fertőzések több mint 95%-a az óvodáskorú gyermekeket 
érinti.

Tünettan
A féregfertőzések leggyakrabban teljesen tünetmentesek, 
de súlyos, akár életveszélyes kórképek kialakulását is ered-
ményezhetik. A szervezetben való vándorlásuk miatt bár-
mely szervrendszer érintett lehet.

A leggyakrabban észlelhető tünetek a nem specifikus 
gasztrointesztinális jelek: hasi fájdalom, hasmenés, há-
nyás, étvágytalanság, fogyás. Megfigyelhető még növeke-
désbeli elmaradás, kognitív funkciók csökkenése is, ezek 
gyakrabban jellemzők krónikus férgesség, nagy féregmeny-
nyiség, endémiás területen élő gyermekek esetében.

A férgek által kiváltott allergiás típusú reakciók kapcsán 
gyakran láthatók bőrtünetek: leggyakrabban viszketés, 

urtikária fordul elő: ezek a Trichuris- és az Echinococcus-
fajok által okozott fertőzéseken kívül bármely általunk 
tárgyalt féregfaj esetében előfordulhatnak. A leggyako-
ribb féregfertőzés által okozott tünetnek tartott anális 
viszketésre csak Enterobius- vagy Taenia-fertőzés ese-
tén lehet számítani. Ezek mellett viszonylag gyakoriak 
még a légúti tünetek, melyek a férgek tüdőbe vándorlá-
sa kapcsán keletkeznek: jelentkezhet köhögés, nehézlég-
zés, mellkasi fájdalom. Ilyen tünetek mutatkozhatnak a 
horogférgek, az Ascaris, a Strongyloides és a Toxocara 
infekciója esetén.

A megkérdezett gyermekorvosok körében a leggyakrab-
ban, 76,7%-ban a bőrtünetek megjelenése esetén merült 
fel a féregfertőződés lehetősége. Ezt követte a krónikus 
alultápláltság 53,5%-ban és a gasztrointesztinális tünetek 
(GI vérzés, hasmenés, hányinger) 40,7%-ban. A válaszadók 
mindössze 12,8%-ában merül fel differenciáldiagnosztikai 
lehetőségként a féregfertőzés légúti tünetek esetén.

Ritkább esetben a féregfertőzéssel kapcsolatban specifi-
kus kórképek is kialakulhatnak: Ascaris- és Strongyloides-
fertőzés esetén Löffler-szindróma, horogférgesség kap-
csán cutaneous larva migrans, Toxocara-fertőzés ese-
tén ocular és visceral larva migrans szindróma alakulhat 
ki. Trichuris trichiura-fertőzés esetén krónikus dizentéria, 
rektumprolapszus jelenhet meg. Enterobius-fertőzés szö-
vődményeként appendicitiszt, vaginális terjedés kapcsán 
vulvovaginitiszt, szalpingitiszt írtak le.

Laborvizsgálat

A kérdőívünkben a megkérdezett alapellátó gyermek-
orvosok 94,2%-a válaszolta, hogy a vérképben észlelt 
eozinofília kapcsán féregfertőzésre gondol. Ezzel szemben 
a cikkünkben bemutatott nyolc, Európában gyakorlati je-
lentőséggel bíró féregfaj közül csak négy esetében lehet 
eozinofíliára számítani, és is csak időszakosan: a horogfé-
reg-, az Ascaris-, a Strongyloides- és részben a Toxocara- 
(ocular larva migrans esetén nem) fertőzés kapcsán le-
het vele találkozni. A horogféreg és a Truchiuris a belek-
ben a nyálkahártya károsítása miatt gasztrointesztinális 
vérzést okozhat, ennek következtében anémia alakul-
hat ki. Hipoproteinémiát és ennek talaján kialakuló ödé-
mát lehet megfigyelni egyes esetekben a horogféreg- és a 
Strongyloides-fertőzés kapcsán.

Enterobius vermicularis GalandférgekAscaris lumbricoides
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Diagnosztika
A féregfertőzések diagnosztizálásával kapcsolatban nin-
csenek nemzetközileg egyezményesen elfogadott ajánlá-
sok. Ezen infekciók kimutatási lehetőségei limitáltak, nagy-
ban függenek a férgek periodikus életciklusától, a mintavé-
telezéstől, illetve a mikroszkópos mintákat értékelő szak-
emberek jártasságától. Negatív eredmény esetén sem ér-
demes minden esetben elvetni a lehetséges diagnózist, ha 
a klinikai tünetek és/vagy a beteg kora, anamnézise alap-
ján a féregfertőzés valószínű. A férgek szervezetben való 
vándorlása kapcsán a tünetek sokkal hamarabb jelentkez-
hetnek – főleg a légútiak –, mint ahogyan a férgek életcik-
lusa befejeződik, petéket kezdenek rakni a belekben (eh-
hez gyakran több hónap szükséges a fertőződéstől számít-
va), így a túl korán végzett mintavétel téves negatív ered-
ményt adhat. Enterobius-infekció kapcsán celofáncsíkkal 
végzett mintagyűjtés lehet célravezető, a székletvizsgálat 
nem. Ezenfelül a mintagyűjtés sem egyszerű: legalább há-
rom alkalommal vett vizsgálati anyag (akár széklet, akár 
celofáncsík) szükséges a biztos kimutatáshoz. A férgek ki-
mutatására alkalmazható további vizsgálatok (PCR, ELISA, 
szerológia) a gyakorlatban nem elterjedtek.

Mivel az Európában gyakorlati jelentőséggel bíró férgek ke-
zelésére alkalmazható gyógyszerek szinte teljesen meg-
egyeznek a különböző fajok esetében, illetve a jellemző tü-
netek jelentkezése esetén a kezelés megkezdése indokolt 
(tekintettel arra, hogy ilyenkor a székletvizsgálat eredmé-
nye még gyakran negatív, valamint hogy sok helyen nehe-
zen elérhető kellő gyakorlattal rendelkező elemző e min-
ták feldolgozásához), gyakran felmerül a kérdés, hogy való-

jában szükséges-e bármilyen diagnosztika a kezelés meg-
kezdése előtt.

A kérdőívünk alapján a gyermekorvosok 79,1%-a széklet-
vizsgálathoz köti a diagnózist, 41,9% véleménye szerint la-
borvizsgálati eredmények (eozinofília, anémia) szüksége-
sek a kezelés megkezdéséhez. A gyermekorvosok 58,1%-a 
nem végez diagnosztikát, empirikusan kezeli a betegeket.

Kezelés
Tünetek jelentkezése esetén a WHO javaslata alapján min-
denképpen javasolt a fertőzések kezelése. Preventív céllal 
az endémiás területeken kívül jelenleg nem alkalmaznak 
antihelmintikus kezelést.

Családtagokat, csoporttársakat egyidejűleg jelenleg csak 
az Enterobius-fertőzés esetén javasolt kezelni. Ascaris-
fertőzés esetén egy háztartáson belül halmozódhatnak a 
megbetegedések, ilyenkor a tüneteket mutató családtagok 
kezelése is szükséges. A teljes óvodai csoport, osztálykö-
zösség kezelése egyik esetben sem indokolt.

A megkérdezett gyermekorvosok 93%-a mebendazol-
tartalmú antihelmintikumot használ a gyermekek kezelésé-
re, és csak 31,4%-uk alkalmaz albendazoltartalmú gyógy-
szert. 3,5% tüneti kezeléstalkalmaz, 2,3% pedig levamizolt.

Ezzel szemben a legfrissebb kutatások alapján Ascaris 
lumbricoides-infekció esetén az albendazoltartalmú készít-
mények hatásosabbnak bizonyultak (sorrendben: 100%, 
95%, peteredukció: 99%, 98%). A horogféregfertőzések 
esetén 400 gyermek vizsgálata alapján az albedazol 84%-
ban (ismételt adás után 94%-ban), a mebendazol pedig 
csak 52%-ban (ismételve 54%-ban) hatásos; cutaneous 
larva migrans esetén mindenképpen az albendazol válasz-
tandó. Toxocara-fertőzésben (VLM és OLM esetén is) az 
albendazol a választandó szer. Strongyloides-infekcióban 
az ivermektin az elsődlegesen választandó szer, de ez csak 
15 kilogrammnál nagyobb tömegű gyermekeknek adható, 
alternatívája csak az albendazol, a mebendazol itt nem ha-
tásos. Neurológiai érintettség esetén minden esetben az 
albendazol választandó, mert az átjut a vér-agy gáton.  
Az albendazol mellett szólhat még a gyermekgyógyászat-
ban, hogy kisebb adagban szükséges alkalmazni, mint a 
mebendazolt.

Bár kevés adat áll rendelkezésre 2 évesnél fiatalabb gyer-
mekekről, a WHO ajánlása szerint albendozoltartalmú 
készítmények a választandók 12 hónapos kor felett a 
taeniasis, strongyloidiasis, filariázis, horogférgesség, 
ascariasis, Toxocara-, cérnagiliszta-fertőzés esetén.  
A mebendazol is 1 éves kortól adható. 1 évesnél fiata-
labb gyermekek kezelése a gyakorlatban nem javasolt ru-
tinszerűen, egyéni mérlegelés szükséges. 2 éves kor felett 
felnőttdózisban (vagy súlyra számolva) adhatók a gyógy-
szerek, alatta egyéni mérlegelés szükséges, de általában a 
dózis felezése javasolt.

A féregfertőzések leggyakoribb tünetei
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Necator americanus 
Ancylostoma duodenale X X X

Ascaris lumbricoides X X X X X

Trichiuris trichiura X

Strongyloides 
stercoralis X X

Enterobius vermicularis X

Taenia solium X

Echinococcus 
granulosus X X

Toxocara X X X
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Összefoglalás

FONTOS KÉRDÉSEK VALóSZÍNű FÉREGFAj

Korosztály • óvodás, kisiskolás
• tinédzser

• Ascaris lumbr., Trichiuris t., Enterobius vermicularis
• horogféreg

Anamnézis • endémiás országokban töltött idő (trópusi, csapadékos, meleg klímájú, illetve 
harmadik világbeli, rossz higiéniás viszonyokkal rendelkező országok)

• játék vadállatok, idegen kutyák-macskák ürülékével potenciálisan szennyezett 
helyeken (homokozó)

• otthoni hússütés: nyers vagy nem kellően átsütött sertés-, marhahús
• pica

• galandféreg

• otthoni állattartás
• rendszeresen féreghajtott?
• még nem féreghajtott kutyakölyökkel történt kontaktus?

• Strongyloides, Echinococcus
• Toxocara

Széklet • a székletben látható féreg
• néhány mm, vattaszálra hasonlít
• hosszú, 15-30 cm-es

• pete látható a székletben
• proglottisz a székletben
• lárva a székletben

• Enterobius vermicularis
• Ascaris lumbricoides
• Necator a., Ancylostoma d., Ascaris l., Trichiuris t., 
• galandféreg
• Strongyloides s.

Tünetek • emésztőrendszeri tünetek

• hepatobiliáris, pancreaticus érintettség
• légzőrendszeri tünetek

• növekedésbeli elmaradás, kognitív funkció csökkenése
• bőrtünetek

• Necator a., Ancylostoma d., Ascaris l., Trichiuris t., 
Strongyloides s., Teania s., Echinococcus g.

• Ascrais l., Echinococcus g., Toxocara
• Necator a., Ancylostoma d., Ascaris l., 

Strongyloides s., Echinococcus g., Toxocara
• Necator a., Ancylostoma d., Ascaris l., Trichiuris t.
• Necator a., Ancylostoma d., Ascaris l., 

Strongyloides s., Enterobius v., Teania s., Toxocara

Laborvizsgálat • eozinofília
• anémia
• hipoproteinémia

• horogféreg, Ascaris, Strongyloides, Toxocara
• horogféreg, Trichiuris
• horogféreg, Strongyloides

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)

Kezelési javaslat féregfertőzések esetén 2 éves kor felett

Elsődlegesen választandó Másodlagosan választandó

Necator americanus,
Ancylostoma duodenale

ALBENDAZOL,  
400 mg 1×;
cutaneous larva migrans: 
400 mg 3–7 napig 
(2 év, 10 kg alatt 200 mg 3 napig)

MEBENDAZOL 
(cutaneous larva migrans esetén nem hatásos), 
100 mg napi 2× 3 napig vagy 500 mg 1×

–

Ascaris lumbricoides ALBENDAZOL,  
400 mg 1×

MEBENDAZOL,
100 mg napi 2× 3 napig vagy 500 mg 1×

IVERMEKTIN (15 kg felett), 
150–200 μg/kg 1×

Trichiuris trichiura ALBENDAZOL, 400 mg  
napi 1× 3 napig

MEBENDAZOL, 
100 mg napi 2× 3 napig

IVERMEKTIN (15 kg felett),  
200 μg/kg napi 1× 3 napig

Strongyloides stercoralis IVERMEKTIN (15 kg felett),  
200 μg/kg napi 1× 2 napig

– ALBENDAZOL,  
400 mg napi 2× 7 napig

Enterobius vermicularis ALBENDAZOL, 400 mg 1×, 
2 hét múlva ismételni;
2 év, 10 kg alatt: 200 mg 1×, 
két hét múlva ismétlés
éhgyomorra

MEBENDAZOL,  
100 mg 1×, 3 hét múlva ismétlés

–

Taenia solium ALBENDAZOL (ciszticerkózisban),  
15 mg/kg/nap 2 részre osztva  
7 napig zsíros menüvel együtt

PRAZIKVANTEL (taeniasisban),  
5–10 mg/kg 1×

műtét

Echinococcus granulosus ALBENDAZOL, 15 mg/kg/nap  
(vagy 400 mg) 2 részre osztva  
1–6 hónapig
zsíros menüvel együtt

műtét –

Toxocara ALBENDAZOL, 400 mg  
napi 2× 5 napig

MEBENDAZOL, 100–200 mg  
napi 2× 5 napig

–
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„Tartós fejlődést […] csak az eredményez, ha nem egy 
ideál felé törekszünk, hanem a már meglévő problémá-
inkra keresünk megoldást.”

Ian Douglas

A telemedicina több évtizede ismert fogalom. Magában fog-
lalja az elektronikus adatgyűjtés és adatelemzés (e-health), 
valamint az infokommunikációs technológia segítségével ki-
alakult, orvos-beteg és orvos-orvos közötti kommunikációt 
egyaránt (telehealth). Az orvosok mindennapi klinikai dönté-
seit támogató mobilalkalmazásoktól és szoftverektől kezd-
ve a mesterséges intelligenciáig és a gépi tanulásig a digi-
tális technológia forradalmat indított el az egészségügyben. 
A digitális egészségügyi eszközök hatalmas potenciállal ren-
delkeznek a betegségek pontos diagnosztizálására és keze-
lésére vonatkozó képességeink javítására, valamint az egyé-
ni egészség és az egészségügyi ellátás javítására.

Az egészségre és egészségügyre vonatkozó adatok gyűjté-
se nemcsak egyéni, hanem társadalmi (nemzeti és nemzet-
közi) előnnyel is jár. Az egészségügyi adatok rendszer szerin-
ti osztályozása:

Egyéni egészségügyi adatok: EHR rendszerekben adatgyűj-
tés, a betegség egyéni progressziójának kvantitatív megítélé-
se, appok, szenzorok, genomikai adatok elemzése révén klini-
kai döntéstámogató rendszerek vagy MI-rendszerek alkalma-
zása a diagnosztikában és a terápiában, az egészséget befo-
lyásoló külső adatok (pl. környezetszennyezés) összefüggé-
seinek a megítélése;

Populációs szintű egészségügyi adatok: EHR rendszerek, 
területi és nemzeti adatgyűjtés (területi egészségi állapot, 
egészségügyi ellátási statisztikai adatok és infrastruktúra), 
betegségregiszterek, egészségügyi stratégiai döntésekhez 
adatgyűjtés;

Big data egészségügy: nemzeti és nemzetközi kutatási inf-
rastruktúra és adatgyűjtés, kutatási platformok, klinikai ku-
tatási vizsgálatokba betegbevonás, szektoriális infrastruktú-
ra és szolgáltatások kialakítása, epidemiológia, diagnosztikai 
fejlesztések, gyógyszerfejlesztések, betegségelemzések, di-
gitális fejlesztések.

A koronavírus-járvány rendkívüli módon felgyorsította a 
telemedicinális szolgáltatások megismerését és elterjedé-
sét. A jogszabályok is igazodtak az ellátási igényhez. A 2020. 
évi LVIII. törvény (a veszélyhelyzet megszűnésével össze-
függő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről) 

kapcsán leírták, milyen egészségügyi szolgáltatások érten-
dők a telemedicina fogalomkörébe, és ehhez konkrét finan-
szírozás is társult a szakellátásban. 

Az alapellátók (orvos, gyermekorvos, védőnő, fogászat, isko-
laorvoslás, üzemorvoslás) nemcsak elsődleges ellátói sze-
repet töltenek be, hanem népegészségügyi szűrővizsgálato-
kat is végeznek, valamint – különösen a praxisközösségek 
megalakulásával – elsődleges prevenciós feladatuk is van. 
Az ennek során képződött adatok teszik lehetővé a fentebb 
felsorolt adatelemzések révén a populációs szintű döntésho-
zatalt. Ehhez szükséges olyan adatgyűjtő platform, mely az 
EESZT-be továbbítja a regionális és populációs szintű adat-
elemzéshez szükséges adatokat. 

Az elsődleges ellátói szerep áthelyeződése a digitális térbe a 
lezárások idején kényszerhelyzet volt, melyhez sokan (ellátó 
és ellátotti oldalról egyaránt) nagyon gyorsan adaptálódtak, 
azonban az alapellátásban nem vált elfogadottá. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy a kötelező lezárások megszűntével a bete-
gek és az alapellátás kevésbé használták ki a telemedicina 
adta lehetőségeket. E helyzet okainak azonosítása és fel-
mérése, majd a felmérés eredményeire adott válaszlépések 
is hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a napi betegellá-
tásba beépíthessük ezt az előremutató, a fejlődés részeként 
megkerülhetetlen gyakorlatot. 

Az OECD-országokban készített felmérések adataira is ala-
pozva a megoldandó problémák és a megoldási lehetőségek 
a következők lehetnek. (Megjegyzés: az utolsó felmérés is 
2020. januárban készült, a pandémia előtti adatokra és élet-
helyzetre vonatkozóan.)

1. Egyértelmű finanszírozási alapelvek: A szakellátásban 
az OENO-kódok alapján a finanszírozási szabályozás 
elkezdődött. Az alapellátásban erre vonatkozó irányelv 
vagy kezdeményezés sem jelent meg. Megoldásnak lát-
ható az, hogy a személyes megjelenéssel járó időtar-
tamon belül legyen egy elkülönített idősáv, mely kife-
jezetten a telemedicinális ellátást igénylő betegek szá-
mára van kijelölve, hogy akik nem képesek vagy nem kí-
vánnak személyesen megjelenni, azok is kaphassanak 
egészségügyi ellátást. Az OECD-országokban az alap-
ellátás finanszírozása eltérő. Van, ahol kizárólag a he-
lyi önkormányzatok, van, ahol centrális kormányzat a fi-
nanszírozó, és van, ahol e modellek kombinációját alkal-
mazzák. Mindegyik alapellátási biztosítási rendszerben 
a telemedicina elterjedését akadályozó tényezőként ír-
ták le a finanszírozás megoldatlanságát. 

Dr. Kántor Irén   I  házi gyermekorvos, Nyíregyháza

Telemedicina – Hogyan tovább?

nAPRAKÉSZEn  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA
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2. A változtatásra való készség és az új technológiák adop-
tálásának a hiánya: Magyarország jelenlegi helyzeti elő-
nye az egybiztosítós rendszer. Az EESZT bevezetésé-
vel az egészségügyi adatok egy adatbázisban összeg-
ződnek. Az egészségügyi ellátás minden szereplőjének 
fokozatosan csatlakoznia kellett ehhez a rendszerhez, 
melynek révén adaptálni kellett az e-health-hez szüksé-
ges tudást és gyakorlatot. Ettől eltérően a telehealth, 
azaz a „digitális betegellátás” egy új, a beteg és az or-
vos számára is megtanulandó ellátási módszer. Hirte-
len kellett ehhez az új formához alkalmazkodni, ami-
re sem az ellátók, sem az ellátottak nem voltak felké-
szülve. A pandémia kezdetén a Hírvivőben készült egy 
összefoglaló, mely a távvizit gyakorlati kivitelezésének  
és módszertanának kialakításához adott segítséget: 
hgye.hu/dok/hirvivo/ujsag/00074.pdf és hgye.hu/ 
index.php?id=2&hirvivoid=74.

3. Az IoT-eszközök szükségessége a távvizit minél tel-
jesebb körű kivitelezéséhez: A technológia fejlődé-
sével ezek az eszközök adatbevitel és adattovábbí-
tás szempontjából minél inkább felhasználóbarát-
tá válnak. Akkor építhetők be az orvosi munkába, ha 
interoperábilisak, képesek a beteghez validált adato-
kat az orvosi adatbázisba rendszerezetten, azonosít-
hatóan továbbküldeni és megjeleníteni vagy az adato-
kat egymásra rétegezni. A komplex és/vagy krónikus 
betegségek kezelésében használatos eszközök és 
mobiltelefonos applikációk készítői ezt az igényt már 
felismerték (több biometrikus adat egyidejűleg vagy 
egy platformon való megjelenítése), és ehhez az elvá-
ráshoz kezdenek alkalmazkodni. Az akut betegségek 
ellátásához szükséges, a távvizitre lehetőséget adó 
eszközök még nem kellően ismertek és elfogadottak 
sem a betegek, sem az egészségügyi ellátó oldaláról. 
Nehezen beszerezhetők, és működésük, minőségük 
széles skálán mozog. Kevés azon eszközök száma, 
mely FDA- vagy CE-minősítéssel rendelkezik. Az álta-
luk képzett biometrikus és képi adatok tárolása nagy 
háttérkapacitást igényel, melyre az alapellátás infor-
mációtechnológiája nincs felkészülve. Ezenfelül ne-
hezítő tényező még a heterogén háziorvosiszoftver-
piac, mely megnehezíti az egységes adatrögzítési 
platformok megvalósítását. Az EESZT készít saját, 
telemedicinára alkalmas felszínt, azonban az a házi-
orvosi medikai szoftvertől elkülönítve működik, ada-
tai az alapellátó szoftver adatbázisába nem, csak az 
EESZT-be kerülnek bele. 

4. A kormányzati stratégia ismertetése: Az OECD-
országokhoz hasonlóan szükséges lenne annak a ko-
herens kormányzati szakmai stratégiának a megisme-
rése, mely alapján a telemedicinális fejlesztések készül-
nek. Ehhez alkalmazkodva a praxisok, a praxisközössé-
gek is tervezni tudnák az ellátáshoz szükséges eszkö-
zök beszerzését, az alkalmazásukhoz szükséges tudás-
anyag megszerzését. 

5. Jogi és szakmai szabályozás, pontosan megfogal-
mazott szakmai kompetenciák: A távvizit szakmai 
kivitelezésének szabályait és korlátait minden szakmá-
nak – köztük az alapellátásnak is – a saját hatásköré-
ben kell meghatároznia. Ezek kidolgozása nem kerül-
hető meg. Ehhez igazodva lehet a jogi háttérszabályo-
zást is kidolgozni. Erre alapozva lehet behatárolni az 
ellátható és ellátandó állapotokat, ez alapján tudhatja 
meg az ellátott, hogy milyen mértékben veheti igény-
be a telemedicinális ellátást. Ugyanúgy, mint az infor-
mációtechnológiai fejlesztések során, a jogi szabályo-
zás során is közös jogi és szakmai munka kell legyen  
a szabályok pontos megfogalmazása. 

6. Digitális kompetencia: A digitális jártasság megléte 
mind az ellátó, mind az ellátotti oldalról feltétele a meg-
felelő szintű távkonzultációnak. A telemedicina kivitele-
zése strukturált betegellátási folyamat, melyet meg kell 
előznie kompetenciaképzésnek, ugyanúgy, mint a távok-
tatás kompetenciaképzése esetében. 

7. Területi egyenlőtlenségek: Az egészségügyi ellátás-
hoz való hozzáférés területi egyenlőtlenséget mutat.  
A betöltött háziorvosi praxisok számának progresz-
szív csökkenése évek óta tartó folyamat, a tendencia 
megfordulásáig sem lehetnek azonban ellátatlan terü-
letek. A területi egyenlőtlenséjelentette probléma meg-
oldásának egyik eszköze lehet a telemedicina alkalma-
zása. Erre jó kezdeményezés indult éppen napjainkban 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával, egy 
telemedicinális busz kialakításával, mely az alapellátást 
nélkülöző területekre tudja elvinni ezt a szolgáltatást. 
Egy másik lehetőség a területi ellátások hiányosságai-
nak lefedésére, amikor alapellátó orvos nélküli területen 
a Digitális jólét program keretében felállított teleházakat 
egészségügyi ellátáshoz szükséges telemedicinális esz-
közökkel szerelnek fel. Ezeknek az eszközöknek a hasz-
nálata, alkalmazása az erre tréningelt közép- vagy fel-
sőfokú egészségügyi vagy szociális ellátást nyújtó sze-
mélyzet segítségével lehetne megvalósítható. Ilyen eset-
ben a betegnek utazás nélkül lehetősége lenne, hogy or-
vosi segítséget kapjon egészségi állapota megítélésé-
hez. A telemedicinális ellátás korlátozott értékű orvosi 
vizsgálat, melynek segítségével elsődleges ellátásként 
azonosíthatók lennének azok a betegek, akiknek egész-
ségi vagy kórállapota személyes megjelenést és beteg-
vizsgálatot igényel. Az eszközös vizsgálatokhoz és a jó 
minőségű képi adatátvitelhez szükséges széles sávú 
internet országos kiépítése majdnem teljesen megvaló-
sult. A szükséges telemedicinális eszközök beszerzése 
és az infrastruktúra kiépítése valószínűleg még költség-
hatékonysági számítást is igényel. 

8. Adatbiztonság: Az egészségügyi adatok tekintetében 
fontos az információs önrendelkezés szempontjainak és 
a GDPR szigorú szabályainak a figyelembevétele: az em-
ber maga rendelkezik a személyével kapcsolatba hoz-
ható adatok nyilvántartásáról, felhasználásáról. Az ön-
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rendelkezés jogi értelmezése: a személy azonosítására 
alkalmas adatokat csak az érintett beleegyezésével le-
het rögzíteni, illetve továbbítani. Ha valakinek ebből kára 
származik, polgári jogi peres úton kártérítést követelhet. 
A személyes adatok: az érintettel kapcsolatba hozha-
tó adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vo-
natkozó következtetés. Ennek része a különleges adat (a 
faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai vé-
leményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világné-
zeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tag-
ságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat), a 
különlegesen kezelendő adatokon belül van a legszen-
zitívebb adatok köre: az egészségügyi adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat. Egészségügyi adat: az érintett 
által vagy róla más által közölt, testi, értelmi és lelki ál-
lapotra, kóros szenvedélyre, megbetegedés és elhalá-
lozás körülményeire, halál okára vonatkozó adat, mind-
ezekkel kapcsolatba hozható adat, mindezeket befolyá-
soló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, fog-
lalkozás), egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizs-
gált, mért, leképzett vagy származtatott adat. Látha-
tó, hogy jogilag milyen széles az egészségügyi adatok 
jogi megfogalmazása. További szempontként figyelem-
be kell vennünk azt, hogy olyan IoT-eszközt használjunk, 
mely az adatkezelés szempontjából GDPR-kompatibilis. 
Az a tény, hogy a betegek a saját adataikat nem kezelik 
ennyire szigorúan, nehézzé teszi a telemedicinális ellá-
tás során képződött adatok megszerzésének, kezelésé-
nek, tárolásának, továbbításának GDPR-megfelelő keze-
lését. Jó kezdeményezés az orvosoknak az egészség-
ügyi dokumentálást és adatkezelést érintő jogi „képzé-
sét” megvalósító portál, ahol folyamatos az orvosokat 
érintő tájékoztatás, képzés: drportal.hu/szakteruletek.
php?szid=99&tema=67.

9. A napi betegellátásba való integrálás: A 2020. évi LVIII. 
törvény 85. §-ának (5) szerint „az egészségügyi szolgál-
tató […] kialakítja a szolgáltatások nyújtására vonatko-
zó intézményi protokollját”; a (11) szerint „az egészség-
ügyi szolgáltató a beteg személyes jelenlétét nem igény-
lő szolgáltatásait, valamint azok elérhetőségének mód-
ját honlapján közzéteszi”. Az alapellátás mint közszol-
gáltatás a fenti rendeletnek megfelelően tájékoztatni kö-
teles a hozzá bejelentkezőket, hogy a telemedicina mi-
lyen formáját, milyen reszponzív idővel, milyen csator-
nán biztosítja. Ezt minden szolgáltató a saját képzettsé-
gének, gyakorlatának, technológiai lehetőségeinek meg-
felelően alakítja ki. Amennyiben a beteget tájékoztatjuk 
erről, kérhetjük e protokoll betartását. Egy paradigma-
váltás idejét éljük, amelynek során a pandémiát eredmé-
nyező fertőző betegség további terjedését megelőző in-
tézkedés része a betegek elkülönítése akár a várakozás 
ideje alatt is – azaz az előjegyzett időpontra való érke-
zés és a betegellátás időtartamának a pontos betartása. 
Ezeket a szabályokat nekünk, egészségügyi személyzet-
nek kell érvényesítenünk, ami az eltérő kommunikációs 

készségű betegekkel eltérő kommunikációs stratégiát 
kíván meg. Ha a betegfogadásra és betegellátásra mint 
munkafolyamatra tekintünk, akkor a rendelési időn be-
lül érdemes kijelölni a telemedicinára dedikált időtarta-
mot. Érdemes a munkafolyamat egyes fázisait egyértel-
műen megosztani az asszisztens(ek) és az orvos között, 
például hogy a telefonos triázs, a triázs, a betegfogadás, 
a betegvizsgálat, a dokumentáció folyamatában milyen 
felelősséget és feladatot adunk át az asszisztensnek.

10. A betegre vonatkozó relevanciák: A betegeknek érez- 
niük kell, és tudatosítani kell bennük, hogy a 
telemedicinális ellátás minőségi javulást jelent, és konk-
retizálni szükséges, hogy milyen szempontból hasz-
nos ez nekik. Nem szabad azt érezniük, hogy alacso-
nyabb szintű ellátásban részesülnek a telemedicinális 
vizsgálati lehetőség korlátozott volta miatt. Ez külö-
nösen a hátrányos helyen vagy helyzetben élő bete-
gek vonatkozásában igényel olyan megelőző tájékoz-
tatást, amelynek során biztosítjuk a beteget az egész-
ségügyi ellátás színvonalának megtartásáról, csak a 
mód alkalmazkodik az infrastrukturális körülmények-
hez és lehetőségekhez. A támogató egészségügyi kör-
nyezet, a jól tréningelt szakszemélyzet, a technológiai 
gyakorlat készségszintűvé váló fejlesztése, az interfé-
szek és az IoT-k könnyű kezelhetősége mind hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy a beteg elfogadó attitűddel álljon a 
telemedicinális ellátáshoz. 

A telemedicinális szolgáltatások azokban az országokban 
a legfejlettebbek, ahol egyértelmű szabályozás és irányel-
vek vannak érvényben, megfelelő és fenntartható a finan-
szírozás és költségtérítés, valamint jó az egészségügyi köz-
igazgatás. Ezek az államok elősegítik a telemedicina fej-
lesztését és használatát: megteremtik a feltételeket a jó 
telemedicinális gyakorlatok elterjedéséhez, segítik a meg-
valósulást. A sikeres telemedicinális beavatkozások álta-
lában azoktól az egészségügyi szolgáltatóktól indulnak ki, 
amelyek maguk kezdeményeznek lépéseket az ellátás mi-
nőségének javítására, és saját betegeik és a közösség igé-
nyeinek és preferenciáinak kielégítésére tesznek lépéseket. 
Ahhoz azonban, hogy az innovációk megjelenjenek és elter-
jedjenek, támogató társadalmi környezetre van szükség. Az 
alapellátás és a praxisközösségek vannak a legközelebb a 
helyi prioritások meghatározásához, az igények azonosítá-
sához, az ellátási preferenciák meghatározásához, valamint 
a környezetükhöz legjobban illeszkedő egészségügyi kezde-
ményezések kiválasztásához. A minisztériumok pedig a leg-
jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy a nemzeti prioritáso-
kat meghatározzák, valamint a legjobb gyakorlatokat azono-
sítsák, értékeljék és terjesszék. A telemedicina használata 
azokban az országokban a legfejlettebb, ahol a politikai dön-
téshozók elősegítik az elterjedését a legjobb gyakorlatok el-
terjesztése, a tudásátadás facilitációja révén.
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Az OKFŐ telemedicinális fejlesztéseinek tervezete:
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Csütörtök délelőtt. Érkezés

Gyönyörű napsütésben érkezem Tihanyba. A Club Tihany par-
kolója még üres, de nemsokára alig lehet majd helyet találni. 
Gyors regisztráció, elfoglalom a szobám, aztán szaladok is le 
a 128-as szobába. Ott a főhadiszállásunk, ahol a konferencia 
előtt még tartunk egy vezetőségi megbeszélést, és itt fogunk 
összegyűlni, ha lesz még fontos egyeztetnivaló.

Ebéd után rövid megbeszélés a regisztrációs pultnál, Hel-
ga, valamint Emese és Vanessza már készen áll a kollégák 
fogadására. Nagy érdeklődés várható, több mint 600-an re-
gisztráltak személyes részvételre, valamivel több mint 50-en 
számítógépükön szeretnék követni a konferenciát, és több 
mint 120-an a Kávéházi szalonra is kíváncsiak. Miután egyez-
tettünk velük, elsétálunk a Wimbledon-teremhez, ahol már ké-
szülnek a szervezők, hogy délután fél ötkor elkezdődjön a 22. 
Kávészünet konferencia.

Csütörtök délután. Kávéházi szalon

Kávéházi hangulatot megidéző környezetben kezdődik el a Ká-
vészünet. Hamar körbeülik a kollégák az asztalokat. Minden-
honnan halk beszélgetés és az örömteli viszontlátás hangjai 
hallhatók, ahogy egyre többen érkeznek. Másfél éve nem talál-
koztunk személyesen, mindenki nagyon várta már, hogy a sok 
online és telefonos beszélgetés és megbeszélés után végre 
személyesen is viszontláthassuk egymást.

Az idei szalon témája természetesen a koronavírus-járvány. 
Nemes Éva professzor asszony, Nagy Anikó, Németh Ág-
nes és Rácz Katalin főorvosok osztják meg velünk korona-
vírus-fertőzéssel kapcsolatos tapasztalataikat a kardiológi-
ai, pulmonológiai, gasztroenterológiai kórképek tükrében. Elő-
adásaikat és azt ezt követő kerekasztal-beszélgetést Dékány 
Gyula Németországban dolgozó magyar vegyész-kutató elő-
adása követi, amelyen keresztül teljesen más, nagyon érdekes 
szemszögből ismerhetjük meg az anyatejet és összetevőit.

A szalon a kávéházak hangulatát nemcsak a fehér damaszt-
tal terített asztalok, az aprósütemény, a finom kávé zamata 
– és természetesen a jó társaság – idézte meg, hanem a mű-
vészeti alkotások is, amelyek idén is szerves részét képezték 
az első délután programjának. Ezúttal a koronavírus-járvány 
a művészeti alkotások témája. A délutánt a Szent Efrém Fér-
fikar Pandémia című száma nyitja meg, a szünetben és a ke-
rekasztal-beszélgetés alatt olyan műalkotásokat láthatunk a 
kivetítőn, melyeket a járvány ihletett meg, a szünetben pedig 
Alekszandr Csajkovszkij Karantén-szimfóniáját hallhatjuk.

Csütörtök este. Vacsora

Még nincs itt mindenki, de a Kávéházi szalonra regisztrált ven-
dégek így is megtöltik az éttermet. Gyors vacsora, aztán min-
denki megy aludni, holnap hosszú napunk lesz.

Péntek reggel

Az éjjel esett, reggel is borult az ég, hideg szél fúj. Azon gon-
dolkodom, hogy ha napközben is esni és fújni fog, lesz-e ked-
ve mindenkinek megtenni az étkezés és a szállás helyszínéül 
szolgáló hotel és a Wimbledon-terem közötti utat. Szerencsére 
azonban az eső nem tér vissza, és a levegő is melegedni kezd.

Tíz órakor Havasi Katalin, a HGYE elnöke és Muzsay Géza meg-
nyitja a konferenciát. Két és fél nap izgalmas tudományos prog-
ram, az egyes napok végén pedig társasági program vár ránk.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet munkatár-
sai évről évre hagyományosan kiváló előadásokkal szolgálnak 
a Kávészüneteken. Idén sincs ez másképp, az első szekció-
ban őket hallhatjuk. Változatos témák kerülnek terítékre, ame-
lyek között természetesen vezető téma a koronavírus-járvány. 
Fekete Ferenc orvosigazgató a COVID-19-járvány infektológiai 
aktualitásairól, a HOGYI-ban kezelt gyermekek ellátásával kap-
csolatos tapasztalatairól számol be. Sófi Gyula főorvos a gyer-

EGyESüLETI HíREK  I  BRAUn HELGA ROVATA

Dr. Losonczi László   I  házi gyermekorvos, a HGYE alelnöke, Budapest

Kávészünet 22.
Riport a szeptember 16–19-én a Club Tihany hotelben megrendezett 22. Kávészünet konferenciáról
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mekkori poszt-COVID-szindróma mentális megnyilvánulásai-
ról tart előadást, majd Karoliny Anna főorvos krónikus bélbe-
tegségek során alkalmazott speciális diétákról, Meichelbeck 
Krisztina főorvos és Szabó László professzor úr pedig a vi-
zeleteltérésekről, azok értékeléséről számol be előadásában.

Péntek, ebéd

Nincs időm ebédelni, egyszerre kellene több helyen lennem.  
A regisztráción gőzerővel dolgoznak a lányok, most érkeznek a 
legtöbben. Megállít egy kolléga, az éttermet keresi, egy másik 
az előadások helyszíne után érdeklődik. Aztán rohanok tovább, 
a délutáni szekció egyik üléselnöke leszek. Üdvözöljük a két elő-
adót, Szabó András és Szabó Attila professzor urakat, pár szót 
váltunk velük, de már kezdődik is a délutáni első szekció.

Szabó András professzor úr előadásában a D-vitamin és a bél-
flóra szinergista működéséről tart érdekes előadást. Ezután, a 
Kávészünetek programjában szintén évek óta hagyományosan, 
a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika 
tanszékvezetője által vezetett és fiatal munkatársai által előa-
dott kiváló prezentációkat hallhatjuk. Szabó Attila professzor úr 
az évek során megszokott, interaktív előadásokon most is az ér-
dekes és fontos tanulságokra hívja fel a hallgatóság figyelmét. 
Az idei Kávészünetre is tehetséges fiatal gyermekgyógyász kol-
légák kísérik a professzor urat: Elekes Iringó, Herczeg Vivien, 
Kovács Fanni és Tarjányi Eszter.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete 1995-ben alakult, tavaly 
ünnepelte 25. születésnapját, de a pandémia miatt a múlt év-
ben sajnos elmaradt a Kávészünet, ezért a születésnap meg-
ünneplését is halasztanunk kellett, egyesületünk negyed évszá-
dos fennállását csak idén tudjuk méltó módon megünnepel-
ni. Havasi Katalin és Pejtsik Petra az alapítókat és az első ve-
zetőséget méltatja a HGYE születésnapján: Huszár Andrást, a 
HGYE első elnökét, Kádár Ferencet, az első alelnököt, továbbá 
az első vezetőség tagjait: Kovács Juliannát, Papp Bélát, Rotyis 
Györgyöt, Takács Editet, Tóth Józsefet, Gyimes Zsófiát, Kálmán 
Mihályt, Molnár Zoltánt. Mellettük köszöntik Erdélyi Istvánt, aki 
a HGYE egyik alapítója, huszonöt éven keresztül az egyesület 
ügyvezetője és jogi tanácsadója volt, Fekete Évát, aki az egye-
sület titkárságát az alapítástól kezdve 2021-ig vezette, és Póta 
Györgyöt, aki nyolc éven át a HGYE elnöke, előtte pedig négy 
évig alelnöke volt.

A születésnapi köszöntés után még egy szekció vár ránk a pén-
teki napon. Hollódy Katalin professzor asszony két érdekes elő-
adását is hallhatjuk, mindkettő a fejfájás témáját járja körül – 
egyaránt hallhatunk a fejfájások diagnosztikájának részleteiről 
és e gyakori tünet értékeléséről a COVID-járvány tükrében. Fe-
kete Ferenc főorvos a hasmenések korszerű szemléletéről tart 
előadást, ezen belül a hasmenésre mint a koronavírus-fertőzés 
jellemző tünetére is felhívva a figyelmet. Vojnisek Zsuzsanna az 
immunrendszer érését, valamint a csecsemő- és kisdedkori le-
hetséges befolyásoló tényezőket mutatja be prezentációjában.

Péntek este. Színházi program

Vacsora után felkerekedünk, és újfent átsétálunk a Wimbledon-
terembe. A helyi szervezők teljesen átrendezték az előadót, ahol 
Pindroch Csaba színművész egyszemélyes, Segítség, megnő-
sültem! című darabját fogjuk megnézni.

A hagyományos bohózat és a stand-up comedy stílusjegyeit 
egyaránt felvonultató előadás sajátos görbe tükröt tart az es-
küvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb komikus vagy 
éppen keserű pillanatai elé – mindezt úgy, hogy az összes fel-
vonuló karaktert a művész egymaga kelti éltre.

Péntek este. Színház után

Estére kitisztult az idő, a fogyó hold bevilágítja a Balaton vizét. 
Ülök a parton, és hallgatom, ahogy halkan csobog a víz. Né-
hány méterre horgászok beszélgetnek halkan. Egy-egy kisebb 
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csoport sétál el mellettem, majd egyszer csak Havasi Katiék kö-
szönnek rám. Beszélgetünk. Nem szakmáról, nem az egyesület-
ről, hanem a Balatonról. Vitorlázásról, balatoni élményekről, az-
tán próbáljuk azonosítani, hogy a déli parton melyik fénycso-
port melyik városhoz tartozhat. Kellemes az idő. Hosszú nap 
volt, elfáradtunk.

Szombat reggel

Napsütéses reggelre ébredünk. Jó társaságban költöm el a reg-
gelit. Sokáig lehetne beszélgetni, de indul a mai tudományos 
program.

Az első szekcióban változatos témák kerülnek terítékre. Cseh 
Áron és Póta György a legfrissebb irodalmi adatok ismeretében 
a kólika háttéréről, kezeléséről, ezen belül a bifidobaktériumok 
lehetséges terápiás szerepéről és kezelési eredményéről szá-
mol be. Mészner Zsófia tanárnő két előadásban is az influenza 
aktualitásairól beszél, többek között felhívva a figyelmet az idei 
évtől már élő gyengített, nazálisan is adható influenzamegelőző 
védőoltásra, valamint arra, hogy az influenzafertőzés messze 
nem csak a légutakat károsítja, hanem például a keringési, az 
emésztőrendszert vagy a központi idegrendszert is. Constantin 
Tamás docens úr előadása gyermekkori reumatológiai betegsé-
gekről szintén fontos részletekre hívja fel az alapellátók figyel-
mét. Hollódy tanárnő szombat délelőtti előadása pedig szemlé-
letes videófelvételekkel mutatja be az ártalmatlan és a továb-
bi kivizsgálást igénylő csecsemőkori furcsa mozgásformákat.

A szombat délelőtt második szekciója a ritka betegségek té-
máját öleli fel. Bereczky Csaba professzor úr a leggyakoribb rit-
ka betegségeken keresztül mutatja be a diagnosztika és a keze-
lés nehézségeit, és világít rá az e betegségek gondozására hi-
vatott hálózat hiányára is. Almássy Zsuzsa főorvos az igen rit-
ka lipodisztrófiaszindrómákról tart érdekes előadást, felhívva a 
figyelmet a ritka betegségek kapcsán mindig kiemelt jelentősé-
gű, időben történő diagnosztika fontosságára. Kovács-Koncz No-
émi hipofoszfatázia témájú előadása is többek között a korai fel-
ismerést emeli ki, lévén e betegség enzimszubsztitúcióval vég-
zett kezelésének sikere az időben való diagnosztizáláson is nagy-

ban múlik. Jelenik Zsuzsanna infektológus pedig előadásában a 
HPV-asszociált fertőzésekről, az ezen infekciók nemzetközi és  
magyarországi adatairól, valamint a házi gyermekorvosoknak és 
védőnőknek a HPV-fertőzés eliminációjában betöltött szerepéről 
beszél. A szekciót Endre László docens úr légúti fertőzések meg-
előzéséről és kezeléséről tartott előadása zárja le.

Szombat, ebéd

Az a jó a konferenciákban, hogy mindig új embereket lehet meg-
ismerni. Egy ismerős kollégával ülünk le ebédelni, és egyszer 
csak azon kapom magam, hogy egymás után csatlakoznak 
hozzánk olyan alapellátó gyermekorvosok, akikkel személye-
sen korábban még nem találkoztam. Most is sokáig lehetne be-
szélgetni, de következik a délutáni szekció. Egy gyors kávé után 
szaladunk át a Wimbledon-terembe.

Kovács Ákos ötlete nyomán egyesületünk idén életre hívta  
A Legjobb Hír-szerző díjat, amely a Hírvivőben adott évben 
megjelenő közlemények közül a legjobb cikket hivatott elismer-
ni, és a kiváló szakmai teljesítményt 100 000 forinttal honorál-
ni. A díj kuratóriumának elnöke Kálmán Mihály, a Hírvivő koráb-
bi szakmai szerkesztője, a kuratórium tagjai: Kovács Gábor, a 
Semmelweis Egyetem II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika 
tanszékvezetője, Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet orvosigazgatója, Erlaky Hajna, a Biztos Ke-
zek Alapellátó Gyermekorvosok Társasága elnöke és Pölöskey 
Péter, a HGYE korábbi vezetőségi tagja. A Legjobb Hír-szer-
ző díjra a kuratórium az alábbi közleményeket jelölte: Pejtsik 
Petra: Kevesebb vizsgálat, több kommunikáció; Király Balázs:  
A K-vitamin-profilaxis – jól csináljuk?; Szalóczi Beáta: Anorexia 
nervosa; Dalloul Hicham: Szinkópe; Szentannay Judit, Dezsőfi 
Antal: Icterusos újszülött az alapellátásban. A kuratórium a 
Legjobb Hír-szerző díjat 2021-ben Dalloul Hicham Szinkópe 
című közleményének ítélte oda.

A délutáni program az evidencián alapuló protokollokat bemu-
tató előadásokkal folytatódik. Az előadók szinte mind a Biztos 
Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Társasága tagjai. Ez a fiatal, 
lelkes csapat nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy az alap-
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ellátó gyermekorvosoknak a mindennapi munkájukat segítő 
mankókat adjanak, a szülőket pedig hasznos tájékoztató anya-
gokkal lássák el. Az előadók: Szalóczi Beáta, Dalloul Hicham, 
Erlaky Hajna, Onozó Beáta, Győri Blanka, Kovács Fruzsina, 
Bogdányi Katalin, Barna Zsófia, Sutka Melinda, Sándor György 
és Király Balázs.

A szekció tartalmának elismerése, hogy Kovács Gábor profesz-
szor úr, a Gyermekgyógyászat folyóirat főszerkesztője javasla-
tára az elhangzott előadásokból készült közlemények nemrég 
megjelenhettek a szaklap 2021/5. számában.

Szombat este. Ökörsütéssel egybekötött vacsora

Pezsgővel várjuk az érkezőket a grillteraszon, koccintunk velük, 
és a vacsora helyszínére invitáljuk őket. Az idő kellemes, talán 
kicsit hűvös van, de a hangulat kiváló. Az ökör is megsült. Va-
csora után már indul a zene és a tánc, a hangulatért a Sunny 
Dance Band felel. Kilenckor Havasi Kati felvágja a HGYE szüle-
tésnapi tortáját. Éjfélig tart a buli.

Vasárnap reggel

Reggeli előtt lemegyek sétálni a partra. Az ég tiszta, a víz tükör-
sima, a Balaton csendes. Valaki úszik a vízben. A parton két fi-
atal kollégám jógázik. Csend van. A reggelit egy vegyes praxis-
ban dolgozó kolléganővel beszélgetve költöm el, a vegyes pra-
xis kihívásairól beszélgetünk.

A reggeli első szekciót Wilhelm Ottó alapellátó gyermekorvos 
előadása nyitja, aki a saját maga által fejlesztett betegségazo-
nosító számítógépes programot mutatja be. Szalai Zsuzsan-
na professzor asszony a praxisainkban nagyon gyakori atópiás 
dermatitisz új ápolási szempontjairól tart érdekes előadást. 
Kulcsár Andrea és Onozó Beáta előadásai a koronavírus-fertő-
zés megelőzésének legfontosabb fegyveréről, a védőoltások-
ról szolgálnak számunkra szemléletes és igen tanulságos in-
formációkkal – mi sem bizonyítja jobban a téma iránti érdeklő-

dést, hogy a szekció után gyakorlatilag sor alakul ki, hogy az ér-
deklődők feltehessék saját praxisukkal, betegeikkel kapcsolat-
ban felmerült kérdéseiket az előadóknak. Tausz István alapel-
látó gyermekorvos a csecsemőtáplálás egyik izgalmas témájá-
ról, a prebiotikumokról tartott szemléletes prezentációjával zár-
ja az első délelőtti szekciót.

A szünet után következik az utolsó szekció, amelyet Henter 
Izabella dietetikus előadása nyit meg. A szoros praxiskö-
zösségek indulásának küszöbén ezúttal is nagyon hasznos 
ezen – az alapellátó gyermekorvosokhoz hasonlóan alulér-
tékelt presztízsű – hivatás képviselőjének szemléletformá-
ló előadását meghallgatni többek között a két szakterület 
képviselőinek együttműködési lehetőségeiről. Kovács Gá-
bor professzor úr a tőle megszokott energikussággal mu-
tatja be az antioxidánsokat, Tokodi István pedig a humán-
oligoszacharidok táplálkozásban betöltött szerepéről tart 
szemléletes előadást. A konferenciát Gárdos László főorvos, 
a Magyar Gyermekorvosok Társasága elnökének két előadá-
sa zárja. Egyik prezentációjának témáját a nemrég megjelent 
csecsemőtáplálási irányelvvel kapcsolatban felmerülő kérdé-
sek adják. Másik előadása a gyermek-alapellátást érintő, je-
lenleg egyik legforróbb témáról, a korai hazaadás kérdésének 
aktualitásairól számol be.

A konferencia teljes ideje alatt a Magyar Gyermekmentő 
Szolgálat oktatói, Bakancsos Edit, Gesztes Éva, Doroszlai Ri-
chárd és Tejeda Dániel fogadja negyedóránként négyfős tur-
nusokban a reanimációt gyakorolni vágyókat. A konferencia 
végén kérdésemre Gesztes doktornő elmondja, hogy végig 
nagy volt az érdeklődés, folyamatosan jelentkeztek gyako-
rolni a kollégák.

Vasárnap. Indulás haza

A legtöbben már elindultak. Még megebédelek, aztán én is au-
tóba szállok. A parkoló újra üres, a hotelben csend van. Még 
visszacsengenek bennem Gárdos főorvos úr szavai, akivel az 
előbb váltottam pár szót: „Azért szeretek a Kávészünetre jár-
ni, mert itt valóban mindig minőségi szakmai anyagokat hal-
lok.” Ezzel a jóleső gondolattal indulok haza a napsütésben, és 
útközben felhívom még egy-két kollégámat, barátomat, hogy 
megkérdezzem, hogyan érezték magukat. Egyikük azt mondja 
nekem a telefonba: „Laci, úgy szerveztetek le mindent, hogy ab-
ból nekünk nem tűnt fel semmi.” Ezek szerint jól sikerült. Én leg-
alábbis így érzem.

Pedig a konferencia szervezésében alig volt szerepem. Az 
oroszlánrészt mások vállalták: Havasi Katalin, Muzsay Géza, 
Braun Helga, valamint az Ementin Kft. munkatársai: Veres Eme-
se, Lupkovics Vanessza és kollégáik – ezúton is köszönjük ne-
kik odaadó, kitartó szervezőmunkájukat! Először szerveztünk 
konferenciát így együtt, de úgy érezzük, jól sikerült. Reméljük, 
Önök, Ti is jól érezték, éreztétek magatokat. Bízunk benne, hogy 
jövőre újra találkozhatunk.
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A Kávészünet konferencia több mint két évtizede a leg-
nagyobb seregszemléje a mintegy 1400 főt számláló 
házi gyermekorvosi szakterületnek. A többnapos ren-
dezvényen hasznos információkat kapnak a kollégák 
a gyermekgyógyászat legújabb eredményeiről. A Házi 
Gyermekorvosok Egyesületének 22. Kávészünet konfe-
renciája kapcsán dr. Muzsay Gézával, a HGYE vezető-
ségi tagjával beszélgettünk, aki több mint tíz éve vesz 
részt a konferencia szakmai programjának összeállítá-
sában, szervezésében. 

Hogyan csöppentél bele a Kávészünet konferencia szervezé-
sébe? 

Több mint egy évtizede veszek részt a Kávészünet programjá-
nak összeállításban, szervezésében. Sok évvel ezelőtt Kálmán 
Mihály vont be a szervezőmunkába. Eleinte csak kisebb fel-
adatokkal bízott meg a vezetőség, így elég időm volt megtanul-
ni a szervezés – bizony elég bonyolult – folyamatát. Az évek 
múltával kaptam és vállaltam egyre több és önállóbb, egyre na-
gyobb felelősséggel járó feladatot. Manapság is így próbáljuk 
bevonni a fiatalabbakat ebbe a munkába. 

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki aktívan és eredményesen tud-
jon részt venni a Kávészünet szervezésében?

Nagyon fontos, hogy kiterjedt és jó kapcsolatrendszerrel ren-
delkezzen, és hogy a klinikus kollégák partnerként kezeljék a 
házi gyermekorvosok vezető képviselőit. Így sikerült az elmúlt 
években, évtizedekben olyan hangulatú konferenciát kialakí-
tanunk, amelyre a klinikumban dolgozó elismert szakemberek 
is szívesen jönnek előadást tartani. Többükkel már szoros kol-
legiális, sőt baráti viszony alakult ki a kezdeti merev, hivata-
los kapcsolatból. Számontartják a Kávészünetet. Sok előadó 
akkor is eljön, ha éppen más elfoglaltsága lenne, végül úgy 
alakítja a programját, hogy a Kávészünetet ne kelljen kihagy-
nia. Ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy látják a nagy létszá-
mú érdeklődő közönséget. Egy ilyen, sok kollégát megmozga-
tó rendezvény sikeréhez elengedhetetlen a kollégák szakmai 
tudásvágya is. Olyan szakmai program összeállítására kell tö-
rekedni, amely vonzza őket. A kollegák körében minden év-
ben nagy a várakozás, sokan érdeklődnek, hogy mikor lesz, 
és milyen témák szerepelnek a Kávészüneten. Idén például 
több mint 600-an voltunk Tihanyban. Újdonság, hogy ebben 
az évben akár online is lehetett csatlakozni a konferenciához. 
Évente újabb és újabb témákat veszünk górcső alá, mindig 

törekszünk az aktualitásra, a szakmai újdonságok bemutatá-
sára, arra, hogy a mindennapi munkánk során hasznosítha-
tó információkat adjunk át. Ezért lettek kihagyhatatlanok az 
esetismertetések is, hiszen ezekben a népszerű előadásfor-
mákban sokkal jobban átadhatók a tudományos információk. 
Mi, szervezők fontosnak tartjuk, hogy a kollégák megismerjék 
a legkorszerűbb protokollokat. A naprakész, korszerű tudás-
anyag átadásában idén szerepet játszott a Kovács Ákos kol-
léga szervezte, evidence-based protokollokról szóló előadás-
blokk is. Az idei Kávészüneten ismét kiemelt helyen szerepelt 
a gyermek-ideggyógyászat is. Egy ennyire népszerű, immár 
családias konferencia nem szabad, hogy csak a tudományról 
szóljon. Ilyenkor a társasági kapcsolatok is előtérbe kerülnek, 
és egy kávé, egy finom vacsora vagy egy pohár ital mellett vi-
tathatják meg a kollégák a problémáikat. Szerencsés, ha ezek 
a szakmai problémák a HGYE vezetőségéhez is eljutnak, mert 
ezen információk alapján lehet meghatározni az egyesületben 
a megoldásra váró feladatokat.

Mi az, ami miatt nem csökken a lelkesedésed az újabb és újabb 
konferenciák szervezésében? 

Elsősorban az, hogy a házi gyermekorvoslásban tartsuk a meg-
felelő tudásszintet, sőt ha lehet, folyamatosan fejlesszük, kor-
szerűsítsük. Magas színvonalú gyermekorvosi konferenciák 
szervezésével tudjuk elősegíteni, hogy a ránk bízott gyermekek 
egészségesebbek legyenek. Ha ezekről a szakmai tanácskozá-
sokról naprakész tudást visznek haza a kollégák, akkor a praxi-
sokban is magasabb színvonalú tevékenységet tudnak folytat-
ni. Az esetismertetések, a legújabb ellátási protokollok mellett 
szinte állandó témaként szerepel a vakcinológia. Ennek ismere-
te mindennapi kenyerünk, és itt mindig van újabb és újabb meg-
beszélnivaló. Valamennyi gyermekklinikával, vezető gyermek-
kórházzal és gyermekosztállyal az évek során szoros munka-
kapcsolatot alakítottunk ki a Kávészünet összejövetelek szer-
vezésében. Idén a fiatal kollégáknak egy külön blokkot biztosí-
tottunk. Remélem, ezzel sikerül őket tartósan bevonni a Kávé-
szünet szervezésébe.

Mi tartja fenn a Kávészünet iránt nem lankadó érdeklődést?

Sajátos témák a területi gyermekorvosokat érdeklő tálalásban 
– ez a Kávészünet. Ez az egyediség biztosítja az iránta hosszú 
ideje fennálló érdeklődést, és ez ad lendületet és erőt a szerve-
zőknek. Ezúton is köszönöm nekik azt a hatalmas segítséget, 
amit az eddigi Kávészünet konferenciák szervezésében nekem 
nyújtottak. Mert ez egyedül nem megy…

EGyESüLETI HíREK  I  BRAUn HELGA ROVATA

Braun Helga

Mindig megújuló lendülettel
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Dr. Pászka Dóra  I  csecsemő- és gyermekgyógyász, klinikai immunológus, allergológus, Törökbálint  

Új utakon az immunológia  
Baktériumokkal a toleranciáért

SZPOnZORáLT TARTALOM 

A tudomány robbanásszerű fejlődésének köszönhetően az el-
múlt évtizedekben a mikrobiomról alkotott képünk sok tekintet-
ben változott. A genomikának és a metabolomikának hála, isme-
reteink bővültek a mikrobiom összetételéről és az általa termelt 
metabolitokról. Régóta ismeretes, hogy a humánmikrobiomot ki-
tevő baktériumok, gombák, protozoák állandó kölcsönhatásban 
vannak a szervezetünkkel. A leginkább kutatott tagjai minden bi-
zonnyal a bélben élő baktériumok, bár egyes szerzők nagy jelen-
tőséget tulajdonítanak a ma még kevésbé ismert gombáknak is. 

Hogyan kapcsolódik a mikrobiom és az immunrendszer?
A bélbaktériumok metabolitok termelése révén segítik elő a 
bélepitélsejtek közötti szoros kapcsolatok kialakulását (gap 
junctionök serkentésével), ezáltal növelik a bél barrier funkció-
ját, továbbá antimikrobás hatású metabolitjaiknak köszönhető-
en megakadályozzák a kórokozók elszaporodását. A bélfalban ta-
lálható immunsejtekkel való állandó kontaktusuk toleranciaindu-
káló hatású, azaz serkentik a regulatorius T-sejteket, és megeme-
lik az antiinflammatorikus citokinek mennyiségét (IL-10, TGF-β). 
Állatkísérletekből ismert, hogy a steril körülmények között tar-
tott egerek sokkal nagyobb arányban lesznek táplálékallergiá-
sok. A mikrobiom egyes baktériumtörzsei képesek rövid szénlán-
cú zsírsavak termelésére (pl. butirát, acetát, proprionát), melyek az 
enterocita fő energiaforrásaként szolgálnak. E metabolitok olyan 
nonimmunfolyamatokat befolyásolnak, mint a nyákszekréció és 
barrier funkció, illetve egyéb immunfolyamatok révén csökken-
tik a gyulladásos citokinek termelését, és növelik az IgA- és IgG-
szinteket. A rövid szénláncú zsírsavak a jövőben akár terápiásan 
is alkalmazhatók lehetnek mint posztbiotikumok. 

Az első ezer nap a mikrobiom számára is fontos
A korábban sterilnek gondolt intrauterin környezetről kiderült, hogy 
korántsem az. Az első ezer napnak, amely a fogantatástól a két-
éves korig terjedő időszakot öleli fel, meghatározó szerepe van a 
későbbi élet során. Ebben az időszakban alakul ki mikrobiomunk fő 
struktúrája, melyet 20%-ban olyan környezeti hatások alakítanak, 
mint az anyai étrend, a szülés módja, a szoptatás, az antibiotiku-
mok használata, a testvérek száma, a városi vagy falusi környezet. 

Bélflóra, allergiák és sok más krónikus betegség
Táplálékallergiás gyermekek bélflóráját megvizsgálva azt talál-
ták, hogy bizonyos bélbaktérium mennyisége korrelál az aller-
gia kinövésének esélyével, vagyis különbség van a perzisztens 
és az átmeneti fenotípusú táplálékallergiás gyermekek bélflórá-
jának összetételében. A kettős expozíciós elmélet szerint azon 
allergén, mely nem orális úton találkozik az immunrendszerünk-
kel, szenzitizációt vált ki, ezzel ellentétben ugyanazon allergén a 
tápcsatornán keresztül toleranciát indukál. E teóriát kezdetben 

a sérült bőrbarrier esetében írták le, ugyanis ismeretes, hogy az 
atópiás dermatitiszes gyermekek jóval nagyobb eséllyel lesznek 
táplálékallergiások. Mostanra az is világossá vált, hogy a léguta-
kon keresztül történő allergénexpozíció is szenzitizációt válthat 
ki. Mindezekből következik, hogy a csecsemő táplálásánál a meg-
felelő időben történő allergénbevezetés és az ideális mikrobiom-
összetétel elengedhetetlen a táplálékallergia prevenciójában.  
A LEAP Study (Learning Early About Peanut allergy) szerint a föl-
dimogyoró korai bevezetése magas rizikójú csecsemőknél jelen-
tősen csökkentette a földimogyoró-allergia előfordulását. 

Számtalan kórállapotban írtak le összefüggést a mikrobiom 
összetételének megváltozása és bizonyos betegségek kiala-
kulása között, mint például az elhízás, a diabétesz, daganatos 
megbetegedések, Alzheimer-kór stb. 

Táplálkozásunkkal nagymértékben befolyásoljuk mikrobiomunk 
összetételét. A mediterrán diéta alapját képező növényi erede-
tű poliszacharidok – mint a pektin és hemicellulóz –, fermentált 
ételek, joghurt és hal fogyasztása elősegíti a megfelelő össze-
tétel kialakulását, ami már egy nap alatt detektálható változást 
eredményez, és hatása két napig is kitarthat. 

L. reuteri Protectis – igazolt immunológiai hatások
A probiotikumok régóta kutatott jótékony baktériumok, ezek kö-
zül az egyik talán legtöbbet tanulmányozott törzs a Lactobacillus 
reuteri Protectis, mely egy antimikrobás hatású metabolitot, 
reuterint termeli. A táplálékban található hisztaminból hisztidint 
állít elő, amely az egyik legpotensebb gyulladásos citokint,  
a TNF-α-t gátolja. Esszenciális vitaminokat termel, úgymint 
kobalamint (B12) és folátot (B9). Exopoliszacharid-szekrécióval 
biofilmet képez az enterociták felszínén, ami fokozza a bélbarrier 
funkciót, csökkenti a bélben a bakteriális transzlokációt, és meg-
akadályozza számos patogén baktérium megtapadását. Immun-
moduláló hatásaként csökkenti a proinflammatorikus citokinek 
mennyiségét, miközben fokozza a regulatorikus T-sejtek számát 
és működését (nő az IL-10 és csökken a Th-17 limfociták és az 
IL-17 mennyisége). Egy gátló hatású neurotranszmitter, a GABA 
termelésével befolyásolja a bélmotilitást, illetve hatással van a 
szorongásra és a depresszióra is.

Összefoglalás
Összességben az egészség hosszú távú fenntartásához alapve-
tő a mikrobiom és az immunrendszer kiegyensúlyozott együtt-
működése, mert ennek hiányában többek között olyan kórfolya-
matok indulhatnak el, amelyek az immuntolerancia elvesztésé-
vel és táplálékallergia vagy más krónikus betegségek kialakulá-
sával járnak együtt.

A cikk megjelenését támogatta a Biogaia 
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Több évtizedes és immár határokon átívelő barát-
ság köt dr. Bene László gyermekorvos kollégámhoz. 
Laci tizenöt éve ment el Magyarországról. Először 
Németországban, Magdeburgban dolgozott gyer-
mekorvosi alapellátásban öt évig, azután Svájcban, 
Sankt Gallenben, egy belvárosi rendelőben alkalma-
zott alapellátó gyermekorvosként négy évet, majd öt 
éve megvásárolt egy nyugdíjba vonulás miatt meg-
üresedő gyermekorvosi praxist. Korábban mindkét 
munkahelyén jártam. Mostani látogatásunk során 
egy egész munkanapot töltöttem Lacival a rende-
lőben, miután jutott időnk egy kis beszélgetésre is. 

Először is gratulálok a saját praxisodhoz és a jól felszerelt, tá-
gas rendelődhöz. Hányan dolgoztok itt? 
Orvosként én egyedül, továbbá van két részmunkaidős asz-
szisztens és egy, főleg a számlázással kapcsolatos tevé-
kenységeket végző orvosírnok munkatárs. A két szakképzett 
asszisztens felváltva dolgozik, általában csak egyikük van 
bent. Kettőjüket összesen 90%-os munkaidőben alkalma-
zom. Rengeteg feladatuk van: recepciós munka, betegirányí-
tás, mintavételezés, eszközkarbantartás. Képesítésük alap-
ján önállóan is végezhetnek bizonyos vizsgálatokat. Svájc-
ban az asszisztensképzés nagyon magas színvonalú, a bete-
gekkel való kedvességet és udvariasságot is tanítják.

Hány órát rendeltek naponta?
Délelőtt négyet, majd rövid ebédszünet 
után további négy óra délutáni rendelés kö-
vetkezik. Svájcban negyvenkét óra a teljes 
munkaidő.

Meglepően nagy alapterületű a rendelő, a váró 
pedig olyan, mint egy óvodai csoportszoba, 
szép bútorokkal, játékokkal. Milyen vizsgálatok 
végzésére van lehetőséged helyben?
A betegek 15–30 perces intervallumokban, 
előjegyzés alapján érkeznek. A recepción 
ellenőrizzük a biztosításukat, utána helyet 
foglalnak a váróban. A várakozási idő mini-
mális, mert a gyerekek két vizsgálóban, elő-
készítve várnak rám. Minden helyiségben 

hálózatban működő számítógép van. A munkánkat me-
legítő ágy, otoszkóp, oftalmoszkóp, dermatoszkóp, külön-
féle mérőeszközök, ultrahang és a fejlettségi szint vizs-
gálatához szükséges funkcionális játékok segítik. Az ál-
talunk használt gyógyszerek széles skálája megtalálható 
kézipatikánkban, a betegeket szinte kizárólag innen látjuk 
el. A dobozokra egyedileg nyomtatott etikett tartalmazza 
az árat, az adagolást és a terápia hosszát. Saját laborunk-
ban vérkép-, teljes vizelet-, vércukor-, HbA1c-, lipidszint-, 
CRP-, vizeletüledék- és Uricult-vizsgálatot végzünk. A to-
alettből a beteg egy kis ablakon közvetlenül tudja átad-
ni a vizsgálandó mintát. Azokra a vizsgálatokra, amelye-
ket helyben nem tudunk elvégezni, levesszük a mintákat, 
szükség szerint centrifugáljuk, és futár szállítja a szerző-
dött laboratóriumokba, ahonnan elektronikusan kapjuk az 
eredményt. Az egy hónapos életkori alapvizsgálat része 
helyben a manuális és az ultrahangos csípőszűrés, mely-
nek végzése licencvizsgához van kötve. Egyébként nincs 
minimum-eszközlista, mindenki annyi eszközt használ, 
amennyit jónak lát. 

Hogyan megy a beutalás?
A beutalókat csak emailben küldjük, nem írjuk. Bárhova be-
utalhatom a beteget, nincs beutalási rend, legyen az szak-
rendelés vagy kórház. A biztosító annak fizet, aki elvégzi 
a munkát. Minden orvosnak kötelezően van saját, kódolt 

A VILáG EGyETEM  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Dr. Fábián Dóra   I   házi gyermekorvos, HGYE vezetőségi tag, Taksony 

Svájci alapellátás  
magyar szemmel 
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emailcsatornája, ezen keresztül zajlanak a 
diskurzusok – egymás szakértelmét és tu-
dását maximálisan megbecsülve, legyen 
szó akár a kérdésekről, akár a válaszok-
ról. Mindennek az alapja az udvariasság és 
a kedvesség. Nagyon jó, hogy itt az orvo-
sok mindig meg akarják oldani a problémát, 
vagy megmagyarázzák azt is, hogy nincs 
probléma, illetve gyakran beszélnek a hi-
bákról, részletezik, hogy hol történt esetleg 
késlekedés vagy elhibázott lépés. Egymás 
között ez nem tabutéma, udvariasan se-
gítik, keresik a probléma megoldását. Ami 
szintén nagyon tetszik, hogy a diagnózisok 
csak a betegre és a kezelőorvosokra tartoz-
nak, a biztosító is csak körülbelüli diagnó-
zist tudhat, ami a receptre sem kerül rá.

Mennyire korlátozottak az alapellátók laborkérési lehetőségei?
A hazai viszonyokra visszaemlékezve azt mondhatom, itt 
szinte korlátlanok a lehetőségek. Mindent ki tudunk vizs-
gálni, gyógyszerszintet tudunk nézni, nincs korlátozva a 
cöliákia irányában szükséges vizsgálatok, a kalprotektin, 
a pajzsmirigyhormonok, egyebek kérése sem.

Hogyan történik a POCT-eszközök szervizelése és karbantar-
tása?
Mindennek van gazdája, rutinszerűen megy. A napi hitele-
sítéseket, kis karbantartásokat mi végezzük előírás szerin-
ti időpontban.

Nálunk most forró téma az újszülöttek korai hazaadása, így 
kidolgozás alatt van a felelősségi körök leosztása. Itt mikor 
kerül az újszülött az alapellátó gondozásába?
Az újszülött 3-4 napig van kórházban, utána a szülésznő 
felügyeli, 1 hónapos korban kerül először a házi gyermek-
orvoshoz vizsgálatra. Persze ritkán itt is előfordul korai 
hazaadás 24 órás korban, ilyenkor 1 héten belül meg kell 
vizsgálni a gyermeket, erről a szülőintézmény értesítést 
küld a gyermekorvosnak. Az anyagcsereszűrést korai ha-
zaadás esetén a szülésznő végzi el, az 1 hónapos kori or-
vosi vizsgálatig ellenőrzi a csecsemőt, és jelzi, ha problé-
mát észlel. Háznál végzett vizsgálat gyakorlatilag nincs.

Nagy probléma Magyarországon az iskolai igazolások kiállí-
tása, rengeteg időt vesz el az érdemi munkától. Itt ez hogyan 
megy?
Svájcban a szülő minden betegség első öt napját igazol-
hatja, tanévenként akár többször is. Ha feltűnően sokat hi-
ányzik egy gyerek, az iskola írásban kérhet tájékoztatást a 
háziorvostól. Ez persze nagyon ritkán fordul elő.

Nálunk a csökkenő orvoslétszám mellett egyre nehezebb a 
helyettesítés, itt mi a helyzet?
Ha szabadságon vagyok, a rendelő is zárva van, itt nincs he-
lyettesítő orvos. A betegeket természetesen minden lehet-

séges módon tájékoztatjuk: a tudnivalókat kifüggesztjük a 
rendelő ajtajára, és az üzenetrögzítőre is rámondom, hogy 
hova tudnak fordulni problémáikkal. Mivel mindenki telefo-
non jelentkezik be a rendelésre, ez nem okoz gondot. Va-
lamelyik környékbeli rendelőt keresik fel a betegek. Termé-
szetesen a kollégákkal is előre egyeztetünk. 

Ha a helyettesítő orvos nem ebben a rendelőben látja el a 
te betegedet, hogyan tud neki receptet írni krónikus beteg-
ség esetén?
Krónikus betegek esetében létezik az úgynevezett tar-
tós recept. Ez egy évig érvényes, és több alkalommal fel-
használható. A diabéteszesek gyógyszerigényeit például a 
gondozó intézmény futárszolgálata elégíti ki. Igazi problé-
ma valójában csak a Ritalint szedőknél fordul elő.

Ügyeleti időben hogyan zajlik a betegek ellátása?
Gyermekorvosi ügyelet a kórházakban van. A kórházak ré-
széről azonban elvárás, hogy az alapellátó orvosok is vál-
laljanak ügyeletet. Ez nem kötelező, aki nem akar ügyelni, 
anyagi hozzájárulással megválthatja ezt a munkát. Én két-
havonta vállalok egy alkalmat, szakmailag mindenképpen 
hasznos, ráadásul elég jól meg is fizetik.

Mi tetszik neked itt a legjobban?
Az, hogy semmi sincs túladminisztrálva, nincsenek külön-
féle naplók, nyomtatványok, táppénzes papírok, igazolá-
sok, mindent egy A4-es lapra nyomtatunk.

Láttam a váróban egy térképet, amelyre az van írva: So bunt 
ist unsere Praxis – vagyis sokszínű a praxisunk. Minden or-
szág kapott egy kis gombostűt, ahonnan van beteged. Hány 
nemzet polgárait látod el? Nem okoz nyelvi nehézséget ez a 
rendelés során?
Svájcban nagyon sok bevándorló él. Nem tudnám pontosan 
megmondani, hogy hány országból vannak nálunk, csak azt 
tudom, hogy egy kontinensről, Ausztráliából nincs betegem.  
A nyelvi korlátok kikerülhetők, persze a német és az angol 
nyelv elengedhetetlen, sőt az orosztudás is hasznos.
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Lehetőség volt a COVID-19-védőoltással kapcsolato-
san kérdéseket feltenni Prof. dr. Mészner Zsófia PhD 
részére. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 
Intézet (HOGYI) módszertani igazgatójának kérdé-
sekre adott válaszai az alábbiakban olvashatók.

A témában továbbra is  
várjuk a kérdéseket:

1. kérdés: Nem elég-e egy oltás a 12–15 éves korosztálynak? 
Van-e jelentősége az intervallumnak? Nem lenne-e jobb hat hó 
különbséggel adni az oltást, ahogy a HPV és HBsAg esetében 
tesszük? A gyerekek jó immunválaszt produkálnak, és nem is 
olyan súlyos esetükben a covid.
Válasz: Nem, nem elég négy-öt-hat hónapos időközzel 
adni a 12–15 éveseknek az mRNS-vakcinákat, mert erre 
jelenleg még nincs klinikai vizsgálat, a másik kettőre vi-
szont van, azért javasolják azokat.

2. kérdés: Várható-e, hogy az NNK hivatalosan is eltörli a 
COVID-19-oltások és az egyéb oltások között kötelezően tar-
tandó két hét szünetet?
Válasz: Az NNK malmai nem szoktak gyorsan őrölni, de 
előbb-utóbb a plusz-mínusz két hét helyett itt is meg lesz 
engedve az együttadás vagy a plusz-mínusz három nap. 
Jelenleg még nem ez a helyzet, hogy legyen hazai tapasz-
talat.

3. kérdés: Várható-e más platformú oltás törzskönyvezése 
gyermekekben? Nem lenne biztonságosabb egy rekombináns 
oltás?
Válasz: Nem tudom, hogy más platformú oltóanyagot is 
fognak-e engedélyezni erre a korosztályra, de nyilván mind-
egyik gyártó ügyködik azon, hogy ez megtörténhessen.

4. kérdés: Beolthatjuk-e második oltással a légúti tüneteket 
produkáló középiskolásokat, ha az iskolában nagyon sok tanu-
lónak és pedagógusnak van légúti tünete? Teszteljük-e őket a 
második oltás előtt?
Válasz: Nem lesz kevesebb légúti beteg az elkövetkező he-
tekben sem, sőt, és nem kell, nem érdemes tesztelni ol-

tás előtt, sehol nem tesznek ilyet. Ha lappangási időben 
oltunk, mitigáltabb infekcióra számíthatunk, hiszen egyik 
vakcina sem tartalmaz élő ágenst.

5. kérdés: Javasolt-e minden 12 év feletti oltott személynek 
harmadik COVID-oltás? Ha igen, mennyivel a második vakcina 
után, és melyik oltóanyagot ajánljuk?
Válasz: Nem javasolt minden 12 éven felülinek a harma-
dik oltás! Egyelőre a hivatalos állásfoglalás minimum 4–6 
hónappal a második után a 65 év felettieknek, illetve a sú-
lyos komorbiditásúaknak ajánlott, és azoknak, akiknél ha 
néztek ellenanyagot, az zéró volt.

6. kérdés: Két Pfizer-oltás után mi legyen a harmadik? Vektor-
típusú vakcinára gondolok, szélesíteni az immunválaszt.
Válasz: Elvi akadálya nincs annak, hogy valaki mást kap-
jon két Pfizer-oltás után harmadiknak, de én csakis Pfizer-, 
maximum Moderna-vakcinát adnék, illetve javasolok.

7. kérdés: Várandósoknak javasolt-e a harmadik oltás beadá-
sa? Ha igen, ebben az esetben két Pfizer-oltás után mi javasol?
Válasz: A két Pfizer- vagy Moderna-vakcinával beoltott vá-
randósoknak nem adnék jelenleg harmadikat.

8. kérdés: A hagyományos technológiával készült védőoltást 
mikor adhatjuk már 18 év alattiaknak a kísérleti RNS-típusú ol-
tás helyett?
Válasz: A 18 éven aluliaknak én akkor sem adnék hagyo-
mányos Sinopharm-oltást, ha erre lenne engedély, de egy-
előre nincs.

9. kérdés: Milyen időközzel adjuk be a Pfizer-vakcinával oltott 
tanulóknak az iskolai kötelező és/vagy ajánlott védőoltásokat? 
Ez több évfolyam oltásait érintheti.
Válasz: Elő van írva (NNK), hogy az iskolai programban 
adott oltásokhoz plusz-mínusz két héttel lehet más oltá-
sokat adni.

10. kérdés: Javasolt-e az egészségügyi dolgozóknak a harma-
dik COVID-oltás? Ha igen, melyik oltóanyaggal?
Válasz: Egyre több országban van már erre ajánlás, Ma-
gyarországon ez még jelenleg ránk van bízva. Azoknak 
ajánlott elsősorban, akik elmúltak 65 évesek, és van vala-
mi bajuk. De bárki dönthet úgy, hogy szeretne harmadikat.

TÉnyLEG A LÉnyEG  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Prof. dr. Mészner Zsófia PhD   I   módszertani igazgató, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 
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Egyre fogyatkozik az alapellátó gyermekorvosok állománya, 
és egyre kevesebb az alapellátást választó gyermekgyógyász, 
ezért a tartósan betöltetlen praxisok száma is folyamatosan 
növekszik. A folyamatos egészségügyi ellátás, ezen belül az 
alapellátás biztosítása önkormányzati feladat.[1] A problémát 
több önkormányzat is az alapellátó gyermekorvosok ellátási te-
rületének újrarendezésével próbálja megoldani.

Az ellátandó területek határainak átrendezése során azonban 
felmerülhetnek jogilag aggályos lépések, így történt ez kollé-
gánk esetében is. A megkeresés okát az szolgáltatta, hogy az 
önkormányzat az ellátási területek újrarendezése során rende-
letben határozta meg az alapellátó gyermekorvosok által köte-
lezően ellátandó terület utcajegyzékét, s a területhez általános 
iskolákat is csatolt, így az alapellátók feladataként határozta 
meg az intézmények iskola-egészségügyi ellátását.

Kollégánk leveléhez csatolta az önkormányzattal kötött érvé-
nyes feladatellátási szerződését, amelyből kiderül, hogy a szer-
ződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján a te-
rületi ellátási kötelezettség az iskolaorvosi ellátásra is kiterjed-
ne. Kollégánk azt is elmondta, hogy az ellátási területéhez ren-
delt iskola ellátására jelenleg nincs érvényes feladatellátási és 
finanszírozási szerződése.

A fentiek alapján a kérdés: hozzárendelhet-e az önkormányzat 
az alapellátó gyermekorvos ellátási területéhez nevelési-okta-
tási intézményt, illetve területi ellátási kötelezettségre hivatkoz-
va elrendelheti-e ezen intézmény iskolaorvosi ellátását, ha je-
lenleg érvényes, önkormányzattal kötött feladatellátási szerző-
dése nem terjed ki iskola-egészségügyi ellátásra?

Az alapellátó gyermekorvosok ellátási területének – a területi 
ellátási kötelezettség alapjául szolgáló – meghatározása ön-
kormányzati feladat, amelyet az alapellátási törvény az aláb-
biak szerint definiál: „A települési önkormányzat képviselő-tes-
tülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott 
szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.”[2]

Ahogyan a bevezetőben is megemlítettük, az egészségügyi 
alapellátás, ezen belül a nevelési-oktatási intézményekben való 
iskola-egészségügyi ellátás biztosítása önkormányzati feladat.
[1] Ezt a feladatot az önkormányzat nem delegálhatja egyoldalú-
an az alapellátó gyermekorvosoknak, ugyanis ez nem érinti az 
adott földrajzi területen lévő nevelési-oktatási intézményekkel 
kapcsolatos iskola-egészségügyi ellátás kötelmét. Ezzel kap-
csolatban Az Országos Kórházi Főigazgatóság szempontrend-
szere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához című do-

kumentum az alapellátási praxisok kialakítása tekintetében az 
alábbiakat fogalmazza meg: „Tekintettel arra, hogy az alapellá-
tás körébe tartozó iskola-egészségügyi ellátás nem földrajzi te-
rületi elvek szerint kerül biztosításra, így az iskolaorvoslás nem 
tartozik a véleményezendő körzetet-kialakítás körébe.”[3]

Kollégánk jogász segítségét is kérte, aki tájékoztatta, hogy a 
fentieken túl az önkormányzati rendelet több jogszabállyal is el-
lentétes – az itt következő részeket dr. Dudás Márta ügyvéd szí-
ves hozzájárulásával tesszük közzé:

– Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló kormányrendelet vo-
natkozó részében az alábbiak olvashatók: „Az iskola-egészség-
ügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiter-
jesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának 
közös biztosításával megszervezni. Az iskola-egészségügyi el-
látást az iskolaorvos teljes vagy részmunkaidőben […] végezhe-
ti. Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védő-
nő tevékenységét a gyermek, a tanuló háziorvosával (házi gyer-
mekorvosával), illetőleg területi védőnőjével egyeztetve és vele 
együttműködve végzi.”[4]

– Az egészségbiztosítási törvényt végrehajtó kormányrendelet 
az alábbiakat fogalmazza meg: „A NEAK az Ebtv. 10. §-a sze-
rint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgá-
ló egészségügyi szolgáltatások közül az egészségügyért fele-
lős miniszter rendelete alapján az iskola- és ifjúság-egészség-
ügyi ellátás finanszírozására azzal az egészségügyi szolgáltató-
val köt finanszírozási szerződést, amely nevelési-oktatási intéz-
ménnyel a feladat ellátására megállapodást kötött.”[5]

– Az egészségbiztosítási törvény vonatkozó része így fogalmaz: 
„Az orvos […] által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellá-
tás finanszírozására a NEAK a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése 
szerint köt szerződést.

(2) A finanszírozási szerződés megkötéséhez a szolgáltató – az 
Eb. tv.-ben meghatározottakon túl – csatolja a külön jogsza-
bály szerint az ellátás nyújtására jogosító szerződés másolatát, 
amely tartalmazza a nevelési, oktatási intézményben elhelye-
zettek, illetve tanulók létszámát.”[6]

Az önkormányzat tehát a fenti jogszabályok alapján az alap-
ellátó gyermekorvossal kötött feladatellátási és finanszírozá-
si megállapodás hiányában nem rendelheti el egyoldalúan az 
alapellátó gyermekorvos feladataként az iskola-egészségügyi 
ellátást.

(A jogszabályi háttér és források elérhetők a szerkesztőségben.)

A területi ellátási kötelezettség részét  
képezheti az iskola-egészségügyi ellátás?

JOGSEGÉLySZOLGáLAT  I  DR. LOSOncZI LáSZLó ROVATA
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Szeptember derekának hétvégéjén éppen egy idő-
ben rendeztek két figyelmet keltő, gyermekellátás-
ról szóló konferenciát. Én – a szép cívisváros vará-
zsát is kalkulálva – a debreceni Gyermeksürgősségi 
kongresszus és továbbképző napokat választottam. 
Olyan imponáló, inspiráló, up to date információkat 
és tanulságokat átadó, örömet, dinamizmust, lelke-
sedést és szíveslátást sugárzó napokat élhettem át, 
ami a hatékony tudásszintemelés mellett nagy él-
ményt adott még az olyan öreg rókalánynak is, mint 
én (útban a hetedik iksz felé).

Az immár ötödik alkalommal megrendezett szimpózium 
szervező-házigazdája a Debreceni Gyermekgyógyászati 
Klinika volt, az MGYT-vel és a Magyar Sürgősségi Orvos-
tani Társaság (MSOTKE) Gyermeksürgősségi Szekciójával 
karöltve. A 240 regisztrált résztvevő előtt két nap alatt kö-
zel félszáz előadás hangzott el.

Már a megnyitó néhány mondata sem üres frázisokból 
állt csupán. Prof. Balla György szellemesen jelenítette 
meg azt a képet, hogy az akárcsak a kisujját megütő kis-
gyermekkel az amerikai filmekből ismert képsorok életve-
szélyes állapotban érkező sérültjeihez hasonlóan rohan-
nak a szülők SBO-s ellátásra. Ők valóban vészhelyzetet él-
nek át, az ő szempontjukból ez nem indokolatlan félsz, hi-
szen a gyermek a család legfontosabb tagja. Gárdos Lász-
ló MGYT-elnök, az MSOTKE részéről Bognár Zsolt, a Deb-
receni Egyetem részéről pedig Szabó Tamás kiemelték, 
hogy az utóbbi években hogyan alakultak sorra az igé-
nyes sürgősségi gyermekellátó osztályok, centrumok, mi-
ként épültek fel a szakmai teamek, hiszen ez a terület is 
csak magas szervezettségű csoportmunkával épülhet to-
vább. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnökhe-
lyettese az időről időre szükséges számvetésről beszélt, 
melyhez egy ilyen találkozó sok muníciót nyújthat, s ar-
ról az időspecifikus szemléletről, jó döntési készségről és 
integrált tudásról, mely mára a sürgősségi területektől az 
alapellátásig minden elsődleges ellátónak elengedhetet-
lenné vált. Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem I. Sz. 
Gyermekklinikájának főorvosa a „jó apgarral megszületett” 
gyermeksürgősségi osztályról beszélt, majd a szükségle-
tek nyomán életre hívott poszt-COVID-ambulanciák mun-

kájából az ott dolgozók megőrzött hitét és lelkesedését 
emelte piedesztálra a műszerezettségi és a technikai fel-
tételek mellett.

Az előadásblokkok számos szakmai terület sürgősségi vo-
natkozásaiból adtak ízelítőt, így a traumatológiai és se-
bészeti esetek mellett a neurológia, a gasztroenterológia, 
a kardiológia, a nőgyógyászat, az urológia, a pszichiátria 
és az anyagcsere-betegségek területéről is érdekes eset-
bemutatásokon vittek végig, megvilágítva ezek kapcsán 
a jelenlegi hazai és nemzetközi diagnosztikus és terápi-
ás gyakorlatot is. Minderre bennünk, a hallgatóságban ter-
mészetszerűen számos egyéni élmény, tapasztalat is re-
zonált, és annak az időnyomásnak a közös átélése, amely 
a sürgősségi, illetve az elsődleges ellátás örök dilemmá-
ja: gyors értékelést és gyors, de nagy felelősségű döntést 
kell hoznunk, hogy hazamehet vagy további egészségügyi 
ellátásban részesül a páciens.

Kassai Tamás, a Magyar Gyermeksebész Társaság és a 
Magyar Traumatológus Társaság vezetőségi tagja szen-
vedéllyel mutatta be azt, hogy a gyermektraumatoló-
gia-gyermeksebészet és a gyermeksürgősségi osztályok, 
részlegek ellátói az utóbbi években nagyon sokat dolgoz-
tak azokon az egységes protokollokon és szakmai ajánlá-
sokon, amelyek biztosítékai lehetnek a jelen időkben már 
nélkülözhetetlen korszerű és az ország egyre nagyobb ré-
szén megvalósítandó ellátásnak. Ezekben a folyamatáb-
rák zöld-sárga-piros jelzései ma már a beavatkozások idő-
faktorait is szemléltetik. Emellett is életfontosnak tart-
ja, hogy mindannyian a laikusoktól a nem traumatológus 
képzettségű egészségügyi ellátókig tisztában legyünk a 
legalapvetőbb első teendőkkel, az életfunkciók felmérésé-
vel, a reanimációval, a rögzítéssel, a fájdalomcsillapítás-
sal, a kit, mit, hová, mivel kérdéseivel. A gyermekbalesetek 
sokszor hagynak fájdalmas veszteséget, ám nagy részben 
megelőzhetők lennének, e téren nagy feladataik vannak a 
szülőkhöz, családokhoz közel álló alapellátóknak.

Bemutatkozott az OMSZ- és HEMS-teamek munkája is.  
A helikopteres légi mentés hívásaiban 9-10% a gyermeke-
set, ennek mintegy 60%-a balesetes, s a legtöbbször poli- 
és multitraumatizált sérült. Mivel az időjárási viszonyok 
s a napszak (napkeltétől napnyugtáig tudnak repülni) is 
befolyásolja ezt a kiérkezési módot, szoros kapcsolatban 

TÉnyLEG A LÉnyEG  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Dr. Kővári Zita   I   házi gyermekorvos, Vác 

Debrecenbe kéne menni  
– avagy „train hard, fight easy” 
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Közösen  
a gyermekekért
2021. november 20-án rendezte meg a HGYE  
a „Közösen a gyermekekért” HGYE XXVI. Őszi kon-
ferenciáját. A virtuális eseményen a legforróbb 
szakmapolitikai és szakmai kérdéseket jártuk kör-
be, amelyek a mindennapi munkánkat közelről érin-
tik, ezek az EESZT gyermek-alapellátást érintő fej-
lesztései, a korai hazaadás készülő módszertana, 
a praxisokban, nem csak a praxisközösségekben 
végezhető minőségi munka lehetőségei, gyakorla-
ti megközelítéssel is.

A QR-kód beolvasását  
követően visszanézhető 
a konferencia.

dolgoznak a földi szolgálatokkal. A Helihelp applikáció te-
lefonon offline üzemmódban is elérhető. A helikopterek 
20-22 perc alatt tesznek meg 90-100 kilométert. A csoport 
vezetője mindig a földi mentésben már nagy tapasztalatot 
szerzett szakorvos, mellette úgymond paramedikusok – a 
legtöbbször mentőtisztek – dolgoznak. Nagy szervezett-
ségű, állandóan szinten tartott tudású és gyakorlatú, stan-
dardizált betegellátást nyújtanak egységes felszereléssel, 
szakmai és mentális felkészültséggel. Az országban hét 
bázisról hét helikopter repül, rendelkeznek Tetra-rádióval, 
és az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen kifejlesztett 
metódus alapján már helyszíni transzfúzióra is vállalkoz-
nak. Munkájuk ámulatba ejtő, és tiszteletet érdemel.

A konferenciához kapcsolódó privát pihenés percei való-
di testi-lelki regenerációként szolgáltak. A Kölcsey Köz-
pont, a Lycium hotel szolgáltatásai és a Club Service ren-
dezvényszervező cég munkája is elsőrangú volt. A konfe-
rencia esti fogadását olyan gyönyörű körülmények között 
rendezték meg, és olyan kulináris élvezetek gazdagították, 
hogy csak a legjobbakat mondhatom. A mindannyinkat 
érintő, hosszú és magányra ítélő COVID-szünet után na-
gyon jólesett a fergeteges diszkóhangulatban végre tom-
bolni egy kicsit a parketten, közösen nevetve-táncolva.

A találkozó szakmai profilja megszólítás volt személy sze-
rint nekem is, és csapatunk, a házi gyermekorvosok és a 

védőnők számára is. A mi elkötelezettségünknek és min-
dennapi munkánknak nagy szerepe és feladata lehet ab-
ban, hogy minél erősebb fókuszt adjunk és minél na-
gyobb esélyt teremtsünk az igen nagy részben elkerülhe-
tő gyermekbalesetek és -öngyilkosságok kivédésére, to-
vábbá abban, hogy minél egységesebb és a magunk te-
rületén is a kor szakmai elvárásainak megfelelő sürgős-
ségi, illetve elsődleges ellátást nyújtsunk. A siker érdeké-
ben nem mellőzhető a szülők, a családok bevonása, felké-
szítése, a technika modern vívmányaival való gyors és ha-
tékony kommunikációs és ismeretátadó módszerek min-
dennapos használata sem. A sürgősségi és baleseti ellá-
tás szakemberei hívnak és várnak bennünket ebben a fel-
adatban, és fontos lenne, hogy együtt és közösen, a lehe-
tőségeinket és erőforrásainkat egyesítve munkálkodhas-
sunk ezen. Az induló praxisközösségek prevenciós rende-
lései, az endémia időszakában kényszerűen induló, de ké-
sőbb igen hasznosnak bizonyuló telemedicinás működé-
si formák, a kommunikáció új és gyors technikai lehetősé-
gei új tereket nyitnak számunkra. A feladat adva van. Fon-
tos és szép. A gyermekeink életminőségének jobbá téte-
lét és boldogságát szolgálja. Mi pedig szeretünk értelmes 
célokért dolgozni. A repülő feltankolva. „Flight: easy!” Fel-
szállunk?

Kedves Kolléga, 
Kedves Tagtársunk!
Az egyesület 2020. november 21-én megtar-
tott online küldöttgyűlése 31/2020.11.21. KGY 
számú határozatával a szervezet éves tagdíját  
15 000 forintban állapította meg, amely tagdíjat 
a 11713005-20419448-as bankszámlaszámra to-
vábbra is várjuk. 

Azon tagtársainknak, akik befizették az idei évre 
tagdíjukat, ezúton is köszönjük, hogy hozzájárultak 
az egyesület működéséhez. A tagdíj befizetésével 
lehetőség nyílik ingyenes online hírlevél-regisztrá-
cióra, valamint postai úton megküldjük a negyed-
évente megjelenő Hírvivő című szakmai lapunkat, 
így nyomtatott formában is olvashatják friss szak-
mai és szakmapolitikai híreinket, valamint rendez-
vényeinken kedvezményes áron vehetnek részt.  
A praxissal nem rendelkező nyugdíjas tagjainkat 
nem terheli tagdíjfizetési kötelezettség. 

Tisztelettel és barátsággal: Havasi Katalin 
HGYE-elnök
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Dr. Scheiber Dóra  I  házi gyermekorvos, Budapest   

Mi is az az SDQ a praxisközösség 
kérdőívei között? 

PRAXISMEnEDZSMEnT  I  DR. PáTRI LáSZLó ROVATA

A praxisközösség keretein belül kevés gyermekekre fókuszá-
ló kérdőív kapott helyett. Ezek közé tartozik az SDQ. A Ké-
pességek és nehézségek kérdőív (SDQ) a gyermekkori visel-
kedési és pszichés zavarok felmérésére és szűrésére alkal-
mas mérőeszköz, amelynek kitöltése öt percet kíván. Az ere-
deti változat skálái jó egyezést mutattak a jóval hosszabb 
Child Behavior Checklist (CBCL) megfelelő skáláival. A kér-
dőív összes változata és értékelési útmutatója letölthető a 
sdqinfo.com címen működő honlapról.[1]

Az Erősségek és nehézségek kérdőívet Robert Goodman 
gyermekpszichiáter-professzor találta ki. Az SDQ a világ leg-
gyakrabban használt eszköze a 2 és 18 év közötti emberek 
mentális egészségi állapotának felmérésére. 1998 óta több 
mint 4500 klinikai és tudományos tanulmány készült az al-
kalmazása kapcsán, és több mint 5 millió fiatal értékelését 
végezték el. A 75 nyelven elérhető SDQ a súlyos mentális 
egészségi rendellenességekben szenvedők többségén ész-
leli a tüneteket.[2]

A magyar adaptáció során késztett vizsgálatok egyfelől 
megerősítették az SDQ-ról szerzett nemzetközi tapasztala-
tokat, a pszichometriai mutatók és a skálapontszámok ne-
mek közötti megoszlása összhangban van a külföldi vizsgá-
latok eredményeivel. Az SDQ alkalmazható a magyar gyer-
mek- és serdülőpopuláció mentális egészségének nyomon 
követésére és a problémás esetek gyors szűrésére.[3]

A Képességek és nehézségek kérdőív a következő területe-
ket szondázza:

• érzelmi tünetek,
• viselkedési problémák,
• hiperaktivitás,
• kortárskapcsolati problémák,
• proszociális viselkedés.

A kérdőívet az utolsó hat hónap vagy az aktuális iskolaév ta-
pasztalata alapján kell kitöltenie a szülőnek, a 11–17 éves 
kamaszok számára önkitöltős verzió is létezik.

teszt 2–4, illetve 4–17 éves gyermekek részére 
A szülő válaszol

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
en

ny
ire

  
ig

az
 

Ha
tá

ro
zo

tta
n 

ig
az

Mások érzéseit figyelembe veszi

Nyughatatlan, túlságosan mozgékony, nem tud 
sokáig nyugton maradni

Gyakran fáj a feje, a hasa, van hányingere

Szívesen megoszt dolgokat más gyerekekkel 
(nyalánkságokat, játékot, ceruzát stb.)

Gyakran hisztizik, könnyen dühbe gurul

Többnyire elvonul, inkább egyedül játszik

Rendszerint szófogadó, teljesíti, amit a felnőttek kérnek

Gyakran, sok minden miatt aggódik, szorong

Segít, ha valakit bántottak, szomorú, feldúlt vagy beteg

Állandóan izeg-mozog, fészkelődik

Van legalább egy jó barátja

Gyakran verekszik, vagy komolyan fenyeget más 
gyerekeket

Gyakran boldogtalan, lehangolt vagy sír

Más gyerekek általában kedvelik

Könnyen elterelődik a figyelme, elkalandozik

Új helyzetekben feszült és kapaszkodó, könnyen 
elbizonytalanodik

Kisebb gyerekekhez kedves

Gyakran hazudik vagy csal

A többi gyerek beleköt, fenyegeti

Sokszor segít önként is (szülőknek, tanároknak, 
gyerekeknek)

Képes megállni és végiggondolni a dolgokat, mielőtt 
cselekszik

Képes rosszindulatú lenni másokkal (2–4 éves)

Lop otthonról, az iskolából vagy máshonnan (4–17 éves)

Jobban kijön felnőttekkel, mint gyerekekkel

Sok mindentől fél, könnyen megijed

A feladatokat teljesíti, figyelme kitartó

Értékelés
A kérdőív 25 állítására mindhárom változat esetében há-
romféle értékelés adható: a „nem igaz” 0, „valamennyire 
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igaz” 1, a „határozottan igaz” pedig 2 pontot ér, kivéve öt po-
zitív megfogalmazási irányú tételt, ahol fordítottak a pont-
számok. Az állítások alapján képzett öttételes skálák témái: 
érzelmi tünetek, viselkedési problémák, hiperaktivitás, kor-
társkapcsolati problémák és proszociális viselkedés, me-
lyek skálapontszámai 0 és 10 között változnak. A négy 
problémaskála pontszámainak összege képezi az összesí-
tett problémapontszámot, melynek tartománya 0 és 40 kö-
zött van.[4]

Tünetpontszámok számítása

Érzelmi tünetek skálája

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
en

ny
ire

  
ig

az
 

Ha
tá

ro
zo

tta
n 

ig
az

Sokszor fáj a feje, a hasa, vagy hányingere van 0 1 2

Gyakran, sok minden miatt aggódik, szorong 0 1 2

Gyakran boldogtalan, lehangolt vagy sír 0 1 2

Új helyzetekben feszült és kapaszkodó, könnyen 
elbizonytalanodik 0 1 2

Sok mindentől fél, könnyen megijed 0 1 2

Viselkedési problémák skálája

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
en
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ire

  
ig

az
 

Ha
tá

ro
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tta
n 

ig
az

Gyakran hisztizik, könnyen dühbe gurul 0 1 2

Rendszerint szófogadó, teljesíti, amit a felnőttek 
kérnek 2 1 0

Gyakran verekszik, vagy komolyan fenyeget más 
gyereket 0 1 2

Gyakran hazudik vagy csal 0 1 2

Lop otthonról, az iskolából vagy máshonnan 0 1 2

Hiperaktivitási skála

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
en

ny
ire

  
ig

az
 

Ha
tá
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zo

tta
n 

ig
az

Nyughatatlan, túlságosan mozgékony, nem tud 
sokáig nyugton maradni

0 1 2

Állandóan izeg-mozog, fészkelődik 0 1 2

Könnyen elterelődik a figyelme, elkalandozik 0 1 2

Végiggondolja a dolgokat, mielőtt cselekszik 2 1 0

A feladatokat teljesíti, figyelme kitartó 2 1 0

Kortárskapcsolati problémák skálája

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
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ny
ire

  
ig

az
 

Ha
tá

ro
zo

tta
n 

ig
az

Többnyire elvonul, inkább egyedül játszik 0 1 2

Van legalább egy jó barátja 2 1 0

Más gyerekek általában kedvelik 2 1 0

A többi gyerek beleköt, fenyegeti 0 1 2

Jobban kijön a felnőttekkel, mint a korabeliekkel 0 1 2

Proszociális skála

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
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ire

  
ig

az
 

Ha
tá

ro
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tta
n 

ig
az

Mások érzéseit figyelembe veszi 0 1 2

Szívesen megoszt dolgokat más gyerekekkel 0 1 2

Segít, ha valakit bántottak, szomorú, feldúlt vagy 
beteg 0 1 2

Kisebb gyerekekhez kedves 0 1 2

Sokszor segít önként is 0 1 2

A tünetpontszámok értékelése

Szülői kérdőív

No
rm

ál
is

Ha
tá

re
se

t

Re
nd

ell
en

es

Összesített problémapontszám 0–13 14–16 17–40

Érzelmi tünetek skálája 0–3 4 5–10

Viselkedési problémák skálája 0–2 3 4–10

Hiperaktivitási skála 0–5 6 7–10

Kortárskapcsolati problémák skálája 0–2 3 4–10

Proszociális skála 6–10 5 0–4

A  sávok alkalmazásával a rendellenességet mutató összesített 
problémapontszám alkalmas lehet a lelki egészségzavar való-
színű eseteinek azonosítására. A pontos arányok országonként, 
életkoronként és nemenként változnak – normatív SDQ-adatok 
a honlapon találhatók. A felhasználónak szándékában állhat 
e csoportokra vonatkozó sávhatárok és „esetkritériumok” mó-
dosítása: a küszöbértékek megemelése, amikor a hamis pozi-
tív esetek elkerülése a legfontosabb, illetve a küszöbértékek le-
csökkentése, amikor a hamis negatívok elkerülése fontosabb.

Hatáspontszámok számítása és értelmezése
Az SDQ hatáskérdésekkel kiegészített változatának egyes 
distressz- és társasdeficit-tételeire adott pontszámok össze-
gezhetők, és így a szülői változatban 0–10-ig, a tanári változat-
ban 0–6-ig terjedő hatáspontszám nyerhető.
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Szülői kérdőív

A nehézségek…

Eg
yá

lta
lán

 n
em

Cs
ak

 k
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sé

El
ég

gé

Na
gy

on

…nyugtalanítják vagy kínozzák a gyereket 0 0 1 2

…zavarják a családi életet 0 0 1 2

…zavarják a barátságokat 0 0 1 2

…zavarják az iskolai tanulást 0 0 1 2

…zavarják a szabadidős tevékenységet 0 0 1 2

Az időtartamra és a környezet megterhelésére vonatkozó 
kérdésekre adott válaszokat nem számítjuk be a hatáspont-
számba. Amikor a válaszadók az első hatáskérdésre nemle-
ges választ adnak – vagyis úgy vélik, hogy nincsenek érzel-
mi vagy viselkedésbeli nehézségeik –, akkor a rákövetkező 
distressz- és deficitkérdéseket nem kell kitölteniük; ekkor a 
hatáspontszám automatikusan 0 értéket kap. Bár a hatás-
pontszámokat lehet folytonos változóként használni, néha 
jobban megfelel a pontszámok „normális”, „határeset” és 

„rendellenes” osztályokba sorolása: 2 vagy annál nagyobb 
összesített hatáspontszám rendellenes, 1 pont határeset, a 
0 pedig normális.

Teszt 11–17 éves gyermekek részére 
Önkitöltős változat

Ne
m
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az
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la

m
en

ny
ire
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az
 

Ha
tá
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tta
n 
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az

Próbálok kedves lenni másokhoz, törődöm az 
érzéseikkel

Nyughatatlan vagyok, nem tudok sokáig nyugton 
maradni

Sokszor fáj a fejem, a hasam, vagy hányingerem van

Általában megosztozom másokkal (ételen, játékon, 
tollon stb.)

Nagyon mérges tudok lenni, és gyakran dühbe 
gurulok

Többnyire egyedül vagyok, általában elvonulok, 
egyedül játszom

Rendszerint azt teszem, amit mondanak

Sokat aggódom

Segítek, ha valakit bántottak, feldúlt vagy beteg

Állandóan izgek-mozgok, fészkelődöm

Van legalább egy jó barátom

Sokszor verekszem; másokra tudom kényszeríteni az 
akaratomat

Gyakran boldogtalan, lehangolt vagyok vagy sírok

Kortársaim általában kedvelnek

Könnyen elterelődik a figyelmem, nehezemre esik 
koncentrálni

Új helyzetekben feszült vagyok, könnyen 
bizonytalanná válok

Kisebb gyerekekhez kedves vagyok

Gyakran hazugsággal vagy csalással vádolnak

A többi gyerek vagy fiatal gyakran fenyeget, belém köt

Sokszor segítek önként is (szülőknek, tanároknak, 
gyerekeknek)

Végiggondolom a dolgokat, mielőtt cselekedni kezdek

Elveszem mások holmiját otthon, az iskolában vagy 
máshol

Jobban kijövök a felnőttekkel, mint a korombeliekkel

Sok mindentől félek, könnyen megijedek

Befejezem a munkát, amit végzek, kitartó a figyelmem

Tünetpontszámok számítása

Érzelmi tünetek skálája

Ne
m
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az
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la
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az
 

Ha
tá
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tta
n 
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Sokszor fáj a fejem, a hasam, vagy hányingerem van 0 1 2

Sokat aggódom 0 1 2

Gyakran boldogtalan, lehangolt vagyok vagy sírok 0 1 2

Új helyzetekben feszült vagyok, könnyen 
bizonytalanná válok 0 1 2

Sok mindentől félek, könnyen megijedek 0 1 2

Viselkedési problémák skálája

Ne
m

 ig
az

 

Va
la

m
en

ny
ire

  
ig

az
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Nagyon mérges tudok lenni, és gyakran dühbe gurulok 0 1 2

Rendszerint azt teszem, amit mondanak 2 1 0

Sokszor verekszem 0 1 2

Gyakran hazugsággal vagy csalással vádolnak 0 1 2

Elveszem mások holmiját otthon, az iskolában vagy 
máshol 0 1 2

Hiperaktivitási skála

Ne
m

 ig
az
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az
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tá

ro
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tta
n 
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Nyughatatlan vagyok, nem tudok sokáig nyugton maradni 0 1 2

Állandóan izgek-mozgok, fészkelődöm 0 1 2

Könnyen elterelődik a figyelmem, nehezemre esik 
koncentrálni

0 1 2

Végiggondolom a dolgokat, mielőtt cselekedni kezdek 2 1 0

Befejezem a munkát, amit végzek, kitartó a figyelmem 2 1 0
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Kortárskapcsolati problémák skálája

Ne
m
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Ha
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Többnyire egyedül vagyok, általában elvonulok, 
egyedül játszom 0 1 2

Van egy vagy több jó barátom 2 1 0

Kortársaim általában kedvelnek 2 1 0

A többi gyerek vagy fiatal gyakran fenyeget, belém köt 0 1 2

Jobban kijövök a felnőttekkel, mint a korombeliekkel 0 1 2

Proszociális skála
Ne

m
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la
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Ha
tá
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n 
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az

Próbálok kedves lenni másokhoz, törődöm az 
érzéseikkel 0 1 2

Általában megosztozom másokkal (ételen, játékon, 
tollon stb.) 0 1 2

Segítek, ha valakit bántottak, feldúlt vagy beteg 0 1 2

Kisebb gyerekekhez kedves vagyok 0 1 2

Sokszor segítek önként is 0 1 2

Értékelés

Önkitöltős kérdőív

No
rm

ál
is
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tá
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t
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nd

ell
en

es

Összesített problémapontszám 0–15 16–19 20–40

Érzelmi tünetek skálája 0–5 6 7–10

Viselkedési problémák skálája 0–3 4 5–10

Hiperaktivitási skála 0–5 6 7–10

Kortárskapcsolati problémák skálája 0–3 4-5 6–10

Proszociális skála 6–10 5 0–4

A tünetpontszámok értékelése önkitöltés esetén

Önkitöltős kérdőív

No
rm

ál
is
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tá
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t
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nd

ell
en

es

Összesített problémapontszám 0–15 16–19 20–40

Érzelmi tünetek skálája 0–5 6 7–10

Viselkedési problémák skálája 0–3 4 5–10

Hiperaktivitási skála 0–5 6 7–10

Kortárskapcsolati problémák skálája 0–3 4-5 6–10

Proszociális skála 6–10 5 0–4

Összefoglalás
Az Erősségek és nehézségek kérdőív kitöltése általában 3–5 
percet vesz igénybe, kitöltése nem terheli a klinikai személy-
zetet, rögzítése és értékelése nem igényel speciális szaktu-
dást. A praxisközösségek kapcsán a tevékenységi pontok kö-
zött fel van sorolva, a gyermekek mentális állapotának szűré-
sére megbízhatóan alkalmazható.

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)

Az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) való fertőződés 
(COVID-19) a delta variáns megjelenése óta a korábbiak-
nál is nagyobb számban érinti a gyermekeket, főként az ol-
tatlan populációt. A fertőzés az esetek nagyobb részében 
enyhe formában zajlik, de mindig gondolni kell az esetleges 
kardiovaszkuláris érintettségre, ezért meg kell határozni a ter-
helhetőség, a sportba való visszatérés feltételeit. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény[1] megkülönbözteti a nem 
versenyszerűen, kötetlen vagy szervezett módon végzett sza-
badidős tevékenységet és az amatőr vagy hivatásos módon 
végzett versenyszerű sportolást. A jogszabály nem nevesíti 

külön az iskolai testnevelést, de a fizikai terhelést tekintve jel-
lemzően ez az amatőr sportoláshoz sorolható. A következő 
ajánlás a gyermekek szabadidős sportba, elsősorban az isko-
lai testnevelésbe való visszatéréséhez kíván útmutatást nyúj-
tani az alapellátó gyermekorvosoknak és az iskolaorvosoknak. 

Az új típusú koronavírussal való fertőzésen átesett verseny-
sportolókra vonatkozóan az Országos Sportegészségügyi In-
tézet állásfoglalását[2] kell követni. 

SARS-CoV-2-fertőzésben még tünetmentes esetben is elő-
fordulhat szívizom-károsodás. A fizikai terhelés fokozhatja a 

GOnDOZZUK KERTJEInKET!  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Dr. Bogdányi Katalin   I   házi gyermekorvos, Budapest 

Visszatérés a sporthoz  
COVID-19-fertőzést követően 
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vírusreplikációt a szívizomban, ami kamrafunkció-zavarhoz, 
aritmiához, ritkán hirtelen halálhoz vezethet.[3] Minden COVID-
19-fertőzésen átesett gyermeknek a gyógyulás és a karantén 
letelte után tehát fel kell mérni az állapotát, és egyedileg mér-
legelni kell a terheléssel járó rizikót, mielőtt visszatér a spor-
toláshoz, beleértve az iskolai testnevelést is. 

A COVID-19-járvány új kihívások elé állította a világot, az in-
tenzív kutatások ellenére is még csak most ismerjük meg a 
kórkép részleteit. Ennek következménye, hogy számos, egy-
mástól eltérő útmutató található jelenleg a szakirodalomban 
a COVID-19-fertőzés kardiovaszkuláris rizikójának becslésére. 

Herbert Löllgentől és munkatársaitól a British Journal of 
Sports Medicine-ben[4] megjelent ajánlás és infografika 
szerint a COVID-19-fertőzés utáni állapotfelmérést min-
den esetben egy alapellátóból, egy kardiológusból és/vagy 
pulmonológusból álló csapatnak kell végeznie, amelybe ese-
tileg sportorvost és további szakorvosokat vonhatnak be. Az 
ajánlás a betegeket a betegség súlyossága alapján hat cso-
portba osztja a tünetmentes nem COVID-19-fertőzöttől a sú-
lyos, intenzív ellátást és gépi lélegeztetést igénylő betegig. A 
megerősített eseteknek a hazai eljárásrendtől eltérően mind 
14 nap karantént kell tartani, majd ezt követően a tünetmen-
tes kázusok kivételével mindenkinek további 14 nap szociális 
távolságtartás kötelező. Az anamnézisen és a fizikális vizs-
gálaton túl a fertőzés súlyosságától és tünettanától függet-

lenül mindenkinek javasolja a 12 elvezetéses EKG készítését. 
Az enyhe és középsúlyos tünetes betegeknek megfontolásra, 
a súlyos betegeknek pedig feltétel nélkül ajánlja a laborvizs-
gálatokat (CRP, BNP, troponin), illetve még enyhe esetben is 
felmerülhet a terheléses EKG és az echokardiográfia. További 
kiegészítőként szükség lehet a következő vizsgálatokra: szív-
MR, spirometria, vérgázelemzés, mellkasröntgen vagy CT. Az 
eredmények függvényében a szerzők nem tesznek általános 
érvényű ajánlást a sportba való visszatérés időpontjára és a 
terhelés mértékére, azt minden esetben a vizsgáló team egye-
dileg meghozott döntésére bízzák. 

Függetlenül a COVID-19-fertőzés súlyosságától, a sportolás 
megkezdésekor nagyon fontos a fokozatosság. Panaszmen-
tes esetben körülbelül egy hét alatt a terhelést fokozatosan 
növelve lehet elérni a betegséget megelőző terhelhetőségi 
szintet. Ha időközben a gyermek nagyfokú fáradtságot, lég-
szomjat vagy bármilyen kardiális panaszt jelez, akkor a ter-
helést vissza kell venni, és lassabb ütemben fokozni. A Bri-
tish Journal of Sports Medicine egy másik cikkében[5] a szer-
ző, Niall Elliott kidolgozta az egy hét alatt felépített fokozatos 
terhelés stádiumait. Ezt a protokollt átvette az Amerikai Gyer-
mekgyógyászati Akadémia (AAP) is, és saját ajánlása részévé 
tette. A testedzési stádiumok a következők:

1. lépcső, 1. és 2. nap (2 nap minimum), 15 perc vagy annál 
kevesebb: könnyű mozgás (séta, kocogás, szobabiciklizés); 

A British journal of sports Medicine ajánlása a CoVID-19-fertőzést követő, sportba való visszatérés előtti vizsgálatokra

Kat. Fő jellemző Leírás Teendők
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1. Egészséges tünetmentes 
gyermek igazolt 
COVID-fertőzés 

nélkül

√ X X X X X X X X X X

2. Tünetmentes tünetmentes 
COVID-beteg 

pozitív teszttel

√ √ √ X klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

X klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

X X

3. Enyhe ambuláns 
kezelést és 

otthoni izolációt 
igénylő, enyhe 
tünetes COVID-

beteg

√ √ √ klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

X klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

X

4. Közepes kórházi 
kezelést igénylő, 

középsúlyos 
tünetes COVID-

beteg

√ √ √ klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

√ √ √ klinikumtól 
függ

5. Súlyos – intenzív 
osztályos 
kezelést 

igénylő, de nem 
lélegeztetett 
COVID-beteg

√ √ √ √ √ klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

√ √ √ klinikumtól 
függ

6. Súlyos + intenzív 
osztályos 

kezelést igénylő, 
lélegeztetett 
COVID-beteg

√ √ √ √ √ klinikumtól 
függ

klinikumtól 
függ

√ √ √ klinikumtól 
függ
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az intenzitás ne haladja meg a maximum-szívfrekvencia 70%-
át. A rezisztenciatréning nem megengedett mozgásforma.

2. lépcső, 3. nap (1 nap minimum), 30 perc vagy annál ke-
vesebb: egyszerű mozgás gyakorlatok hozzáadása (pl. futó-
gyakorlatok); az intenzitás ne haladja meg a maximum-szív-
frekvencia 80%-át.

3. lépcső, 4. nap (1 nap minimum), 45 perc vagy annál keve-
sebb: progresszió összetettebb tréningre; az intenzitás ne ha-
ladja meg a maximum-szívfrekvencia 80%-át. Könnyű rezisz-
tenciatréning is lehetséges.

4. lépcső, 5. és 6. nap (2 nap minimum), 60 perc: normál tré-
ning, az intenzitás ne haladja meg a maximum-szívfrekven-
cia 80%-át.

5. lépcső, 7. nap: visszatérés a teljes aktivitáshoz, illetve rész-
vételhez, a versenyzést is beleértve.

A Contemporary Pediatrics 2021. márciusi számában 
Devyani Chowdhury és munkatársai a következőket javasol-
ják.[6] Minden COVID-19-fertőzésen átesett gyermeknek, ha 
letelt a 10 napos karantén ideje, valamint gyógyszeres keze-
lés nélkül is láztalan és tünetmentes, orvosi vizsgálat szük-
séges. A vizsgálatnak különös figyelemmel kell kiterjednie a 
kardiovaszkuláris érintettségre utaló panaszokra, melyek a 
következők lehetnek: mellkasi fájdalom, légszomj, terhelés 
indukálta szédülés, nagyfokú fáradékonyság, újonnan kiala-
kult szinkópe vagy szívdobogásérzés. Szívelégtelenség jele le-
het a korai jóllakottságérzet, a hasi fájdalom, a hányinger, az 
anorexia.[7] Az állapotfelmérés részeként a fizikális vizsgála-
ton túl a betegnek ki kell töltenie egy kérdőívet, amely a csalá-
di és egyéni anamnézis mellett a COVID-19-fertőzésre, a men-
tális státuszra, a gyógyszer- és droghasználatra stb. vonatko-
zó kérdésekből áll. Amennyiben a válaszokban vagy a fizikális 
státuszban bármilyen újonnan észlelt rendellenesség van, ak-
kor az eredménytől függően további vizsgálatok szükségesek. 

Az anamnézisen és a fizikális vizsgálaton kívül az ajánlás-
ban szerepel mindenki számára az EKG is. A szerzők meg-
említik, hogy bár ez elvileg könnyen elérhető minden rendelő-
ben, a szenzitivitása alacsony, a specificitása pedig ismeret-
len. Ráadásul a miokardiumsérülésre utaló finom ritmuszava-
rok, megnyúlt átvezetési idő, korai repolarizáció nélküli ST- és 
T-hullám-változások, alacsony QRS-komplex[8]-eltérések felis-
merése kellő gyakorlatot igényel.

A COVID-19-fertőzés súlyosságától függetlenül az ajánlás sze-
rint minden beteg számára fizikális kímélet javasolt a pozitív 
teszttől tíz napig.

Tünetmentes vagy enyhe tünetes (legfeljebb 3 napig tartó láz, 
fájdalom, enyhe gasztrointesztinális tünetek) esetben a bete-
gek a 10 nap karantént, legalább 24 órás, gyógyszer nélkü-
li tünetmentességet követően fokozatosan elkezdhetnek újra 
sportolni, ha az orvosi vizsgálat ettől eltérő eredménnyel nem 
zárul.

Középsúlyos (4 napot meghaladó 38 ˚C feletti láz, hi-
degrázás, köhögés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom vagy 

palpitációérzés) esetben a fizikális vizsgálat és kérdőívkitöl-
tés mellett már javasolt a 12 elvezetéses EKG is. Ha nincs 
kóros eltérés, 10 tünetmentes nap után fokozatosan vissza-
térhet a beteg a testedzéshez azzal, hogy bármilyen terhelés 
során fellépő új panasz miatt további vizsgálatok válhatnak 
szükségessé.

A kórházi kezelést igénylő fertőzéseknél akár 4 hét pihenést 
is előírhatnak. Amennyiben a beteg intenzív ellátásra szorult, 
vagy MIS-C alakult ki, akkor 3–6 havi kímélet, részletes kardi-
ológiai kivizsgálás és szoros követés szükséges.

Egyéb adat és támpont hiányában a tárgyalt cikk az Ameri-
kai Kardiológiai Társaság (ACC) és az Amerikai Szívtársaság 
(AHA) miokarditiszre vonatkozó, 2015-ben készült ajánlását 
javasolja követni.[9]

Chowdhury és munkatársai imént részletezett ajánlása meg-
felelt az AAP akkori útmutatójának, azonban ez utóbbit 2021 
szeptemberében frissítették.[10]

Az AAP is a betegség súlyossági besorolásából indul ki, meg-
különböztet tünetmentes-enyhe, középsúlyos és súlyos ese-
teket, és meghatározza az adott súlyossági fokban szüksé-
ges minimális teendőket a sportba való visszatérés előtt.  
A súlyosságtól függetlenül mindenkinek teljes fizikai nyugal-
mat javasol a karanténban töltött idő, tehát a gyógyulás alatt.

A tünetmentes és enyhe (4 napnál rövidebb ideig tartó 38 ˚C 
feletti láz, legfeljebb egy hétig tartó izomfájdalom, hidegrázás 
vagy bágyadtság) esetben első körben telemedicinális kon-
zultáció javasolt az alapellátó gyermekorvossal. Amennyiben 
ennek során bármilyen kóros eltérésre utaló jel van, akkor sze-
mélyes, rendelői vizsgálat szükséges lehetőleg EKG-val kiegé-
szítve. Ha a személyes vizsgálat kóros eltérést nem igazol, ak-
kor a gyermek fokozatos terheléssel elkezdhet sportolni. Ha 
pedig a személyes vizsgálattal is észleltek eltérést, akkor kar-
diológiai kivizsgálás és a leletek elkészültéig további pihenés 
szükséges.

Középsúlyos esetben (a láz meghaladhatja a 4 napot és/vagy 
a 38 fokot, az izomfájdalom, a hidegrázás vagy a levertség el-
húzódhat akár több mint egy héten át, előfordulhat, hogy a be-
teg kórházi kezelést igényel, de nem szorul intenzív ellátásra, 
és nincs sokszervi gyulladásra [MIS-C] utaló tünete) mindig 
személyes alapellátó gyermekorvosi vizsgálat és EKG készí-
tése szükséges. Amennyiben ennek során kóros eltérés iga-
zolódik, akkor kardiológiai kivizsgálás és addig teljes kímélet 
javasolt.

Súlyos, intenzív osztályos ellátást igénylő vagy MIS-C képé-
ben jelentkező fertőzés esetén 3–6 havi pihenés, majd ezt kö-
vetően részletes kardiológiai kivizsgálás szükséges a beteg 
gyermek ismételt terhelése előtt.

Az enyhe és középsúlyos betegek személyes alapellátói vizs-
gálatára azután kerülhet sor, miután megszűntek a tünetek, 
és letelt a beteg karanténideje. 

Akár telemedicinális konzultáció, akár személyes vizsgálat 
történik, a kikérdezés alapja az American Heart Association 
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(AHA), veleszületett vagy örökletes szívbetegségek szűrésére 
vonatkozó 14 pontos kérdőíve,[11] mely az alábbi elemekből áll.

Egyéni anamnézis 
1.  Terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom, diszkomfort
2.  Terhelésre jelentkező ájulás vagy ájulásközeli állapot (nem 

vazovagális eredetű; különösen aggasztó, ha a terhelés 
alatt vagy azt követően lép fel) 

3.  Terhelésre jelentkező aránytalan vagy indokolatlan fáradt-
ság

4.  Korábbról ismert szívzörej 
5.  Emelkedett szisztémás vérnyomás 
6.  Sporttól való korábbi eltiltás vagy korlátozás
7.  Korábbi, orvos által indikált szívvizsgálat 

Családi anamnézis
8.  Egy vagy több családtagnál előfordult korai, hirtelen és vá-

ratlan szívhalál
9.  Szívbetegségből adódó, 50 éves kor előtti tartós egész-

ségkárosodás 
10.Családban előforduló következő szívbetegségek: HCM, 

DCM (hipertrófiás, illetve dilatatív kardiomiopátia), hosszú-
QT-szindróma vagy más ionkapu-betegség, Marfan-szind-
róma vagy klinikailag jelentős aritmiák 

Fizikális vizsgálat
11.  Szívzörej vizsgálata háton fekvő és álló helyzetben vagy 

Valsalva-manőverrel, különös figyelemmel a bal kamrai ki-
áramlási pálya dinamikus obstrukciójából fakadó esetle-
ges zörejekre 

12.  Femorális pulzus tapintása az aortasztenózis kizárására
13.  Marfan-szindróma fizikális jelei 
14.  Vérnyomás mérése az a. brachiálison (ülő helyzetben, le-

hetőleg mindkét karon mérve) 

A legfrissebb irodalmi adatok szerint a miokarditisz 0,5–3% 
előfordulású, ami bár sokkal alacsonyabb arányú, mint azt 
a járvány korai szakaszában jelentették, jellemzően a tünet-
mentes vagy enyhe lefolyású betegségen átesett gyermekek 
és fiatal felnőttek között fordult elő. Ennek megfelelően az 
anamnézisfelvételnek különös részletességgel ki kell térnie a 
kardiovaszkuláris érintettségre utaló tünetekre, melyek a kö-
vetkezők: mellkasi fájdalom, felső légúti hurutra nem jellemző 
mértékű légszomj, újonnan kezdődő palpitáció vagy szinkópe. 

Egyéni elbírálás szükséges a long-COVID-szindróma tünete-
it mutató gyermekek esetében. Náluk mind a kivizsgáláshoz, 
mind a terhelhetőség megállapításához szakellátó segítségét 
szükséges bevonni. 

Nem kell kivizsgálni viszont azokat a gyermekeket, akik koráb-
ban átestek COVID-19-fertőzésen, külön állapotfelmérés nél-
kül tértek vissza a sportba, és panaszmentesek.

Az előbbiekben ismertetett útmutatók közös alapelve, hogy 
a COVID-19-fertőzésen átesett gyermekek terhelhetőségét 
orvosi véleményhez kell kötni. Nem javasolnak rutinszerű-
en sem részletes kardiológiai, sem laborvizsgálatot (pl. CRP, 

troponin stb.). A legnagyobb hangsúlyt a COVID-fertőzés sú-
lyossága és a részletes anamnézis kapja, amely a fertőzés 
előtti és alatti panaszokra, tünetekre fókuszál. 

Figyelembe véve a hazai alapellátási és iskolaorvosi gyakor-
latot, a személyi és tárgyi feltételeket, a napi gyakorlatban az 
AAP aktuális ajánlása megvalósítható és követésre érdemes.

Szerencsére a hazai tapasztalatok egybevágnak a nemzetkö-
zi irodalmi adatokkal, miszerint a gyermekek túlnyomó több-
sége tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészeli át a fertő-
zést. Az ő esetükben a legfontosabb az esetleges myocarditis 
rizikó kiszűrése, ami gyorsan és egyszerűen megtehető az 
AHA ajánlása alapján adaptált kérdőív útján, a telemedicina 
segítségével.

Poszt-CoVID-kérdőív iskolai testnevelésbe  
történő visszatéréshez

Egyéni anamnézis IGEN NEM
1. Volt-e a betegsége alatt terhelésre jelentkező 

mellkasi fájdalma vagy diszkomfortérzése?
2. Előfordult-e a betegsége alatt, hogy elájult, vagy úgy 

érezte, hogy majdnem elájul?
3. Érezte-e a betegsége folyamán, hogy a indokolatlanul 

nagyon fáradt?
4. Előfordult-e, hogy a betegségét megelőzően 

eltiltották a sportolástól?
5. Van-e tudomása róla, hogy szerkezeti vagy 

működésbeli rendellenességgel járó szívzöreje van?
6. Van-e tudomása róla, hogy magas vérnyomása van?

7. Előfordult-e a betegségét megelőzően, hogy olyan 
szívvizsgálatra volt szüksége, mely során kóros 
eltérés igazolódott?

Családi anamnézis
8. Előfordult-e egy vagy több családtagnál korai, 

hirtelen és váratlan szívhalál?
9. Van-e olyan családtagja, akinél 50 évesnél 

fiatalabb kora óta szívbetegségból adódóan tartós 
egészségkárosodása van?

10. Tudomása szerint előfordultak-e a családjában 
a következő szívbetegségek: szívizombetegség, 
szívritmuszavar, Marfan-szindróma?

Amennyiben a kérdések közül valamelyikre „igen” a válasz, ak-
kor a beteg további vizsgálata szükséges.

A középsúlyos és súlyos lefolyású COVID-betegeknél a 
cardiovascularis betegségek és szövődmények rizikója min-
den esetben kardiológiai vizsgálatot és esetleges követést 
igényel, így őket, még a fizikai terhelés megkezdése előtt 
szakellátásba kell irányítani.

Minden beteg figyelmét fel kell hívni, hogy a COVID-betegség 
lezajlása alatt fizikai kímélet szükséges, és ezt követően foko-
zatos terhelés javasolt. Amennyiben a terhelés során nagyfo-
kú fáradtság, mellkasi fájdalom stb. jelentkezik, a testedzést 
fel kell függeszteni, a terhelés ütemét le kell lassítani, és min-
den esetben a gondozó orvossal konzultálni kell.

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
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