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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

Helyzetjelentés a frontvonalból
Avagy nagyon fáradtak vagyunk, de helytállunk
Még csak most kezdődött az év, de már eltelt belőle három hó-
nap, amely alatt végig a frontvonalban folytattuk a napi munkát, 
és még nincs vége. Ahogy a 2021-es évet, úgy 2022 kezdetét 
is a koronavírus-járvány és az azzal összefüggő tesztek, védőol-
tások, eljárásrendek uralták. Alig csitult a negyedik hullám, már 
nyakunkon volt az ötödik. Egyszerre nézünk szembe napi mun-
kánk során a gondozottainkat (is) fenyegető járvánnyal és azzal, 
hogy egyre több praxis marad üresen. Miközben mindent meg-
teszünk azért, hogy minél többen lehessenek védettek, egyre na-
gyobb erőfeszítéseket kell tennünk egyesületi szinten, közösen 
azért, hogy e hivatás szépségét bemutassuk kollégáinknak. 

Egy évvel ezelőtt történelmi lehetőséget és felelősséget vállal-
tunk akkor, amikor ilyen helyzetben elvállaltuk az egyesület ve-
zetését: vagy a gyermek-alapellátás megerősödéséhez, vagy a 
fogyatkozáshoz, megszűnéshez vezető négy évet kezdtük el.

A legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy az alapellátás átszerve-
zése során érvényesíteni tudjuk a gyermekek és a gyermekel-
látók szempontjait, érdekeit. Nagy eredmény, hogy megalakul-
tak a homogén, csak gyermek-alapellátókból álló közösségek, 
amelyek hosszú távon a gyermek-alapellátás fejlesztésének 
szakmai műhelyei lehetnek. A megalakult kollegiális rendszer, 
a reguláris és a civil együttműködés révén javaslataink rend-
re részévé válnak a praxisközösségi tevékenységi listának. Si-
kerrel képviseltük, hogy a 18 év alattiak COVID-19-oltására le-
gyen lehetőség a praxisokban, sikerült állandó részesévé vál-
ni a járvány idején legfontosabb döntéshozó szervnek, ez szá-
mos ponton, sokszor láthatatlanul, de folyamatosan a gyer-
mek-alapellátók szakmai szempontjait érvényesíti.

Nézzünk szembe a tényekkel: nekünk, gyermek-alapellátóknak 
nincs kötelező tagságunk és törvény biztosította hatáskörünk, 
mint a MOK-nak, sem egyetemi tanszékeink, mint a háziorvosok-
nak, és nem sikerült olyan mélyen beépülnünk a szakmai dön-
téshozatalba az elmúlt években, mint például a HAOSZ-nak. Ez 
a valóság. Csak saját elkötelezettségünkre, munkánkra számít-
hatunk. A javaslataink súlyát pedig azok tartalma és az előter-
jesztés módja, formája, hitelessége adja, mert nincsenek háttér-
intézményeink, sem jogszabályi hatásköreink. De következetes, 
kemény munkával szövetségeseket gyűjtöttünk, erősítettük meg-
becsültségünket, voltak kudarcaink és sikereink is. 

2021-ben elértük, hogy a teljes fi nanszírozás eléréséhez nem fel-
tétlenül kell többségi családorvosi szakmai közösséghez csatla-
kozni. Alakulhattak országszerte olyan homogén szakmai műhe-
lyek, melyek tapasztalatai remélhetőleg az egész gyermekellátás  
javára szolgálnak majd. A kollegiális rendszeren keresztül ki tud-

tuk bővíteni a gyermekellátó praxisokban elismert többlettevé-
kenységek körét, és javaslatunkra a januári hétvégi oltási kötele-
zettség sem vonatkozott a házi gyermekorvosi praxisokra. Hosz-
szú, eredmény felé hajló tárgyalásokat folytatunk az iskola-egész-
ségügyi ellátás racionalizálásáról nemzetközi és hazai tapaszta-
latokkal, erőforrás-elemzéssel alátámasztva. Keressük az admi-
nisztráció-csökkentés lehetőségeit, a helyettesítések fi nanszírozá-
si problémáinak megoldásait, a kapcsolatot az utánpótlást jelen-
tő kollégákkal.

Merre tovább?
Egyszerre jelentkezik erős igény a kollégák részéről a tárgyalóasz-
talnál elért eredményekre, ugyanakkor hangos elvárás a tárgyaló-
asztal mellől magunkat kiíró megnyilvánulásokra. 

A HGYE érdekvédelmi tevékenysége során napjainkban a hang-
súly a megoldási lehetőségek megfogalmazását, megoldási ja-
vaslataink hangsúlyozását jelenti. Sok-sok háttérmunkát annak 
érdekében, hogy elérjük azt, ami a közösség érdeke. Ez a megkö-
zelítés a hatékonyság záloga. Sokszor azonban nem könnyű egy 
szerteágazó, sokszínű közösség sokszínű véleményét összehan-
golni, a valódi érdekeit kiemelni. Nehezíti a döntéseket, hogy a 
hosszú távú érdek sem mindig egyezik a rövid távú érdekekkel. 

Civil szervezet vagyunk, így nincs vétó- vagy egyetértési jogunk, 
sem sok ezres tagságunk. Ha azt akarjuk, hogy a szavunknak sú-
lya és eredménye legyen, azt nem erővel, csak okos, rátermett, 
meggyőző szakmaisággal érhetjük el. Igazi profi  munkával. Ma is 
sokan állítják, hogy a családorvosok egyébként is el tudják látni 
a gyermekeket is, tehát nem olyan fontos, hogy megmaradjon a 
gyermek-alapellátás. Ha sokfelé húzunk, akkor elsodorhat az ár.

Az idei és a következő évek nagy kérdése tehát ez lesz: tudunk-e 
profi ként működni, összedolgozni a vezetőségen és az egyesü-
leten belül annak ellenére, hogy civilek vagyunk? Megfogalmaz-
hatom úgy is, hogy tudunk-e csodát tenni. A választ csak az idő 
adhatja meg!

2022-ben folytatjuk az érdekvédelmi és a szakmai munkát is. 
Május 6–8-án Siófokon a Kávészünet konferencián, szeptember 
8–10-én pedig a Tihanyi-félszigeten, a megújuló formában terve-
zett Őszi konferenciánkon reméljük, hogy személyesen is találkoz-
hatunk. A legfőbb célok továbbra is világosak maradtak: a gyer-
mekek egészsége, a kollégák megbecsültsége és az ellátási for-
ma megmaradása. Mindezekhez kérjük támogatásotokat és aktív 
közreműködéseteket 2022-ben is!

Azt mondják, ami rosszul kezdődik, az jól végződik. Remélem, igaz 
lesz ez a 2022-es évre is!
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2020 novemberében szavazta meg a Házi Gyermekorvosok Egyesülete az új vezetősé-
gét, amelynek élén dr. Havasi Katalin kapott bizalmat. Az elmúlt kicsit több mint egy 
évben sok mindent történt mind a HGYE háza táján, mind az alapellátásban, az egész-
ségügyben, a világban. Erről beszélgettünk az elnökkel.

Dr. Havasi Katalin PhD  
házi gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke

INTERJÚ  I  DR. HAVASI KATALIN ROVATA

Braun Helga   I  

Esélyt adunk 
a fennmaradásra

2020. november 20-án szavazta meg a tagság a bizalmat 
neked, így bő egy éve töltöd be a HGYE elnöki posztját. Mi-
lyen célokkal indultatok el a ciklusban? Azóta leginkább a 
COVID-19-pandémia határozza meg az életünket, de biztos 
sok minden más is történt ez idő alatt. 
Az újonnan megválasztott vezetőség első dolga volt, hogy 
meghatározza a legfőbb stratégiai célokat. Igazán mer-
tünk nagyot álmodni! A paletta annyira széles, hogy talán 
még egy szakmai-jogi intézményrendszer számára is év-
tizedes program lehetne. Növelni a kollégák megbecsült-
ségét, megmutatni hivatásunk szépségét, vonzó szakmai 
perspektívát teremteni, megjelenni a graduális, posztgra-
duális képzésben, megfordítani a korfát, javítani a napi 
munka feltételeit, szélesíteni tevékenységi körünket a 
szakvizsgánknak megfelelően és kapukat nyitni új lehe-
tőségek felé. A kapunyitás részben megtörtént a praxis-
közösségekben, emellett licenc- és jártassági képzése-
ket kezdeményeztünk. Az előzetes tervek mellett az aktu-
ális események is napról napra újabb kihívások elé állíta-
nak bennünket. A mindennapi aprómunka, amelyet vala-
mennyien a járvány okozta rendkívüli terhelés mellett, sza-
bad időnkben végzünk, talán kevéssé látványos. Be kellett 
jutni ajtókon, el kellett érni, hogy javaslataink a döntésho-
zók szemében is vállalható minőségűek legyenek. Követ-
kezetesen kiálltunk a szakterület önállósága mellett, meg-
keresve mindazon egészségügyi döntéshozókat, és meg-
nyerve támogatásukat, akiknek a szava fontos volt ezen 
intézkedések meghozatalában. Mindehhez az első, legna-
gyobb lépés volt, hogy odaülhessünk a tárgyalóasztalok-
hoz, és ott a döntéshozók számára is érthető és támogat-
ható formában jelenjünk meg. Az Okfő és az Emmi promi-
nenseinek támogatását is sikerült megszerezni számos tö-
rekvésünkhöz, így van képviseletünk a járványkezelés aktu-
ális teendőit megtervező munkacsoportban, aki a gyerme-

kek, a gyermek-alapellátás szempontjait tudja érvényesíte-
ni – például januárban a gyermekorvosi praxisokban nem 
volt kötelező hétvégi oltás –, emellett a Heim Pál kórház-
ban módszertani központunk alakulhatott, vannak homo-
gén gyermekgyógyász-praxisközösségek, amelyekre jövő-
beni szakmai műhelyként tekinthetünk, szakmai javaslata-
ink bekerültek a praxisközösségi tevékenységi listába, in-
formatikai fejlesztések közé, a praxisok eszközfejlesztését 
célzó javaslataink már a döntés-előkészítés fázisában van-
nak, támogatókat szereztünk az iskola-egészségügy mo-
dernizálásához.

Sikerekről, kudarcokról lehet már ennyi idő után beszélni, 
vagy még csak az első lépéseket tette meg az új vezető-
ség a közös úton? 
A COVID második, harmadik, negyedik, ötödik hulláma, del-
ta, omikron, rendeletek, eljárásrendek, tesztek, karanténok, 
igazolások és egyre több tünetes gyerek – energiáink je-
lentős részét lekötik a napi események, a napi teendők. 
Csúcsokat döntenek a napi betegforgalmi adatok, néha 
úgy érezzük, hogy már elértük a teljesítőképességünk ha-
tárát, de látva a járványmatematikai számításokat, ennek 
még többszörösére fog emelkedni a napi esetszám. Ami-
kor ezt olvassák, akkorra már mindannyian tudni fogjuk, 
hogy hogyan alakultak ezek a hetek. Remélhetőleg már kö-
zeledni fogunk ahhoz, amit normális életnek tartunk, jár-
ványok és korlátozások nélkül. Egy éve is ezt gondoltuk, 
de nem így alakult. Nagyon mozgalmas, eseménydús év áll 
mögöttünk. 2021 januárjában, amikor megérkeztek az első 
oltóanyag-szállítmányok, reméltük, hogy itt a járvány vége, 
és a második hullámot az utolsónak gondoltuk. A szakma-
politikai élet is megpezsdült, szerveztük a praxisközössé-
geket, végtelen számú egyeztetés során igyekeztünk előké-
szíteni azok szakmai lehetőségeit, javaslatot tenni a szak-
mai munka megerősítéséhez szükséges eszközparkra. Ez-
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zel párhuzamosan érkezett a soha nem látott mértékű bér-
emelés, megalakultak a kollegiális praxisközösségek, és 
elkezdtük tervezni a szoros praxisközösségeket. Felmér-
ve kollégáink terveit, ismét megbizonyosodtunk arról, hogy 
a hivatás szeretete, a szakmai igényesség tart bennün-
ket ezen a pályán. A döntéshozóknak is prezentálni tud-
tuk, hogy erős szándéka a gyermek-alapellátóknak a szak-
mai megújulás, a definitív ellátás és a prevenció erősítése. 
A miniszter úr támogatta a gyermek-alapellátási módszer-
tani központ kialakítását. Azután jött a harmadik hullám, 
és elsöpörte a májusra tervezett Kávészünet konferenci-
át, majd a június elejére tervezett új időpont is meghiúsult. 
A háttérben már szeptemberre terveztük a várva várt talál-
kozást, és nagy-nagy köszönet előadóinknak, akikre az új 
időpontban is számíthattunk! Mindeközben hatályba lépett 
az iskolaorvosi munka EESZT-csatlakozási kötelezettsége, 
sok kollégánk mondta fel ezt a feladatot. Erről is megkér-
deztük kollégáinkat: a házi gyermekorvosok nagy többsége 
tartja a prevenció ideális színterének a praxisokat, a pra-
xisközösségeket, és szükségesnek látja a háziorvosi és is-
kolai ellátás párhuzamosságainak megszüntetését. A nyár 
ennek a kérdésnek a végtelen hosszúra nyúló egyezteté-
seivel, ígéretekkel és megszegett egyezséggel telt. Végre 
megérkezett a szeptember, és meghozta a várva várt sze-
mélyes találkozást, május és Siófok helyett szeptember 
és Tihany, de az igazi, hamisítatlan Kávészünet-hangulat-
tal! Végtelen beszélgetések rég nem látott barátokkal, iz-
galmas előadások és Balaton-part. Nagyon hiányzott már 
mindannyiunknak a szakmai feltöltődés és a néhány nap 
gondtalan kikapcsolódás. A hónap közepén azonban már 
rekordokat elérő betegszámmal szembesültünk praxisa-
inkban, a vezetőségben pedig a napi működést és az ak-
tuális szakmapolitikai kérdéseket érintő témákkal, prakti-
kus információkkal készültünk az Őszi konferenciára. Kö-
szönet a küldötteknek és a vezetőségi tagoknak, megújult 
az alapszabályunk, és stabilizáltuk az egyesület költségve-
tését. Hosszú távú hatását tekintve a legjelentősebb siker-
ként könyvelem el, hogy letettük a házi gyermekorvosi ellá-
tás mint szakmai identitás és egyben ellátási forma meg-
maradásának alapjait. Nem tudom, hogy kudarc vagy tü-
relmetlenség, de a korfából adódó súlyos kockázatot még 
nem tudtuk megszüntetni, ez nem egyéves feladat. A ku-
darcok között sorolnám fel, hogy bár a NEAK partner volt 
abban, hogy elérjük a helyettesítések megfelelő díjazását, 
az NNK-nál még sok egyeztetés vár ránk ebben a témában. 
Ugyanitt maradt sok-sok feladat, szakmai egyeztetés az is-
kola-egészségügy modernizálásában is. Utóbbi esetében 
kudarcként éltem meg, hogy egy már megszületett meg-
egyezés megvalósítását akadályozzák a résztvevők. Fon-
tos, hogy a sikertől se bízzuk el magunkat, és a kudarcot is 
csak kihívásnak tekintsük.

Az elnöki pozíció betöltésével párhuzamosan visszamen-
tél praktizáló házi gyermekorvosnak, hogy a saját bőrödön 
tapasztald meg mindazt, ami a házi gyermekorvoslást, az 
alapellátást érinti napjainkban, például a házi gyermekor-

vosok praxisközösségbe való tömörítését, a finanszírozási 
összeg jelentős megemelését, a gyermekek COVID-19 elle-
ni oltásába való becsatlakozást. Hogy élted meg ezt házi 
gyermekorvosként, és milyen új vagy összetettebb felada-
tokat hozott számodra mint egy 1200 fős egyesület elnöke 
számára? E változások módosítottak a négyéves ciklus vé-
gére kitűzött célokon? 

Elsősorban azért mentem vissza a korábbi praxisomba, 
mert szerintem ez a legszebb hivatás. Szeretem a kihívá-
sokat, sokat tanultam a kórház menedzsmentjében, de a 
saját rendelőmben érzem magam igazán otthon. Élvezem 
a gyermekekkel, a családokkal közös munkát, még ennyi 
év után is. Szakmai kihívásként élem meg, hogy ezer egy-
formának tűnő hasfájásból vagy náthából soha ne nézzem 
el azt az egyet, amelynél egész életre jó hatással lehet egy 
korai diagnózis. Természetesnek tartom, hogy az egyesület 
vezetője szeresse ezt a hivatást, és azt is, hogy a napi prob-
lémákat is a saját bőrén érezze. A fenti kérdésben megfo-
galmazott, valamennyi kollégát közelről érintő kérdéseket 
nem megéltük, hanem jelentős részüket mi magunk kezde-
ményeztük. Ezeknek a lehetőségeknek a megteremtése és 
a kollégák pozitív hozzáállása – úgymint sokak részvétele 
a védőoltásokban, a kiemelkedő aktivitás a praxisközössé-
gekbe jelentkezésben, a szinte minden megyében megala-
kuló homogén praxisközösségek – az, ami miatt jelentő-
sen javult az utóbbi időben a házi gyermekorvosok megíté-
lése. Ez az az alap, amire építkezhetünk a következő évek-
ben. Nagy jelentőségű az önálló házi gyermekorvosi kolle-
giális vezetői rendszer felállása, tartalommal való megtöl-
tése. A HGYE és a kollegiális rendszer szoros együttműkö-
dése korábban hiányzó csatornát nyit az információáram-
lásra és törekvéseink megjelenítésére. A munkánknak a ta-
lán jobban látható része a kommunikáció. Ennek két alap-
vető célja van. Az egyik, hogy a legfontosabb információ-
kat rendszeresen eljuttassuk a kollégákhoz. Ezzel párhuza-
mosan a társadalomban is fontos erősíteni egyesületünk 
ismertségét és pozitív képét, emellett elengedhetetlen egy 
világjárványban, a gyermekek egészsége érdekében, minél 
több hiteles információt eljuttatni a szülőkhöz. Ennek ér-
dekében számtalan sajtóhír, nyilatkozat látott napvilágot. 
A járvány uralta helyzetben sem változott a legfontosabb 
stratégiai cél: a gyermek-alapellátás megmentése az utó-
kornak. A huszonnegyedik órában vagyunk!

Érzésed szerint hogy haladtok a vezetőséggel az általatok 
meghatározott célok elérésében?
Az első évben az alapokat raktuk le. A nagyszámú egész-
ségügyi civil szervezet közül az egyik legismertebbek és 
legelfogadottabbak vagyunk. Szakmai önállóságunkat si-
került megalapozni. Számos javaslatot tettünk a szak-
mai munka minőségi javítása, a gyógyítás feltételeinek ja-
vítása érdekében, melyek egy része megvalósult, egy ré-
sze pedig reményeink szerint egyre közelebb kerül a meg-
valósításhoz. Az ember mindig telhetetlen, de egy év-
vel ezelőtt örömmel elfogadtam volna, ha valaki megígé-
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ri, hogy, akár több év alatt is, eljutunk idáig. A stratégiai 
cél eléréséhez azonban még rengeteg munka vár ránk. To-
vábbi terveink egyik része a gyermekgyógyász kollégákat 
és a leendő gyermekgyógyász kollégákat célozza: szeret-
nénk, ha jobban megismernék a szakterületünket. Dolgo-
zunk a gyermek-alapellátási gyakorlatok megújításán és a 
gyermek-alapellátási elméleti tudásanyag összeállításán. 
A terveink másik része a gyermekgyógyász alapellátók 
szakmai lehetőségeinek szélesítésére, speciális tudás és 
készségek praxis melletti megszerzésének lehetőségére, 
valamint a napi munka hatékonyabbá tételére, eszközfej-
lesztésre irányul. Reméljük, ennek is rövidesen lesz kézzel-
fogható eredménye.

Változott a szakmapolitika, a kormányzat hozzáállása 
a házi gyermekorvoslással, a gyermek-alapellátással, a 
HGYE-vel kapcsolatban e rövid idő alatt?
Érzésem szerint a rendszeres egyeztetés segített abban, 
hogy jobban elfogadják az álláspontunkat, több támoga-
tást kapjanak az elképzeléseink.

A klinikummal, a szakmával kapcsolatban történtek már 
előrelépések a szorosabb együttműködés reményében?
A HGYE hagyományosan jó kapcsolatot ápol a vezető kli-
nikusokkal. Minden erőmmel törekszem ennek a jó kap-
csolatnak nemcsak a megtartására, de a megerősítésé-
re is. Személyesen is nagyon sok, az egyesület vezetésé-

re és a kollégák támogatására vonatkozó hasznos taná-
csot kaptam vezető gyermekgyógyászoktól. A pandémia, 
a bezártság idején különösen fontos volt, hogy új platfor-
mokat találjunk arra, hogy a kollégákhoz eljussanak a leg-
frissebb információk. Így kiemelkedő jelentőségűnek tar-
tom, hogy azok a klinikai továbbképzések, amelyek koráb-
ban a földrajzi távolság miatt csak egy szűkebb kör szá-
mára voltak elérhetők, az online lehetőségek kiépítésével 
valamennyi kolléga számára megnyíltak. A teljesség igé-
nye nélkül kiemelném a Heim Pál kórház webináriumait, 
a Bókay Akadémiát, azaz a Semmelweis Egyetem I. Szá-
mú Gyermekgyógyászati Klinikáját, és „Ha kedd, akkor Tűz-
oltó utca…!”. A Gyermekgyógyászat egy külön lapszámot 
szentelt 2021-ben az alapellátók írásainak. Saját rendezé-
sű konferenciáinkon, képzéseinken eddig is számíthattunk 
a legjobb előadók legjobb előadásaira. Reméljük, hogy a 
jó kapcsolat megmarad és tovább erősödik. Ez évben is 
igent mondtak vezető klinikusok felkérésünkre, így az idei 
Kávészünet konferencián május 6. és 8. között Siófokon is-
mét igazi szakmai bőségkosár várja a kollégákat. Megújult 
formában tervezzük megrendezni az Őszi konferenciát, ez-
úttal kora ősszel, szeptember 8. és 10. között, a 2021-ből 
ismert tihanyi helyszínen várjuk szeretettel a kollégákat. 
A programot a napi munkánkhoz, a praxisvezetéshez és a 
szakmai kihívásokhoz kötődő szerteágazó szakmapoliti-
kai, jogi, gazdasági, orvosszakmai előadások adják, és ami 
a legfontosabb mindkét helyszínen: a jó társaság.

2022. évi HGYE-tagdíj 
Az egyesület 2020. november 21-én megtartott online küldöttgyűlése
31/2020.11.21. KGY számú határozatával a szervezet éves tagdíját 
15 000 forintban állapította meg.

A tagdíjat a HGYE 11713005-20419448-as bankszámlaszámára várjuk. 
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: név, adószám, pecsétszám.

Azon tagtársainknak, akik már befi zették a 2022. évi tagdíjukat, ezúton is 
köszönjük, hogy hozzájárultak az egyesület működéséhez. Akik befi zetik a 
tagdíjat, feliratkozhatnak az online hírlevélre, valamint kedvezményes áron 
vehetnek részt rendezvényeinken.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a 2022. évi HGYE-rendezvények – május 6–8.: 
Kávészünet, szeptember 8–10.: Őszi konferencia, webinárok – kedvezmé-
nyes regisztrációs díjainak érvényesítésére a 2022. április 15-ig befi ze-
tett tagdíjjal van lehetőség, azaz HGYE-tag az, aki a HGYE nyilvántartása 
szerint a fenti időpontig befi zette a 2022. évi tagdíjat. 

A praxissal nem rendelkező nyugdíjas tagjainkat továbbra sem terheli tag-
díjfi zetési kötelezettség.

HÁZI GYERMEKORVOSOK
EGYESÜLETE

A gyermekekért, a gyermekorvosokért!

www.hgye.hu
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Dr. Bajor Judit  I  Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs  

Probiotikumokat érintő 
taxonómiai változások

SZPONZORÁLT TARTALOM 

A Lactobacillusok elnevezést elsőként Beijerinck alkalmazta 
1901-ben a Gram-pozitív, erjesztőképességgel bíró, fakultatív 
anaerob, nem spóraképző baktériumcsaládra. Ahogy egyre több 
faj vált ismertté a baktériumcsaládon belül, úgy változott a ne-
vezéktan (taxonómia) is. 1962-ben egy német biológus, Reuter 
azonosította az általa Lactobacillus fermentum Biotyp II-nek ne-
vezett baktériumot, melyet később Kandler róla Lactobacillus 
reuterinek nevezett át. A baktériumok azonosításának új mód-
szerei lehetővé tették az eddig nem ismert eltérések fi gyelem-
bevételét, így új baktériumtörzsek elkülönítését. Az egy család-
ba tartozó baktériumfajták mennyisége így exponenciálisan nőtt. 
A Lactobacillusok fajtáinak száma például 1980-ban még csak 
36 volt, 2020-ban már több mint 260 különböző törzset ismer-
tünk, melyek számos tulajdonságukban különböznek egymástól. 
Az elkülönítés alapja a génállomány elemzése. Nukleotidszintű 
génazonosságról akkor beszélünk, ha a kódoló génszakaszok 
két baktérium esetében több mint 70%-ban egyeznek. A taxonó-
mia megújítása révén elkerülhetők a téves identifi kálások, a tu-
dományos kommunikáció pontosabbá válik. A klinikai evidenci-
ákat egyértelműbben lehet meghatározni egy-egy fajra vonatko-
zóan, a jótékony probiotikum-specieseket könnyebben el lehet 
különíteni az egészségre potenciálisan veszélyes speciesektől. 
A közös ökológiai tulajdonságok és működési mechanizmusok 
is sokkal egyértelműbbek lehetnek. A legújabb, 2020-ban publi-
kált osztályozás Zhengtől származik, aki a baktériumok jellem-
ző tulajdonságai alapján alkotta meg az új taxonómiát, amely a 
Lactobacillusokat is érinti.
A Lactobacillusok családja az új osztályozással 25 különálló tag-
ra bomlott, a jól ismert probiotikus törzset, a Lactobacillus reuteri 
DSM 17938-at a Limosilactobacillusok családjába sorolták. Az új 
nevezéktan ennek a baktériumcsoportnak a nyáktermelő tulajdon-
ságát hangsúlyozza, így kapta a fenti törzs a Limosilactobacillus 
reuteri DSM 17938 elnevezést (latinul a limosus nyákot jelent). 
Nem egy másik, új baktériumról van szó tehát, csupán a családne-
ve változott meg ennek a gasztroenterológiai kórképekben legin-
kább vizsgált és számos kórképben sikerrel alkalmazott törzsnek.

A nyáktermelő Limosilactobacillus reuteri 
A Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) baktérium nyáktermelő 
képessége által kiemelkedik a többi probiotikus törzs közül, hi-
szen az általa termelt nyáknak a jól működő mikrobióta kialaku-
lásában és fenntartásában fontos szerepe van. A nyák kémiai-
lag nagy molekulájú cukorpolimerekből, exopoliszacharidokból 
(EPS) áll, melyeket a baktérium felszínén levő enzimek állíta-
nak elő. Az EPS vagy lazán kötődik a baktériumsejt felületé-

hez, vagy a környezetébe lövelli ki a baktérium. Az EPS védő-
réteget, biofi lmet képez az epitélsejtek körül, illetve képes bur-
kot képezni a kórokozó baktérium köré is, bevonva azt gátol-
ja a patogének bélhámsejteken való megtapadását. EPS-t több 
L. reuteri-fajta termel, többek között a DSM 17938. A nyák szá-
mos kedvező élettani tulajdonsággal bír, fontos szerepe van a 
bélben zajló fertőzések, gyulladásos folyamatok gátlásában. 

Nyáktermeléssel a bélben zajló gyulladás ellen
Laboratóriumi vizsgálatok mutatták ki, hogy epitélsejtek és 
L. reuteri által termelt EPS együtt tenyésztése esetén a L. reuteri 
meggátolja az enterotoxikus E. coli (ETEC) adhézióját a bélhám-
sejtekhez. A bélepitélsejtek immunválaszát antiinflammatorikus 
irányba módosítja, így a L. reuteri 17938 képes az ETEC által oko-
zott gyulladás csökkentésére is. Valószínűleg szintén a nyákter-
meléssel összefüggő hatás, hogy a L. reuteri erősíti a bélbarriert, 
jobban záródó tight junctiont eredményez, így csökkenti a bakte-
riális transzlokáció esélyét enterális fertőzések esetén. Az EPS-
molekulák azon túl, hogy a biofi lm fontos elemei, sokrétű egyéb 
aktivitással is bírnak. Ezek közül fontos, hogy prebiotikumként 
funkcionálnak, vagyis tápanyagul szolgálnak más, jótékony bak-
tériumfajok számára. Azáltal, hogy segítik más baktériumok 
szaporodását, növelik a bélflóra diverzitását, ami a jól működő 
mikrobiom alapja. Gyulladáscsökkentő hatásukat úgy is kifejtik, 
hogy modulálják az immunrendszert, fokozzák a regulatórikus 
T-sejtek és az antiinflammatorikus citokinek termelődését. 

Összefoglalás
Az új taxonómia lehetővé teszi a probiotikumcsaládok és -faj-
ták pontosabb besorolását, egymástól való megkülönbözteté-
sét. Általa egyértelműbbé válik a fajták közötti különbség, ami 
megkönnyíti a célzott probiotikum kiválasztását. Az új besoro-
lással a Limosilactobacillus reuteri Protectisnek csak a neve lett 
új, maga a baktérium ugyanaz, ahogy biztonságossága és iga-
zolt klinikai hatásai is. A Limosilactobacillus reuteri Protectis ál-
tal termelt EPS nyákréteg képzése révén erősíti a bélbarriert, 
védi integritását, prebiotikus tulajdonsága pedig a bélflóra jó-
tékony fajtáinak szaporodását segíti. E tulajdonságokat na-
gyon jól kihasználhatjuk a különböző eredetű diszbiózisokban, 
mint például a császármetszéssel születettek megkésett kolo-
nizációja, a csecsemőkori kólika, gasztrointesztinális infekciók, 
kontamináltvékonybél-szindróma (SIBO), illetve a fertőzések 
megelőzésében.

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
A cikk megjelenését a Biogaia támogatta



A koronavírus-járvány 2019 végén tört ki, és hazánkban 
is már két éve jelen van. A pandémia kapcsán alapvetően 
borult fel mindennapi életünk, ezen belül az orvos-páciens 
kapcsolat és az orvos-páciens találkozások jellege is je-
lentősen megváltozott.

Az új körülményekhez való alkalmazkodás azonban sajnos 
ma sem zökkenőmentes. A járványügyi rendelkezések be-
tartása, alkalmazása kapcsán rengeteg a félreértés – pél-
dául sokan nem értették, miért kellett a járvány kitörése-
kor zárni a rendelőket, miért nem lehetett automatikusan 
személyesen megvizsgálni a betegeket stb. –, és ezek a 
félreértések egyre gyakrabban konfliktushoz is vezethet-
nek. Emellett a kollégák számára a koronavírus-járványt 
megelőzően sem ismeretlen telemedicina a pandémia 
alatt új eszközt jelentett a betegek biztonságos ellátásá-
ban. A személyes orvos-páciens találkozáshoz szokott pá-
ciensek egy részének azonban ez az ellátási forma nem 
minősül valódi betegellátásnak, és a sok félreértés és in-
formációhiány további konfliktusforrást jelent. Sajnálato-
san az idő előrehaladtával ezek a félreértések és konflik-
tusok egyre gyakrabban és egyre súlyosabb módon mani-
fesztálódnak. Akár a kollégákkal beszélgetve, akár a saj-
tóban megjelenő hírekből tudhatjuk, hogy orvosokat, asz-
szisztenseket már nem egyszer súlyos atrocitások értek.

Ez az új élethelyzet olyan fontos kérdéseket vet fel, ame-
lyekkel korábban csak extrém ritkán szembesültünk, de 
amelyek mára sajnos mindennapjaink részévé váltak. 
Azért, hogy az egészségügyi dolgozókat ért atrocitások 
jogi vonatkozásait jobban megismerjük, dr. Mile Adrienn 
Katalin ügyvéddel beszélgettünk.

Milyen gyakoriak az egészségügyi dolgozók sérelmére el-
követett atrocitások?
Nem mondhatók gyakorinak, de ilyen esetek mindig vol-
tak. A legtöbb sérelem a mentőket éri. Gyakori, hogy a be-
teg vagy ellátásra szoruló személy ittas, illetve gyógyszer 
vagy kábítószer hatása alatt áll. Ezek a tudatmódosult álla-
potok gyakran vezetnek az egészségügyi dolgozó sérelmé-
re elkövetett atrocitáshoz. Ezek az esetek a járványos idő-
szaktól függetlenül sajnálatosan mindig is részei voltak a 
mentők munkájának, de a pandémia kapcsán, főleg az idő 
előrehaladtával megszaporodtak – napjainkban nemcsak a 

mentőszolgálat munkatársai, hanem a kórházi vagy a ren-
delői ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozók sérelmé-
re is. A probléma forrása, hogy a COVID-járvány idején egy-
re nagyobb lett az egészségügyi dolgozók leterheltsége, sok 
páciens pedig egyre türelmetlenebb, azonnali választ sze-
retne kapni kérdéseire, miközben egyre nehezebb az egész-
ségügyi dolgozókkal kapcsolatba kerülni. Sok esetet halla-
ni, hogy a COVID-fertőzött beteg nem tudja elérni az orvost, 
így nem kap ellátást, gyógyszeres terápiát stb. Ezek az ese-
tek a tapasztalat alapján a járvány terjedésével sajnos egy-
re gyakrabban torkollnak atrocitásba. Azon esetek száma vi-
szont, amelyek kapcsán feljelentés történik és büntetőeljá-
rás indul, továbbra sem mondható magasnak.

A büntetőeljárások száma mennyire tükrözi a valós ese-
tek számát?
Az eljárási szakaszba jutó esetek száma jóval kisebb a tény-
legesen elkövetett atrocitásokénál.

Mi ennek az oka?
Ritkán fordulnak ügyvédhez a sértettek ezekben az esetek-
ben. Sokan eleve jó szándékból szemet hunynak a dolog fe-
lett. Általában tartanak az eljárások elhúzódásától, valamint 
attól is, hogy számukra nem kedvezően fog zárulni. Az eljá-
rással járó kellemetlenségektől is tartanak, így például attól, 
hogy ismét szembe kell nézniük a bántalmazójukkal. 

Ezek teljesen érthető érvek, de lehet azt mondani, hogy 
mindenképpen érdemes büntetőfeljelentést tenni?
Így van, ez több dolog miatt is fontos. Egyrészt ha a sértett 
például testi sértés esetén azonnal rendőrt hív, vagy egy-két 
napon belül feljelentést tesz a rendőrségen, a jegyzőkönyv 
felvételekor még frissek az emlékek. Az idő múlásával már 
halványodnak, és a sértett esetleg máshogy emlékszik a tör-
téntekre, és a feljelentés motivációja is csökkenni fog. Emel-
lett fontos kiemelni, hogy azért is érdemes mielőbb feljelen-
tést tenni, mert előfordulhat, hogy az elkövető visszaeső 
bűnelkövető, és bizonyos jogi helyzetekben azonnal őrizetbe 
vehető, ilyen módon kiemelhető a társadalomból.

Tapasztalata alapján milyen atrocitásokat követnek el 
egészségügyi dolgozók sérelmére?
Mielőtt ebbe részletesebben belemennénk, nagyon fontos 
kiemelni, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tör-

Dr. Losonczi László   I   HGYE általános alelnök, Budapest

Egészségügyi dolgozókat
ért atrocitások

NAPRAKÉSZEN  I  DR. GYŐRI BLANKA ROVATA
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vény 139. §-a szerint az egészségügyi dolgozó – egészség-
ügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenység vég-
zése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy e jog-
viszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányí-
tással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében – köz-
feladatot ellátó személynek minősül. Mivel ez a rendelke-
zés az egészségügyi dolgozók védelme címet viseli, e jog-
szabályhely az egészségügyi dolgozót a közfeladatot ellátó 
személyt megillető fokozott büntetőjogi védelmét fejezi ki.

Mit jelent ez?
Azt, hogy amennyiben közfeladatot ellátó személy sérelmé-
re követnek el bűncselekményt, azt súlyosabban minősülő 
bűncselekmény formájában állapítják meg a bíróságon. Pél-
dául a Büntető törvénykönyvben meg van határozva a rágal-
mazás büntetési tétele, de amennyiben azt közfeladatot el-
látó személy sérelmére követik el, az a büntetés kiszabása-
kor a nem közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett 
rágalmazáshoz képest súlyosabb büntetési tételt fog jelen-
teni. A közfeladatot ellátó személyek sérelmére elkövetett 
bűncselekményekről a Btk. 311. §-a rendelkezik. Ez a rész 
szervesen kapcsolódik a 310. §-hoz, amely révén visszautal 
az úgynevezett hivatalos személy ellen elkövetett cselekmé-
nyek rendelkezéseire, azaz aszerint büntetendő.

Mik ezek a sérelmek?
Ha a hivatalos személyt jogszerű eljárásában erőszakkal 
vagy fenyegetéssel akadályozza; jogszerű eljárásában erő-
szakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszeríti; eljárá-
sa alatt, illetve emiatt bántalmazza. A hivatalos személy el-
leni erőszak bűntette közvetlenül a jogszerű eljárást telje-
sítő hivatalos személyt sérti, azonban ezen keresztül az ál-
lamapparátus működését zavarja meg. A bűncselekmény 
sértettje a hivatalos személy. A bűncselekmény megvaló-
sulhat, ha a hivatalos személyt akadályozzák, intézkedés-
re kényszerítik, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántal-
mazzák. Bántalmazáson testi sértés okozását, valamint a 
testnek pusztán fájdalomokozási vagy becsületsértési célú 
érintését kell tekinteni, például megpofozza az illetőt, az or-
rát megfricskázza. A büntetőjogi védelem a hivatalos sze-
mélyt csak a jogszerű eljárása során illeti meg, amelyhez 
minden olyan cselekménye hozzátartozik, melyet feladatai 
teljesítése során kifejt. Lényeges azonban, hogy az elköve-
tő a hivatalos személy eljárását, a hivatalos személyi minő-
ségét ténylegesen felismerhesse, például utcán, civilként, 
amikor nem tudja, hogy a sértett orvos, akkor nem ezek a 
rendelkezések irányadók. A hivatalos személy akadályozá-
sának az olyan magatartás tekinthető, amely gátolja, nehe-
zíti, késlelteti a hivatalos személy jogszerű eljárásának a 
végrehajtását. A hivatalos személy intézkedésre kénysze-
rítése pedig akkor merül fel, ha az erőszak vagy fenyege-
tés alkalmas arra, hogy a sértett eljárásával összefüggés-
ben olyan tevékenységet fejtsen ki, amelyre egyébként is 
jogosult volna. Visszatérve az előbbi kérdéshez, az egész-
ségügyi dolgozókat leggyakrabban munkájuk végzése so-

rán, azzal kapcsolatban érik atrocitások. Ezek legtöbb eset-
ben szóbeliek, ilyen például a becsületsértés és a rágalma-
zás – itt utalok vissza arra, hogy ezek azok az esetek, ami-
kor a leggyakrabban nem történik feljelentés. Azonban a 
tettleges bántalmazás is sajnos jelen van, ez esetben ko-
molyabb büntetőeljárásra lehet számítani. 

Beszéljünk ezekről az esetekről.
Kezdjük a fenyegetéssel. Magának a fenyegetésnek úgyne-
vezett szabálysértési alakzata van. Ez azt jelenti, hogy eb-
ben az esetben az a fontos, hogy mit mond, mit cselekszik 
közben az elkövető. Vagyis általában valamely más bűncse-
lekmény része a fenyegetés, ez a bűncselekmény ritkán áll 
meg önmagában. A Btk. 226. §-a által meghatározott rá-
galmazás sértettje konkrétan azonosítható személy kell le-
gyen. Az követ el rágalmazást, aki valakiről más előtt a be-
csület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen 
tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Elkövethető al-
jas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, illetve je-
lentős érdeksérelmet okozva. Ez utóbbi esetekben súlyo-
sabban minősül. Ilyen lehet, ha valaki azt állítja, hogy az 
orvos pénzért ad receptet. A Btk. 227. §-a által meghatá-
rozott becsületsértés, ha az elkövető mással szemben az 
adott személy munkakörének ellátásával, közmegbízatásá-
nak teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével össze-
függésben vagy nagy nyilvánosság előtt becsület csorbítá-
sára alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselek-
ményt követ el. Fontos tudni, hogy a becsületsértés tett-
legesen is elkövethető. Idetartozik, ha valakit kigúnyolnak, 
például utánozzák a járását, vagy megalázzák. Tettleges 
becsületsértés az is, ha valakit nyilvánosan pofon vágnak, 
a fülét meghúzzák, leköpik, leöntik, leverik a szemüvegét 
a fejéről. Ez utóbbi esetben fontos, hogy az elkövető nem 
okoz sérülést a sértettnek, mert abban az esetben már testi 
sértés vagy – egészségügyi dolgozók sérelmére elkövetett 
esetben – közfeladatot ellátó személy elleni erőszak ese-
téről van szó. Könnyű testi sértésről akkor beszélünk, ha 
nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoznak a sértettnek, 
például pofon ütik, és a sértett arca megsérül. Nyolc napon 
túli sérülés esetén súlyos testi sértésről beszélünk, például 
ha valakit ököllel ütnek arcon.

Testi sértés esetén érdemes látleletet készíttetni?
Mindenképpen, ugyanis büntetőjogi szempontból eligazí-
tást ad. Fontos ennek megítélésénél a támadott testtájék és 
maga a sérülés is, ennek tisztázása azonban már az eljárás 
feladata. Gyakorlati szempontból látlelet kell minden eset-
ben, mindegy, hogy nyolc napon belül vagy túl gyógyul a sé-
rülés, maga a sérülés okozása mindenképpen kimeríti a tény-
állást. Büntetőjogi szempontból igazságügyi orvosszakértő 
véleményének beszerzése ad eligazítást a keletkezett sérü-
lés gyógytartamának megítélésére. Abban az esetben azon-
ban, ha nem testi sértés okozására, hanem például élet kiol-
tására irányul a szándék, a Btk. 160. §-a (2) bekezdésének e) 
pontja alapján már emberölés minősített esete, illetve annak 
kísérlete is felvetődhet. Fontos még kiemelni, hogy hivatalos 
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személy elleni erőszak bűntett esetében súlyosabban bünte-
tendő, ha a hivatalos személy elleni erőszakot csoportosan, 
azaz legalább három fő által, fegyveresen, például késsel, 
vagy felfegyverkezve, azaz bármely, élet kioltására okozásá-
ra alkalmas eszközzel követik el, ha az elkövető a cselek-
ménnyel összefüggésben ezeket használja, vagy akár csak 
azért tartja magánál, hogy esetlegesen használja.

Csak akkor minősülök közfeladatot ellátó személynek, 
ha a munkám során követnek el bűncselekményt a sérel-
memre?
Nem feltétlenül. Például ha önt az utcán civilben orvosi mi-
volta miatt támadják meg, ugyanúgy közfeladatot ellátó sze-
mélynek minősül. Ha viszont az elkövető nincs tisztában az-
zal, hogy ön orvos, akkor az elkövetővel szembeni büntető-
eljárásban például testi sértés bűncselekmény elkövetésé-
ért felel, nem pedig közfeladatot ellátó személy elleni erő-
szak bűntettéért.

Beszéljünk a jogos önvédelemről. Megvédhetem-e jogo-
san magam, hol vannak a jogos önvédelem határai, illetve 
túlléphetem-e ezeket a határokat?
Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve 
más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen in-
tézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan táma-
dás elhárításához szükséges. A támadás aktív tevékenység 
kell legyen, amely bűncselekményt megvalósít. Ez egy erő-
szakos – például élet, testi épség, vagyon elleni vagy köz-
veszélyt jelentő – magatartás. Közvetlenül fenyegető táma-
dás kell legyen, azaz rövid időn belül, szinte azonnal várható 
lesz a támadás. Ilyen esetben akkor is jogos védelmi hely-
zetben van a védekező fél – és nem büntetendő –, ha az 
elkövető támadólag lép fel, és egyértelmű jeleit adja, hogy 
meg akarja támadni a sértettet, de az megvédi magát, akár 
az elkövetőnek okozott sérülés árán is. Azt is hangsúlyoz-
ni kell azonban, hogy nincs jogos védelmi helyzet, ha a tá-
madó fellépéséből, kijelentéséből nem lehet arra következ-
tetni, hogy a támadás pillanatokon belül be fog következni, 
például csupán fenyegetőzik például olyan szöveggel, hogy 
„megvárlak, és a rendelés végén ellátom a bajod”. Ott hely-
ben nincs támadó fellépés, nincs közvetlenül fenyegető tá-
madás, így aki a sértegetőt tettleg bántalmazza, felelni fog 
a cselekményért, mert nem volt jogos védelmi helyzetben. 
Akkor is felel cselekményéért, ha az elkövető részéről már 
nincs további támadás, de a sértett időben elkülönülve to-
vább bántalmazza az elkövetőt, például az elkövető már ki-
megy a rendelőből, az orvos utánamegy és bántalmazza, 
netán megtorlásba megy át a cselekmény. Ebben az eset-
ben ráadásul, mivel közfeladatot ellátó tevékenysége során 
vagy ahhoz köthetően történik jogtalan önvédelem, az el-
követő személyre már súlyosabb büntetést szab ki a bíró-
ság a Btk. 302. §-a alapján. Az orvosi rendelőben bekövet-
kezhet még garázdaság, amelyre a Btk. 339. §-a vonatko-
zik. Ez akkor valósul meg, ha az elkövető olyan kihívóan kö-
zösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkal-
mas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat 

keltsen. Kihívó az olyan cselekmény, amely nyíltan és tuda-
tosan szembehelyezkedik a társadalmilag elvárt magatar-
tással, és ezzel az elkövető más ott várakozó betegekben 
riadalmat és félelmet kelt. Ilyen például, ha a rendelő vá-
rójában a szülő vagy beteg hangoskodik, kiabál, hangosan 
szitkozódik, dobálózik, felborítja a berendezést, megrángat-
ja az orvost vagy az asszisztenst, akár tettleg is bántalmaz-
za. Ha közben felpofozza az orvost, akkor garázdaságért és 
könnyű testi sértésért is felel, ha viszont ököllel fejen üti az 
orvost, akkor nem garázdaságért felel, hanem közfeladatot 
ellátó személy elleni erőszakért. Itt is vannak további sú-
lyosbító körülmények, például ha felfegyverkezve, fegyvere-
sen, csoportosan, köznyugalmat súlyosan megzavaró mó-
don követnek el garázdaságot.

Csak büntetőjogi vonatkozásai vannak az itt felsorolt 
eseteknek?
Nem, polgári jogi aspektusai is vannak ezeknek a történé-
seknek. Sérülhet a személyiségi jogok közül az élethez, tes-
ti épséghez és egészséghez fűződő jog, a személyes sza-
badsághoz, a magánélethez fűződő jog, valamint a becsü-
lethez, jó hírnévhez fűződő jog. Fontos tudni, hogy a bünte-
tőeljárás és a polgári eljárás nem zárja ki egymást. Ezeket 
az eljárásokat az elszenvedőnek kell megindítania az illeté-
kes bíróság előtt keresetlevél benyújtásával. Ha a büntető-
eljárásban elítélik az elkövetőt, akkor a polgári bíróság már 
nem utasíthatja el a keresetet, meg kell állapítania a jogsér-
tést. Kérhető sérelemdíj, amelynek összege az elszenvedett 
jogsértés súlyától, az esetleges ismétlődő jellegétől, továb-
bá attól is függhet, hogy a jogsértés milyen hatást gyakorolt 
a sértettre, illetve a környezetére. A sértett pszichéje sérül-
het – említhető a PTSD –, vagy a munkája kapcsán hátrány 
éri, elmennek a betegek, mert ez alapján ítélik meg a szak-
mai hozzáállását.

Hogyan tud eljárást indítani a sértett?
Rágalmazás és becsületsértés esetén a sértett magánvá-
das eljárást tud indítani. Ez azt jelenti, hogy aktívan kell lé-
pést tennie, hogy eljárás induljon. Testi sértés, illetve ga-
rázdaság esetén rendőrségi feljelentést kell tenni. Abban az 
esetben, ha az atrocitás során telefonon bejelentést tesz-
nek a rendőrségre, a helyszínre kiérkező rendőrök intézke-
désével megindul az eljárás. Nagyon fontos, hogy a sértett 
mindig kérjen jogi segítséget. Egyrészt az a tapasztalat, 
hogy ügyvédi segítséggel sokkal hatékonyabb az eljárás. 
Másfelől egyes esetekben – például ha személyiségijog-
sértés megállapítását is kéri sérelemdíj mellett – az ügyet 
törvényszéki eljárás keretében tárgyalják, és a sértett az 
ügy lefolytatását ebben az esetben csak ügyvéd segítségé-
vel kezdeményezheti.
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Egy fürdőszőnyeg, amely beszél a fogkefével. Egy ágy, amely 
megmondja, hogyan aludj jobban. Egy kamera, amely méri a 
stressz-szintedet. A 2022. évi CES találkozón a feltalálók se-
regnyi eszközt mutattak be, amellyel nyomon lehet követni 
az emberek egészségét a mindennapokban.

Az újítások képet mutattak arról a jövőbeli napról, amikor a 
mesterséges intelligencia által elemzett háztartási tárgyak tu-
catjai kezdik fi gyelni tulajdonosuk minden szívdobbanását, és 
vezeték nélkül jelentést tesznek az orvosoknak. Ez a nap való-
színűleg közelebb van, mint gondolnánk.

„Dióhéjban összefoglalva, a Baracoda Daily Healthtechnél 
a mindennapi tárgyak újbóli feltalálására összpontosítunk, 
hogy a mindennapi egészségünk társává váljanak” – mondta 
Thomas Serval PhD, a Baracoda Group társalapítója, elnök-ve-
zérigazgatója, amikor egy fürdőszőnyegbe ágyazott fürdőszo-
bai mérleget mutatott be. Serval és más vállalkozók szerint az 
ilyen monitorok folyamatos mérések gyűjtésével teljesebb és 
következetesebb képet adhatnak a beteg egészségi állapotáról, 
mint amilyet alkalmi orvoslátogatások során kaphatnánk.

Az Omron VitalSight egy kombinált mérleg és vérnyomásmé-
rő mandzsetta, amely közvetlenül az orvos elektronikus egész-
ségügyi nyilvántartó rendszerébe küldi az adatokat wifi  vagy 
mobilkapcsolat nélkül. A Smart Meter a súly- és vérnyomás-
mérést kiegészíti vércukorszint-ellenőrzéssel az AT&T IoT-
mobiltechnológiájának segítségével. A FaceHeart egy olyan 
kamerát tartalmaz, amely a személy arcának képét elemezve 
60 másodperc vagy annál rövidebb idő alatt képes mérni a szív-
ritmust, a szívritmus-variabilitást, a vérnyomást, a vér oxigén-
szintjét, a légzésszámot és a stresszindex értékét.

Az Aktiia vérnyomásmérője, amely jelenleg amerikai klinikai 
vizsgálatban van, nonstop mérést kínál egy csuklópántban. 
„A mandzsettás mérés megköveteli, hogy a beteg megszakít-
sa a napját, az Aktiia megoldása ezzel szemben automatiku-
san 150 mérést indít el hetente több testhelyzetben, ébren és 
alvás közben – olvasható a vállalat sajtóközleményében. – Ez 
az egyetlen olyan megoldás, amely képes mérni a beteg »tarto-
mányon belüli idejét«, vagyis azt, hogy a vérnyomása hány szá-
zalékban van az egészséges tartományon belül.”

Azon betegeknek, akik a csuklópántot túlságosan terjedelmes-
nek tartják, a Movano „intelligens, elegáns és kényelmes” ujj-
gyűrűje lehet a megoldás. A szívritmus, a szívritmus-variabili-
tás, az alvás, a légzés, a hőmérséklet, a vér oxigénszintje, a lé-
pések és a kalóriák mérésére szolgál. Jelenleg béta tesztelés 

alatt áll. A gyűrű következő verziójában glükóz- és vérnyomás-
mérés is elérhető lesz.

Az ágyak is egyre éberebbek. Az Ergomotion intelligens ágya fi gye-
li a pulzusszámot és a légzési mintákat, beleértve a horkolást is.

A Baracoda-féle „jövő fürdőszobája” több eszközt összekap-
csol: a BBalance fürdőmatracot, amely megmér, és elemzi az 
egyensúlyunkat, a CareOS-féle Artemis tükröt, amely jelzi az 
esetleges rákos anyajegyeket, a BCool nevű intelligens hőmé-
rőt és a Colgate Smart Rhythm Hum fogkeféjét, amely jelzi, ha 
kihagytunk egy fogat.

Thomas Serval szerint még túl korai lenne tudni, hogy ezek az 
eszközök milyen felismeréseket tárhatnak fel, amikor mérése-
iket egy nagy adatbázisban összesítik. Itt jön a képbe a mes-
terséges intelligencia, hívta fel a fi gyelmet dr. Daniel Kraft, a 
Digital.Health alapítója. Krafték segítenek kitalálni, hogy mi-
lyen típusú megfi gyeléseket alkalmazzunk. A CES egyik, egész-
ségügyi és wellnesstechnológiákról szóló panelbeszélgetésén 
hangsúlyozta: „Egyetlen alkalmazó vagy egyén sem akarja a 
nyers adatokat. Mi a betekintést akarjuk.” Megfelelően elemez-
ve a különböző eszközökből származó adatokat fel lehet hasz-
nálni arra, hogy egyfajta pontszámot vagy „szervizlámpát”, visz-
szajelzést mutassanak a szervezet állapotáról – jegyezte meg.

Az új adatfolyamok a kutatásban is szerepet játszhatnak, 
mondta Kraft. „Mindannyian szerepet vállalhatunk az egész-
ségügyi ellátás crowdsourcingjában, ahogyan a Google Térkép 
vagy a Waze segítségével is crowdsource-oljuk a vezetést, és 
egyesítjük az információinkat. Ahogy véradók lehetünk, adat-
donorrá is válhatunk.” Az új adatok valóban hasznosak lehet-
nek a klinikusoknak, mondta Ami Bhatt, a Harvard Egyetem Or-
vosi Karának docense és az Amerikai Kardiológiai Kollégium in-
novációs vezetője. „A folyamatos vérnyomásmérés, ha könnyű, 
hozzáférhető és megbízható lesz, nagyon fontossá válik, mert 
a magas vérnyomás továbbra is »járványos« betegség hazánk-
ban és az egész világon” – húzta alá.

Rámutatott annak hátrányaira is, ha az otthoni monitorozó esz-
közökből származó nyers adatokkal bombázhatjuk magun-
kat. A túlzott mérés szorongáshoz vezethet. Példaként em-
lített egy szorongásra hajlamos beteget, akinek alacsony a 
pitvarfi brilláció-kockázata. „Nem akarom, hogy feltétlenül mér-
jék a pulzusszámukat, mert a szorongástól csak magasabb 
lesz.” Ezért azt mondja, a betegeknek mindig konzultálniuk kell 
orvosukkal arról, hogy mit és miért fi gyelnek. „Fontos, hogy ezt 
tisztázzák egy megbeszélés alkalmával” – jelentette ki.

Szemlézte: Dr. Kántor Irén   I  házi gyermekorvos, Nyíregyháza

Az otthoni eszközös egészségügyi 
felügyelet jövője szemlézve: Laird Harrison: The Future of Home Health Monitoring (Medscape.com)

TELEMEDICINA  I  DR. KÁNTOR IRÉN ROVATA
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Dr. Pölöskey Péter  I  házi gyermekorvos, Szombathely 

Hirtelen csecsemőhalál 
szindróma megelőzése 
Biztonságos alvási környezet

GONDOZZUK KERTJEINKET!  I  DR. GYŐRI BLANKA ROVATA

A csecsemőkkel és gyermekekkel kapcsolatos prevenciós 
tevékenység a gyermekorvosi alapellátás egyik fő pillére, a 
mindennapi gyermekorvosi munkában betöltött szerepe fo-
lyamatosan növekszik, és a jövőben remélhetőleg az érté-
két is fel- és elismerik. Hazai specialitás, hogy ebben a meg-
előző tevékenységben a védőnők a családoknak adott élet-
móddal kapcsolatos tanácsadással, az egészséges életvi-
telhez szükséges ismeretek nyújtásával, valamint a környe-
zeti veszélyeztetettség felismerésével és jelzésével is segí-
tik a gyermek gondozóorvosát. A csecsemőkori prevenció 
abból a szempontból is sajátos terület, hogy a várandós-
gondozás minősége, a szülés során és az újszülöttosztályon 
megélt tapasztalatok és a neonatológustól kapott tanácsok 
is jelentősen hatnak rá.

Több szakterület összehangolt munkájára lenne szükség 
ahhoz, hogy egy olyan, mindenki által ismert és a legtöbb 
család által rettegett – bár ritka – kórkép, mint a hirtelen 
csecsemőhalál szindróma (sudden infant death syndrome 
– SIDS) kialakulását eredményesen megelőzzük vagy idő-
ben felismerve kezeljük.

Bár a legújabb, 2018-as kiadású hazai gyermekgyógyásza-
ti tankönyv külön fejezetben foglalja össze a hirtelen cse-
csemőhalállal kapcsolatos ismereteket,[1] jelenleg nem áll 
rendelkezésre olyan hazai SIDS-prevenciós útmutató vagy 
ajánlás, amit a fenti szakterületek egységesen követhetné-
nek. A mindennapi gyakorlatban az SIDS-sel kapcsolatos 
megelőző tevékenységet valószínűleg általános vagy helyi 
tapasztalatok és szokások, esetleg korábbi – akár elavult – 
ismeretek irányítják.

Közleményünk célja, hogy a nemzetközi szakirodalom át-
tekintésével összefoglalja az SIDS megelőzésével kapcso-
latos legfrissebb ismereteket. Aktualitását és az írás vázát 
a gyermekorvosi prevencióval foglalkozó legjelentősebb 
szakmai szervezetek legújabb ajánlásait összegző közle-
mények adják.[2]

Defi níció
Hirtelen csecsemőhalál szindróma alatt az egy évnél fi a-
talabb csecsemők olyan hirtelen bekövetkező halálát ért-
jük, amikor a halál pontos oka a kórboncolást, az ese-

mény helyszínének alapos megtekintését és a kórelőzmény 
felvételét is magában foglaló részletes vizsgálatokkal sem 
tisztázható. A hirtelen, váratlan csecsemőhalál (sudden 
unexpected infant death – SUID) egy ennél tágabb foga-
lom, mely az SIDS esetei mellett a haláleset pillanatában 
még nem egyértelmű, de később bizonyított okkal (pl. ful-
ladás, metabolikus vagy fertőző betegség) megmagyaráz-
ható haláleseteket is magában foglalja. Részben az SIDS 
diagnózisának összetettségéből, részben a rizikótényezők 
közötti jelentős átfedésből adódik, hogy a SUID fogalmát 
egyre szélesebb körben használják, az SIDS-eseteket „meg-
magyarázatlan SUID” megjelöléssel megkülönböztetve.[2, 3]

Előfordulás
Az SIDS valódi előfordulását a meghatározásából adódó 
(végső soron kizárásos diagnózis) bizonytalanságon túl a 
geográfi ai különbségek, a kulturális hagyományok, a nem-
zeti, szakmai útmutatók eltérései, valamint a kódolási prak-
tikák is nehezítik.

A gazdaságilag fejlett országokban az SIDS a három leg-
gyakoribb csecsemőkori halálok között található, egyes he-
lyeken a 28 és 364 nap között bekövetkező halálozások ve-
zető oka. Leggyakrabban 2 és 4 hónap között fordul elő, az 
esetek 90%-a 6 hónapos életkor előtt következik be.[3] Tizen-
négy európai ország 2005 és 2015 közötti adatainak vizsgá-
lata alapján átlagos előfordulása 19,8/100 000 élveszülés, a 
vizsgált országok közötti jelentős eltérésekkel (1,4–29,2).[2]

A 2010 és 2019 közötti magyarországi adatok is az átlagér-
ték közelében mozognak (14–24/100 000), 2019-ben kiug-

Fotó: rednose.org.au
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róan magas, 32,5/100 000-es értékkel. A 2021-ben megje-
lent hazai közlemény alapján a késői (28–364 nap) csecse-
mőhalálozás növekvő tendenciát mutat, elsősorban a nem 
gyógyintézeti halálozás – főként SIDS – következménye-
ként, jól meghatározható területi különbségekkel az ország-
ban. Idehaza évente 25-30 csecsemőt vesztünk el hirtelen, 
váratlan csecsemőhalál következtében.[4]

Megelőzés
Bár defi níció szerint SIDS esetén a halál pontos oka nem hatá-
rozható meg, időközben számos független kockázati tényezőt 
sikerült azonosítani megfi gyeléses és esetkontrollos vizsgá-
latokkal. Az SIDS legtöbb rizikófaktora megegyezik a más ok-
ból bekövetkező, alvással kapcsolatos csecsemőhalál veszé-
lyeztető tényezőivel. Az SIDS-esetek több mint 95%-a egy vagy 

Hatékony stratégiák az SIDS előfordulásának csökkentésére Previnfad, 2016 AAP, 2016

Az alvási környezettel és a táplálással kapcsolatos magatartás és gondozás módosítása

Háton altatás A A

Kemény felületen altatás A

Puha tárgyak, laza ágynemű eltávolítása az alvóhelyről ajánlott, de nem 
súlyozott

A

Túlmelegítés, túlöltöztetés és a fej takarásának elkerülése I A

Közös hálószobában, de külön alvófelületen altatás B A

Szülői dohányzás, alkohol és idegrendszerre ható gyógyszer fogyasztásának, kimerültség 
esetén a közös ágyban alvás kerülése

B ajánlott, de nem 
súlyozott

Cumi kínálása elalváshoz és szundikáláshoz B A

Igény szerinti szoptatás A A

Tanácsok az anyai tényezőkkel kapcsolatos magatartás és gondozás módosításához

Rendszeres várandósgondozás B A

Dohányzás mellőzése a terhesség alatt és a szülés után A A

Alkohol- és drogfogyasztás mellőzése a terhesség alatt és a szülés után A a

Csecsemőkhöz kapcsolódó rizikótényezők

Koraszülöttség és alacsony születési súly nem súlyozott nem vizsgált

SIDS-ben elhunyt testvér nem súlyozott nem vizsgált

Egyéb viselkedésmódosító stratégiák

Kötelező és ajánlott védőoltások felvétele I A

Otthoni légzésfi gyelő használata nem javasolt az SIDS rizikójának csökkentésére I A

A csecsemőket gondozó intézményeknek és szakembereknek támogatniuk és modellezni-
ük kell az SIDS veszélyét csökkentő eljárásokat

nem vizsgált A

A gyártóknak és a médiának a hirdetésekben követniük kell a biztonságos alvással kap-
csolatos ajánlásokat

nem vizsgált A

A biztonságos alvási környezetet megismertető, az SIDS-rizikó csökkentésének módjait 
bemutató kampányok széles körű folytatása 

nem vizsgált A

Az SIDS kockázatát, okait, patofi ziológiáját kutató vizsgálatok és megfi gyelések folytatása nem vizsgált C

Previnfad: a Spanyol Alapellátó Gyermekorvosok Társaságának megelőzéssel foglalkozó munkacsoportja. 
AAP: Amerikai Gyermekorvosok Társasága. 
A: ajánlott eljárás, erős bizonyítékkal a várható haszonra. 
B: ajánlott eljárás, erős bizonyítékkal a közepes haszonra vagy közepes erősségű bizonyíték a közepes/jelentős haszonra. 
I: a jelenlegi ismeretek nem elegendők az eljárás előnyei és veszélye közötti egyensúly felmérésére; hiányzó, rossz minőségű 
vagy egymásnak ellentmondó bizonyítékok.

A Previnfad és az AAP ajánlásainak és azok erősségének összefoglalása[2]
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több kockázati tényezőhöz kapcsolódik, és sok esetben meg-
változtathatók lettek volna (pl. alvási pozíció, alvási környezet 
vagy szülői dohányzás).[3] Bár a rizikótényezők és az SIDS elő-
fordulása között igazolhatóan fennálló statisztikai összefüg-
gések nem jelentenek automatikusan ok-okozati kapcsoló-
dást vagy magyarázatot a halál bekövetkezésére, az ezek is-
meretében megfogalmazott megelőzési stratégiák haszná-
nak és kockázatának mérlegelésével együtt az összefüggések 
feltárása lehetőséget teremt olyan ajánlások megfogalmazá-
sára, amelyek várhatóan csökkentik a bölcsőhalál előfordulá-
sát. Nem ismert és etikai okokból a jövőben sem várható olyan 
randomizált, kontrollált vizsgálat megjelenése, amely a pre-
ventív stratégiák eredményességét magasabb evidenciaszin-
ten igazolhatja.[2]

A biztonságos alvási környezet kialakítását célzó prevenci-
ós programokat következetesen és széles körben alkalmazó 
országok képesek voltak az utóbbi húsz-harminc évben akár 
40–90%-kal csökkenteni az SIDS előfordulását. Az első kampá-
nyoktól akár egy-két éven belül megfeleződött az SIDS-esetek 
száma, s a csökkenő tendenciák sokszor ez után is tartósnak 
bizonyultak, bár az SIDS sehol sem tűnt el teljesen. Ezekben az 
országokban az SIDS-esetek általánosan ritkuló előfordulásá-
val párhuzamosan az esetszámok egyre szorosabban kapcso-
lódnak a veszélyeztetett családi, szocioökonómiai helyzethez 
és a többszörös kockázati tényezők meglétéhez.[3]

Ajánlások a biztonságos alvási környezet kialakításához
Az ajánlásokat a biztonságos alvási környezet kialakításához a 
táblázat tartalmazza.

Csecsemő altatása háton fekvő pozícióban minden altatás-
nál egyéves életkorig[2, 5, 6]

Számos eset-kontroll vizsgálat, valamint a háton alvást nép-
szerűsítő, úgynevezett back to sleep kampányok sikeressége 
egyaránt azt igazolja, hogy az SIDS jelenleg ismert legfonto-
sabb megváltoztatható rizikófaktora a hason altatás. A hason 
alvó babáknál a különböző vizsgálatokban 2,3–13,1-szer na-
gyobb volt a kockázata az SIDS előfordulásának. Ezt a kocká-
zatot az oldalt fektetés is csak részben csökkenti. Ez a számí-
tott kockázat az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyság-
ban és húsz európai országban 1992 és 2000 között bekövet-
kező 1432 SIDS-esetet feldolgozó öt eset-kontroll vizsgálatból 
származik. Azokban az országokban, ahol széles körű back 
to sleep kampányok zajlottak, az SIDS-hez társított halálozás 
30–50%-kal csökkent.

Az útmutatók külön kiemelik, hogy háton alvó pozícióban nem 
nő a fulladás és az aspiráció veszélye, mivel a légutak felépí-
tése és működése képes tőle megvédeni a csecsemőt már fi a-
tal életkorban is. A korábbi ajánlásokhoz képest változás, hogy 
gasztroezofageális reflux betegség esetén sem javasolják az 
ettől eltérő alvási pozíciót, mivel az SIDS kockázatának növe-
kedése meghaladhatja a megváltoztatott pozícióból szárma-
zó bizonytalan előnyöket. Kórházban és otthon gondozott ko-
raszülötteknél is hangsúlyozzák a háton altatás fontosságát, 
főként mivel a koraszülöttség az SIDS önálló rizikótényezője. 

Csak olyan ritka kórképekben, mint például a 3-as és 4-es típu-
sú gégehasadék, nő meg az aspiráció veszélye annyira, hogy a 
hason altatástól nagyobb előny várható.

A már alvás közben is önállóan hasra vagy oldalra forduló cse-
csemőt nem szükséges ismét a hátára fektetni, de fontos, 
hogy a későbbiekben tárgyalt biztonságos alvási környezetet 
folyamatosan biztosítsuk neki.

Kemény alvási felület[2, 5, 6]

A kiságyba jól illeszkedő, kemény, alakját megtartó matrac és 
a feszesen rögzített lepedő növeli az alvó csecsemő biztonsá-
gát. A puha alvófelület 260 eset vizsgálata alapján 5-szörös 
kockázatnövekedést jelentett SIDS-re, amit a hason alvás még 
tovább növelt, a 21-szeresére.

A csecsemő feje alatt könnyedén benyomódó matrac vagy fel-
gyűrődő lepedő lehetőséget teremt az alvó baba feje körül így 
kialakult „zsebben” a szén-dioxid felszaporodására, az elhasz-
nált levegő tartós visszalégzésére és akár a következményes 
fulladásra.

Puha tárgyak eltávolítása, laza ágynemű kerülése[2, 5, 6]

Számos tanulmány rámutatott, hogy az alvó csecsemő kö-
zelében a puha tárgyak (párna, plüssjátékok, paplan, bárány-
bőr) és elmozdítható takarók, a nem jól rögzített lepedő a lég-
utak obstrukciójával megnövelik a fulladás, a visszalégzés és 
az SIDS veszélyét. Ez a kockázatnövekedés számítások sze-
rint 2-3-szoros, amit az egyidejű hason fekvés tovább ront, 
11,8-szeresre.

A szoba túlmelegítésének, a csecsemő túlöltöztetésének és 
a fej takarásának kerülése[2, 5, 6]

A csecsemő és környezetének túlmelegítése – főként a fej egy-
idejű takarásával – az SIDS rizikóját növelő tényező. Mivel az 
ismert vizsgálatokban különböző volt a túlmelegítés defi níció-
ja, azok nem alkalmasak a javasolt ideális szobahőmérséklet 
meghatározására. Általában 20-22 oC-os, a felnőtteknek köny-
nyű öltözetben komfortos tartomány az elfogadott szobahő-
mérséklet, a csecsemő túlöltöztetésének elkerülésével. Általá-
nos tanácsként a felnőttek számára kellemes viseletnél egy ré-
teggel több használatát javasolják a csecsemőknek. A csecse-
mő testhőjének ellenőrzésére elsősorban a mellkas vagy a hát 
bőrének tapintása a legalkalmasabb, a hideg kezek, lábak nem 
jelentik automatikusan azt, hogy a baba fázik. A csecsemő iz-
zadása, arcának kipirulása egyértelmű jele a túlöltöztetésnek.

A csecsemők testhőmérsékletének szabályozásában a test-
felületükhöz képest nagyobb méretű fejük és arcuk központi 
szerepet játszik. 1958 és 2003 között előforduló SIDS-eseteket 
vizsgálva minden negyediknél előfordult a fej takarása, a hoz-
zájuk igazított kontrollcsoportban ez az arány mindössze 3% 
volt. Ennek a független és jelentős rizikónak az elkerülését cé-
lozzák az úgynevezett feet to foot (lábat a lábhoz) kampányok, 
melyek az alvó csecsemő lábaihoz közelebbi kiságyvégbe fek-
tetést javasolják, így elkerülve, hogy a baba feje a takaró alá 
csússzon. Ugyanerre alkalmasak a megfelelően használt há-
lózsákok is.
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A szülőkkel közös szobában, de külön alvófelületen alvás[2, 5, 6]

Az együtt alvás (co-sleeping) és a közös ágyhasználat (bed-
sharing) nem azonos fogalmak. Az együtt alvás a szülők és 
a csecsemő egymás közvetlen közelében (legtöbbször közös 
szobában) való alvása, akár egy ágyban, akár külön alvófelüle-
ten. A közös szobában alvás jelentősen, akár 50%-kal csökken-
ti az SIDS előfordulását, a közös ágyhasználat hatása viszont 
továbbra is ellentmondásos. Ez elsősorban abból adódik, hogy 
az anya és csecsemőjének intim közelsége javítja az igény sze-
rinti szoptatás sikerességét, ami önmagában jelentősen csök-
kenti az SIDS rizikóját (lásd alább). Bár a szülőkkel közös ágy-
ban alvás valószínűleg növeli az SIDS veszélyét, a két ellenté-
tes hatás végső eredménye a tudományos vitákból még nem 
bontakozott ki.
Egy új-zélandi vizsgálat alapján olyan egyszerű szabályok be-
tartásával, mint a csecsemő a szülők hálószobájában, de kü-
lön ágyban és háton fekvő pozícióban altatása, akár 80%-kal 
csökkenthető az SIDS kialakulásának esélye.[3]

Az 1987 és 2006 közötti SIDS-eseteket elemző metaanalízis 
következtetése alapján a közös ágyhasználat csaknem 3-szo-
rosára növeli az SIDS veszélyét, a három hónapnál fi atalabb 
babáknál pedig akár 10-szeres is lehet ez a növekedés. To-
vábbi rizikótényezők (szülői dohányzás, gyógyszerhasználat, 
anyatejes táplálás hiánya, puha matrac) megléte esetén a szü-
lőkkel közös ágyban alvás a vizsgálatokban konzekvensen és 
jelentősen, akár 15-szörösére növelte az SIDS előfordulását. 
Az egyéb veszélyeztető tényező által nem érintett, kizárólag 
szoptatott csecsemőknél ez a rizikónövekedés a legtöbb vizs-
gálatban nem igazolódott.

Az ajánlások egyetértenek abban, hogy a csecsemő egyéves, 
de legalább hat hónapos életkoráig a kiságy ideális helye a 
szülői hálószobában, az anyához minél közelebb van. A szü-
lők dohányzása – akár házon kívül is –, alkoholfogyasztása, 
kimerültsége, idegrendszerre ható gyógyszerhasználata ese-
tén tilos a közös ágyban alvás. Külön felhívják a fi gyelmet a 
nem a csecsemő alvásához kialakított helyen – például nappa-
liban kanapén, fotelben – való együtt alvás kiemelt veszélyére. 
A legtöbb ajánlás a három hónapnál fi atalabb csecsemőknél 
sem javasolja a szülővel közös alvást. A kizárólag szoptatott 
csecsemők szüleit érdemes tájékoztatni a lehetséges előnyök-
ről és a veszélyekről is. Közös ágyhasználat esetén a feszes le-
pedő, a párna eltávolítása, az egyik szülő oldalán való háton al-
vás jelentősen fokozza a biztonságot. 

Cumi kínálása elalváshoz és szundikáláshoz[2, 5, 6]

Bár a pontos hatásmechanizmus nem ismeretes, a vizsgála-
tok a cumi használatának védő szerepéről számolnak be, még 
akkor is, ha az elalvást követően kiesik a csecsemő szájából. 
A legnagyobb szisztematikus áttekintésből származó statiszti-
kai adat alapján, körülbelül 2733 cumizó csecsemő szükséges 
egy SIDS-eset megelőzéséhez.

A nem szoptatott csecsemőknek a cumi már korán felkínál-
ható, az anyatejjel táplált babáknál ez csak a szoptatás sike-
res megindulása után javasolt. Nem szabad azonban erőltetni, 

a kiesett cumit nem kell visszarakni a nyugodtan alvó csecse-
mő szájába. A cuminak az alvó csecsemő ruhájához rögzíté-
se sem javasolt, mivel az megnöveli a stranguláció veszélyét.

Igény szerinti szoptatás[2,5,6]

A szoptatás az SIDS kialakulása szempontjából az egyéb kö-
rülményektől függetlenül és egyértelműen védőhatással bír. 
A kizárólagos anyatejes táplálás támogatása ebből a szem-
pontból is kiemelt jelentőségű. Bármilyen mértékű szoptatás 
önmagában képes a felére csökkenteni a bölcsőhalál rizikóját, 
a kizárólagos szoptatásnak pedig ennél is erősebb védőhatá-
sa van.

Dohányzás kerülése a várandósság alatt és a születés után[2, 5, 6]

Az anya várandósság alatti dohányzása és a csecsemő kör-
nyezetében való dohányzás is erős és független rizikófaktora 
az SIDS-nek. A rizikó mindkét esetben dózisfüggő, és különö-
sen magas, ha a dohányzó szülők a csecsemővel közös ágy-
ban alszanak, még akkor is, ha a hálószobában nem dohányoz-
nak.

Az anyák fi gyelmét fel kell hívni a várandósság alatti dohány-
zás elkerülésének fontosságára, és hogy nagyon szigorú sza-
bályokat vezessenek be a dohányzás mellőzésére abban a 
házban, autóban, ahol a csecsemő tartózkodik.

Alkohol és idegrendszerre ható gyógyszerek fogyasztásának 
kerülése a várandósság alatt és a születés után[2, 5, 6]

A dohányzáshoz hasonlóan az alkohol és az idegrendszerre 
ható gyógyszerek megnövelik az SIDS előfordulásának esé-
lyét, főként ha a drog- vagy alkoholhasználó szülő közös ágy-
ban alszik a csecsemővel.

Rendszeres várandósgondozás[2,5,6]

Jelentős epidemiológiai bizonyítékok szólnak amellett, hogy 
a szakmai ajánlásokat követő, rendszeres várandósgondozás 
csökkenti az SIDS rizikóját.

Otthoni monitorizálás
Az otthoni légzésfi gyelők, szívműködést ellenőrző vagy 
oxigénszaturációt mérő monitorok népszerűsége töretlen, és 
az újonnan megjelenő okoseszközök valószínűleg tovább nö-
velik majd a fi atal szülők körében.

A rendelkezésre álló magas szintű evidenciák alapján ma már 
biztonságosan kijelenthető, hogy ezek az eszközök nem alkal-
masak az SIDS megelőzésére.[5, 6, 7] Az 1970-es években általá-
nosan elfogadott volt, hogy a centrális apnoék a későbbi SIDS 
korai, akár első megjelenési formái lehetnek. Ez az úgyneve-
zett apnoe-hipotézis azonban később számos vizsgálat alap-
ján megdőlt. Számos csecsemő a folyamatos monitorizálás el-
lenére is életét veszítette, amit a szakirodalomban az úgyneve-
zett death tracing (a halál követése) jelenség ír le. Egy össze-
foglaló közleményben tizenegy 1980–90-es évekbeli vizsgá-
latban, összesen 12 160 (átlagosan 5,5) hónapig monitorizált 
2210 csecsemő között 11 SIDS-haláleset fordult elő, ami 
5/1000-es gyakoriságnak felelt meg. Ez az érték nem különbö-
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zött szignifi kánsan a nem monitorizált csecsemők között elő-
forduló 1,2–5,6/1000-es számtól.[7]

Epidemiológiai vizsgálatok és több évtized klinikai tapasztala-
ta mutatja, hogy még a családi kockázattal bíró csecsemőknél 
sem várható az SIDS-halálozás rizikójának csökkenése az ott-
honi monitorok használatától. Alkalmazásuk ráadásul a szü-
lőknek hamis biztonságérzetet adhat, így kevésbé fi gyelnek 
az egyéb, bizonyítottan hatékony megelőzési lehetőségekre. 
A légzésfi gyelők gyakori téves riasztása növelheti a szülők szo-
rongását, és felesleges kivizsgálásokat indikálhat. A téves ri-
asztások miatt a szülők egy része elhagyja a csecsemő alvás 
alatti monitorizálását, a biztonságos alvási környezettel kap-
csolatban pedig kevés ismerettel rendelkezik, vagy nem köve-
ti az ajánlásokat.[7]

Azoknál a családoknál, ahol az otthoni monitorizálástól való-
di előny várható – például koraszülöttek esetében a 43. poszt-
menstruációs hétig, neurológiai és metabolikus betegségek-
nél, bronchopulmonális diszplázia bizonyos eseteiben, drog-
használó anyák gyermekei esetében stb. – még jelentősebb, 
hogy a bevezetésére az egyéb megelőzési lehetőségeket be-
mutató és az alapvető újraélesztési eljárásokat megtanító or-
vosi konzultációt követően kerüljön sor.[7]

Összefoglalás
A kizárólag a légzésfi gyelők használatára alapozott SIDS-
megelőzési gyakorlat hibás, a legújabb tudományos ismere-
teknek nem megfelelő stratégia. A biztonságos alvási környe-
zet széles körű megismertetése felvilágosító kampányokkal, 
célzottan a veszélyeztetett területen és szociális környezetben 
élő családok körében igazoltan és hatékonyan csökkenti az 
SIDS előfordulását, ellentétben az otthoni monitorok használa-
tával. A veszélyeztetett csecsemőknél, illetve a biztonságos al-
vási környezet hiányában a légzésfi gyelők használata – a szü-
lőkkel folytatott megbeszélést követően – bizonyos esetekben 
támogatható, de valódi előny csak a szülők eszközhasználat-
ra és alapszintű csecsemő-újraélesztési ismeretekre oktatásá-
val várható.

A prevenciós hangsúly megváltoztatásához, a biztonságos al-
vási környezet fogalmának széles körű megismertetéséhez, 
a légzésfi gyelő racionális használatához a gyermekorvosok, 
újszülöttgyógyászok és védőnők közös összefogására lenne 
szükség. A biztonságos alvási környezetet megismertető és 
népszerűsítő kampányok egészségpolitikai döntést is igényel-
nének, kivitelezésükhöz a gyermekorvosi praxisközösségek 
megfelelő hátteret nyújthatnak.

Dr. Kántor Irén  I  házi gyermekorvos, HGYE-vezetőségi tag, Nyíregyháza 

A gyermekkori elhízás megfékezése

GONDOZZUK KERTJEINKET!  I  DR. GYŐRI BLANKA ROVATA

Bár a gyermekkori elhízás aránya az Egyesült Államok-
ban történelmileg magas, kevés olyan beavatkozás léte-
zik, amely elősegíti a csecsemőkortól kétéves korig – a 
gyermekkori elhízás kialakulása és megelőzése szem-
pontjából kritikus időszakban – a gyermekek egészséges 
súlygyarapodását. A Harvard Medical Schoolhoz tartozó 
Massachusetts General Hospital kutatói által kifejlesztett 
új beavatkozás azonban olyan eredményeket hozott, ame-
lyek azt jelzik, hogy ez fontos új eszköz lehet ebben a küz-
delemben.

Az Első 1000 nap program néven ismert beavatkozás a ter-
hesség első trimeszterében kezdődik, és az alacsony jöve-
delmű családokra összpontosít, amelyeknél a legnagyobb a 
gyermekkori elhízás kockázata. A program célja kettős: sze-
mélyre szabott egészségügyi tanácsadás nyújtása, amely-
nek célja, hogy a nők és csecsemőik egészséges viselkedé-
sét ösztönözze, valamint a nőknek és csecsemőknek köz-
egészségügyi programokban és a közösségi egészség-
ügyi központokban nyújtott klinikai ellátás során bekövet-
kező változások elősegítése. Ezek a változások magukban 
foglalják a gyermekgyógyászati klinikusok és a személyzet 
elhízásmegelőzési képzésének egységesítését, a csecse-

mők súlygyarapodásának szoros nyomon követését, a ter-
hesek szűrését a káros egészségmagatartás és az egész-
séget befolyásoló társadalmi tényezők szempontjából, va-
lamint oktatási anyagok és szöveges üzenetek biztosítását 
a családoknak, hogy elősegítsék csecsemőik egészséges 
táplálkozási és alvási magatartását.

A beavatkozás hatékonyságát vizsgáló tanulmányukban 
a kutatók összehasonlították a beavatkozásban részesült 
nők és csecsemők testsúlyának alakulását a szokásos el-
látásban részesülőkével. Azt találták, hogy a beavatkozá-
si csoportba tartozó csecsemőknél hat hónapos korban 54 
százalékkal kisebb, tizenkét hónapos korban pedig 40 szá-
zalékkal kisebb volt a túlsúly esélye, mint a szokásos cse-
csemőgondozásban részesülő csecsemőknél.

A kutatók most arra fognak összpontosítani, hogy miként 
lehet a legjobban elterjeszteni a beavatkozást más, ala-
csony jövedelmű családokat ellátó egészségügyi rendsze-
rek számára, valamint arra, hogy az első vonalbeli kliniku-
sokat képezzék ki arra, hogyan építsék be a programot a 
gyakorlatukba. 

Taveras E., et al., Pediatrics, August 2021
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Dr. Fadgyas Balázs  I  gyermeksebész szakorvos,  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest 

A here leszállási zavarai: 
ki, mit, mikor, hogyan és hol kezeljen?

GONDOZZUK KERTJEINKET!  I  DR. GYŐRI BLANKA ROVATA

Hazánkban hereleszállási zavarokkal a gyermekgyógyászok 
és a gyermeksebészek találkoznak a legtöbbször. A műté-
ti ellátás sajnos még ma sincs centralizálva, évente több 
orchidopexiát is felnőtturológus végez, nem gyermekcent-
rumban. A here leszállási zavara a leggyakoribb urológi-
ai típusú fejlődési rendellenesség. A megfelelően időzített, 
adekvát ellátás a későbbi fertilitási gondok és esetleges 
malignus elfajulás észlelése miatt kiemelkedő jelentőség-
gel bír.

Terminológia
A monorchia egyoldali, az anorchia pedig kétoldali here-
hiányt jelent. A palpabilitás alapján lehet tapintható és 
nem tapintható a (retineált) here. A tapintható here lehet 
inguinális, ektopiás vagy retraktilis (inga-) here, a valódi 
úgynevezett nem tapintható here lehet inguinális, ektopiás, 
intraabdominális (cryptorchismus) elhelyezkedésű, illetve 
valódi herehiány, agenézia és például intrauterin megcsava-
rodás során elhalt és felszívódott vanishing testis. Retentio 
testisnek hívjuk a leszállásában zavart szenvedett, de a nor-
mális hereleszállás vonalában retineált (magas állású) he-
rét (1. ábra).

Etiológia
A here descensusát számos tényező befolyásolja, így a le-
szállás folyamata során több alkalommal is bekövetkez-
het hiba. Az ok egyrészt lehet mechanikus, például hiány-
zó vagy túl rövid gubernaculum testis, sérvtömlő vagy 
inguinális hegesedés. Másrészt lehet nem mechanikus ok, 
például endokrinológiai zavar, kromoszomális eltérés, ko-
raszülöttség vagy akár szindróma részjelensége is. Napja-
inkban felmerül a terhesség alatti anyai hatások szerepe is 
a hereleszállási zavarok patomechanizmusában. Ilyen té-
nyező lehet például az anya előrehaladott életkora, anyai 
diabetes mellitus, dohányzás, alkoholfogyasztás, nagy 
mennyiségű kóla ivása, különböző xeno- és fi toösztrogének 
és analgetikumok alkalmazása a terhesség alatt.

Epidemiológia
Az ázsiai és a hispán amerikai populációban magasabb az 
előfordulás, mint a kaukázusiak között. Az USA-ban 2-3%, 
Európában 5,3% a hereleszállási zavarok előfordulási gya-
korisága. Hazai irodalmi adat alapján a magyarországi elő-
fordulás körülbelül 1%.

Maldescensus 
te s

Tapintható

Inguinális here

(inga)here

Nem tapintható

Inguinális here Ektopiás here

Ektopiás here

Intraabdominális 
here 

(cryptorchismus)
Hiányzó here

Agenézia

nt here
(Vanishing te s)

1. ábra: A rejtettheréjűség csoportosítása a fi zikális vizsgálat (tapintási lelet) alapján
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Társuló endokrinológiai és kromoszomális eltérések
Alberto Ferlin és társai vizsgálata szerint a hereretenció 
miatt kezelt gyermekekben 17-szer gyakoribb a genetikai 
mutáció jelenléte az egészséges populációhoz viszonyít-
va. Több endokrin diszfunkcióval társuló szindróma részje-
lensége lehet a rejtettheréjűség: Kallmann-, Prader–Willi-, 
Laurence–Moon–Bardet–Biedl-, Leopard-, Opitz-, Noonan-, 
Seckel-, perzisztens Müller-cső-szindróma. Anencephalia, 
feotalis akinesis szindrómáknál is láthatjuk. Hasfali rend-
ellenességeknél a heredescensus is hibát szenvedhet, ilyen 
a prune belly szindróma, az omphalocele, a gastroschisis, 
az extrophia vesicae urinariae. A leggyakoribb kromoszó-
ma-rendellenességek, melyek esetében heremaldescensus 
alakul ki: a 13-as, 18-as, 21-es triszómiák, illetve deléciós 
szindrómák.

Klinikai kép
Fontos már az újszülött fi ú vizsgálatánál dokumentálni a 
herék helyzetét. Alapvető egy fi úgyermeknél a herék gon-
dos vizsgálata minden orvos-beteg találkozás esetén. A he-
réket normális esetben mindkét oldalon a scrotumban ta-
pintjuk. Ingahere esetén a heréket a lágyéktájékról könnyen 
le lehet húzni a zacskóba, és vagy ott maradnak, vagy las-
san visszacsúsznak a korábbi pozícióba. Inguinális retentio 
testis esetében a here a lágyéktájékon van, és nem húzható 
le a zacskóba. Ektopiás herét a normális hereleszállási út-
vonaltól eltérő helyen (pl. gát, comb) tapintunk. Az is előfor-
dulhat, hogy egyáltalán nem tapintunk herét. Fontos a tár-
suló genitális rendellenességek, például hypospadiasis ke-
resése!

Diagnosztika
A hereretenció diagnosztikájában alapvető jelentőségű a fi -
zikális vizsgálat. Az anamnézisben a társuló szindrómák, 
urológiai rendellenességek felderítése lényeges. Fontos 
kérdés továbbá, hogy korábban tapintható volt-e a here. El-
sőre talán meglepő, de a képalkotó vizsgálatoknak nincsen 
alapvető szerepük a diagnózisban. Az ultrahangvizsgálat 

igen szubjektív, a hasüregi herét nem is feltétlenül látja, sőt 
egy adiposus gyermek inguinálisan elhelyezkedő heréjének 
vizualizációja is nehéz lehet. Az MRI szintén nem minden 
esetben látja a retineált herét, ráadásul a gyermekek életko-
ra miatt eleve csak altatásban végezhető. A CT-vizsgálat a 
sugárterhelése miatt ellenjavallt! Nem tapintható here ese-
tén a diagnosztikus laparoszkópiának van kiemelt szerepe 
(lásd alább).

Összefoglalva elmondható, hogy a retentio testis diagnózi-
sa fi zikális vizsgálattal állítandó fel. Az 1. táblázat foglal-
ja össze az egyes szakmai társaságok ajánlását a herele-
szállási zavarok kórismézésében. A legfrissebb hazai, ma-
gyar nyelven elérhető szakmai irányelv a 2021. 12. 23-án 
megjelent Egészségügyi Közlöny 2519–2532. oldalán ta-
lálható. Alapvetően 6 hónapos korban javasolt gyermekse-
bészetre irányítani a beteget, ahol ismételt fi zikális vizsgá-
lat ajánlott. Kétoldali esetekben endokrinológiai, illetve ge-
netikai vizsgálat is javasolt a társuló rendellenességek ke-
resése végett. Nem tapintható here esetén laparoszkópos 
exploráció, herekutatás indokolt. Képalkotó vizsgálat nem 
ajánlott!

Mivel a fi zikális vizsgálat a legfontosabb a here-
maldescensus megállapításában, lássuk, milyen lehető-
ségeink vannak. Fontos, hogy a szülő mit lát otthon. Az 
okostelefonok korában mindenről, így a zacskón kívül el-
helyezkedő heréről is lehet fényképet készíteni. Az inga-
herék otthoni vizsgálata végezhető meleg vizes fürdőben: 
amennyiben 10-15 perc pancsolás után a herék a zacskó-
ban vannak, kizárhatjuk az igazi hereretenciót, ingaherét 
véleményezhetünk. A rendelőben zajló fi zikális vizsgálat-
nál fontos a nyugodt légkör, a megfelelő meleg. Kezünket 
is melegítsük fel, mert a hideg kézzel végzett vizsgálat so-
rán a cremasterreflex miatt a herék magasra „ugorhatnak”! 
Többek között ezért sem érdemes ultrahanggal „diagnosz-
tizálni” a hereleszállási zavarokat: a hideg ultrahangzse-
lé, a transzducer kapcsán az aktív cremasterreflex felhúz-
za a herét a lágyéktájékra, ahol a radiológus ezt le is írja. 

AUA CUA BAPS EAU–ESPU Magyar 
szakmai irányelv

Mikor indokolt gyermeksebészhez utalni a beteget? Ha 6 hónapos korig 
nem száll le a here, 
vagy 6 hónapos kor 

után diagnosztizálták

Ha 6 hónapos korig 
nem száll le a here

Endokrinológiai kivizsgálás kétoldali here retentio esetén Ajánlott

Laparoscopos exploratio nem tapintható here esetén Ajánlott

Képalkotó diagnosztika (UH, MRI, CT) Nem javasolt

AUA: American Urological Association (Amerikai Urológiai Társaság), BAPS: British Association of Pediatric Surgeons (Brit Gyermeksebész-társaság),
CUA: Canadian Urological Association (Kanadai Urológiai Társaság), EAU: European Association of Urology (Európai Urológiai Társaság),

ESPU: European Society of Pediatric Urology (Európai Gyermekurológus-társaság)

1. táblázat: A különböző szakmai társaságok ajánlása a here retentio kivizsgálása kapcsán.
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Ez tévútra vihet minket! A fi zikális vizsgálatnál érdemes fé-
lig behajlított térd mellett vizsgálni. Fontos a has vizsgála-
ta, a gát és a pénisz megtekintése is. Segíthet még a comb 
abdukciója is, vagy akár törökülésben is megvizsgálhatjuk 
a gyermeket. Nagyobb gyermekek esetében állva is érde-
mes vizsgálatot végezni, mert például a társuló lágyéksérv 
így könnyebben vehető észre. Az adiposus gyermekek vizs-
gálata nagy türelmet igényel.

Kezelés
A kezelés célja, hogy 12 hónapos (de legkésőbb 18 hóna-
pos) korra a herék a zacskóban legyenek. A herék spontán 
descensusa 12 hónapos korig megtörténhet, különösen ko-
raszülöttek esetében. A műtéti ellátás narkózisban törté-
nik, így fontos ilyen szempontokat is fi gyelembe venni. Ma 
már ismert tény, hogy az 1 éves kor előtti narkózisok ké-
sőbb neurokognitív zavarokat okozhatnak. Saját gyakorla-
tunkban a műtétet 6-12 hónapos kor körül tervezzük, bár 
interkurrens infekció miatt sokszor halasztódhatnak ezek 
a beavatkozások, de így is van tartalék idő a 18 hónapos 
korig. Amennyiben tapintható inguinálisan a here, akkor is 
célszerű a műtőben, narkózisban ismét megvizsgálni a be-
teget. Előfordulhat, hogy a vizsgálati szituációban – izga-
lom, hideg stb. miatt – retineáltnak leírt here altatás során, 
azaz teljes nyugalomban könnyedén lehúzható a zacskóba, 
és nem feszül. Ilyenkor ingaherét diagnosztizálhatunk, és a 
műtét nem indokolt. Amennyiben továbbra is inguinálisan 
tapintjuk a herét, standard orchidopexia indokolt. Fontos, 
hogy minden esetben, még az előzetes vizsgálatok során 
egyáltalán nem tapintható here esetében is a műtőben nar-
kózisban ismét meg kell vizsgálni a beteget. Amennyiben 
tapinthatóvá válik a here, nem húzható le feszülés nélkül 
a zacskóba, indokolt standard orchidopexiát végezni. Ez 
lehet a klasszikus, inguinális és scrotális feltárásból vég-
zett Shoemaker-műtét vagy a scrotum felső részén ejtett 

incisióból úgynevezett Bianchi-műtét (ez utóbbi beavatko-
zásnak szűk indikációs köre van). Amennyiben narkózisban 
sem tapintható a here, laparoszkópos explorációt kell vé-
gezni. Amennyiben a here a lágyékgyűrű előtt van, akkor ha-
gyományos orchidopexia, esetleg laparoszkópos asszisz-
tenciával, elégséges. Ha a here túl magasan van, nem lehet 
lehúzni a lágyékgyűrűig, akkor többlépcsős laparoszkópos 
beavatkozás indokolt. Ez lehet a Fowler–Stephens-
beavatkozás, amikor a funicularis érképleteket átvágják. 
Az elgondolás alapja, hogy a kollaterális érhálózat megerő-
södik, így később a here a már nem feszülő funiculusnak 
hála, lehozható a zacskóba. A Shehata-műtétnél, amennyi-
ben a here funiculusa túl rövid, a here nem ér el az ellen-
oldali spina iliaca anterior superiorig, akkor kétlépcsős be-
avatkozást kell végezni. A Shehata-műtét első fázisánál a 
herét egy perkután öltéssel az ellenoldali hasfalhoz, nagy-
jából a spina iliaca anterior superior magasságában rög-
zítjük, majd visszavonulunk. 8–12 hét múlva, a 2. fázis so-
rán az öltést átvágjuk, mert addigra a funiculus megnyúlik, 
majd laparoszkópos asszisztencia mellett a herét a meg-
felelő oldali hemiscrotumba helyezzük. Saját gyakorlatunk-
ban a kétlépcsős Shehata-műtétet preferáljuk, mivel nem 
jár érképletek átvágásával. Amennyiben az adott oldalon 
nem lelünk herét, az érképletek vakon végződnek, vanishing 
testist, azaz eltűnt herét diagnosztizálunk. Ilyenkor valószí-
nűleg intrauterin heretorzió történt. Sajnos nincs eviden-
cia arra vonatkozólag, hogy ilyen esetben az ellenoldali, 
ép here profi laktikus fi xációja indokolt-e. Amennyiben sem 
here, sem érképletek nem vizualizálhatók, hereagenézia vé-
leményezhető. Amennyiben laparoszkópia vagy inguinális 
feltárás kapcsán atrófi ás, diszgenetikusnak imponáló heré-
vel találkozunk, akkor az eltávolítása indokolt. A nem tapint-
ható herék kezelési algoritmusát a 2. ábra mutatja.

egyoldali nem 
tapintható here

narkózisban ismételt 
vizsgálat

nem tapintható
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érképletek

vanishing tes

Sperma rek 
kilépnek az inguinális 

inguinális feltárás

nincs here, sem 
érképletek

agenesia te

tapintható

nem hozható a 
zacskóba: standard 

orchidopexia

2. ábra: A nem tapintható herék kezelési algoritmusa
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Fontos, hogy ma már a maldescensus testis kezelését alap-
vetően sebészinek gondoljuk. Hormonterápiának nincsen 
erős evidencián alapuló helye a kezelésben. A 2. táblázat-
ban a különböző kezelési lehetőségek evidenciaszintjeit so-
roljuk fel, az EAU-ESPU guideline-ban részletezettek alap-
ján.

2. táblázat: Az európai irányelvekben részletezett eviden-
ciaszintek a különböző kezelési lehetőségekről, elvekről. 

A 3–4-es szintű evidenciák gyengék, 
e kezelési elvek kerülése javasolt

Prognózis
Egyoldali hereleszállási zavar esetén a fertilitási arány csök-
ken, de az apasági esély nem. Azaz hasonló eséllyel válhat 
valaki apává, mint a két egészségesen fejlődő herével bíró 
férfi ak. Kétoldali hereretenció esetén viszont mind a fertili-
tási ráta, mind az apává válás esélye csökken. Minél jobban 
elkésünk a műtéttel (18 hónapos kor felett), annál rosszab-

bak a fertilitási kilátások, illetve nő a későbbi malignitás ve-
szélye. Emiatt is fontos, hogy időben kerüljön ilyen gonddal 
a beteg gyermeksebészeti gondozásba, illetve ideális idő-
ben (lehetőleg 12-18 hónapos életkorig) történjék meg az 
orchidopexia! A heredescensus zavaraival együtt jár a ké-
sőbbi malignitás veszélye. Fontos, hogy mind a nem kezelt 
betegek, mind az orchidopexián átesett betegek esetében 
magasabb a here daganatos elváltozásának rizikója, mint 
az egészséges populációban. Így igen fontos, hogy a mű-
tét után is megfelelően kontrolláljuk a beteget, illetve a na-
gyobb gyermekeket megtanítsuk a herék önvizsgálatára. Ez 
különösen akkor fontos, ha az orchidopexia későbbi életkor-
ban történt. Ezt egy életen át javasolt végezni, hasonlóan a 
nők emlőönvizsgálatához. Csak így lehet időben észlelni az 
esetleges heredaganatot.

Összefoglalás
Az alapellátásban dolgozó kollégák fő feladata a herereten-
ció kezelésében a szűrés: észlelni kell, ha egy fi ú csecsemő-
nek nem szállt le a heréje! Adekvátan kell tájékoztatni a szü-
lőket arról, hogy a herék 12 hónapos korra a herezacskóba 
kell kerüljenek. Ez történhet spontán descensus vagy sebé-
szi beavatkozás útján. Amennyiben 6 hónapos korra nem 
szállnak le a herék, javasolt gyermeksebészeti rendelésre irá-
nyítani a beteget. Hazánkban alapvetően gyermeksebészek 
foglalkoznak a gyermekurológiai kérdésekkel, Magyarorszá-
gon nincs külön gyermekurológiai szakvizsga. Amennyiben 
igazolódik a hereretenció, 6-12 hónapos kor körül javasolt a 
műtéti ellátás, centrumban. Amennyiben teljesülnek az egy-
napos sebészeti ellátás kritériumai, a beteget akár a műtét 
napján haza lehet bocsátani. A műtéti beavatkozás szövőd-
ményekkel is járhat (ductális képletek sérülése, hereatrófi a). 
Az orchidopexiát célszerű olyan osztályon végezni, ahol sok 
gyermeknél inguinális, illetve laparoszkópos beavatkozás 
történik. Azaz ennél a kórképnél is felmerül a centralizáció 
igénye. Alapvető, hogy a here leszállási zavarait – ameny-
nyiben nem ingaheréről van szó – műtéti úton kell kezelni. 
Nem tapintható here esetén laparoszkópia, tapintható here 
esetén standard orchidopexia indokolt. A hormonkezelésnek 
nincs evidencián alapuló helye a kezelésben. A kórisme a fi -
zikális vizsgálaton alapszik, a képalkotóknak nincsen szere-
pük. Fontos, hogy az adekvát kezelés, műtét mellett is foko-
zott rizikó van heredaganat kialakulására az átlag populáci-
óhoz képest. Így az életen át tartó önvizsgálat elengedhetet-
len! Egyoldali retentio testis esetén az apává válási esélyek 
nem kisebbek az egészséges férfi akhoz képest, bár a fertili-
tási ráta alacsonyabb. Kétoldali esetben viszont mind a fer-
tilitási, mind az apasági ráta csökken.

HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI
INTÉZET SEBÉSZETI ÉS TRAUMATOLÓGIAI

 RENDELÉSRE IDŐPONT:

06-1 / 459-9100  1317-es vagy 1348-as mellék 

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)

Kezelési lehetőség, elv
Evidencia

szintje erőssége

A hasüregi here esetén diagnosztikus laparoszkópiát 
kell végezni

1a Erős

Egyoldali retentio testis esetén a fertilitási ráta csökken, 
de az apává válás esélye nem változik

1b Erős

Kétoldali retentio testis esetén mind a fertilitási ráta, 
mind az apává válás esélye csökken

1b Erős

A retentio testis kezelése sebészi: a herék lehelyezése 
a scrotumba

1b Erős

Újszülött esetében, akinek kétoldali nem tapintható 
heréje van, fel kell merüljön a szexuális differenciálódás 
zavara, amit ki kell vizsgálni (DSD – disorders of sexual 
development)

1b Erős

A retineált here kezelése korai életkorban indokolt 
a későbbi spermatogenesis-potenciál megőrzése 
érdekében

2a Erős

A késői vagy elmulasztott orchidopexia a későbbi 
életkorban a malignus elfajulás rizikóját növeli

2a Erős

Az ingahere nem igényel gyógyszeres vagy műtéti 
kezelést, viszont évi kontroll javasolt a pubertásig

2a Erős

A korai kezelés csökkenti a későbbi infertilitás és 
malignitás kialakulásának rizikóját

2a Erős

Egyoldali hereretenció esetén a hormonkezelés nem 
javítja az apává válás későbbi esélyét

2a Erős

A tapintható here sebészi kezelése általában inguinális 
feltárásból történik

2b Erős

A nem tapintható herék sebészi ellátása laparoszkópos 
úton történik

2b Erős

Nincs konszenzus a hormonkezelést illetően 2b Erős

Az orchidopexia 12 hónapos, de legkésőbb 18 hónapos 
korig történjen meg

2b Erős

Posztpubertásban észlelt hereretenció esetén 
tájékoztatni kell a szülőt és a beteget a későbbi 
malignitás rizikójáról. Amennyiben az ellenoldali here 
normális helyzetben van, meg kell vitatni a retineált 
here eltávolítását

3 Gyenge

Kétoldali hereretenció esetén ajánlott a hormonális 
kezelés

4 Gyenge
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Dr. Cseh Áron  I  Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest  

A csecsemőkori kólika
lehetséges oka és kezelése

SZPONZORÁLT TARTALOM 

Kólika és széklet-pH
A csecsemőkori kólika egyes felmérések szerint minden 2–4. 
csecsemőt érint, az okairól mégis keveset tudunk mind a mai 
napig. Ezt a kórképet leggyakrabban bio-pszichoszociális jel-
legén túl az egészséges bélflóra eltolódásához kötik, és ezt az 
úgynevezett diszbiózist feltételezik a kialakulásának hátterében. 
Az előző cikkreferátumban ismertettük J. M. Rhoads és mun-
katársai a The Journal of Pediatricsben 2018-ban publikáltak 
cikket, mely ezt a feltételezést támasztja alá. A gyulladáscsök-
kentő hatásáról ismert bifi dobaktériumok alacsonyabb száma 
és ezzel együtt a kólikásokban mérhető kissé magasabb szék-
let - kalprotektinszint alátámaszthatja azt a feltételezést, hogy 
bizonyos esetekben a kólikát a gyomor-bél rendszer gyulladá-
sa, a bélflóra diszbiózisa okozhatja. A Bifi dobaktériumok gyulla-
dáscsökkentő hatásának egyik ismert mechanizmusa a széklet 
pH- értékének a csökkentése, amivel egyfajta protektív szerepet 
tölthetnek be a potenciálisan patogén baktériumokkal szemben.

Cikkismertetések a Bifi dobacterium infantis szerepéről
Az R. M. Duar és munkatársai által a High-Throughput újság-
ban 2020-ban publikált cikk kitér arra, hogy táplálkozási szo-
kásaink, így még az egyébként kevésbé korszakfüggőnek gon-
dolt csecsemőtáplálás is nagy változásokon ment keresztül az 
utóbbi évtizedekben. Még egy évszázada is az anyatej volt a 
gyakorlatban elérhető, legbiztosabb és így leggyakoribb mód-
ja a csecsemő táplálásának, manapság csak 37% köré teszik 
a 6 hónapig kizárólagosan szoptatott csecsemők arányát vi-
lágszerte. Az anyatej pótlására elérhető tápszerek bár csecse-
mők életét menthetik meg, főleg a fejlett országokban gyak-
ran kényelmi szempontok alapján rájuk hagyatkozva indoko-
latlanul korán hagyják abba, vagy végletes esetekben el sem 
kezdik a szoptatást. A szoptatott csecsemők esetében ismert, 
hogy alacsonyabb a széklet pH-értéke, de egyébként még eb-
ben az egyébként viszonyítási alapnak tekintett populációban 
is folyamatos emelkedést mutat az évtizedek alatt. Így pél-
dául 1926-ban a szoptatott csecsemők átlagos széklet-pH-ja 
4,66 volt, a nem szoptatottaké 6,0, 1955-ben már 5,3 és 5,5 
között volt a szoptatott csecsemőké, a 2000-es évekre pe-
dig már gyakorlatilag a táplálás módjától függetlenül 6,5-re 
nőtt. Ez a változás elsősorban a fejlett országokban fi gyelhe-
tő meg, a kevésbé fejlett országokban, ahol a szoptatás még 
nagyobb arányú, és ritkább a bélflórát kedvezőtlenül befo-
lyásoló orvosi tevékenység, így a császármetszés és a cse-
csemőkori antibiotikum-használat aránya, ott kevésbé emel-

kedett a széklet-pH. A fejlődő országokban élő csecsemők 
székletében a bifi dobaktériumok, különösen a Bifi dobacterium 
longum subsp. infantis (B. infantis) dominál, az iparosodott ré-
giókban ez jellemzően alulreprezentált faj. A tejsavbaktériu-
mok (bifi dobaktériumok és Lactobacillusok) termelnek olyan 
metabolitokat (ecetsav és tejsav), amelyek megakadályozzák 
az opportunista patogén baktériumok szaporodását. A leg-
több opportunista patogén baktérium ugyanis inkább a sem-
legeshez közelítő 6,0–7,0 -es pH-érték mellett szaporodik jól, 
savas körülmények között, 5,5 pH-érték alatt kevésbé. A bak-
tériumoknak a kórokozók inváziójával szemben a pH csökken-
tésével elért természetes védőmechanizmusát nevezzük ko-
lonizációs  rezisztenciának, ez jelenti az egyik legfontosabb 
védvonalat a bélflóra esetében is. Klinikai vizsgálatok során, 
a B. infantis pótlása az anyatejjel táplált csecsemők széklet-
vegyértékének az 1900-as évekre jellemző 5,1 körüli pH-érték-
re csökkenését eredményezte. A pótlás hatására, a B. infantis 
a bélflóra domináns tagjává válik, és ezzel a pH-érték csökke-
nését úgy éri el, hogy a humán tej eredetű oligoszacharidokat 
(human milk oligosaccharide, HMO) savas végtermékekké, így 
elsősorban laktáttá és acetáttá alakítja. A B. infantis jelentő-
ségét az adja, hogy egyedi genetikai állománya révén, képes 
hasznosítani az összes HMO-struktúrát az anyatejből, mert 
a humántejben levő valamennyi HMO-molekula metaboliz-
musára alkalmas proteint tartalmaz a genomja. Amennyiben 
a B. infantis nincs jelen a bélflórában, akkor a HMO-k szin-
te teljesen kiürülnek a széklettel, mivel az emberi szervezet-
ből hiányoznak a metabolizmusukhoz szükséges enzimek. 
A B. infantis hiánya alacsonyabb acetát és laktáttermeléshez, 
ezáltal magasabb pH értékhez, csökkent kolonizációs rezisz-
tenciához és így a patogén kórokozók túlsúlyával, krónikus bél-
gyulladáshoz vezethet. 

B. M. Henrick és munkatársai a Pediatric Researchben 2019-ben 
közölt vizsgálata ezt alátámasztva, az alábbi eredményeket mu-
tatta be. Húsz B. infantis EVC001-et kapó és húsz kontrollcsecse-
mő székletmintáját vizsgálták a 6., a 40. és a 60. életnapon. A 
16s RNS módszerrel határozták meg a székletmikrobiom össze-
tételét, valamint ELISA módszerrel a székletkalprotektint, a bél-
gyulladás noninvazív megítélésére alkalmas molekulát és a gyul-
ladásos citokinek (IL-1β, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-22, IFNγ 
és TNFα) szintjét. A 25% alatti bifi dobaktérium-gyakoriságot te-
kintették csökkentnek, a 25% feletti előfordulási gyakoriságot 
normál értéknek. A csökkent bifi dobaktérium-szint magasabb 
székletkalprotektin-értékkel járt együtt, amely fokozott bélgyul-
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ladásra utalt. Ezzel együtt a proinflammatórikus citokinek szint-
je is emelkedett volt, ami összefüggést mutat a túlsúlyba került 
Clostridioides és Enterobacteriaceae törzsekkel, és a csökkent 
bifi dobaktérium-szinttel. A proinflammatórikus citokinek szint-
je lecsökkent a B. infantis EVC001 adásában részesített csecse-
mőkben a 40. (IL-8, IL-22, IL-1β és IFNγ) és a 60. (IL-6, IL-22, TNFα, 
IL-1β és IFNγ) életnapon, a kezdeti értékhez és a kontrollcsoport-
hoz hasonlítva, tehát a pótlást nem kapó csecsemőkéhez képest. 
Ezek az adatok azt mutatták tehát, hogy a bélflóra diszbiózisa, 
amit a B. infantis hiánya jellemez, fokozott gyulladásos állapot-
hoz vezethet már csecsemők esetében is, de ez helyreállítható 
lehet a probiotikus törzs adásával.

Ezzel összhangban a M. Chichlowski és munkatársai által a 
Nutrients szaklapban 2020-ban közölt cikke összefoglalja azo-
kat lehetséges in vitro útvonalakat, amelyek révén a B. infantis 
kifejti védő mechanizmusait. A B. infantis nagymértékben 
specializálódott a HMO-k feldolgozására, és így verseny-
előnyt élvez a többi, lehetségesen patogén baktériumfajjal 
szemben, így csökkenti a szaporodásukat. A B. infantis 
emellett olyan exogén anyagokat termel, amelyek elősegí-
tik a veleszületett immunitás érését az antigénprezentáló 
dendritikus sejtek révén. A HMO-k hatására a B. infantis gén-
jei közül bekapcsolódnak azok, amelyek fontosak a gyulladás 
szabályozásában elsősorban az antiinflammatórikus citokinek 
termelődése révén. A B. infantis dominánssá válva a bélben 
rövid szénláncú zsírsavakká (laktát és acetát) képes alakí-
tani valamennyi HMO-t, így gyulladáscsökkentő hatását a 
pH csökkentése révén is eléri. A B. infantis ezenfelül képes 
helyreállítani az intesztinális barrier integritását a triptofán 
metabolit indol-3-laktát termelődése révén.

Összegzés
A csecsemőkori kólika kezelésében korábbiakban ismerte-
tett kezelési stratégiája legfontosabb része, hogy a kórké-
pet funkcionális jellege miatt bio-pszichoszociális megköze-
lítésben kell gyógyítani. Azonban egyre több adat utal arra, 
hogy a kólika hátterében bélgyulladás lehetséges, amely-
nek helyreállítása lehetséges terápiás célpont. A bélgyulla-
dás legfontosabb oka az egészséges bélflóra egyensúlyá-
nak eltolódása, a diszbiózis kialakulása. Ennek visszaál-
lítása a gyulladáscsökkentő hatásáról ismert tejsavbakté-
riumok közé tartozó bifi dobaktériumok révén lehetséges. 
A bifi dobaktériumok gyulladáscsökkentő hatásának egyik is-
mert mechanizmusa a széklet pH-értékének csökkentése, 
amivel egyfajta protektív szerepet tölthetnek be a potenciáli-
san patogén baktériumokkal szemben. A környezeti hatások 
és a táplálkozási szokások megváltozása révén már szopta-
tott csecsemőkre is az emelkedett széklet-pH jellemző, ami 
kedvez a patogén, bélgyulladást kiváltó baktériumok szaporo-
dásához. Klinikai vizsgálatok alapján különösen az egyedül-
álló módon valamennyi humántej-eredetű oligoszacharidot 
savas végtermékekké, így elsősorban laktáttá és acetát-
tá átalakító Bifi dobacterium infantis hiánya jellemezi a 
diszbiózist. Ez az emelkedett székletkalprotektin- és gyulladá-
sos citokinszintekkel is jellemezhető, fokozott gyulladásos ál-
lapothoz vezető eltérést már csecsemők esetében is helyreál-
líthatja ennek a probiotikus törzsnek a pótlása.

A közlemény megjelenését a  
magyarországi képviselete támogatta.

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
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Az osztrák kormány 2021 decemberében határozatot hozott 
a COVID-oltás kötelezővé tételéről. A görög miniszterelnök ki-
hirdette, hogy bírságot szabnak ki azon 60 éves vagy idősebb 
állampolgárokra, akik nem oltatják be magukat. Számos or-
szágban, így az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Brazíli-
ában, Kanadában, Franciaországban, Indonéziában, Olaszor-
szágban kötelezővé tették az oltást bizonyos munkakörökben. 
(Hazánkban is – K. Zs.)

Vannak, akik vitatják ezeket a döntéseket részben prakti-
kus, részben morális okokból. Sokak szerint a kötelező vakci-
na sérti az emberi jogokat. Véleményünk szerint azonban ez 
az álláspont ellentétes mind a nemzetközi jogszabályokban, 
mind az összehasonlító alkotmányjogban lefektetett elvekkel. 

Kezdeményezésünkre a közelmúltban jogászok világmére-
tű szakmai hálózatában sok vita és elemzés után összeállí-
tották a COVID-19-re adott nemzeti jogi válaszok gyűjtemé-
nyét, ez a Lex-Atlas: Covid-19 (LAC19) projekt (lexatlas-c19.
org/vaccination-principles). A hálózat 50 jogásza 2021 októ-
berében fogadta el és szignálta a kötelező védőoltás jogsze-
rűségére és alkotmányosságára vonatkozó elveket. (Közöttük 
három magyar is van – K. Zs.)

Véleményünk a projektben lefektetett elveken alapul. Azt a kö-
vetkeztetést vontuk le, hogy a kötelező vakcina és az emberi 
jogok összeegyeztethetők, és van olyan kényszerítő körülmény, 
amikor az állam köteles a kötelező védőoltást bevezetni. 

Még a legelkötelezettebb szabadelvű, libertárius fi lozófusok 
és jogászok is elfogadják, hogy az egyén szabadságának kor-
látozása igazolható, ha ezzel megakadályozzuk mások sérel-
mét. Az emberi jogok európai egyezménye 8. cikke szerint a 
testi épséghez és önrendelkezéshez való jog „minősített jog, 
mely az egészség védelme érdekében” korlátozható. 1948 óta 
a különféle nemzetközileg elfogadott jogszabályok az emberi 
jogokhoz sorolják a szabadság mellett az egészséghez, az ok-
tatáshoz, a munkához fűződő jogokat is. A WHO szerint az im-
munizáció az egyén és a közösség egészsége szempontjából 
alapvető jelentőségű, és az államok felelősek a védőoltások 
kivitelezéséért. Több mint száz országban elfogadottnak szá-
mítanak a kötelező védőoltások (morbilli, mumpsz, rubeola, 
tetanusz, polio stb.). Több országban – Chilében, Németor-

szágban, Izraelben, Mexikóban, Norvégiában, Szerbiában – és 
az Egyesült Államok néhány tagállamában már a járvány előt-
ti jogszabályok is lehetőséget adtak a COVID elleni vakcina kö-
telezővé tételére. 

Ismereteink szerint egyetlen jelentős alkotmány- vagy nem-
zetközi bíróság sem állapította meg, hogy a kötelező oltás 
sértené a szabadsághoz való jogot, bár korábban már szá-
mos ilyen irányú vizsgálat történt. Az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága 2021-ben, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bí-
rósága 1905-ben és 2021-ben, a franciaországi Alkotmány-
tanács 2021-ben, az Olasz Köztársaság Alkotmánybírósága 
1990-ben és 2018-ban, a Chilei Legfelsőbb Bíróság 2016-ban, 
a brazíliai Legfelsőbb Szövetségi Bíróság 2020-ban vizsgálta 
a kérdést. 

A LAC19 projektben leírt alapelvek szerint javasoljuk, hogy 
szakmai és társadalmi egyeztetést követően megalkotott tör-
vény szabályozza a kötelező oltási rendszert. A szabályok le-
gyenek arányosak, és legyen közegészségügyi szempontok-
ra fókuszáló legitim céljuk, például a kórokozó terjedésének 
csökkentése, az egészségügyi szolgálat védelme. Fel kell ké-
szülni a vakcinák hatékonyságával kapcsolatos vitákra és a 
társadalomban fellépő különböző reakciókra. Az oltásellenes 
nézetek különösen a hátrányos helyzetű rétegek körében ter-
jednek, ezért ott különösen fontos a megfelelő tájékoztatás, 
esetleg türelmi időszak hagyása a vakcina felvétele előtt. Meg 
kell fontolni az egészségi okokból adható mentességet, azon-
ban az emberi jogokban szereplő törvények nem támasztják 
alá, hogy vallási meggyőződés vagy a lelkiismereti szabadság 
indokolja az oltás felvételének megtagadását. Fontos, hogy 
az esetleges szankciók hatékonyak legyenek, de ne túlságo-
san megterhelők.

A Lex-Atlas projektben részt vevő intézmények: University 
College London, The Dickson Poon School of Law, King’s 
College London, Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law. 

(Megjegyzés: 2019-ben hasonló állásfoglalást tett a hazai Al-
kotmánybíróság is egy a kötelező védőoltás megtagadásával 
kapcsolatos ügyben: alkotmanybirosag.hu/uploads/2019/04/
sz_iv_1089_2018.pdf –  K. Zs.)

TÉNYLEG A LÉNYEG  I  DR. GYŐRI BLANKA ROVATA

Dr. Kovács Zsuzsanna   I   ny. házi gyermekorvos 

Kötelező COVID-19-védőoltás 
és az emberi jogok 
Cikkreferátum
Jeff King, Octavio Luiz Motta Ferraz, Andrew Jones: Mandatory COVID 19 vaccination and human rights (Comment) 
The Lancet, Vol. 399, January 15 2022  (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02873-7)
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A járványok és más jelentős katasztrófák jelentős hatást 
gyakorolhatnak az érintettek mentális egészségére rövid 
és hosszú távon egyaránt. A COVID-19-járvány enyhíté-
se érdekében bevezetett korlátozások a személyes jelen-
létű oktatás, a szabadidős tevékenységek szünetelteté-
sét eredményezik, megnehezítik az egészségügyi és szo-
ciális ellátáshoz, támogatáshoz jutást. Amíg e korlátozá-
sok bevezetése nélkülözhetetlennek bizonyul az egész-
ségügyi ellátás összeomlásának elkerüléséhez, a tartós 
társadalmi izoláció azonnali és hosszú távú mentális 
és egészségügyi problémákhoz vezethet. A COVID-19-
járvány mentális állapotot befolyásoló tényezői közé tar-
tozik a félelem a SARS-CoV-2-fertőzéstől és következmé-
nyeitől, a társadalmi izoláció és a társadalmi-gazdasági 
változások által kiváltott stresszhatás. A már meglévő ri-
zikótényezők – mint a társadalmi-gazdasági szempont-
ból hátrányos helyzet, a neurodiverzitás vagy fogyatékos-
ság – és a megfelelő protektív tényezők hiánya növelheti 
a COVID-19-pandémia alatt kialakult mentális egészség-
romlás valószínűségét. 

Módszerek
Az áttekintő közlemény célja a COVID-19-járvány első évé-
nek a gyermekek és serdülők mentális egészségére gya-
korolt hatásának összefoglalása és a hatás kialakulását 
befolyásoló és protektív tényezők felismerése 2020. janu-
ár 1-től 2021. február 22-ig közölt angol nyelvű, a COVID-
19-járvány gyerekekre és serdülőkre gyakorolt mentális 
hatását leíró cikkek feldolgozásával. A beválogatási kri-
tériumoknak 116 tanulmány felelt meg, amelyekben ösz-
szesen 127 923 gyerek és serdülő adatait dolgozták fel. 
A tanulmányok többsége az átlag népesség adatait dol-
gozta fel, a tanulmányok harmada speciális csoportokra, 
például autizmusspektrum-zavarral (ASD), figyelemzava-
ros hiperaktivitással (ADHD) vagy kényszerbetegséggel 
(OCD) élő gyermekekre fókuszált.

Eredmények
A legtöbb tanulmányban a résztvevők felmérése alapján 
a depresszív és szorongásos tünetek gyakoriságának nö-
vekedését és az általános mentális állapot romlását ész-
lelték a járványt megelőző időszakhoz képest. Összessé-
gében a kormányzatok által bevezetett korlátozások kö-
vetkeztében beszűkült társadalmi interakciók vezettek a 
depressziós és szorongásos tünetek gyakoriságának nö-
vekedéséhez. A tünetek gyakrabban jelentkeztek lányok-
nál, idősebb gyermekeknél és serdülőknél, illetve a króni-
kus testi – például légzőszervi alapbetegséggel vagy da-
ganatos megbetegedéssel – vagy ismert mentális beteg-
séggel rendelkező gyermekeknél.

Előzetes adatok az öngyilkossági gondolatok, öngyilkos-
sági cselekmények és önsértés gyakoriságának a járvány 
alatti növekedéséről számolnak be, azonban az eredmé-
nyek értékelésénél figyelembe kell vennünk a tanulmá-
nyok időzítését (a lezárások alatt vagy az iskolába visz-
szatérés után készültek), mert ez befolyásolhatja a követ-
keztetéseinket.

A szorongást kiváltó okok között a saját és szerettük 
COVID-19-fertőződése és a járvány gazdagsági és társa-
dalmi hatásai miatti aggodalom is szerepelt. Az ismert 
szorongás- és depressziókomorbiditási mintázatnak meg-
felelően a vizsgált cikkekben is gyakran társul a szorongá-
sos tünetek gyakoribbá válása a depressziós tünetek gya-
koriságának növekedésével. A szorongás prevalenciája 
magasabb volt a regionálisan bevezetett lezárások utá-
ni időszakban, mint hónapokkal később, aminek hátteré-
ben felmerülhet a gyermekek és kamaszok alkalmazko-
dása a korlátozásokhoz. A gyermekek és kamaszok köré-
ben gyakran fordult elő a COVID-19-fertőzéshez kapcsoló-
dó félelem és stressz, ami alapján felvetődik, hogy a koro-
navírus-fertőzés veszélyeivel való foglalkozás jelentős ha-
tást gyakorolhat a fiatalok mentális egészségére.

TÉNYLEG A LÉNYEG  I  DR. GYŐRI BLANKA ROVATA

Dr. Győri Blanka   I   csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, pszichoterapeuta szakorvos, Balatonalmádi 

A COVID-19-járvány gyermekek és 
kamaszok mentális egészségére 
gyakorolt hatása 
Cikkreferátum
(Review: Mental health impacts of the COVID-19 pandemic on children and youth – a systematic review)
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Az iskolabezárások és a távolságtartás elmagányosodás-
hoz vezethet, ami 63 tanulmány szerint összefüggést mu-
tat a szorongás és a depresszió kialakulásával. Az otthon 
töltött idő megnövekedésével a gyermekek egy csoport-
ja a felnőttekre nehezedő gazdasági hatások, fokozódó 
stressz hatására kialakuló szerhasználat vagy családi erő-
szak szenvedő alanyává válhat. Végül a megnövekedett 
internet- és közösségimédia-használat is összefüggést 
mutat a gyermekek és serdülők mentális egészségi prob-
lémáival. 

A mentális támasz iránti igény lezárások idején megfigyel-
hető növekedése ellenére a 6, sürgősségi ellátási adatokat 
elemző cikk alapján a sürgősségi ellátás igénybevételének 
gyakorisága kifejezetten csökkent. Ez a csökkenés való-
színűleg a kormányzatok által a COVID-fertőzések számá-
nak csökkentése érdekében javasolt viselkedésre, a zsú-
folt és koronavírus-fertőzés tekintetében potenciálisan ve-
szélyes helyek elkerülésére vezethető vissza. A gyermek-
gyógyászati mentális tünetekkel kapcsolatos sürgősségi 
megjelenések száma azonban a lezárás kezdeti időszaka 
után fokozatosan emelkedésnek indult, majd meg is ha-
ladta a lezárások előtti időszak mutatóit; ez azt jelenthe-
ti, hogy a hosszú lezárások időszaka a gyermekek és ser-
dülők mentális egészségére kedvezőtlen hatással lehetett.

A COVID-19-járvánnyal kapcsolatos nagyszámú híradás 
fogyasztása összefüggést mutatott a depresszív és szo-
rongásos tünetek gyakoribbá válásával, azonban a jár-
vánnyal és következményeivel kapcsolatos megfelelő tá-
jékozottság csökkentette a szorongásos és depresszív tü-
netek előfordulási gyakoriságát. Ezek az adatok rávilágí-
tanak arra, hogy a hagyományos és a közösségi médiának 
fontos szerepe van a naprakész információk közvetítésé-
ben, ám túlzott használatuk negatív hatással lehet a gyer-
mekek és serdülők mentális egészségére.

Több tanulmány adatai alapján a testmozgás, a családi 
összetartás és a társadalmi támogatottság kedvező ha-
tással volt a mentális egészségre, növelve a stressztűrő 
képességet a pandémia alatt. A védőhatást kifejtő visel-
kedési formák – a megfelelő fizikai aktivitás, a napi ru-
tin, a megfelelő alvás és táplálkozás – pozitív összefüg-
gést mutatnak a gyermekek és serdülők szociális és érzel-
mi egészségével, ezen faktorok befolyásolása egy lehet-
séges beavatkozási pont lehet. A társadalmi támogatott-
ság, amely a gyermekek és serdülők egészségének fontos 
meghatározója, szintén összefüggést mutat az inszomnia, 
a depresszió és a szorongás alacsonyabb előfordulási 
gyakoriságával. A gyermekeknek és serdülőknek szüksé-
gük van a szociális támogatásra azokban a helyzetekben, 
amikor a személyes kapcsolatok hiányoznak. Az elszige-
telt társak virtuális találkozása és az iskolák szakaszos új-
ranyitása szabályozott személyes találkozásokkal a hosz-
szan tartó szociális izoláció következményeire jótékony 
hatással bírhat.

Kutatási lehetőségek a jövőben
Kevés tanulmány vizsgálta a gyermekek és fiatalok men-
tális tűrőképességét befolyásoló személyes és környe-
zettel összefüggő tényezőket a COVID-19-pandémia alatt. 
A hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet és a rassz, bár 
a rossz mentális egészség szempontjából mindkettő érde-
mi rizikótényező, a tanulmányok hiánya miatt nem képez-
te az összefoglaló témáját, azonban a jövőbeni kutatások 
fontos területét képezheti.

A lehetséges kockázati és protektív tényezők és a gyer-
mekek és serdülők mentális egészségére kifejtett hatá-
sok mélyebb elemzéséhez elengedhetetlenül szüksége-
sek további hosszmetszeti vizsgálatok és kontrollcsopor-
tok bevonása. A hosszmetszeti vizsgálatok segítségével 
értékelhetnénk a pandémiás nyomás és a mentális prob-
lémák közötti összefüggéseket, és azonosíthatnánk, mely 
betegcsoportoknak lenne további szükségük pszichés 
gondozásra, kezelésre vagy prevenciós beavatkozásra a 
pandémia és a következményes intézkedések enyhülésé-
vel.

A közleményben tanulmányozott cikkekben a depresz-
sziót, szorongást és más mentális tényezőket nem egy-
séges vizsgálati és értékelő módszerekkel vizsgálaták. 
Az eredmények pontosításához nélkülözhetetlen len-
ne a COVID-19 mentális hatásait mérő, újonnan beveze-
tett eszközök használata, mint a Koronavírus-szorongási 
skála (Coronavirus Anxiety Scale), a Kérdőív a koronaví-
rus hatásairól és az egészségről (Coronavirus Health and 
Impact Survey –  CRISIS) vagy a COVID-19-félelemskála 
(Fear of COVID-19 Scale). További adatgyűjtés, mint pél-
dául a COVID-MINDS, amelynek során a koronavírus-jár-
ványhoz kapcsolódó hosszmetszeti mentális egészségi 
kutatások adatait összesítik, segíthet a pandémia és le-
hetséges jövőbeni krízishelyzetek globális hatásának ér-
tékelésében.

Összefoglalás
A COVID-19-pandémia gyermekek és serdülők mentális 
egészségére kifejtett hatása jelentős, ezért a döntéshozók 
és gyakorló orvosok számára aggodalomra adhat okot. 
A világjárvány folytatódik, ezért fontos lehet a pszichés el-
látás elérését megkönnyítő és a társadalmi kapcsolatok 
fenntartását elősegítő intézkedések bevezetése. Ugyan-
csak fontos lenne az aránytalan terheket elszenvedő csa-
ládok, gyermekek és serdülők azonosítása és segítése, a 
gyermekek és serdülők hosszú távú mentális egészség-
romlásának megelőzése. Végezetül, a pandémia lehető-
séget nyújt az egészségügyi ellátás pandémia előtti hiá-
nyosságainak feltárására és lehetséges javítására.
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Az interjúra készülve nagyon sok dicsérő bejegyzést találtam 
a Facebookon, az egyik szerint „a doktor úrnak van egy kisu-
gárzása, a gyerekek valamilyen csoda folytán nála nem sírnak”. 
Tényleg nem sírnak nálad a gyerekek?
Nem az én érdemem, hanem inkább veleszületett készsé-
gem a gyerekekhez való pozitív hozzáállásom. Ezt a külvi-
lág sok esetben infantilizmusnak éli meg, én inkább úgy 
érzem, hogy sikerült a gyermekkoromból megtartanom 
azt a látszólag lényegtelen dolgok iránti szeretetet és lel-
kesedést, amely sok felnőttből az évek során kiveszik. Na-
gyon sokat bohóckodom a gyerekekkel a rendelőben, így 
sokkal jobb kedvük lesz, és persze nekem is. Mindig is úgy 
tartottam, hogy ha valaki elvégez egy feladatot – legyen 
az akármennyire kellemetlen vagy fájdalmas is önmagá-
ban –, miért ne végezhetné el jókedvűen és nevetve.

Édesapád, dr. Zonda Tamás neves pszichiáter, édesanyád bel-
gyógyász. Mikor döntötted el, hogy orvos szeretnél lenni?
A pályaválasztásomat determinálta, hogy a balassagyar-
mati kórház női idegosztályának – ahol apukám dolgo-
zott – egyik szolgálati lakásában éltem hatéves koromig. 

A kórházi környezet, a fertőtlenítőszag, a betegek, a fehér 
köpeny számomra a mindennapokat jelentette, biztonság-
ban és otthon éreztem itt magam. A szüleim nagyon sokat 
dolgoztak, így a gyógyítómunkába – fizikai közelsége mi-
att – szinte naponta bepillantást nyertem. Tehát igen erős 
volt ez az imprintinghatás. Ehhez képest másodrangú az, 
hogy apai vonalon már a 19. század közepe óta apáról fi-
úra száll az orvosi hivatás. Viszont gyermekgyógyász én 
vagyok az első a famíliában. 

Néhány éve rendszeresen végzel egyszemélyes egészségügyi 
missziót Kárpátalján…
Ukrajnában katasztrofális állapotban van az egészség-
ügy, ami a gyerekeket is érinti. Ennek egyik következmé-
nye az időről időre kiújuló járványok, legutóbb kanyaró és 
polio, ezenkívül kimutatták diftériás betegségek halmozó-
dását is egyes közösségekben. Ezért határoztam el, hogy 
a magam tehetségével és erejével megpróbálok valame-
lyest változtatni ezen. Teljesen egyedül, egy-egy faluban 
20–50 gyermek vizsgálatával és oltásával kezdődött min-

den négy évvel ezelőtt. Gyakran sebté-
ben berendezett, addig nem használt, fű-
tetlen helyiségekben dolgoztam különfé-
le helyszíneken, sok helyen még víz sem 
volt. Eleinte sok akadályba és ellenállás-
ba ütköztem, ezek visszatekintve már leg-
inkább jó kalandnak tűnnek. Ehhez ké-
pest mostanra Beregszászon lett egy kö-
rülbelül 60 négyzetméteres református 
gyülekezeti terem, ahol berendeztünk egy 
állandó rendelőt számítógéppel, fénymá-
solóval. Munkácsról besegít két kolléga-
nő, és van egy nagyon ügyes asszisztens-
nő, akinek a tizenhat éves fia kezeli az ad-
minisztrációt. Fiam, Bese és nagylányom, 

A VILÁG EGYETEM  I  DR. FÁBIÁN DÓRA ROVATA

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

Praxis – misszió – gitár 
Előző alkalommal Svájcban jártunk, ahol betekintést nyerhettünk egy gazdag or-
szág egészségügyi rendszerébe. Most egy kicsit keletre megyünk, idegenveze-
tőnk dr. Zonda Igor budapesti házi gyermekorvos, aki napi munkája és magánren-
delése mellett rendszeresen utazik Kárpátaljára, hogy az ottani magyar betegek-
nek segítsen. Az ötvenhárom éves gyermekgyógyász-allergológus három gyer-
mekével és nyelvtanár feleségével Budapest XII. kerületében él, ha idejük engedi, 
szívesen töltik a hétvégét balatonfőkajári házukban.
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Csenge is volt már velem segíteni. A betegek szervezése 
is szép lassan kialakult. A beregszászi református paró-
kia szervez mindent telefonon és Facebook-csoportokon 
keresztül. Beregszász járási székhely viszonylag jó köz-
lekedéssel, így a környező falvakból is tudnak jönni be-
tegek. De legutóbb 200 kilométerről, a Lvivi területről is 
jött egy család. A legfőbb cél az oltások beadása, sajnos 
nem ritka eset a teljesen oltatlan tizennégy éves kamasz. 
Szinte minden idősebb gyerek számára egyedi oltási ter-
vet kell készíteni, és nemritkán négyesével adni a vakci-
nákat, minden végtagba egyet. A legkönnyebb dolgunk a 
csecsemőkkel van, mert őket egyszerűen úgy oltjuk, mint-
ha Magyarországon születtek volna. Sok a visszajáró be-
tegünk, és egyre többen vannak, akiknek minden oltását 
mi adtuk a magyar oltási rend alapján. Jó néhány gyere-
ket sikerült már kiszűrnünk mindenféle betegséggel, de a 
további sorsuk már nehéz. Akit tudunk, ott helyben diag-
nosztizálunk és gyógyítunk kivitt gyógyszerekkel: atópiás 
dermatitisz, enurézis, asztma. Többeket Magyarország-
ra kellett áthozni műtétre vagy kivizsgálásra. Az áthozott 
gyerekek ellátásában hatalmas segítséget nyújtott többek 
között Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigaz-
gatója, Fogarasi András gyermekneurológus és Vástyán 
Attila, kiváló gyermeksebész. Az elmúlt négy év számok-
ban: 25 alkalom, 3100 orvos-beteg találkozás és 4800 be-
adott vakcina.

Hogyan szerzed be a szükséges eszközöket?
Természetesen a saját erőforrásaim végesek, mindezt 
csak nagylelkű és elkötelezett magánszemélyek támoga-
tásával tudom végezni. Ezek között az első helyen emlí-
tem meg a lelkes és áldozatkész házi gyermekorvos bará-
taimat, akik nevét itt felsorolni nagyon hosszú – és hála 
Istennek, egyre hosszabb – lenne, de ezúton is nagy sze-
retettel köszönöm meg minden eddigi segítségüket, a fen-
ti eredmények csak a hozzájárulásukkal tudtak megvaló-
sulni. Hazatéréseim után mindig első dolgom személye-
sen megköszönni a segítségüket.

A mostani járványhelyzetben a háziorvosok igencsak leterhel-
tek, honnan merítesz erőt mindehhez?
Életem szerves része lett ez a munka és nagyon hiányoz-
na, ha nem mehetnék. Kéthavonta járok Beregszászra, 
olyankor három vagy négy napot dolgozunk reggel kilenc-
től este hat óriáig. Nagyon hálás vagyok a családomnak, 
hogy vállalja az áldozatot a távollétemért. A kinti mun-
ka nagyon más, mint az itthoni mindennapjaink, teljesen 
más körülmények, más kihívások, más sikerek és kudar-
cok között kell helytállni. Lelkileg hihetetlenül feltöltődve 
térek haza minden alkalommal, nagy erőt ad a sok szere-
tet, a hálás arcok és a mosolygó gyerekek, a kis kedves 
ajándékok és a négy év alatt szerzett sok-sok kárpátaljai 

barátom. Persze én is elfáradok, ilyenkor 
eszembe jutnak Jézus szavai: „Aki pedig 
csak egy pohár friss vizet ad is inni egy-
nek a legkisebbek közül, mert az én ta-
nítványom, bizony mondom nektek: nem 
marad el jutalma.”

Konferenciákon több alkalommal hallhat-
tunk gitározni. A napi munka és a misszió 
mellett marad időd gyakorolni?
A gitározás számomra a tökéletes kikap-
csolódás, közben elfelejtem minden gon-
domat, bajomat. Sajnos az utóbbi két év-
ben a járvány miatt ritkán – inkább csak 
nyáron – tudtam közönség előtt játsza-
ni a jazztriómmal, de remélem, ebből a 
szempontból is jobb idők jönnek…
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Engedjék meg, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövet-
sége (MOSZ) megbízásából és képviseletében egy jogszabály 
változásával összefüggő, - meglátásunk szerint közös problé-
mánkra - hívjam fel szíves fi gyelmüket.

A MOSZ megalakulásától kezdődően (1991) vezető stratégiai 
elemének tartja az orvos- gyógyszerész-páciens kapcsolatok 
felépítését, fejlesztését és intézményessé tételét. Ezzel össze-
függésben nagyon fontos, hogy együtt tudjunk gondolkodni a 
gyemekgyógyászatban jelentős szerepet betöltő magisztrális 
úton rendelhető gyógyszerkészítmények területén várhatóan 
jelentkező kérdésekben is.

2021. július 07-én hatályba lépett a 30/2021. (VII.6.) EMMI ren-
delet, azonban 2022. január 31-ig érvényes a FoNo VII. is, azzal 
a megkötéssel, hogy az át nem vett régi FoNo-s előiratok rende-
lésekor ki kell írni, hogy FoNoVII. (pl. Ung antiphlog pro infante 
FoNoVII.) szerint.

A megújítás motorja a szakmai irányelveknek megfelelő 
receptúrák kidolgozása volt. Ezek szükségességével egyet-
értünk, azonban a napi gyakorlatban több ponton kritikusnak 
érezzük a megvalósítását, ezekre szeretném felhívni a fi gyel-
met. A készítmények kiemelése nem teljes, igyekeztem a gya-
korlatban előfordulókra fókuszálni.
• Az új FoNo elektronikus kiadású, az OGYÉI honlapjáról lehet 

letölteni/olvasni, így a print kiadáshoz szokott kollégáknak ez 
kényelmetlenebb és egy laborban nem is életszerű.

• Technológiai változások kerültek bevezetésre a szemészeti ké-
szítményeknél, a steril szűrés. Az ehhez szükséges membrán-
szűrő költsége jelenleg bizonytalan fi nanszírozású,  így elkép-
zelhető, hogy a szemészeti készítményeket megemelkedett 
áruk miatt a betegek nem fogják tudni egyszerűen kiváltani.

• Új készítmények kerültek kidolgozásra, amelyek összetevő-
inek beszerezhetősége és fi nanszírozási kérdések (a NEAK 
árak nem mindig fedezik a tényleges beszerzési árakat) 
miatt jelenleg nem tudjuk, hogy elkészíthetők lesznek-e. 
(Butyrum vegetale, Cremor ad manum, Cremor chlorhexidini 
0,5%, Cremor hydratans cum vit A et E, Cremor hydratans 
et nutritivus, Nasogutta triamcinoloni cum xylometazolino, 
Pulvis magnesii 100mg). Javaslom, hogy új készítmény ren-
delésekor érdeklődjenek a környékbeli gyógyszertárban ezek 
elkészíthetőségéről.

• Néhány régi készítmény a korszerűsítés miatt megváltozott 
receptúrával készül. Ez kívánatos, de pl. a megszokott íz változ-
hat: Elix. thymi comp brómmentes, Pasta antirheumatica és 

Susp. siccans bórsavmentes, Mixt. pectoralis efedrinmentes, 
Gutta ethylmorphini ízesítetlen lesz.

• Bórsav/bórax kérdéskör: A bórvegyületek reproduktív károsító 
és utódkárosító hatásai miatt több készítmény
• törlésre kerül: Ung ad vulnera, Ung neonatorum, Ung 

antiphlog. pro infante, Oleum borozinci, Sol. castellani.
• dózisa módosításra kerül (csökken): Vasel. acidi borici, 

Sol. acidi borici, Ung boraxatum
• felhasználása korlátozva lesz: 2 éves kor alatt nem adha-

tó, terhes/szoptató nőknek nem adható intravaginálisan 
sem, sérült/nagy felületen nem alkalmazható, Ung. nasale 
12 év felett használható.

A törlésre került készítményeket csak tételesen felírva lehet majd 
rendelni/kiadni január 31. után. Az irányelvek miatt a bórsav/bó-
rax tartalmú receptúrák vénykötelesek lesznek (+) és életkor sze-
rint napi felhasználású mennyiségek kerülnek meghatározásra, 
ami alapján a gyógyszerésznek adagellenőrzést kell végeznie kül-
sőleges készítményeknél is. A bórsav és bórax gyermekgyógy-
ászatban popsikenőcsként, felnőtteknél gyakran nőgyógyászati 
helyi készítményekben fordul elő. Popsikenőcsre alternatívát je-
lent az Ung. dermatoprotectivum pro infante (OTKI kenőcs vagy 
Ung. antiphlogist. pro infante bórmentes változata), Ung. nystatini 
(ha tényleg gomba van) vagy a korábbi receptúrákból a bór elha-
gyása. A bőrvédő, zsírozó, bőrtápláló hatás így is megmarad. 

• Az efedrin felhasználása is módosul: csak kúp és kenőcs ké-
szülhet belőle, így megszűnik az efedrines orrcseppek, magiszt-
rális osztott por előiratok, efedrines köptetők rendelhetősége. 
Orrcsepp helyett a FoNo VIII-ban hivatalos lett a Nasogutta 
triamcinoloni cum xylometazolino, bár ehhez alapanyagot 
még nem lehet beszerezni, így maradnak a gyári készítmények. 
Az efedrin stimuláns hatása miatt sok a visszaélés, illetve a 
mellékhatások miatt egyet kell értenünk azzal, hogy a néhol di-
vatos fogyiporok és efedrines köptetők ideje lejárt.

• Egyéb fontos megszűnő vagy már korábban megszűnt ké-
szítmények: Glycerin. borax., Sol. antisudorica, Spars. 
hexachloropheni, Supp. antipyretica, Susp. anaethetica, Ung 
contra rhagad. mamillae.

• Az elektronikus kiadás természetesen hasznos: nagyon jól ke-
reshető benne az információ. Megtalálhatjuk az új, a megszűnt 
és a megváltozott előiratokat is listában. Mindenkit biztatok az 
olvasására. Ugyanakkor azt érzem, hogy az anyag vaskos, 
nem „szabadidőbarát”. Kérdés esetén forduljanak bizalommal 
az ismerős gyógyszerész kollégákhoz vagy akár a szerzőhöz.

KITEKINTŐ  I  BRAUN HELGA ROVATA

Dr. Nagy Éva   I  szakgyógyszerész, a MOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnöke

Gondolatok az új szabványos 
vénymintagyűjteményről (FoNo VIII.)
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Dr. Győri József  I  házi gyermekorvos, Budapest   

Spirituális anamnézis – 
avagy ismerjük-e a praxisunkhoz 
tartozó családokat? 

PRAXISMENEDZSMENT  I  DR. PÁTRI LÁSZLÓ ROVATA

A spiritualitás, a hit, a vallás vajon elfelejtett tényező vagy 
ismét tabutéma az orvostudományban? Ha igen, akkor mi-
ért? Ha nem az, akkor miért nem foglalkozunk vele többet? 
Miért nem törekszünk arra a praxisban, hogy a családo-
kat az élet minden területén a lehető leginkább megismer-
jük, és a leghatékonyabban támogassuk holisztikus szem-
léletben?

Tudom, ezek nem egyszerű és nem röviden megválaszol-
ható kérdések. Nem is lehet felvállalni, hogy egy rövid cikk-
ben megkíséreljük megadni a válaszokat, hiszen óriási 
szakirodalmi anyaga van a téma csupán természettudo-
mányosan vizsgálható részének is, a társadalomtudomá-
nyokat nem is említve.

Mégis érdemes az alapellátásban dolgozó gyermekorvo-
soknak felvetni a kérdéseket annak érdekében, hogy ki-ki 
saját maga válaszokat keressen, és a szakmán belül is to-
vábbi megbeszélések, eszmecserék folyjanak ebben a fon-
tos témában.

A rovat felelősének megtisztelő felkérését elfogadva, ezzel 
az írással arra törekszem, hogy a cikket végigolvasó és raj-
ta elgondolkodó alapellátó gyermekorvosokat inspiráljam.

Nem vállalkozom tehát most áttekintő, tudományos igé-
nyű írásra a téma nagysága, gazdagsága és bonyolultsá-
ga miatt, és azért sem, mert magam nem vagyok kutató-
ja, szaktekintélye a területnek. Gyakorló orvosként, a spiri-
tuális dimenziót fontosnak tartó szakemberként azonban 
felismertem, hogy az emberekkel való foglalkozás során a 
mindennapi munkánkban sem elég, ha csak a fizikális és a 
pszichés vonatkozásokra koncentrálunk, és nem törődünk 
a spirituális dimenzióval; azzal, amely nem csupán szer-
vesen lényünkhöz tartozik, hanem alapvető fontosságú ré-
szünk, életünkben sok dolgot meghatároz, befolyásol, mó-
dosít – többek között éppen a fizikális és pszichés jóllétet, 
illetve betegséget.

Kezdjük hát néhány igen egyszerű eldöntendő, azaz igen-
nem kérdéssel.

A vallásos elkötelezettség és gyakorlat vajon előnyös ha-
tással van-e az egészségre?
Amennyiben igen, akkor 

1. etikus és helyes-e ezt fi gyelembe venni és támogatni a 
mindennapi betegellátás során?

2. nem etikátlan-e fi gyelmen kívül hagyni vagy ellenezni 
az ilyen elkötelezettséget?

1999-ben egy Budapesten rendezett tudományos konfe-
rencián a meghívásunkra Amerikából érkező klinikus és 
kutató ezekkel a kérdésekkel kezdte előadását a több száz 
fős szakmai publikum előtt. Ezután részleteiben foglalko-
zott a hit és egészség tudományos kérdéseivel, tanulmá-
nyaival, meggyőző adatokat, saját kutatási eredményeket 
mutatott be.

A Washingtonból érkező Dale Matthews professzor publi-
kációi késztettek arra, hogy keressem a témával foglalko-
zó tudományos közleményeket, megismerjek néhányat a 
terület kiváló magyar és külföldi szakemberei közül, majd 
megbeszéléseket, konferenciákat szervezzek a hazai szak-
mai körök – elsősorban az orvostársadalom – számára, és 
számos fórumon ismertessem a spiritualitás és az egész-
ségi állapot kapcsolatáról megjelent adatokat.

Azóta eltelt két évtized. Elképesztő változások mentek és 
mennek végbe a világban az élet minden területén. Adó-
dik a kérdés: napjainkban van-e még egyáltalán szerepe a 
hitnek, spiritualitásnak, vallásnak? A kutatások továbbra 
is azt mutatják, hogy igen, méghozzá fontos szerepe van. 
Akármilyen tempóban rohan is az élet, akármennyi kütyü 
vesz is körül minket, akármennyi időt és energiát fordítunk 
is arra, hogy a lehető legtájékozottabbak legyünk a világ 
lehető legtöbb területén, az élet értelme mindig is foglal-
koztatta az emberiséget, és ez alapvetően a mai nemze-
dékekre is igaz. Egy magyar kutató szerint a racionális ter-
mészettudomány ezeket a felvetéseket felelet nélkül hagy-
ja, a vallás és a spiritualitás pedig érvényes válaszokat fo-
galmaz meg ezekre a kínzó kérdésekre. Szociológiai szem-
pontból szerinte a vallás éppen a válaszkészsége miatt ma-
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radt és marad fenn, bár jelentősége Észak-Amerikában és 
Európa nagy részén folyamatosan csökken. A „hagyomá-
nyos” formák mellett újabb mozgalmak, csoportok megje-
lenésével is találkozunk, és nem elhanyagolható „a maga 
módján vallásos” kategóriával leírható populáció sem.

2015-ben jelent meg a HGYE gondozásában Az elsődleges 
gyermekorvoslás gyakorlata című kézikönyv, amelynek 
egyik fejezetében írhattam erről a témáról. Az azt megelő-
ző években pedig több alkalommal gyermekgyógyász-rezi-
denseknek tarthattam csoportfoglalkozás keretében há-
romórás interaktív képzéseket.

Mi, alapellátó gyermekorvosok nem csupán a gyermekkel, 
hanem a szüleivel, a testvéreivel, esetenként a kiterjedt 
családjával is kapcsolatba kerülünk. Alapvető fontosságú, 
hogy tisztában legyünk a spiritualitás egészségre, beteg-
ségre gyakorolt hatásaival, de legalábbis pácienseink el-
látása során figyelembe vegyük, és a megfelelő helyen és 
súllyal kezeljük a spirituális dimenziót.

Defi níciók
A szakirodalomban a mai napig nehézséget okozhat az a 
sok fogalom, amelyet az egyes szerzők különböző módon 
definiálnak, aztán átfedéssel használnak, sokszor pedig 
szinonimaként is említenek. Magyarul a spiritualitás, a hit 
és a vallás-vallásosság a legtöbbet említett kategória (an-
gol megfelelői: spirituality, faith, religion-religiosity).

Ebben a cikkben – sok szerzőhöz hasonlóan – a spirituali-
tást leginkább az életet nagymértében, sokszor alapvetően 
meghatározó belső hit-, meggyőződésrendszerként (amely 
minden esetben a transzcendenst keresi, azzal kíván kap-
csolatba lépni), a vallásosságot pedig a hit megélése for-
májaként, keretrendszereként, színtereként használom.

Az intrinsic és extrinsic spiritualitás fogalmát még a hat-
vanas években vezették be, azóta a kutatások próbálták 
pontosítani a fogalmakat, amelyeket több szerző is hasz-
nál a publikációkban. Igen erős leegyszerűsítéssel az 
intrinsic spiritualitás a belső hitet, meggyőződést (más 
szerzőknél: spiritualitás), az extrinsic spiritualitás pedig 
a hit megélésének mikéntjét (más szerzőknél: vallásos-
ság) jelenti. A különböző kombinációk figyelembevételé-
vel az emberek négy csoportját lehet megkülönböztetni 
aszerint, hogy az intrinsic és extrinsic spiritualitás jellem-
ző-e az egyénre:

1. Intrinsic +, extrinsic + (valaki tehát belsőleg meggyőző-
dött hívő-spirituális, és hitét-vallását közösségben is 
megéli – belső meggyőződésből él az ottani szabályok, 
keretek szerint)

2. Intrinsic –, extrinsic – (az egyénnek nincs belső meggyő-
ződése, és hívő-vallási közösséghez sem tartozik)

3. Intrinsic +, extrinsic – (gyakran úgy jellemzi magát, hogy 
a „maga módján hívő-vallásos”, spiritualitása megélésé-
nek nincs közösségi formája, nem követ szervezeteket, 
csoportokat)

4. Intrinsic –, extrinsic + (belső meggyőződés-hit nélkül 
tartozik valamely spirituális-vallási-hívő csoporthoz, és 
igyekszik követni annak szokásait, elvárásait, életformáját)

Mit mutatnak az adatok
Amint azt a bevezetőben már írtam, igen elnagyolva soro-
lok fel egy-egy adatot, és vállalom, hogy ez nem egy tudo-
mányos publikáció, hanem figyelemfelkeltés, további gon-
dolkodásra ösztönzés.

Viszonylag igényes, nagy időszakot és sok tanulmányt ösz-
szefoglaló munkák már 1990 körül születtek – akkor fő-
ként Észak-Amerikában, a keresztény népesség körében. 
A Journal of Family Practice-ben tíz év alatt megjelent, a 
hitbeli elkötelezettség hatásait vizsgáló közleményeket át-
tekintve azt találták, hogy 81%-ban pozitív, 15%-ban sem-
leges és csupán 4%-ban negatív összefüggés van az elkö-
telezettebb-mélyebb vallás-hit és az egészségi állapot kö-
zött. Más szerzők a vezető pszichiátriai folyóiratok vallá-
sos hitet tanulmányozó közleményeit átnézve 83%-ban po-
zitív, 14%-ban semleges és 3%-ban káros kapcsolatot talál-
tak a hit és a mentális egészség között.

A szakterület talán legismertebb kutatója, Harold G. Koenig 
2001-ben állította össze a téma első kézikönyvét, amely-
ben már több mint 1200 tanulmányt és 400 összefogla-
ló közleményt elemzett, összegzett. A mű 2012-es máso-
dik kiadása a további évek során publikált vizsgálatokból 
levonható következtetéseket is elemzi. A szerző megálla-
pítja, hogy 60-80%-ban a spiritualitás (vallásos hit) és az 
egészségi állapotot jellemző egyes paraméterek között po-
zitív összefüggés mutatható ki.

Magyarországon is számos közlemény jelent meg ezen a 
területen főként az ezredforduló után. Mindig veszélyes ne-
veket kiemelni, mert óhatatlan, hogy arra érdemesek kima-
radnak a felsorolásból, ezért felsorolás nem is következik, 
csak Kopp Mária nevét említem, akinek meghatározó sze-
repe volt a hazai kutatásokban (Hungarostudy) és oktatás-
ban is.

A világszerte publikált adatok meggyőző többsége azt mu-
tatja, hogy a vallásos elkötelezettség jótékony szerepet 
játszik

• a mentális és fi zikális betegségek megelőzésében,
• a velük való megbirkózás megkönnyítésében (coping),
• a betegségből való felgyógyulás elősegítésében.

„Hatásmechanizmus”
A gyógyszertan területén elsősorban a biokémiai, életta-
ni folyamatokat vizsgálják és elemzik, és ezek is rendkívül 
bonyolultak. Talán még sokkal nehezebb – és kevésbé eg-
zaktnak tűnő – feladat annak taglalása, hogy a vallásos hit, 
spiritualitás pontosan milyen folyamatokon keresztül hoz-
za létre azokat a pozitív változásokat, amelyekről a tanul-
mányok szólnak. Általában „egyszerű”, csupán biokémiai, 
élettani válasz nem adható.
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A szerzők jó része egyetért abban, hogy a leginkább pozitív 
hatása annak van, ha valakinél az intrinsic és extrinsic spi-
ritualitás is fennáll, létezik. Ezt egyszerű nyelvre lefordítva 
úgy lehetne leírni, hogy van egy belső meggyőződése, hite 
(spiritualitás), és ezt közösségi formában is megéli (vallá-
sosság). Számos elemzés, felsorolás, táblázat, folyamat-
ábra létezik annak bemutatására, hogy a mélyebb hit ho-
gyan fejtheti ki hatását a mentális és fizikális egészségre. 
A szerzők arra törekszenek, hogy kizárólag azokat a fakto-
rokat tüntessék fel, amelyek a természettudományok szá-
mára is megközelíthetők, mérhetők, ezért nem foglalkoznak 
hitbeli tanításokkal, tartalmakkal. Megállapítják, hogy a hit 
pozitív hatással van a mentális egészségre, a hívők szoci-
ális támogatottsága kifejezettebb, és (általában) egészsé-
gesebb életet élnek. Ez a három tényező pedig jelentős ha-
tással van – többek között – a stresszhormonokra, az im-
munrendszerre, a vegetatív idegrendszerre, és jótékonyan 
befolyásolja a betegséghez való hozzáállást, a kezelésben 
való együttműködést, valamint kisebb a kockázata valami-
féle veszélyes életmódnak. Mindezek pedig gyakorlatilag 
minden szervrendszerre hatnak, és a kutatások adatai sze-
rint protektív faktorként szerepelnek az egyes betegségek-
kel szemben.

Természetesen nem tekinthető lezártnak a kutatás ezen a 
területen sem. A szakemberek egyetértenek abban, hogy 
sokkal jobban meg kell ismerni azokat a mechanizmuso-
kat, amelyek szerepet játszanak a hit és az egészség kap-
csolatában.

Spirituális anamnézis
A gondos anamnézis minden olyan területet érint a pá-
ciens életében, amely az egészségi állapot, a gyógyulás-
rosszabbodás tekintetében szóba jöhet.

Mindeddig azt igyekeztem érzékeltetni, hogy a spirituali-
tás lényeges szerepet játszik az ember egészségi állapotá-
ban. Miért van az, hogy a mindennapi orvosi gyakorlatban 
mégsem esik szó erről? Miért maradnak ki olyan kérdések, 
amelyek adott esetben az ember egész életét meghatáro-
zó területekre kérdeznek rá? A válasz talán az, hogy azért, 
mert senki nem tanította, hogy ez fontos lehet. Valóban, 
manapság hazánkban – a legtöbb országhoz hasonlóan 

– csak elvétve lehet hallani arról, hogy a kezelőorvosoknak, 
az egészségügyi szolgáltatóknak azzal is tisztában kell 
lenniük, hogy a páciensnek milyen a spirituális érdeklődé-
se, hitbeli meggyőződése, vallásos gyakorlata. Valahogy 
tehát rá kell kérdezni a beteg hitéletére, és ezt nevezzük 
spirituális anamnézisnek.

A kutatók számos (igen bonyolult) kérdőívet dolgoztak ki 
annak érdekében, hogy különböző csoportokat lehessen 
meghatározni, majd elemezni, összevetni őket, és követ-
keztetéseket levonni. A mindennapi gyakorlatban azonban 
már néhány célzott kérdés is megfelelő tájékozódást ered-
ményezhet. Mik tehát a spirituális anamnézis javasolt kér-
dései? Nézzünk két egyszerű példát a szakirodalomból!

Egy 1999-es amerikai belgyógyászati ajánlás szerint a sú-
lyos állapotban, halálos betegségben szenvedőket kezelő 
orvosok tegyék fel a következő kérdéseket:

• Fontos-e önnek ebben a betegségében a hit 
(vallás-spiritualitás)?

• Fontos volt-e eddig önnek élete más területein 
a hit (vallás-spiritualitás)?

• Meg tud-e beszélni hitbeli kérdéseket valakivel?

• Szeretne-e hitbeli kérdésekről beszélni itt 
az ellátás során valakivel?

Koenig a mindennapi pszichiátriai gyakorlatban a követke-
zőket kérdezi:

• Milyen gyakran jár templomba-gyülekezetbe 
vagy más egyházi összejövetelekre?

• Milyen gyakran szán időt az imádságra, bibliaolva-
sásra (-tanulmányozásra), elmélkedésre?

• Tapasztalja-e, hogy Isten jelen van az életében?

A kutató és egyben gyakorló orvos szerző a hatalmas 
mennyiségű irodalmi adat és saját kutatásai alapján arra a 
meggyőződésre jutott, hogy minden orvos munkájának le-
gyen része a spirituális anamnézis fölvétele. Évtizedek óta 
azon dolgozik, hogy ezt minél szélesebb körben ismertes-
se, propagálja.

Spirituális anamnézis a gyakorlatban
Gyermekorvosi praxisomban mintegy húsz éve veszek fel 
spirituális anamnézist. Természetes módon adódik ennek 
lehetősége egy újszülött első vizsgálatakor vagy egy páci-
ens praxisba való bejelentkezésekor, amikor amúgy is je-
lentős időt fordítunk a találkozásra, és az anamnézis során 
a családtagok egészségi állapotára vonatkozó egyéb kér-
déseket is feltesszük.

Saját tapasztalatom egyezik az irodalmi adatokkal, misze-
rint akkor kaphatjuk a legpontosabb képet a család spiritu-
alitásáról (hitbeli meggyőződéséről, vallásos elkötelezett-
ségéről), ha rövid, célzott kérdéseket teszünk fel

• a transzcendentális érdeklődésről,
• a belső meggyőződésről, gyakorlatról,
• a társas kapcsolatokról.

Mindennapi gyakorlatomban – megfelelő bevezetés után 
– az alábbi kérdéseket alkalmazom (ezt HIT-sémának ne-
veztem el):

• H (hit): Hisz-e Istenben vagy valamilyen természet-
feletti valóságban?

• I (imádság): Hogyan tart kapcsolatot azzal, akiben 
hisz? Szokott-e imádkozni? Ha igen, milyen rendsze-
rességgel? 

• T (társak): Van-e közösségi formája hite megélésé-
nek? Milyen rendszerességgel, milyen formában?
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A kérdésekre kapott válaszok segítenek abban, hogy kis 
pácienseink családjáról tájékozottabbak legyünk, és az el-
látás során számukra megfelelőbb módon tudjunk segítsé-
get nyújtani. A legélesebb élethelyzeteket egy-egy súlyos 
betegség kapcsán tapasztalhatjuk (malignitás, krónikus 
betegség, súlyos baleset, műtéti beavatkozás, mentális 
rendellenesség, pszichés betegség stb.). Rendkívül fontos 
azonban mindennapi tevékenységünk során is (védőoltá-
sok, gyógyszeres kezelés ajánlása, elfogadása vagy visz-
szautasítása, életmódbeli javaslatok megvalósítása stb.) 
tudnunk, hogy a praxisunkba tartozó páciensek és család-
tagjaik számára mik azok a meghatározó meggyőződések, 
értékek, amelyek szinte minden döntésüket befolyásolják, 
alakítják.

Most, hogy 2022-ben az alapellátó gyermekorvosok jelen-
tős része már praxisközösségben végzi tevékenységét, és 
ott a prevenciós munkában számos kérdőív is segítségük-
re van, érdemes volna kidolgozni egy egységesen használ-
ható kérdőívet a spiritualitásra vonatkozólag is. Ez a kér-
dőív természetesen a fenti három „alapkérdésnél” többet 
tartalmazna, így részletesebb, pontosabb, jobban elemez-
hető adatokat eredményezhetne. A szakirodalom számos 
validált kérdőívet tartalmaz, hazai viszonyokra kell össze-
állítani, adott esetben adaptálni egyet.

Mit tegyen tehát az alapellátást nyújtó gyermekorvos?
1. Vegye fel a spirituális anamnézist!

2. Tartsa tiszteletben, értékelje és támogassa páciense 
hitgyakorlatát!

3. Segítse a spirituális igények kielégítését!

Könnyen belátható, hogy ez a három dolog bárkitől elvár-
ható, ezek megtételéhez nem szükséges, hogy a szakem-
ber elkötelezett hívő, vallásos legyen.

A negyedik javaslatnál azonban szűkíteni kell kicsit az 
ajánlást.

4.  Abban az esetben, ha a spirituális anamnézis során 
kiderül, hogy orvos és páciense (annak családja) spi-
rituális tekintetben azonos meggyőződésű, esetleg 
hasonló gyakorlatot folytat, valamint a beteg megfe-
lelő élethelyzetben ezt kifejezetten igényli, az is java-
solható, hogy a kezelőorvos együtt imádkozzon a be-
teggel.

Mint minden egyéb orvosi beavatkozásnál, természetesen 
itt is alapelv, hogy mindent kizárólag a páciens (szülő) hoz-
zájárulásával, megfelelő érzékenységgel és az irántuk való 
tisztelettel tehetünk.

Végezetül térjünk vissza a bevezetőben feltett kérdésekre, 
és fogalmazzuk meg őket állításként az eddigiek összeg-
zéseképpen!

A spiritualitás, a vallásos hit nem lehet elhanyagolható té-
nyező vagy tabutéma az orvostudományban. Az adatok 
szerint a vallásos elkötelezettség és gyakorlat előnyös ha-
tással van a fizikális és mentális egészségre. Éppen ezért

1) jó gyakorlat és etikus, ha az orvos támogatja az ilyen 
meggyőződést és gyakorlatot;

2) helytelen és etikátlan dolog figyelmen kívül hagyni vagy 
ellenezni az ilyen elkötelezettséget.

Súlyos betegségével folytatott hosszú küzdelem után elhunyt az alapellátó gyer-
mekorvosok többsége által jól ismert Demjén Ági, akinek pótolhatatlan szerepe 
volt a HGYE életre hívásában, megszervezésében, működtetésében.

Védőnő volt, annak is etalon. Támogatta a családokat a betegségek okozta szoron-
gató gondok közepette, óvta a kicsiket és nagyokat a nevelési és gondozási hibák-
tól, védte őket, ha kellett, a bántalmazó környezettel szemben. Közel négy évtize-
den át tanította, nevelte a fi atal anyákat és apákat arra, miként kell jó szülővé vál-
ni. A védőnők azon csoportjához tartozott, akiket sem elöljárók, sem jogszabályok
nem tudtak eltéríteni attól a meggyőződéstől, hogy a gyereknek jó alapellátást 
csak orvos és védőnő valós együttműködése nyújthat. Értette, hogy orvos és vé-
dőnő csak egymás mellett, egymást erősítve, a gyerek kezét mintegy két oldalról 
fogva képes az elvárásoknak megfelelni.

Ez az alapállás vezette őt abban is, hogy mikor a területi gyermekgyógyászat léte a kilencvenes években nagy veszélybe 
került, az első hívószóra jött segíteni. Beállt, hogy munkája mellett végezze mindazokat a feladatokat, melyeket egy el-
szánt, de amatőr csapat elé a professzionális látszat megteremtése állított. Segítette a területi munkájukban magukra 
hagyott gyermekorvosok csapattá formálását, részt vett az adminisztrációban, a konferenciák rendezésében, szakmai 
lapunk készítésében. Intelligenciája, precizitása nélkül sem Kávészünet, sem Hírvivő, sem a HGYE imázsa nem lett volna 
olyan színvonalú, amilyenné lett. A minőséget, a fi nomságot, kedvességét és mosolyát adta nekünk, mindannyiunknak. 

Méltán választottuk a HGYE tiszteletbeli tagjává. Kedves Ági! Hiányozni fogsz!

Demjén Ágnes 
1954–2022
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Az alapellátó orvosok és szakdolgozóik bértámogatásáról több 
jogszabály is rendelkezik. Az alapvető rendelkezéseket tartalma-
zó kormányrendeletet[1] jelentősen módosította 2021-ben a pra-
xisközösségi kormányrendelet,[2] amely nemcsak a 2021., hanem 
a 2022. és 2023. év bértámogatási összegeiről is rendelkezett. 
A praxisközösségi kormányrendelet megjelenésekor a számítás 
alapelve az volt, hogy a szakdolgozónak a mindenkori garantált 
bérminimum összegét és a számára az egészségügyi munkakör-
ben eltöltött munkaévei alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) által kiutalt bértámogatás teljes összegét kell 
megkapnia, amit a szakdolgozó bérére, illetve annak járulékaira 
kellett fordítani.[3] Tehát nem a kifi zetendő bér végösszegéről ren-
delkezett, hanem arról, hogy mennyit kell minimum a vállalkozás-
nak a saját zsebéből a szakdolgozó bérére fordítani, és a NEAK 
mennyit ad ehhez (és járulékaihoz) hozzá (ez utóbbi összegről két 
évre előre nyilatkozott).
Egy 2021. december 22-én megjelent rendeletmódosítás azon-
ban a 2022. évi szakdolgozói bérstruktúrát alapvetően változtatta 
meg.[4] Eszerint a szakdolgozó összes bruttó bérének el kell érnie a 
2022. évben érvényes, a 256/2013. kormányrendeletben szereplő, 
az egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, 
valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblájában szereplő E kate-
gória – azonos mennyiségű munkaévhez tartozó – összegét, és a 
NEAK által fi zetett szakdolgozói bértámogatást teljes egészében 
a szakdolgozó bérére és annak járulékaira kell fordítani.[5]

Vagyis a rendeletmódosítás a bér végösszegének minimumát, il-
letve ebből a NEAK támogatás mértékét határozza meg, a vállal-
kozás által a saját zsebből fi zetendő összeg pedig ennek a kettő-
nek a különbözete.
Érdekesség, hogy a kétféle bérszámítási mód a 2022. évi garan-
tált bérminimum és a NEAK-bértámogatás emelésének mértékét 
fi gyelembe véve egymástól bruttóban jól érzékelhetően különbö-
ző összeget hozott létre úgy, hogy az új, jelenleg hatályos verzió 
anyagilag kedvezőbb a vállalkozás költségvetésére nézve.
A rendeletmódosítás az alapellátó orvos tekintetében csak a bér-
támogatás mértékét szabja meg, a bérről, annak számítási struk-
túrájáról semmilyen módon nem rendelkezik (ez az eredeti, 2021 
februárjában megjelent praxisközösségi rendeletben is így volt). 

Mit jelent mindez a gyakorlatban?
• 2022. januártól kezdődően a szakdolgozói bérnek minimáli-

san el kell érnie a 256/2013. (VII. 5.) kormányrendelet 7. mel-
lékletében található, E fi zetési kategória szerint megállapít-
ható, a szakdolgozó egészségügyben eltöltött munkaidejé-
nek megfelelő összeget.

• A szakdolgozói bérnek tartalmaznia kell a szakdolgozói bértá-
mogatás praxisközösségi kormányrendeletben meghatáro-

zott, a 2022. évre vonatkozó szakdolgozói bértámogatás 
összegét.[5]

Itt jegyezzük meg, hogy javasolt is az asszisztens kollégáknak a 
bér megállapítása során a lentebb leírtak szerint az illetményü-
ket részletezni. Ennek oka, hogy egy esetleges újabb jogszabály-
változás során a bértámogatás összege csökkenhet, vagy más 
számítási struktúra léphet életbe, és ha a munkaszerződés csak 
egy bérösszeget tartalmaz, akkor – mivel a dolgozó bére a mun-
kaidő rövidítése nélkül nem csökkenthető – a vállalkozásnak ezt 
a csökkenést kompenzálnia kell. Példa: „A munkavállaló havi 
összes bruttó személyi juttatása a következő elemekből áll ösz-
sze: törzsbér és jövedelemkiegészítés. A jövedelemkiegészítés 
addig jár a munkavállalónak, amíg a munkáltató a NEAK által 
a szolgálati idő számítása alapján meghatározott szakdolgozói 
bértámogatást megkapja, illetve arra jogosult. A munkavállaló 
számára megállapított havi összes bruttó személyi juttatás X Ft, 
ebből a bérkiegészítés összege Y Ft.”

Mire kell még fi gyelni?
• A 43/1999. (III. 3.) és a 256/2013. (VII. 5.) kormányrendelet 

táblázataiban megállapított összegek a heti 40 órában fog-
lalkoztatott egészségügyi szakdolgozókra vonatkoznak. Az 
ennél kisebb óraszámú foglalkoztatás esetén a háziorvosi 
szolgáltató időarányos díjazásra jogosult.[6]

• Fontos fi gyelni, hogy a szakdolgozó egészségügyben eltöl-
tött ideje alapján mikor ugrik a következő fi zetési csoportba. 
Ezt a NEAK-tól havonta kapott társadalombiztosítási napló-
ban lehet nyomon követni.

• A NEAK által küldött bértámogatási összeg a béren kívül va-
lamennyi járulékot – nemcsak a munkavállalótól levonandó, 
hanem a munkaadó által megfi zetendő járulékot is – tar-
talmazza (szuperbruttó), a bértáblázatban az E kategóriánál 
szereplő bér viszont csak a munkavállalótól levonandó já-
rulékokat tartalmazza (bruttó), így a két összeg közvetlenül 
nem vethető össze.

Jogszabályi háttér:
1. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egész-

ségbiztosítási Alapból történő fi nanszírozásának részletes szabályairól
2. 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a praxisközösségekről
3. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egész-

ségbiztosítási Alapból történő fi nanszírozásának részletes szabályairól, 
16. § (1), (3)

4. 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiz-
tosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

5. 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egész-
ségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól, 3. mel-
léklet, 7. melléklet

6. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészség-
biztosítási Alapból történő fi nanszírozásának részletes szabályairól, 16. § (4)

Szakdolgozói bértámogatás 2022-ben
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