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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

Bölcsődei igazolások
A szakmapolitikai tájékoztató ismét hosszabbra sikerült. Ennek oka, hogy szeretnék túllépni a közhelyek, elcsépelt tézisek szintjén, és testközelből megmutatni a vezetőségi és
a szakmapolitikai munka egy-egy momentumát. A másik nem titkolt cél, hogy érveinket
alkalmazhassa bárki, akivel szemben hasonló vádak hangoznának el. Nem utolsósorban
pedig azért, mert várjuk véleményeteket, az egyetértő vagy egyet nem értő véleményt, javaslatot a jól ismert hgye@hgye.hu címre.
Dr. Havasi Katalin PhD
házi gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke
ELŐZMÉNY
Január végén a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete képviseletében Szűcs Viktória elnök asszony keresett
meg, széles körű egyeztetést kezdeményezve a bölcsődei hiányzások és orvosi igazolások témakörében. Leveléhez csatolta egy, a bölcsődei dolgozók körében végzett „felmérés”
eredményét és az általuk javasolt megoldást. 67 bölcsődéből
érkeztek vélemények, javaslatok, melyeket olvasva egy emberként szisszentünk fel, mint akit darázs csípett meg. Januárban, amikor nemritkán 100-120 körül járt a napi megkeresések száma, és néha úgy éreztük, hogy elegünk van mindenből,
akkor érkezett ez a levél a HGYE elnökén kívül az EMMI, a Miniszterelnökség, a MOK és az NNK illetékeseinek is.
Próbáltam a „felmérés” lényegét kiemelni, de megosztom teljességében, mert így egyben igazán kifejező.
Visszajelzések általánosan:
• A bölcsődés korú gyermekek különböző felső légúti tünetekkel (orrfolyás, köhögés, hőemelkedés, láz) „egészséges” orvosi igazolás mellett érkeznek vissza a bölcsődébe, mert az igazolást vagy a szülő elmondása alapján,
vagy még a kezelés során előre állítják ki, az orvos személyesen nem találkozik a gyermekkel.
• Sok esetben a szülő nem tudja jól leírni a gyermek tüneteit, nem tudja meghatározni a köhögési módját (száraz, hurutos), mindez növeli a gyógyulás idejét, mert hosszabb
időt vesz igénybe a megfelelő gyógymódra való rátalálás.
• A nem teljesen meggyógyult gyermekek közösségbe való
visszatérése a többi gyermek megbetegedését okozza,
ami miatt folyamatosan sok a hiányzó a csoportokban.
Kirívó, súlyos visszajelzések:
• Elhúzódó betegség ellenére sem fogadta az orvos a gyermeket, végül az anya magánorvoshoz vitte, ahol kiderült, hogy
tüdőgyulladása volt a kicsinek.
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• Több alkalommal elhúzódó megbetegedés esetén 8-10 nap
után fogadta az orvos a gyermeket, de addigra már tüdőgyulladás alakult ki.
• Egy gyermekről többszöri jelzést adtak a kisgyermeknevelők,
hogy nincs jól. Nem történt vele semmi addig, míg a szülők
nem lettek szintén rosszul. A szülők COVID-fertőzöttek voltak, a gyermeket nem tesztelték, így lezárás és fertőtlenítés
sem történt az intézményben. Az eset után a csoporton belül
több családban jelentkezett koronavírus-fertőzés, de a gyerekeket sehol nem tesztelték.
• COVID-fertőzött, karanténban lévő szülők viszik intézménybe
a tünetmentes gyerekeket (több visszajelzés).
• A kisgyermek otthon tartózkodott betegség miatt, az orvosuk távgyógyításban kezelte az anyuka elmondása alapján.
A gyermek teljesen nem gyógyult meg, telefonos egyeztetés
után az igazolást megkapta, hogy hétfőtől intézménybe mehet. A hétvégén kórházba és lélegeztetőgépre került. Már jól
van, de a kórházban kiderült, hogy félre is kezelték.
• Elhúzódó betegség során a személyes ellenőrzés nélkül felírt,
nem megfelelő antibiotikum mellett a gyermek rosszabbul
lett, kétoldali tüdőgyulladással kórházba került.
• A gyermeket másfél évig nem látta orvos. A szülő hibás mellétáplálása miatt bélbetegség alakult ki, és a kettő hatására
rohamos hízás jelentkezett, végül kórházi ellátásra szorult a
kisgyermek.
• Felső légúti megbetegedés során a szülő nem megfelelően
tájékoztatta az orvost, aki így többször kiadta az igazolást.
Többször, mert a kisgyermeknevelők két-három hét alatt újra
és újra hazaküldték a gyermeket az állapota miatt, majd két
nap otthonlét után minden esetben orvosi igazolással újra intézménybe került. Végül négy nap kórházi ellátásra lett szüksége a felépüléshez.
• A gyermeket a kezdődő tüsszögés, majd orrfolyás és köhögés után, telefonos orvosi egyeztetést követően (az anya elmondta, hogy a tüneteket az új tusfürdő használata után

kezdték tapasztalni) allergiával kezelték. Fenistil cseppet
kapott a gyermek, amit a bölcsődében is kellett adni neki.
A cseppek szedését követő egy hét múlva a tünetek nem
csökkentek, erősödtek, a gyermek lázas lett, otthon maradt. Újbóli telefonos egyeztetés során az orvos köptetőt,
antibiotikumot írt a gyereknek, de továbbra sem látta őt.
Két nap múlva láz, hányás, hasmenés jelentkezett, majd
sürgősségi ellátásra volt szükség, mert a gyermek bágyadt,
erőtlen lett. Kórházba került kiszáradással, nehézlégzéssel. A COVID-teszt negatív volt. A kórházból két nap múlva
hazaengedték. Két hét otthonlét alatt a gyermek sokat fogyott, gyenge, erőtlen volt, és továbbra is erősen köhögött.
Az orvos telefonos egyeztetés után bölcsődébe engedte.
Az anya személyesen ment el az igazolásért, de a gyermeket
akkor sem látta orvos. Két nap bölcsőde után szombat este
már kórházba került a gyermek, mert nem kapott levegőt, sípolt a tüdője. A felmérés időpontjában is még kórházban
volt, oxigént kapott. A COVID-tesztje negatív volt.
A válaszadók a következő javaslatokat fogalmazták meg annak érdekében, hogy a gyermekek betegség alatti, utáni ismételt bölcsődei fogadása, ellátása alacsony kockázatú legyen a
csoportba járó többi kisgyermekre:
• Betegség utáni „egészséges, közösségbe mehet” igazolás
csak a gyermek személyes megjelenése esetén legyen
kiadható.
• Legyen kapcsolattartás a bölcsőde és a gyermekorvosok
között, hogy a kisgyermeknevelő (is) tudjon hiteles tájékoztatást adni a gyermek állapotáról.
• Karatén, illetve pozitív COVID-fertőzés esetén az intézményt hivatalosan értesítsék, hogy elkerülhető legyen
a fertőzött család gyermekének közösségbe adása.
• Videóval vagy fényképpel alátámasztott tünetleírást kérjenek
a szülőktől, ahol látszik a váladék, hallatszik a köhögés, esetleg videóhívást is alkalmazhatnak. Mindez segítheti a helyesebb diagnózis felállítását, így a hatékonyabb orvoslást is.
• Az egy–három napos otthonlétet tolják ki hét–tíz napra
azokban az esetekben, amikor nincs személyes találkozás
orvos és gyermek között.
• A kisgyermeknevelőnek lehetne egy erre a célra nyomtatott
igazolása, bejelentőpapírja, amit a szülőnek el kellene juttatnia a gyerekorvoshoz, és azt az orvos által aláírva, viszszahozva jöhetne újra intézménybe a gyermek. A kisgyermeknevelő leírná a napközben tapasztalt tüneteket.
• Ismét kötelezővé kellene tenni a bölcsődeorvosok alkalmazását. Az intézményekben a bölcsődeorvos közvetlenül is
látja a gyermekeket, segíteni tudja a gyermekorvos kollégát, támogatni tudja gyerekutat, nemcsak betegségek esetén, hanem a korai fejlődési lemaradások észlelésében is.
Egy sajátos, egyéni működő gyakorlat:
„Ránk teljes mértékben negatívan hatott a bölcsődés korúak telemedicinális ellátása, így mint vezető bevezettem, hogy
csak olyan igazolást fogadunk el, amire a gyermekorvos ráírja, hogy a gyermeket személyesen látta, és így engedi közös-

ségbe. Ezzel picit vissza tudtuk fojtani a betegségeket, rövidült a betegen töltött napok száma. Amelyik orvosnak ez nem
tetszett, annak jeleztem, hogy nem telefonos gyógyításra esküdött fel, azt az orvosi eskü nem tartalmazza. Kicsit döcögősen, de minden orvos partner lett.”
Első indulatból sokan gondoltunk nem túl szépeket szakmai
kompetenciáról, irányított kérdésekről és talán még csúnyábbakról is.
„Közösségbe mehet?! Értjük és érezzük a bölcsődék problémáját, de mi erre nem azt látjuk a megoldásnak, hogy berendelünk mindenkit vizsgálatra! Miért? Mert ez jelenleg
telemedicina nélkül egy gyermek, egy szülő kísérő esetében
is átlag 200 fő megjelenését jelentené naponta a 20-25 négyzetméteres várókban és ugyanakkora rendelőkben. Képzeljék el, hogy néznének ki a várók! Zsúfolásig nagykabátban
várakozó szülőkkel és gyerekekkel. Az egyik köhög, a másik
hány a váróban, miközben az az anyuka, aki három-négy álmatlan éjszakán van túl a kicsivel a hónapban már másodjára, egészségesigazolásra vár az éppen felépült gyermekével.
Mi így is tudnánk végezni a munkánkat, de próbáltuk ettől
megkímélni a családokat.
Ez nem tenné biztonságosabbá sem a gyermekeknek, sem a
gondozóknak a mindennapokat. Ilyen módon biztosan elkapna
valamit a már gyógyult gyermek is, és vinne valamilyen fertőzést
a közösségbe valamennyi visszaengedett bölcsődés.” (S. M.)
A TÁRGYALÁS
A kollégák érdeke azonban nem az, hogy jól megmondjuk a
véleményünket, és nagyot veszekedjünk, hanem az, hogy a levélben megszólított döntéshozókat meggyőzzük a saját álláspontunkról. Arról, hogy a problémát a nagyszámú fertőzés és
nem a mi munkakerülésünk okozza, valamint arról is, hogy a
megoldás nem a „renitens” orvosok megregulázása, hanem
a szülői kompetencia és felelősségvállalás fokozása. Ebben
a szellemben köszönettel elfogadtuk a meghívást az egyeztetésre, és ezzel a céllal ültünk tárgyalóasztalhoz, melyet
dr. Tóth László helyettes államtitkár hívott össze, ő köszöntötte a résztvevőket és vezette a tárgyalást is. A meghívottak:
dr. Havasi Katalin PhD, a Házi Gyermekorvosok Érdekképviselete elnöke, Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elnöke, dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Kovácsné Bárány Ildikó, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa, dr. Beneda Attila, a Miniszterelnökség
családpolitikáért felelős helyettes államtitkára.
A vezetőség valamennyi tagja részt vett az előkészületekben,
tárgyalódelegációnk így érvekkel, tényekkel és jogszabályi hivatkozásokkal felkészülve érkezett az Emmi tárgyalójába.
A HGYE álláspontja:
Megértjük, hogy a helyzet jelentős feszültséget okoz, és bár
szakmai álláspontunk nagyon távoli, készen állunk egy hatékony, biztonságos, a 21. századi elvárásoknak megfelelő eljárásrend közös kialakítására.
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Tájékoztattuk nem orvos végzettségű tárgyalópartnereinket arról, hogy épp a házi gyermekorvosok képzettségének és lelkiismeretes munkájának eredménye, hogy nem nőtt a kórházi esetszám arányosan a megbetegedések számával. Ismertettük az
érintett korcsoport immunológiai és epidemiológiai jellemzőit,
a betegségek lefolyásának időfaktorát. Kiemeltük, hogy a gyermek állapotának folyamatos nyomon követése egyedül a szülő lehetősége, és csak ezeket követően tértünk ki a munkahelyi
kényszer mindenki által ismert hatására.
Ezután reagáltunk a „felmérésre”. Az infektológiai alapismeretek
mellett kiemeltük, hogy a telemedicina nem a szülői képességektől
függő ellátás, valamint azt, hogy a súlyos eseteket, az állapot romlását maga a betegség, a megfertőződés, nem az orvosi vizsgálat
elmaradása és különösen nem a „nem megfelelő gyógyszer adása” váltja ki, mert az nem előzhető meg „valamilyen” gyógyszerrel.
Több regionális bölcsődei nevelői, illetve a jelzőrendszer tagjainak rendezett egyeztetésen elhangzott, hogy szórványosan
ugyan előfordulnak problémák, ez semmiképp sem tekinthető rendszerszintűnek.
Természetesen nem vagyunk mindenhatók, a szakmánk sem,
a jogsértésekkel szemben sincs hatáskörünk, de szívesen segítünk a problémás esetek kezelésében a kisgyermeknevelők
megkeresésére.
Fontos hangsúlyozni, hogy a telemedicina teljes értékű, felelősséggel, a szakma szabályainak és a jogszabályi kereteknek megfelelő ellátás. Amennyiben az orvosszakmai
megítélés alapján szükséges, akkor személyes vizit követi.
Az MGYT telemedicina-munkacsoportja a telemedicinális ellátás indulásakor, majd fél évvel később is reprezentatív szülői felmérést készített, melynek tanúsága szerint a szülők általában már a technológiai tudás birtokában vannak, értik a
rendszert, tudják használni, a járványügyi jelentőségét is értik,
a karantén alatt is igénybe vették, és egyre több, megközelítőleg 75%-nyi szülő érzi biztonságosnak ezt az ellátási formát.
A legfontosabb üzenet, hogy a telemedicina mint ellátási forma nem az orvos kényelmét szolgálja, hanem a beteg
érdekeit. Az orvos részéről sokkal nehezebb és sokkal nagyobb felelősség úgy ellátni valakit, hogy személyesen nem
találkozik vele. Ez lényegesen nagyobb odafigyelést, körültekintést igényel. A panaszok jóval részletesebb kikérdezése pedig több időt vesz igénybe, de segíti az ellátás során szerzett
felülfertőzések és újrafertőződések megelőzését.
Elhangzott a bölcsődék részéről a bölcsődeorvos kötelező alkalmazása mint megoldás. Túl azon, hogy rajzolni sem lehetne elegendő szakorvost, fontos leszögezni, hogy a bölcsődeorvosnak
konzultatív szerepe lehet, hiszen a 0–3 éves korcsoport szűrővizsgálatai és orvosi ellátása az alapellátásban biztosítva van.
Merre tovább? A feszültséget részben a koronavírus-járvány, a jelentősen megemelkedett fertőzésszám, részben a
bölcsődeorvosi ellátás megszüntetése hívta elő.
Mivel a kisgyermekek tömeges oltására még sokáig nem
lesz lehetőség, különösen ez a korosztály lehet a járvány
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fennmaradásának motorja. A felsorolt problémák nem a
telemedicinális ellátásából fakadnak, hanem abból, hogy a
szülő kényszerhelyzet miatt szeretné valakire bízni a gyermekét betegség idején is.
Lehetőségek a biztonság fokozására:
• A higiénés szabályok szigorú betartása – nagyon jó gyakorlatokat láttam bölcsődében
• Egységes bölcsődei állásfoglalás az „egészséges” állapotról
• A védőoltás ajánlása a megjelenése után
• A bölcsődei dolgozók által is használható tesztelés lehetőségének mérlegelése
• Az NNK-eljárásrend szélesebb körű értelmezésének megfontolása
• Problémás helyzetekben konzultáció a szakemberek között,
bölcsődeorvossal
• Kötelező, felelős szülői nyilatkozat a tünetmentességről
Az igazolások tekintetében hivatkozva a táborozási igazolások zökkenőmentes elmaradására, hiszen nem nőtt meg a tábori fertőzések száma a szülői nyilatkozatok bevezetésével,
hivatkozva a munkahelyi gyermekfelügyelet hatályos jogi szabályozására, mely szülői nyilatkozathoz köti a gyermek közösségi megjelenését, és szintén nem eredményezte a fertőzések
számának emelkedését, és hivatkozva a Magyar Bölcsődék
Egyesületének szakmai állásfoglalására, az orvosi „egészséges, közösségbe mehet” igazolásokkal kapcsolatos járványhelyzeti protokollra.
A HGYE javaslata:
• A gyermekorvosok, háziorvosok online rendelése mellett a
személyes kontaktok elkerülése érdekében a betegség utáni egészséges állapot igazolását a 152/2020. (IV. 27.) rendeletben leírtakhoz hasonlóan a járvány alatt ugyanúgy szülői
nyilatkozathoz kell kötni.
• Szükséges a szülői felelősségvállalás fokozása a szülők folyamatos egészségügyi edukációja mellett, amiben számítunk a kisgyermekgondozók együttműködésére. Nagyon
fontos – természetesen a megfelelő támogatás mellett és
csak addig, míg nem bizonyosodik be, hogy nem képesek
rá – nagyobb felelősséget adni és várni el a szülőktől.
Ez mindannyiunk közös hosszú távú érdeke.
A jelen lévő döntéshozók egyetértettek a helyzetismertetéssel és javaslatainkkal. Néhány fontos hozzászólás ismertetése olvasható az alábbiakban.
Szűcs Viktória:
Az egészséges gyermekek és a dolgozók védelme érdekében kellett indítani a kezdeményezést a jelzések hatására. Az egyeztetés
szakmaközi konszenzus kialakításának céljából kell hogy történjen. A bölcsődei dolgozók esetében a régebbi képzésben részt vevők járatosabbak a gyermekbetegségekben. Az új OKJ-s képzések és a felsőoktatás tananyaga nem tartalmazza részletesen a
gyermekbetegségek felismerésére vonatkozó ismereteket. Nem
kötelező a bölcsődeorvosok jelenléte a bölcsődékben, ezért nincs

közvetett segítség az intézményekben. A szülők is nehéz helyzetben vannak, mivel a gyermekek betegsége esetén nincs lehetőség pluszszabadnapok igénybevételére. Nem minden szülő tudja megítélni a gyermek állapotát, vagy nem valódi tünetekről számol be a házi gyermekorvosnak. A telemedicinális szolgáltatás miatt a gyermek betegen visszakerül az intézménybe.
Egyetlen cél, hogy a betegséget követően a gyermekek egészségesen kerüljenek vissza a bölcsődébe. Nagyon sok a sajátos nevelési igényű gyermek az intézményekben, akiknek a
tünetegyüttesét nehéz felismerni.
Dr. Tordas Dániel:
A gyermekek egészségének megléte a legfontosabb minden
esetben. Orvosként csak „tünetmentes”, illetve „panaszmentes”
kifejezések kerülhetnek az igazolásra, mivel lappangó betegségek megjelenése feltételezhető. A telemedicina teljes értékű orvosi vizsgálattal egyenértékű szolgáltatás. A házi gyermekorvosok személyes megjelenésen alapuló vizsgálattal is ellátták a beteg gyermekeket a járványhelyzet alatt is. A szülői felelősséget
a nyilatkozaton lévő aláírással lehet növelni. A szülőknek fel kell
ismerniük a gyermek tünetességét-tünetmentességét; amennyiben a szülő erre nem alkalmas, a gyermekvédelem segítségét érdemes esetleges igénybe venni. Továbbá javasolt az intézmény
dolgozói és az orvos közötti közvetlen kapcsolat kialakítása.
Dr. Muzsay Géza:

tosan aktualizálják, változtatják. Segítség lehet a tervezett bölcsődevédőnői hálózat. A védőnői mentorhálózat kialakítása folyamatban van. A védőnői mentorhálózatban tevékenységet végző szakemberek egészségőri funkciót fognak betölteni.További
megoldás lehet a területi védőnők folyamatos intézménylátogatásának bevezetése.
Dr. Muzsay Géza:
Javasolt egy bölcsődeorvost két-három intézményhez kinevezni.
Dr. Havasi Katalin:
Fontos a szülői kompetencia fejlesztése. Amennyiben a szülői felelősség nem jól működik, az orvosok jelentős támogatást nyújtanak a szülői kompetenciafejlesztésben.
Dr. Tordas Dániel:
Jelenleg nincs szülői számonkérhetőség, kizárólag az orvosra
van hárítva a felelősség. Az üzenőfüzet bevezetése nem lehet
megoldás, amelyben a gondozónő leírja a gyermekeknél napközben tapasztalt betegségtüneteteket.
Kovácsné Bárány Ildikó:
A táboroztatásnál a szülői nyilatkozat rendszeresítése kapcsán
nem volt probléma. A nyilatkozatnak visszatartó ereje van. Az orvosok megkeresése fontos, akik vállalják a tanácsadói szerepet.

Az országos kollegiális vezető segítségét is lehet kérni a probléma megoldásában. A bölcsődeorvosokra szükség van, hogy
az intézményekben biztosítva legyen az orvosi tanácsadás.
A kollegiális vezetői hálózat segítsége is fontos ez esetben.
A szülők, gondozók edukációja szintén fontos feladat, valamint a nevelőszülői oktatóhálózat képzése. Az iskolai oktatásban egészségtan tantárgy keretein belül szintén javasolt a betegségek tüneteire vonatkozó ismeretek átadása. A szülők felelőssége a legfontosabb. A koronavírus-járványhelyzetben
szigorúbb szabályok léptek életbe.

A gondozónő eszköztelennek érzi magát. A védőnői hálózattal
való kapcsolódás szimpatikus megoldás lehet. A szakmai segítség javulást eredményezhet. Szükséges megszabni a kerethatárokat. A szülői jelzésekre fontos figyelemmel lenni.

Kovácsné Bárány Ildikó:

EREDMÉNY

Kiemelt jelentőségű az edukáció. Sok fiatal folytat tanulmányokat a kisgyermeknevelő-szakképzésben. Az intézmény fenntartója dönthet úgy, hogy heti egy alkalommal bölcsődeorvost alkalmaz. Ez megoldást jelenthet bizonyos szinten, mivel az intézményben rendelkezésre állna egy tanácsadó, akihez fordulni lehet. A bölcsődeorvosok korábban preventív munkát végeztek,
heti jelentést küldtek a Nemzeti Népegészségügyi Központnak.
Szűcs Viktória:
Nem működik a szülői oldal a probléma jelenléte kapcsán. A védettségi igazolvány arra vonatkozó dokumentum, hogy az egyén
átesett a betegségen. Ennek felmutatása is megoldást jelenthet.
Dr. Tóth László:
A betegségen átesettség nem ad védettséget, később csak az oltási igazolvány lesz mérvadó. Egyértelmű ennek az orvosi-szakmai háttere. A karanténszabályokat és -eljárásrendeket folyama-

Dr. Losonczi László:
Az edukációt fontos kiemelni. A praxisközösségek megalakítása,
valamint szélesebb időintervallumú rendelési idő meghatározása jelentős segítség.
Szűcs Viktória:

Konszenzusos megállapodás eredményeként ígéretet kaptunk a
megegyezésben foglaltakat tartalmazó jogszabály előkészítésére.
„A bölcsődébe járó gyermekek betegségből való gyógyulás utáni intézménybe kerülése esetén az alábbi megoldások javasoltak
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a betegség jelenléte
az érkezéskor:
• Tanácsadás orvosi konzultáció keretében (bölcsődeorvosok,
házi gyermekorvosok);
• Szülő nyilatkozat bevezetése az intézménybe visszakerüléskor;
• Védőnői mentorhálózat bevonása.”
Ez az eredmény az első lépés lehet abba az irányba, hogy a közoktatásban is racionalizálni tudjuk a hiányzások igazolását. Betettük a lábunkat az ajtórésbe.
Köszönet illeti a tárgyalódelegáció valamennyi tagját!
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INTERJÚ I DR. HAVASI KATALIN ROVATA
Koncsek Rita I Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A koronavírus az alapellátást
és a klinikákat is új feladatok
elé állította
Azért lett gyerekorvos, mert a kicsik a leghálásabb betegek, mondta a Hírvivőnek
dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának főigazgatója, gyermekgyógyász, nefrológus. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban megjegyezte, hogy a gyerekeknél sokkal szélesebb palettán jelentkeznek a
long vagy poszt-COVID tünetek.
Dr. Szabó Attila
gyermekgyógyász, nefrológus,
a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója
Az egyik legrégebb óta működő gyermekklinikát vezeti. Mióta
főigazgatója az intézetnek?
Már 2013 óta vezetem a klinikát. A Semmelweis Egyetem
I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikája Európában a negyedik legrégebben működő gyermekgyógyintézet, hazánkban pedig a legrégebben működő gyerekcentrum. A gyermekgyógyászat a 18. század végén kezdett önálló szakággá és tudományággá válni, az első fekvőbeteg-intézmények
a 19. század elején jöttek létre Párizsban, Bécsben, Szentpéterváron. Magyarországon pedig 1839-ben Schöpf-Merei
Ágost hozta létre a klinikát, amely ma a Bókay János utcában található. Ez a tradicionális lét 2022-ben is alapvetően meghatározza a mindennapjainkat, azt a szakmai nívót,
amit az elődeink megalapoztak, nekünk is folytatnunk kell;

ezt érzem is minden itt dolgozó orvoson, szakápolón és a
munkánkat támogató kollegáimon is.
Miért lett gyerekorvos?
A családomban a szüleim is az egészségügyben dolgoztak.
Azért választottam a gyerekgyógyászatot, mert nincs ennél
hálásabb feladat. Persze minden beteg ember, akinek orvosi segítségre van szüksége, az hálás az egészségügyi dolgozóknak, de a gyerekek ártatlan, köszönő mosolya annyira más!
Hány orvos és hány szakdolgozó dolgozik a Bókay utcában?
Orvosaink száma 60 felett van, a szakdolgozói létszám pedig
asszisztensekkel együtt közelít a 150 főhöz.
Elég orvosuk és szakápolójuk van?
Vannak olyan területek, ahol szeretnénk bővíteni a
munkatársaink számát. Az orvosok között a gyerekgyógyászat kedveltebb terület, mi pedig képzőintézmény is vagyunk. Ha jól oktatunk, ha fel tudjuk
kelteni az orvostanhallgatók érdeklődését a gyerekek gyógyítása iránt, akkor jelentkeznek is. Rajtunk
nagyon sok múlik, hogy miként tudjuk biztosítani
az utánpótlást. Orvosi oldalon még néha túljelentkezést is tapasztalunk. Szakdolgozói területen nem
ennyire jó a helyzet, de az országos átlaghoz képest jól állunk. Nagyon hálás vagyok az itteni ápolásvezetésnek, mert rengeteget tesz azért, hogy minél többen válasszák a gyermekklinikát.
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Hány éves korukig látják el a betegeket?

A COVID-19 mennyire érintette a gyerekeket?

A betegellátást egészen a koraszülöttkortól kezdve 18-19
éves korig biztosítjuk összesen 141 ágyon. Számos szakmaterületen a legmagasabb progresszivitású intézmények
közé tartozunk. Sok krónikus betegünk van, és a gyerekek
felnőttgondozásba való átadása is nagy feladat. Gyakran még
a tanulmányaikat folytató akár 21 vagy 22 éves fiatal felnőtteket is ellátjuk, ha éppen a betegségük indokolja.

A járvány elején aránylag kevés volt a gyermek beteg, nagyon
súlyos eseteket csak elvétve láttunk. Már több mint két éve
van velünk a koronavírus, és az omikron variáns érkezésével
megfordult a tendencia: azt tudom mondani, hogy az utóbbi időben megemelkedett az ambulanciára jelentkező beteg
gyerekek száma, és a fekvőbeteg-ellátásban is több gyermeket kellett kezelnünk.

Van valamilyen specialitásuk, olyan szakterület, amit a gyerekkórházak közül kizárólag önök nyújtanak?

Azoknak a gyerekeknek, akik végül kórházba kerültek a
COVID-19 miatt, milyen tüneteik voltak?

Van több terület is, például országos szinten mi látjuk el a
májbeteg gyermekek többségét a hepatológiai központunkban. Anyagcsereszűrő központként is működünk, ilyen egyébként Magyarországon két helyen működik, a másik intézmény
Szegeden van. Ma minden megszületett újszülöttől vérmintát
vesznek, a kisbabák 60 százalékát a Bókayban szűrjük, 2022től már 27 betegségtípus esetében állítunk fel diagnózist. Az
anyagcserezavarban szenvedő gyerekek többségét a klinikánkon gondozzuk. Egy másik kiemelt terület a szervtranszplantált gyerekek ellátása, a máj- és tüdőtranszplantáción átesett
gyerekek mindegyike hozzánk jár, és a vesetranszplantált gyerekek legnagyobb része is nálunk gyógyul. Élen járunk az otthon lélegeztetési programunkkal is, már több mint 60 gyermeket vontunk be ebbe a terápiába, és a mesterséges otthontáplálási programunk is egyedülálló. Visszatérve a koraszülött-ellátásra, jelentős számban fordulnak meg a perinatális intenzív centrumunkban (PIC) hűtést igénylő oxigénhiányos újszülöttek is. Ezzel az eljárással jó eséllyel kivédhető, illetve csökkenthető a születéskor elszenvedett oxigénhiány miatt kialakuló idegrendszeri károsodás. A diabéteszosztályunk a legnagyobb az országban. A koronavírus-járvány alatt elindítottunk egy infektológiai osztályt, van egy poszt-COVID ambulanciánk, és pár éve már gyermeksürgősségi osztályunk is működik. Egyedülállónak mondható az Arcrekonstrukciós Centrumunk, amelynek vezetésére külföldről érkezett haza nemzetközileg is elismert kollégánk.

A kórházi ellátást igénylőknél többnyire nem voltak nagyon
súlyosak a tünetek, jellemzően felső légúti panaszokkal,
hasi, bélrendszeri problémákkal jelentkeztek és szorultak infúzióra vagy átmeneti oxigénadásra a gyerekek. De a krónikus beteg gyermekeknél is előfordult, hogy rövidebb ideig
kórházi ellátásra szorultak, mert megfertőződtek a vírussal.
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Az oltásokkal kapcsolatban a házi gyermekorvosok kértek
önöktől tanácsot, akár amiatt, hogy egy krónikus betegséggel
küzdő gyermek esetében mikor adják be a vakcinát?
A COVID-19 az alapellátást és a klinikai ellátást is új feladatok elé állította. Én azt tapasztaltam, nem csak az elmúlt időszakban, de a járvány előtt is, hogy a házi gyermekorvosokkal nagyon jó a kapcsolatunk. Egy évvel ezelőtt, amikor még
csak a COVID-ról beszéltünk, szerveztünk egy online tanfolyamot, amely kifejezetten sikeres volt, külön előadásokkal a
házi gyermekorvosi feladatokról és lehetőségekről. Az oltások tekintetében is mindig segítjük, támogatjuk a házi gyermekorvosokat. Fontos megjegyezni, hogy a COVID-dal kapcsolatban nemcsak az akut fertőzés okoz problémát, hanem
inkább a koronavírus után jelentkező poszt- vagy long COVID
tünetek.
Mik a legjellemzőbb long COVID tünetek azoknál a gyerekeknél, akik átestek a fertőzésen?
Nagyon széles a tünetegyüttesek palettája, továbbá azt kell
mondanom, nem látunk összefüggést aközött, hogy a gyermeknél enyhe vagy súlyos lefolyású volt a betegség. A leggyakoribb tünetek idegrendszeri, neurológiai, akár pszichiátriai problémák is lehetnek. A figyelemzavart, a koncentrálóképesség csökkenését és az úgynevezett agyi ködöt – amely pedig a kognitív funkciókat érintheti – tudnám felsorolni. De sokaknál jelentkezik a fizikai állóképesség nagyfokú csökkenése, izomgyengeség, fáradékonyság, továbbá bőrelváltozással
és kardiológiai tünetekkel is találkozunk. A másik jellemző tünetcsoportot a gasztrointesztinális gondok jelentik. Sok mindent tapasztaltunk már a hozzánk forduló betegeknél. Van
egy kutatócsoportunk, amely összehasonlította a felnőtteknél és a gyerekeknél jelentkező poszt-COVID-tüneteket, és az
látszik, hogy a gyerekeknél sokkal szélesebb a skála. Azonban
például a szaglásvesztés gyerekkorban ritkábban fordul elő,
persze az is lehetséges, hogy egy kisebb gyermeknél nehezebben diagnosztizálható ez a tünet.

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából átvette a Magyar
Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést. Mit jelent önnek ez az
elismerés?
Természetesen nagy megtiszteltetés egy ilyen kitüntetés átvétele. Bár én kaptam, soha nem szabad elfelejteni, hogy ez
mindig egy közösség elismerése is. A díjon keresztül nemcsak
az én eddigi munkámat, hanem az I. Számú Gyermekklinika, a
Semmelweis Egyetem – és biztos vagyok benne, hogy a hazai
gyermekgyógyászat – tevékenységét is elismerték. Engedjék meg, hogy Kalkuttai Szent Teréz szavait idézzem: „Senki
sem – köztük én sem – teszünk soha nagy dolgokat. De mindannyian képesek vagyunk véghez vinni apró cselekedeteket.
Nagy szeretettel és együtt csodálatos dolgokat tehetünk.”
A kollégái projektje Richter Anna-díjban részesült. Az anyagi
támogatással egy innovatív megoldás valósulhat meg a klinikán, ami segítséget nyújt az anyagcserezavarban szenvedő
gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.
Egy oktatókonyhát szeretnének létrehozni abból a támogatásból, amelyet a pályázatukkal nyertek. Innovatív megközelítése a
gyógyításnak, hogy a dietetikus nemcsak elmondja a szülőnek,
hogy hogyan segítheti gyermeke táplálását, hanem meg is mutatja neki. Ez az újszerű szemlélet mindig is jelen volt a klinikán,
nagyon büszke vagyok a kollégáimra. Sorolhatnék még jó pár
munkacsoportot, amely mindig azon dolgozik, hogy a betegellátás miként lehetne még előremutatóbb, hatékonyabb.
Van egy Ronald Ház nem messze a kórháztól. A Ronald McDonald
Alapítvány milyen segítséget nyújt a Bókay klinikának?
Az apartmanház a klinika épületétől alig 100 méterre van, ami
azoknak a szülőknek vagy családoknak nyújt lakhatási segítséget, akiknek, illetve amelyeknek a gyermeke hosszabb ideig
igényel kórházi ellást. Nem feltétlenül kell a gyermeknek éjjelnappal a klinikán lennie, de ha a család távol él, és a gyermeknek napi szinten kell kezelésre járnia, akkor ez hatalmas segítség nekik. Olyan szülőknek is biztosítanak szállást, akiknek a
jelenléte nagyon fontos a kis betegek kórházi ellátása során.
Vannak más támogatóik is?
Én kezdetektől fogva azt vallom, hogy nekünk van egy miszsziónk, egy feladatunk, ez pedig a beteg gyerekek gyógyítása.
Igyekszünk megszólítani személyeket, cégeket, és elmondhatom, hogy jelentős segítséget nyújtanak klinikánknak.
Mennyi időt töltenek jellemzően a gyerekek a kórházban?
Az ápolási idő attól is függ, hogy az intézmény krónikus vagy
akut ellátást nyújt, jellemzően három-öt napot tartózkodnak
bent a betegeink. Az utóbbi időben ez csökkenő tendenciát
mutat, a cél az, hogy a gyerekek csak a legszükségesebb időt
töltsék kórházi környezetben. A szülők, ha igénylik, bent tartózkodhatnak gyermekükkel, a szoptatós, nemrég szülő édesanyáknak pedig baba-mama szobát is tudunk kínálni.
Tapasztalata szerint milyen a mai gyerekek egészségi állapota?
Elsődlegesen a gyerekek életmódjából fakadnak a problémák,
a mozgásszegény életvitel és a helytelen táplálkozás sok be-

tegség kialakulásáért felelős. Magyarországon minden negyedik-ötödik gyerek túlsúlyos, elhízott. Sokuknál megjelenik a magas vérnyomás, a diabétesz, és a túlsúlyos gyerekek 80 százaléka felnőttként is túlsúlyos lesz. Amikor még én jártam az egyetemre, a gyerekek körében a 2-es típusú diabétesz ismeretlen
betegség volt, mára pedig egyre több gyereknél diagnosztizáljuk, emellett a szív- és érrendszeri problémák és a tartászavarok is jellemzők. A járvány miatt a bezártság, a társaktól való elszigetelődés, a huzamosabb ideig tartó otthonlét, az osztálytársak hiánya, a családtagok elvesztése miatt megsokszorozódott
a pszichés problémákkal küzdő gyerekek száma is.
Nagyon szép szakma az öné, de kifejezetten nehéz is, amikor el
kell engedni egy gyermeket, mert olyan súlyos betegsége van,
hogy már nem tudják megmenti az életét. Hogyan tudja feldolgozni ezeket a tragédiákat?
Mindent el kell követni azért, meggyógyítsuk a gyerekeket,
de az embernek tudomásul kell venni a határait. Hála Istennek, a gyerekeknél ritkábban találkozunk tragédiákkal, a sok
örömteli pillanat kárpótolja a szomorú perceket. Fontos, hogy
megfelelő módon álljunk hozzá a beteg gyermek elengedéséhez, megőrizve a gyermek méltóságát. Ez még a tragédia pillanatában a családból, a szülőkből is köszönetet tud kiváltani.
Amikor kilenc évvel ezelőtt a Semmelweis Egyetem I. Számú
Gyermekgyógyászati Klinikájának a főigazgatója lettem, egy
keresztet kaptam a családomtól, és ki is tettem az irodámba, az ajtó fölé. Nagy szavaknak tűnnek, de én úgy gondolom,
hogy a Jóisten kezében vagyunk mindannyian. Mindent meg
kell tennünk a beteg gyerekek gyógyításáért, de van egy felettünk álló erő, aki irányítja az életünket.
És ha van egy kis szabadideje, azt mivel tölti, mi kapcsolja ki?
Nagyon szeretek olvasni, és van egy baráti társaság, amellyel
szívesen kirándulok. Szeretem a jó borokat, így egy borkóstolást vagy bortúrát egybekötünk a baráti beszélgetésekkel,
ilyenkor gyűjtök energiát a mindennapi feladataimhoz.
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Kamaszkori túlsúly
kognitív viselkedésterápiás
megközelítése
Az elhízás aránya a korral előrehaladva növekszik, de felfedezhető az a tendencia, hogy egyre hamarabb jelent
problémát a kamaszok körében. Az elhízás aránya tíz év
alatt 4,5-szeresére növekedett a 15–17 évesek között.
A gyakorlatban az egészségügyi szakemberek leginkább a
tehetetlenség és a sikertelenség érzésével szembesülnek
a témával kapcsolatban. Bár a fogyás biológiailag egyszerűnek tűnik, a bevitt és az elhasznált energia egyensúlyáról szól, a mindennapokban a leggyakoribb tapasztalatunk a kudarc ebben a problémakörben.
Az elhízás okáról számos elmélet született, ezek közül a
pozitív incentív elméletet emelném ki, amely szerint az
ízletes ételekhez való hozzáférés evést indukál. Az édes
és a sós íz az energiában, vitaminban, ásványi anyagban
gazdag ételek jelzései, ezért e velünk született preferencia
evolúciósan adaptív.[3] Az új ízzel való találkozás még jóllakottság esetén is evést indukál. Tehát az étel korlátlan
hozzáférhetősége önmagában magyarázza a túlevés és a
súlygyarapodás jelenlétét.
Számos kognitív viselkedésterápiás eljárást dolgoztak ki
a túlsúly kezelésére, ezek az étkezéshez kapcsolódó attitűdök feltárásán, átstrukturálásán, az evési viselkedés
elemzésén és befolyásolásán, valamint az önelfogadáson
alapulnak.[1,2,3] Ezek az eljárások nagyfokú humánerőforrás-igényűek, és a pácienstől is nagyfokú elköteleződést
igényelnek. Ezekből az eljárásokból gyűjtöttek ki olyan
szempontokat, melyek a mindennapi ellátásban is hasznosak lehetnek.
A túlsúlyos kamaszokkal nehéz beszélni a témáról, mert
gyakran egyfajta tabunak tekintik az elhízás kérdését.
A túlsúlyos kamaszok gyakran vannak kitéve a kortársaik negatív megjegyzéseinek, könnyen válnak céltáblává.
Sokszor szeparálódnak a közösségükben, hiányos a szociális kapcsolatrendszerük, a párválasztásban is reménytelennek látják a helyzetüket. Sajnos az sem ritka, hogy az
elhízott kamasz a családjában is segítség helyett negatív
minősítést, lenézést szenved el. Az elhízott kamaszoknak
legtöbbször alacsony szintű az önértékelésük, szoronganak, szégyellik magukat, vagy védekezésként arrogáns,

esetleg agresszív magatartást vesznek fel. A depresszió
és az elhízás között pozitív korrelációt találtak, [1] ami nemcsak az elhízás okozta negatív hatással magyarázható,
hanem az érzelmi evés jelenségével, ahol a negatív érzelmekkel való megbirkózásra használja az egyén az evést,
valamint az éhség és a rossz lelkiállapot megkülönböztetésének képtelensége figyelhető meg.
Egészségügyi dolgozóként akkor tudjuk ezeket a fiatalokat megszólítani és motiválttá tenni a saját egészségükkel való foglalkozásban, ha figyelembe vesszük a téma
iránti érzékenységüket. Kommunikációnk során kerüljük
a minősítést, bírálást, jellemgyengének bélyegzést.[2] Az
elfogadó hozzáállással, kedves, barátságos hangnemmel
sokat segíthetünk fiatal páciensünknek. Érdemes a pozitív megfogalmazásokat választani a negatív eseményekkel való ijesztgetés helyett. Használhatunk ilyen vagy ehhez hasonló mondatokat: „Sokat tehetsz a jobb életminőségedért!” vagy a „Már 5-10 kilogramm fogyást is meghálál a szervezeted.”
Fontos, hogy ne bagatellizáljuk el a problémát, ismerjük el
a nehézségeket, és biztassunk. Amikor csak lehet, adjunk
neki pozitív visszajelzést. Próbáljuk figyelembe venni az
egyéni sajátosságokat, személyre szabni a beszélgetést.[2]
A kamasz már sok tekintetben szeretne önálló lenni a családjától, de pont az étkezés és a mozgás jellemzően követi
a családi mintákat. Szerencsés, ha be tudjuk vonni a szülőket, főleg az édesanyát a súlycsökkentés folyamatába.
Érdemes kerülni az általános megfogalmazásokat, mint
például, hogy „Figyelj oda jobban!” vagy „Egyél kevesebbet!”. Ehelyett inkább pár rövid, érthető konkrétumot érdemes megfogalmazni. Például: „A köretekben, mint a
burgonya, rizs, tészta, sok a szénhidrát. Ezekből érdemes
kevesebbet enni”; „Szabad enni csokoládét, de csak egy
kockát.” Jó, ha van pár előre elkészített ismeretterjesztő
anyagunk, amit kézbe tudunk adni, ez lehet akár saját készítésű is.
A reális, könnyen mérhető, konkrét célok megfogalmazása segíti a motiváció fenntartását. Az eredeti testtömeg
10%-os csökkentése tekinthető reális célnak. A fokoza-
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tosság alkalmazása a kis lépések elvén keresztül segíti a
hosszú távú tervek megvalósítását. A radikális változások
nehezen tarthatók fenn, nagyobb fokú visszaesést eredményezhetnek.
Érdemes feltárni az elsődleges célok mögött megbújó
másodlagos célokat is, [3] mint például a társas kapcsolatok javulása vagy az önbizalom növekedése. Ezek a célok
nem feltétlenül fognak automatikusan megvalósulni a fogyással. Más beavatkozásokra, például szociális készségek fejlesztésére is szükség lehet az elérésükhöz.
A túlsúlyos személyek hajlamosak alábecsülni a
kalóriabevitelüket, ezért érdemes pontos feljegyzésekkel
objektivizálni a bevitt energiát. Ingerkontroll-stratégiákkal
csökkenteni lehet az ételhez való hozzáférést vagy a kívánatos viselkedés bekövetkeztét. Például a futócipőt helyezze jól látható helyre, az ajtó mellé, írjon bevásárlólistát,
ne menjen éhesen vásárolni.
„A fogyás nem pusztán akaraterő kérdése, hanem elsajátítható készségek együttese.” [3] Nagyfokú tudatosság, új
készségek és viselkedésminták elsajátítása szükséges a
hosszú távú célok eléréséhez. A rendszeresség segít az
új szabályok betartásában, és a gyakran ismételt visel-

kedés önmagában jutalomértékű lehet. Az érzelmi evés
helyettesítésére gyakran szükség van más szorongásoldó technika elsajátítására, ilyen például a relaxáció, a
beszélgetés. Fontos, hogy az alternatív viselkedés ne legyen összeegyeztethető az evéssel. Maga a testmozgás is
stresszoldó hatású, képes csökkenteni az érzelmi evést.[1]
Érdemes időt szánni a fogyással, evéssel kapcsolatos attitűdök feltárására. Érdemes rákérdezni a korábbi próbálkozásokra. Ilyenkor kiderülhet, hogy a fiatal koplal vagy
szélsőségesen egyoldalú diétát tart. A kamaszok koruknál fogva hajlamosak fekete-fehéren látni a világot, a kisebb sikereket nem feltétlenül tekintik relevánsnak. Könynyen katasztrofizálják a becsúszó hibákat, és egy kis botlás után már értelmetlennek láthatják a küzdelmet. Érdemes ezekre a hullámvölgyekre előre felhívni a figyelmüket.
A fogyás akadálya lehet számos olyan diszfunkcionális attitűd, amely miatt sok kamasz meg sem próbál változtatni az állapotán. Gyakran hallani tőlük, hogy „vastag csontú vagyok”, „nálunk mindenki ilyen a családban, ez genetika”. Ezekkel mintegy felmentik magukat a felelősség alól.
Ezeket a téves elképzeléseket érdemes finoman cáfolni,
kerülve az ellenséges hangvételt.

Dr. Onozó Beáta

a HGYE 2021. évi A Legjobb Hír-szerző Díjának nyertese
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Kórházi kezelést igénylő igazolt
COVID-19-fertőzések előfordulása
gyermekek és kamaszok körében
Cikkösszefoglaló

Hospitalizations of Children and Adolescents with Laboratory-Confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 States, July 2021–January 2022)

A SARS-CoV-2 vírus omikron variánsa által okozott első esetet
2021. december 1-jén jelentették az Amerikai Egyesült Államokban, és a december 25-ével végződő héten már az omikron volt
a leggyakoribb cirkuláló variáns. Bár a kórházi kezelést igénylő
COVID-19-fertőzések előfordulása gyakoribb felnőttekben, a vírusfertőzés gyermekek és serdülők körében is súlyos lefolyáshoz vezethet. A cikk a COVID-NET (COVID-19-cel Kapcsolatos
Hospitalizációt Figyelő Hálózat) által összegyűjtött adatok elemzésével vizsgálja az amerikai gyerekek (0–11 év) és serdülők
(12–17 év) COVID-19-fertőzéshez kapcsolódó kórházi kezelésének gyakoriságát a delta (2021. július 1. – december 18.) és az
omikron (2021. december 19. – 2022. január 22.) hulláma alatt.
A COVID-NET 14 amerikai állam 99 megyéjében végez megfigyeléseket. A COVID-hospitalizációs ráta megállapításakor előre meghatározott megfigyelési zónákban rögzíti a kórházi bennfekvésük alatt vagy az azt megelőző 14 napban PCR-vizsgálattal
vagy antigéngyorsteszttel igazolt COVID-pozitív betegek számát
heti lebontásban, 100 000 főre vetítve.

Az oltottsági státuszt az állami immunizációs adatok segítségével mind a kórházban kezelt, mind a megfigyelt kórházak vonzáskörzetében lakó 12–17 éves serdülők körében is meghatározták.
A betegek adatait standardizált kórtörténet felvételével dolgozták fel. Súlyos betegségre utaló adatokat (kórházi ápolás hoszsza, intenzív osztályos felvétel, invazív lélegeztetési igény, kórházi halálozás), a kórházi felvétel elsődleges okát és a felvételkor
észlelt tüneteket is rögzítették.
A delta- és az omikronhullám 100 000 főre eső COVID-19asszociált hospitalizációjának csúcsa a 2021. szeptember 11ével végződő és a 2022. január 8-ával végződő hétre esett. Az
omikron variáns csúcsa (7,1) négyszeres volt a delta variáns
csúcsához képest (1,8). A legnagyobb növekedés a 0–4 évesek körében volt észlelhető, e korosztály omikronhullám alatti
hospitalizációs aránya (15,6) ötszöröse volt a deltahullám alatti kórházi kezelésekének (2,9). Az intenzív osztályos ellátás szükségessége az omikronhullám csúcsán 1,4-szerese volt a del-

COVID-19 által okozott heti korcsoportos hospitalizációs ráta 0–17 éves életkorban
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tahullám csúcsán észleltnek. 2021 decemberében, amikor
mindkét variáns jelenléte megfigyelhető volt, az oltatlan kamaszok körében tapasztalt hospitalizációs ráta a hatszorosa volt (23,5) a teljes oltási sorral rendelkező serdülőkének (3,8). A COVID-19-fertőzés megelőzése kamaszokban és
gyermekekben, beleértve az oltható egyének vakcinációját
is, kiemelt fontossággal bír.
A deltapredomináns periódusban 1834, az omikron túlsúlyú
periódusban 266 gyerek és serdülő klinikai adatait dolgozták fel. Az intenzív osztályos kezelést (delta: 27,8%, omikron: 20,2%) és az invazív lélegeztetést (delta: 6,3%, omikron: 2,3%) igénylő kamaszok és gyerekek aránya szignifikánsan alacsonyabb volt az omikronhullám alatt. A delta- és
az omikronhullám alatt nem volt szignifikáns különbség a
felvételkor COVID-19-fertőzésre utaló tünetek gyakorisága
(87,7% és 86,9%) és a COVID-fertőzés mint felvételi indikáció (81,3% és 81,6%) előfordulása között.
A teljes oltási sorban részesült hospitalizált kamaszok aránya
a megfigyelési periódus alatt a serdülők körében egyre növekvő átoltottságnak megfelelően szignifikánsan alacsonyabb
volt a deltahullám alatt (8,3%) az omikronhullámmal (22,2%)
összehasonlítva. Azok körében, akik kórházi felvételi indikációjaként a COVID-19-fertőzés szerepelt, nagyobb arányban fordultak elő oltatlan (70,3%), mint oltott (40,8%) serdülők. Szignifikánsan nagyobb arányban vettek fel intenzív osztályra oltatlan (30,3%), mint oltott (15,5%) kamaszokat.
Megbeszélés
Az omikron variáns, amelynek nagyobb a transzmissziós képessége, és részben elkerüli a korábbi infekció vagy
vakcináció által indukált immunválaszt, az Egyesült Államokban 2021. december végén vette át az uralkodó szerepet a delta variánstól. Amint az omikron variáns vált uralkodóvá, a COVID-19-fertőzéshez kapcsolódó hospitalizációs
ráta a deltahullám csúcsához képest a négyszeresére nőtt a
gyermek- és serdülőpopulációban. Leginkább a védőoltásra még nem jogosult 0–4 évesek körében emelkedett meg
a kórházi ápoltak száma. A súlyos COVID-fertőzés indikátorainak megfigyelése gyermekek és serdülők körében és
a hosszú távú szövődmények lehetősége a figyelmünket a
COVID-19-fertőzés előfordulási gyakoriságának csökkentése érdekében tett erőfeszítésekre irányítja, többek között a
vakcináció fontosságát is alátámasztja.
A 12–17 éves korosztály volt az egyetlen, amelyben a
vakcináció a vizsgálati idő egésze alatt engedélyezve volt.
A decemberi hospitalizációs arány az oltatlan kamaszoknál a hatszorosa volt az oltottakénak, alátámasztva a vakcina hatékonyságát a súlyos fertőzések elkerülésében. 2021.
november 2-án az 5–11 éves korosztály számára is elérhetővé vált a COVID-vakcina. 2021. december 31-éig a 12–17
éves korosztály 54%-a és az 5–11 éves korosztály 16%-a teljes COVID-oltási sorban részesült. Az oltás szélesebb körű
felvétele mindkét korcsoportban csökkentheti a COVID-19fertőzés okozta kórházi kezelések számát.
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A kórházi adatoknak megfelelően a cikkben szereplő adatok
is azt igazolják, hogy az omikronhullámban magasabb volt
a kórházban ápolt gyermekek aránya, mint a deltahullám
idején. Az adatok alapján azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy a kórházi felvételek arányának az omikronhullám alatt
megfigyelhető növekedése nem a más indikáció alapján felvett, mellékleletként COVID-pozitívnak bizonyuló betegek
száma növekedésének következménye. A COVID-19-járvány
alatt a kórházak által rögzített adatok alapján mind a delta-,
mind az omikronhullám alatt a teljes oltási sorral rendelkező kamaszok között fordult elő leggyakrabban az egyéb indikáció alapján történő hospitalizáció közben mellékleletként
előforduló COVID-pozitivitás.
Az oltott gyermekek és kamaszok számának növekedésével
fontos a továbbiakban is a kórházi felvételek okának rögzítése és nyomon követése.
Az adatok értelmezését legalább hat korlátozó tényező befolyásolhatta. 1.: A tesztelési gyakorlat és a teszt hozzáférhetősége befolyásolhatta a COVID-19-indikált kórházi
felvételek számát. 2.: A többnyire az omikron variáns által okozott kórházi felvételek rendelkezésre álló adatai
csak rövid időszakot ölelnek fel (2021. december 13–21.),
amely nem tartalmazza a kórházban ápolt betegek számának csúcsidőszakát, ráadásul december végén még a delta
variáns is fellelhető volt. 3.: A delta- és az omikronhullám
összehasonlítását a szezonalitás is befolyásolta. 4.: A kórházban ápolt gyerekek kis részének állt rendelkezésére
COVID-vakcina a tanulmány által vizsgált időszakban, és
az oltási státusz alapján osztályozott adatokat befolyásolhatta az oltási státusz félreértelmezése. 5.: Az 5–11
éves korosztály teljes oltási sorral leghamarabb december
7-étől rendelkezhetett, ezért a tanulmány nem vizsgálta a
korosztály oltottsági státuszát, azonban az oltások befolyásolhatták a kórházi felvételek arányát az omikronhullám
alatt. A 12–17 éves korosztály booster oltásának hatását
sem vizsgálták. 6.: A COVID-NET az Amerikai Egyesült Államok lakosságának körülbelül 10%-át öleli fel, ezért az eredmények nem biztos, hogy az egész országra vonatkoztathatók.
Az omikron variáns túlsúlyba kerülésével a COVID-19 okozta kórházi felvételek száma a gyerekek és serdülők körében
gyorsan növekedésnek indult 2021 decemberének utolsó
két hetében, legfőképpen a 0–4 éves korosztály körében.
A kórházi felvételek száma az oltatlan kamaszok körében
magasabb volt, mint az oltottakéban. Az oltásra jogosultak COVID-vakcinációja és az egyéb megelőző intézkedések, mint például a maszkhordás, kulcsfontosságúak a
COVID-fertőzés által okozott súlyos megbetegedések gyakoriságának csökkentésében. Minden oltásra jogosult személy COVID-vakcinálása és oltottsági státuszának fenntartása nagy jelentőséggel bír a saját és kontaktjaik, köztük
a nem oltható gyerekek súlyos COVID-fertőzésének megelőzésében.

TÉNYLEG A LÉNYEG I DR. GYŐRI BLANKA ROVATA
Dr. Fadgyas Balázs I gyermeksebész szakorvos, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest
Dr. Józsa Gergő I egyetemi adjunktus, gyermeksebész, kézsebész, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Manuális Tanszék, Pécs
Lektor: Dr. Novoth Béla I főorvos, traumatológus, kézsebész, plasztikai sebész, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

Kézfejlődési rendellenességek –
alapvető szempontok az alapellátó
kollégák számára
Bevezetés

Alapvető kezelési szempontok

A kéz az agy után talán a legizgalmasabb szervünk. A felkarbimbó a 26. gesztációs napon jelenik meg, az ujjak teljes szétválása pedig a 8. hétre fejeződik be. Az ebben az időszakban kialakult noxa számtalan veleszületett kézdeformitásra
ad magyarázatot. Ez lehet vírus, gyógyszer, kémiai vegyület
(alkohol, dohányzás hatása), sugárzás. Géneltérés (pl. Apertszindróma) vagy kromoszómaeltérés (13-as, 21-es triszómia)
is állhat a háttérben. Amennyiben szindróma részjelenségeként találkozunk kézfejlődési rendellenességgel, fontos a várható társuló eltérések felderítése is.

Elsődleges szempont a kéz funkcionalitásának biztosítása,
másodlagos a kéz, az ujjak esztétikai megjelenése. A lefűződési barázda már újszülöttkorban gyermekkézsebészetben
jártas gyermeksebész, kézsebész mielőbbi konzíliumát
igényli, mert ritkán sürgős műtétre lehet szükség.

Alapvető diagnosztikai elvek
A magzati diagnosztika (ultrahang, MRI) fejlődése lehetővé teszi, hogy már igen korai életkorban diagnózishoz jussunk, de
a legtöbb kézfejlődési rendellenességet a születés után ismerik fel.
Mint minden orvos-beteg találkozó során, a részletes
anamnézisfelvétel után alapvető a megtekintés és a gondos
fizikális vizsgálat. Az alaki, kozmetikai kérdéseken túl (a normálistól való anatómiai eltérés) a funkcionális kérdés a legfontosabb! A legtöbb kézfejlődési rendellenesség jól látható,
könnyen diagnosztizálható.
A képalkotó vizsgálatok közül kiemelendő a konvencionális
röntgenfelvétel. Újszülöttkorban a porcos telepek dominanciája miatt még korai, így érdemes 6 és 12 hónapos kor között elvégezni. Az ultrahang rutinszerűen nem javasolt, elsősorban valamilyen lágyrészeltérés esetén (pl. érmalformáció)
segíthet a diagnózis felállításában. A CT alapvetően csontos
struktúrák, az MRI pedig a lágyrészek részletes ábrázolására
alkalmas. Mindkét diagnosztikai vizsgáló módszer rendkívül
részletgazdag, de a legtöbb kézfejlődési rendellenesség diagnózisához és műtéti tervezéséhez nem szükséges. Végtagfejlődési rendellenesség esetén javasolt a gyakran társuló zsigeri fejlődési rendellenességek keresése (pl. szív-, hasi ultrahangvizsgálat).

Egyes esetekben jelentős szerepet kap a gyógytorna
és a konzervatív kezelés, mint például a camptodactylia
(saggittalis síkú ujjdeformitás), amelynek a műtéti ellátása igen csekély sikerességű, így fontos hangsúlyozni a minél korábbi gyógytorna jelentőségét, amivel csökkenthető
a súlyos deformitás mértéke, így jó eséllyel elkerülhető a
műtét.
Sok esetben nem egyértelmű a műtét időpontjának időzítése, abban azonban egységes álláspont van a nemzetközi és hazai kézsebészek között is, hogy a legtöbb esetben
1 éves életkor betöltése után javasolt a rekonstrukció, és
lehetőleg közösségbe vagy iskolába kerülés idejére befejezni a műtéteket.
Igen fontos lenne, hogy az alapellátásban vagy akár a
szülészeti intézményben kiszűrt kézfejlődési rendellenességben szenvedő gyermek 1 éves kora előtt megfelelő „gyermekkézsebészeti” gondozásba kerüljön. Hazánkban több centrum foglalkozik kézfejlődési rendellenességgel született gyermekek kezelésével, gondozásával. Komplex kézfejlődési rendellenességet (club hand,
hüvelykujj-hipoplázia súlyos formái) javasolt centralizáltan ellátni, ahogy hazánkban is történik.
A továbbiakban a leggyakoribb kézfejlődési rendellenességeket ismertetjük röviden.
Syndactylia
Definíció, patológia: A leggyakrabban előforduló
autoszomális dominánsan öröklődő fejlődési rendellenesség,
mely leggyakrabban a középső és a gyűrűsujjra lokalizálódik (1A és 1B ábra). Az összenövésben gyakrabban csak a bőr
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(lágyrész-syndactylia), ritkábban a csontos képletek (komplex
syndactylia) is részt vesznek. Kiterjedhet az ujjak teljes hoszszára (komplett forma) vagy csak a proximális phalanxokra
(inkomplett forma).

Terápia: Amennyiben az összeköttetés csak bőrszintű, úgynevezett fityegő ujjról van szó, akkor az eltávolítása megtörténhet akár újszülöttkorban is. Hazánkban kevésbé, de nemzetközileg elfogadott módszer a járulékos ujjfüggelék lekötése, leklippelése, melynek előnye, hogy altatást nem igényel, hátránya, hogy sok esetben bőrkitüremkedés (cornu
cutaneum) marad vissza. Saját gyakorlatunkban helyi érzéstelenítésben történik meg a vékony bőrhíd és a számfeletti ujj eltávolítása.
Csontos, ízületi összeköttetés esetén radikális eltávolítás
szükséges. Polydactylia esetében az afunkcionális, csökevényes, járulékos ujj eltávolítása 1-2 éves korban javasolt.

1A és 1B ábra: Egyszerű, komplett syndactylia dorzális
és ventrális aspektusból
Diagnózis: Fizikális vizsgálat során szembetűnő fejlődési
rendellenesség. A röntgenvizsgálat szükséges az esetleges
csontos összenövés igazolására vagy kizárására.
Terápia: Az egyszerű lágyrész-syndactylia szétválasztása
2 éves korban ajánlott, az ujjak növekedését akadályozó
csontos összenövés esetén korábban (de 1 éves kor felett)
javasolt a rekonstrukció. Az ujjak szétválasztása során sok
esetben bőrhiány lép fel, ami miatt teljes vastagságú bőrrel (Wolfe–Krause-lebeny) való fedés szükséges. A feszülő
primer zárás súlyos keringészavart okozhat a rekonstruált
ujj(ak)on, ami az ujj(ak) elhalását is okozhatja, emiatt törekedjünk a nem feszülő sebzárásra, valamint a megfelelően
kivitelezett zsírtalanításra. A nemzetközi javaslatok alapján
a varróanyag lehetőleg 5/0-6/0-s, monofil felszívódó típusú
legyen.

2. ábra: Pollex duplex

Több ujj összenövése esetén egy lépésben csak két ujj szétválasztása javasolt.
A gyermekek hosszú távú nyomon követése és gondozása indokolt, mert sokszor a primer rekonstrukciós műtét nem hozza meg a végleges funkcionális és kozmetikai eredményt. Az
ujjak növekedésével az interdigitális redő disztális kiszélesedése alakulhat ki (interdigital web). Ez korlátozhatja az ujjak
abdukcióját, ezekben az esetekben másodlagos rekonstrukció szükséges az interdigitális tér kimélyítésével.

3. ábra: Polydactylia digiti minimi

Polydactylia
Definíció, patológia: Az ujjak perceinek vagy egészének kettőződése. Ritkán a metacarpusok is érintettek. Leggyakrabban a hüvelyk- és a kisujj mellett helyezkedik el a járulékos ujj,
kézen és lábon egyaránt előfordulhat, néha mind a négy végtagon. Elhelyezkedése alapján három formát különíthetünk el:
• Pollex duplex (2. ábra)
• Polydactylia digiti minimi (3. ábra)
• Posztaxiális ujjfüggelék (4. ábra).
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4. ábra: Posztaxiális ujjfüggelék

Pattanó ujj (digitus saltans)
Definíció, patológia: Leggyakrabban a hüvelykujjon fordul elő
(pollex flexus congenitus, 5. ábra). A m. flexor pollicis longus
ínhüvelyének és a lig. anularénak (A1) a veleszületett szűkülete. A kéz többi ujjain is előfordulhat. Csecsemő-, kisdedkorban
jelentkező probléma, oka, hogy az ín nem tud keresztülcsúszni az ínhüvelyszájadékon.

Tünetek: Különböző súlyosságú formái ismertek: amputációszerű ujjeltérések, leszorítások, lágyrész-megvastagodások.
Leggyakrabban a II–IV-es sugár érintett (6. ábra). Az ujjakon
kívül bárhol előfordulhat a végtagokon, akár az alsó végtagon is! Amennyiben a lefűződés mély, nyirokkeringési zavart
is okozhat, következményes lágyrészduzzanattal, keringészavarral.
Terápia: A legsúlyosabb formában, keringés zavar esetén
akut műtéti ellátás javasolt az ujj, ujjperc megmentése érdekében. Megtartott keringés esetén szoros ellenőrzésre és
a gyermek kézsebészeti elveknek megfelelő ellátására kell
törekedni.
Összefoglalás

5. ábra: Pollex flexus congenitus
Tünetek: A hüvelykujj végperce gyakran flexiós helyzetben –
kivételes esetben extenziós helyzetben – rögzül, és csak pattanás kíséretében (az ínon lévő csomó átjut a szűkületen)
nyújtható a körömperc.
Terápia: 1 éves életkor betöltése előtt konzervatív kezelés, az
ujj mozgatása, tornáztatása, illetve ujjrögzítő sínes kezelés jó
eredményű lehet, sikertelenség esetén és 1 éves életkor felett
műtéti megoldás javasolt: a lig. anulare (A1-es gyűrűszalag)
hosszanti behasítása.
Lefűződési szindrómák
Definíció, patológia: Intrauterin időszakban alakul ki, számtalan néven ismert kórkép (amnionszalag- vagy Simonartszalag-lefűződés).

A dolgozat összefoglalja a kézfejlődési rendellenességek
diagnosztikai és kezelési elveit, valamint a szerzők részletesebben ismertetik a leggyakoribb kézfejlődési rendellenességeket. Az alapellátó kollégák fontos szereppel bírnak abban, hogy a kézfejlődési rendellenességeket időben,
1 éves kor előtt észleljék, és a gyermeket mielőbb megfelelő intézetbe irányítsák. A kézfejlődési rendellenességgel
született gyermekek kezelése centrumban javasolt, ahol
felkészült csapat foglalkozik a gyermekek ellátásával és
gondozásával.
Fontosnak tartjuk kiemelni a hazai gyermekkézsebészet
atyját, prof. dr. Renner Antalt, akinek kiemelkedő szerepe
volt és van abban, hogy ma több centrumban is megfelelő ellátást kapjanak a kézfejlődési rendellenességgel született gyermekek.
HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI
INTÉZET SEBÉSZETI ÉS TRAUMATOLÓGIAI
RENDELÉSÉRE IDŐPONT:
06-1 / 459-9100 1317-es vagy 1348-as mellék
Irodalom:
1. Renner A. – Sántha E.: A kéz sebészete. Kadix Press, 2014
2. Hauser B.: Koraszülött és újszülött anesztézia – Neurotoxicitás veszélye. Előadás. Pécs, 2020
3. Renner A.: The history of hand surgery in Hungary. J Hand Surg Br.
2004 Jun;29(3):296-304. doi: 10.1016/j.jhsb.2004.03.018. PMID:
15142704
4. Malik S.: Syndactyly: phenotypes, genetics and current classification.
Eur J Hum Genet. 2012 Aug;20(8):817-24. doi: 10.1038/ejhg.2012.14.
Epub 2012 Feb 15. PMID: 22333904; PMCID: PMC3400728
5. Van Wyhe R. D., Trost J. G., Koshy J. C., Pederson W. C.: The Duplicated
Thumb: A Review. Semin Plast Surg. 2016 Nov;30(4):181-188. doi:
10.1055/s-0036-1593736. PMID: 27895541; PMCID: PMC5115921

6. ábra: Lefűződési barázda megtartott
keringésű ujj mellett
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Mi tesz alkalmassá valakit
tutornak?
Egy orvosi szakterület tartós és kiegyensúlyozott működése megfelelő szakmai utánpótlás nélkül elképzelhetetlen. Ez az alapellátásra hatványozottan igaz, mivel a magasabb színvonalú alapellátás kedvezőbb általános egészségügyi mutatókat eredményez, ezért a szakma fejlesztése fontos társadalmi kérdés. Az alapellátás fejlesztéséhez
és magas színvonalú megvalósításához kiváló szaktudással, készségekkel és attitűddel rendelkező alapellátókra
(háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra és
ápolókra) van szükség. A háziorvos szakorvosok minőségi
képzése egyike azon tényezőknek, amelyek kedvezően befolyásolják az alapellátás színvonalát.
A háziorvos-szakképzés során a szakképzésben részt vevő
rezidensek az oktatópraxisokban szerzik meg az alapellátással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek jelentős részét, mivel a 36 hónapos szakképzés ideje alatt öszszesen 15 hónapot töltenek oktatópraxisokban. Ebből 2
hónap a gyermekpraxis-gyakorlat, illetve a szakgyakorlati
időszak alatt 2 hónapot vegyes praxisban képződnek.
Az oktatópraxisoknak mint szakképző helyeknek a jogszabályozás szerint a következő feltételeknek kell megfelelniük az akkreditáció során:
• a praxisban a szakképzést vezető oktató (tutor) az
adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
• a praxis betegforgalmi és betegösszetételi adatok
alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására,
• a praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel,
• az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai
kapcsolat áll fenn.
A jelöltnek az oktatói státusz megszerzéséhez
akkreditációs kérelmet kell benyújtania a Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás (RENY) portálján, a reny.hu
címen a Pályázati űrlap a szakképző hellyé minősítéshez
című adatlap kitöltésével. Az adatlap kitöltése során a pályázónak számos adatot meg kell adnia praxisával és személyével kapcsolatban (a praxis és a képzésben részt vevő
oktató főbb adatait; a praxis tudományos tevékenységének leírását; a képzéshez alkalmas járóbeteg-forgalom és
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betegösszetétel megjelölését; a praxis infrastruktúrájának
adatait; az önképzés lehetőségeit; a szakképzéshez kapcsolódó intézményi struktúra adatait; a praxis oktatási tevékenységének adatait; a praxis szociális hátterének adatait). A nyilvántartási rendszer ezután továbbítja a kérelmeket az adott egyetemekhez elbírálásra, ahol a szakmai
háziorvosi grémium megvizsgálja a pályázatot, és javaslatot tesz az akkreditálásra. Az akkreditációs kérelemben
meg kell jelölni, hogy az oktató praxis milyen képzési elemek oktatását tudja ellátni.
A házi gyermekorvosok a házi gyermekorvosi gyakorlatra
egyrészt a háziorvostan-szakképzésben, másrészt a csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképzésben akkreditáltathatják praxisukat.
A hivatalos akkreditációs folyamat elbírálásakor az egyes
egyetemek intézetei saját kiegészítő követelményrendszert is felállíthatnak. A PTE-ÁOK Alapellátási Intézetének
szakmai grémiuma szakmai önéletrajz és motivációs levél
csatolását kéri a pályázathoz, utóbbiban a jelölt az oktatással kapcsolatos gondolatait összegezheti, oktatási tapasztalatairól, oktatási készségeiről adhat képet. Emellett
kérjük, hogy a tutor mutassa be a rendelőjét, a kubatúrát
írásos és/vagy képes formában mutathatja be. A praxisba
bejelentkezett páciensekről, betegforgalmi adatokról a legutolsó KSH-statisztika csatolásával adhatnak átfogó képet.
Tutorainkat fokozatosan vonjuk be az oktatási feladatokba, először a graduális képzésbe kapcsolódhatnak be. Ők
lesznek a házigazdái az első évfolyamos egyhetes nyári praxisgyakorlatnak, amikor az orvostanhallgatók az orvos-beteg kommunikáció alapelemeit gyakorolhatják.
Az évközbeni előadásokon hallottakat, valamint a szemináriumokon bemutatott szituációkat itt a valós helyzetben
élhetik át a hallgatók tapasztalt háziorvos tutorok útmutatásai alapján. A hatodik évfolyamon pedig a kéthetes praxisgyakorlaton már a háziorvosi munkával ismerkedhetnek meg. A tutor felügyelete mellett bekapcsolódhatnak a
betegellátásba, személyre szabott részfeladatokat láthatnak el. Mind a két gyakorlat pontosan leírt tematikát követ, amely tartalmazza a főbb feladatokat, a végrehajtásra
vonatkozó útmutatást, a feladatokról adott visszajelzések
módozatait és a végső átfogó értékelést is.

A tutorok munkáját folyamatosan támogatja az intézet. Rendszeresen tájékoztatjuk az oktatókat a legfontosabb eseményekről, személyesen is részt vehetnek az oktatói munkát segítő kurzusokon, intézeti továbbképzéseken, megbeszéléseken.
A szemeszterenként tartott oktatási értekezleteken és az évenként szervezett oktató családorvosi találkozón elvárjuk az oktató családorvosok részvételét. A tutorok oktatói tevékenységét rendszeres hallgatói feedback és egyéb visszajelzések alapján követjük nyomon és értékeljük. Ez az egyéni oktatói kvalitások javítását szolgálja elsősorban. Az oktatói értekezlet a
pozitív gyakorlat megismertetésén keresztül igyekszik mintát
adni a tutorainknak. A tapasztalatok megosztása az önfejlesztés egyik leghatékonyabb módja. Ezzel nemcsak az oktatói attitűd egyéni javítására van lehetőség, hanem az oktatók közös
értékrendje is koherensebbé válik, ami áthidalja a korosztályok
között meglévő szemléleti különbségeket. Az oktatási feladatok következő szintje a rezidensképzésben való részvétel. E feladat ellátásához kétnapos oktatástechnikai tréninget tartunk
a kollégáknak, ami felöleli a rezidensképzés legfontosabb jogszabályi, adminisztratív, szakmai és oktatástechnikai vonatkozásait. A tréning a hivatás szakmaspecifikus értékeinek számbavétele mellett az egyéni oktatói fejlődésre fókuszál. A témakörök között szerepel a Jó oktató orvos fejezet, amely összegzi
mindazon tulajdonságokat, amelyek nélkülözhetetlenek a magas szintű oktató tevékenységhez.
A kiválóság kellékei között a hitelesség, a magas szintű szakmai ismeretek és a rendszeres önképzés a legfontosabbak.
A hitelesség alapja a megfelelő önismeret, az összerendezettség, a jó fizikai és szellemi kondíció. Fontosnak tartjuk, hogy

a tutorok rendelkezzenek megfelelő oktatói attitűddel, viselkedésük legyen nyitott, toleráns. Az oktatói munkában legyenek
motiváltak, lelkesek. Kommunikáljanak őszintén, legyenek képesek meghallgatni környezetüket, érzékenyen és figyelmesen reagáljanak az adott szituációban. Legyenek tisztában
saját kompetenciahatáraikkal.
A magas szintű szakmai ismeretek területén fontos az érdeklődés az új dolgok iránt, törekedjenek a naprakész elméleti ismeretekre és gyakorlati készségeik folyamatos fejlesztésére.
A minőségi munka pontos és áttekinthető, ami precíz dokumentáción és a minőségbiztosítás napi gyakorlatán alapul.
Az önképzés a folyamatos szakmai fejlődés mellett a speciális
oktatói képzettség fejlesztését is magában foglalja. Törekedni
kell a megfelelő időmenedzsmentre, mert a betegellátás mellett az oktatás nagy kihívást jelent az időkorlátok miatt.
Ahhoz, hogy ne csak jó háziorvosok és házi gyermekorvosok
legyünk, de jó oktatók is, nagyfokú szervezői készség, koncentrált figyelem és a feladatok megfelelő rangsorolása elengedhetetlen! E jellemzők egy része az ember személyiségéből fakad, másokat meg lehet tanulni, illetve fejleszteni lehet.
A fejlesztés alapja a megfelelő önvizsgálat és önkritika, valamint az ennek következtében kialakuló önismeret. A jó oktató orvos legfontosabb oktatási eszköze a saját személyisége,
mégpedig az az attitűd és viselkedés, mellyel orvos-tanár szerepében működik. Ezzel elkerülhetetlenül példaként áll a tanítványai előtt. Ezt a mintát alapvetően a jellemünk határozza
meg, mely soha nem kőbe vésett alap, hanem fejleszthető,
alakítható személyiségvonás.

PRAXISMENEDZSMENT I DR. PÁTRI LÁSZLÓ ROVATA
Dr. Pátri László I

házi gyermekorvos, HGYE-vezetőségi tag, a PTE csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan tutora, PTE-ÁOK, Alapellátási Intézet, Pécs

Néhány szó a csecsemő- és gyermekgyógyász-rezidensek képzéséhez
A gyermekgyógyászat egységét képviselve egyesületünk kiemelten fontos szakmapolitikai célja, hogy minden rezidens
eljusson a szakképzés során az erre a célra jogszabály által
biztosított két hónapos időszakban házi gyermekorvosi praxisba. A gyermekgyógyászati alapellátásra jellemző szaktudás, készségek és attitűd tekintetében olyan – jellegüknél
fogva a klinikumban nem, ritkábban vagy máshogy jelentkező
– ismeretekre tehet ebben az időszakban szert, amelyek elősegítik szakorvosként az önálló, kompetens döntéshozatali, cselekvési képesség gyakorlását. A tutorokra vonatkozó szakmai, oktatási kritériumokat a cikk szépen összefoglalja, mindezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a fiatal kollégák magasabb

színvonalú standard képzésben részesüljenek. Ebben kiemelkedő szerepet játszanak a képzőket koordináló intézmények,
mely területen a házi gyermekorvoslás esetében még számos
tennivaló akad. Jelenleg folyamatban van azon ismeretek, tevékenységek, eljárások listájának megalkotása is, amelyek a
képzőhelyet és a rezidenseket is orientálják a képzés során átadandó alapvető ismeretekről. Ezek kiterjednek a sürgősségi,
prehospitális ellátás, a prevenció, a diagnosztikus és terápiás
készségekre is. Az elméletben megalapozott, gyakorlatorientált megközelítés egyúttal meg tudja mutatni a gyermek-alapellátás modern, vonzó arculatát is.
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SZPONZORÁLT TARTALOM
Dr. Cseh Áron I

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

A csecsemőkori bélflóra és az oltásokra adott immunválasz kapcsolata
Becslések szerint a védőoltások közel 3 millió gyermek életét
mentik meg évente. A védőoltások által kiváltott immunválasz
antitesttermelő plazmasejtek és effektor T-sejtek létrejöttével
jár, a tartós immunmemóriáért pedig a T- és B-memóriasejtek
kialakulása felelős. Az oltásokra adott immunválasz erőssége
és az így kialakult védettség időtartama egyénileg változó, aminek háttere mind a mai napig nem teljesen ismeretes. Számos
tényező befolyásolhatja az oltásokra adott választ, így például
a tápláltsági állapot, a nem, az életkor, a genetikai adottságok,
az egészségi állapot, a korábbi találkozás a betegséggel, az oltóanyag típusa.
Újabb adatok arra utalnak, hogy ennek a változatosságnak a
magyarázata lehet a csecsemőben alakuló bélflóra (mikrobiom)
és a fejlődő immunrendszere közti kapcsolat is. Az már ismert,
hogy amennyiben a bélflóra normális kialakulása zavart szenved (császármetszés, korai antibiotikum-használat, túlzott higiénia, diéta), akkor nagyobb az esély autoimmun és allergiás kórképek, így az asztma és az ekcéma kialakulására. Ezzel szemben a jó hatású baktériumok, vagyis a probiotikumok alkalmazása csökkentheti az atópiás ekcéma gyakoriságát. A legfontosabb protektív tényező természetesen az anyatejes táplálás,
ami egyben a megfelelő vakcinaválasz kialakítását is lehetővé
teszi a mikrobiom modulálásával, valamint az anyai antitestek
átadásával.
Jelen cikk áttekintést nyújt a csecsemők mikrobiomja és a
csecsemőkori oltásokra adott immunválasz közötti összefüggések vizsgálatainak legújabb eredményeiről.
Luis Vitetta és munkatársai 2017-ben a Vaccinesben megjelent közleménye alapján a szerzett immunválasz, valamint a
vakcinákra adott immunválasz is erősíthető probiotikumokkal.
Az intesztinális barrierben részt vevő antigénprezentáló
dendritikus sejtek és makrofágok a vakcinák hatására antigénspecifikus antitesteket kezdenek termelni a
mukózaasszociált limfoid B-sejtekhez való vándorlásuk révén.
Az orális vakcinákban lévő antigének ugyanígy a naiv CD4 és
CD8 sejteket stimulálják, hogy citotoxikus T-sejtekké differenciálódjanak, és antimikrobiális citokineket termeljenek.
Az antibiotikumok káros hatásáról írnak Sanne E. de Jong és
munkatársai közleményükben, melyben a szájon át adott antibiotikumok mikrobiomdiverzitás-csökkentő hatását feltételezik mint a fő káros tényezőt. Az ez által létrejött gyulladásos
állapot az immunrendszer eltolódása révén csökkenti a vakcinára adott immunválaszt és így a védőhatását is. Az egész-
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ségkárosító hatások ugyanis a bélflóránkra is negatívan hatnak, ezzel hozzájárulnak a megbomlott egyensúly, a diszbiózis
létrejöttéhez. Krónikus gyulladás a gyermekek vékonybelében
gyakran látható enterális diszfunkció strukturális és funkcionális károsodás kimenettel. Mind a diszbiózis, mind az enterális
diszfunkció hozzájárulhat ahhoz, hogy eltérő a hatékonyság
az orális vakcinák után a gyermekekben. Anastasia N. Vlasova
és munkatársai összefoglaló közleménye alapján a mikrobiom
és a vakcinák egymásra gyakorolt hatása kétirányú. Egyrészt
az intesztinális bélflóra képes befolyásolni az immunrendszer
érését és működését, az immunrendszer állapota pedig meghatározza a bélflóra diverzitását és ezáltal funkcióját. A hatásos vakcinák képesek protektív immunválasz kialakítására a
kórokozókkal szemben, a mikrobiom és annak diverzitása pedig modulálja az immunrendszer működését.
A kutatások leggyakoribb alanyai az anyatejes táplálásra jellemző tejsavtermelő baktériumok, így a Bifidobacteriumok,
amelyek jelenléte magasabb immunglobulin A- (IgA-) termelő plazmasejtszámmal, B-memóriasejt-, és szekretoros
IgA-szinttel jár együtt. A bélflóra közel 2 éves korra ujjlenyomatszerűen egyedi módon állandósul és válik éretté. Az élet
első pár hónapjában először a fakultatív anaerob baktériumok közül Staphylococcus-, Streptococcus-, Lactobacillusés Escherichia-törzsek népesítik be a vastagbelet, majd az
anaerob baktériumok lesznek a domináns törzsek. Az anyatejjel táplált csecsemőkben a Bifidobacterium longum
infantis dominálja a bélflórát, ugyanis az anyatejben található oligoszacharidokat egyedülállóan képes hasznosítani, és
ezzel együtt gátolja a patogén baktériumok szaporodását.
A Bifidobacteriumok normál körülmények között az összes
bélbaktérium akár 60%-át is kitehetik az anyatejjel táplált csecsemőkben, azonban a nyugati világban a számuk csökken, és
ezzel együtt nő az autoimmun és allergiás betegségek száma.
M. Nazmul Huda és munkatársai, a Paediatricsben 2019-ben közölt tanulmányukban azt a hipotézist vizsgálták, amely szerint
a fokozott Bifidobacterium- (különösen a Bif longum infantis-)
expozíció korai csecsemőkorban, amikor a vakcinákat beadják,
jobb memóriaválaszt indukál a vakcinák ellen. 291 egészséges
csecsemő székletéből határozták meg a baktérium-összetételt 6, 11 és 15 hetesen, a Bifidobacterium-alfajok vizsgálatát a
6. héten végezték el, s a T-sejt- és antitest-választ is ugyanezekben az időszakokban mérték. A vizsgálatban a kórházi születések döntően elektív császármetszéssel történtek, de 6 he-

tesen mindegyik csecsemő kizárólagos anyatejes táplálásban részesült, és 2 éves korban is
55%-uk kapott anyatejet. A csecsemők születéskor kapták a Bacillus Calmette–Guérin- (BGC-)
oltást és az orális poliovírus-vakcinát (OPV), a
tetanusztoxoidot (TT) és a hepatitisz B vírus
(HBV) elleni oltást pedig 6, 10 és 14 hetesen.

Bifidobacterium
(6, 11, 15 w)

Positive (P < .05)

Bifidobacterium
(6 w)

Positive (P < .10)

B. longum
(6 w)

B. longum subspecies
infantis (6w)

No association

A kapott eredmények alapján az átlagos
B. longum subspecies
longum (6w)
Negative (P < .10)
Bifidobacterium-előfordulási gyakoriság egyeneB. breve
(6w)
sen arányos volt a BCG-re, TT-re, HBV-re adott CD4
B. bifidum
Negative (P < .05)
T-sejtes válasszal a 15. héten. Ugyanígy 2 éves
(6w)
korban a BCG-re és TT-re adott immunválasz is
Hőtérkép, amely a korai életkorban meghatározott Bifidobacterium-egyedsűrűség és a TT- és
nagyobb volt a magasabb Bifidobacterium-szám
HBV-vakcina-válasz közti összefüggéseket (és statisztikai szignifikanciát) mutatja 15 hetes és
esetén, akárcsak a plazma TT-specifikus immun2 éves korban. A következő válaszokat értékeltük: CD4 T-sejt-SI, az IgG ALS assay eredménye
15. héten, plazma-IgG 2 éves korban és IgG-AI 2 éves korban. A Bifidobacteriumok előfordulási
globulin G- és a széklet OPV-specifikus immunglobulin A-szintje. Ezek az eredmények újszerű- gyakoriságának megállapítására a következő speciesek és subspeciesek meghatározását végeztük:
1. a Bifidobacterium nemzetség átlagos egyedsűrűsége a 6., 11. és 15. héten és egyszeri mérés
ek, és alátámasztják azt a feltételezést, hogy a
a 6. héten; 2. Bifidobacterium nemzetség; 3. A legelterjedtebb species, a B. longum; 4. Ennek két
bélmikrobiom befolyásolja a csecsemő immun- alfaja közül az elterjedtebb, a B. longum subspecies infantis; 5. A második subspecies, a B. longum
subspecies longum és két kisebb jelentőségű species; 6. B. breve; 7. B. bifidum
rendszerének fejlődését, valamint hogy csecsemőkorban a bélflórában található magasabb
ges bélflóraegyensúlyról beszélünk, amelyben dominálnak a
Bifidobacterium-szám protektív tényező az oltásokban, tekinBifidobacterium-törzsek, akkor az orális és a parenterális oltátettel arra, hogy fokozzák az immunológiai memóriát.
sokra adott specifikus immunreakció is magasabb szintű lehet.
Összefoglalva tehát, számos adat utal arra, hogy a védőoltások hatását az egyénben a bélflóra állapota is befolyásolja.
A közlemény megjelenését a
A mikrobiom egyensúlyának eltolódása, a diszbiózis hozzájámagyarországi képviselete támogatta.
rulhat egy krónikus gyulladásos állapothoz, amely csökkenti az immunrendszer készségét, hogy a vakcinákra adott im(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
munválaszt megfelelően kialakítsa. Amennyiben egészsé-

0-1 éves korig

1-12 éves korig
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TELEMEDICINA I DR. KÁNTOR IRÉN ROVATA
Szemlézte: Dr. Kántor Irén I

házi gyermekorvos, HGYE-vezetőségi tag, Nyíregyháza

Telemedicina-kisokos
Ha a szülők felhívják gyermekük orvosát, felajánlhatják
nekik a telemedicinális vagy személyes látogatást.
A telemedicina vagy virtuális látogatás olyan technológiát használ, amely összekapcsolja a betegeket az egészségügyi szakemberekkel, amikor különböző helyeken tartózkodnak. A gyermekorvosok már évek óta használják a
telemedicinát, és sokan a COVID-19-világjárvány kezdete
óta egyre inkább ezt alkalmazzák.
Mikor jó választás a gyermek számára a telemedicina?
A telemedicina számos helyzetben lehet alkalmas a gyermekek vizsgálatára. A vizitre ideális esetben a gyermekalapellátó orvosnál (háziorvos) kerül sor, vagy olyan klinikusnál, aki az orvosi leleteket visszaküldi a gyermek-alapellátó orvosának vagy feltölti az EESZT-be.
Hol vehetnek részt a betegek telemedicinás látogatáson?
A telemedicinális ellátás helyszíne rugalmas lehet, és magában foglalhatja az otthoni vagy az egészségügyi ellátást nyújtó intézményt. A háziorvosok otthonról értékelhetik a sürgős problémákat, például a megfázást, a kiütéseket, a kisebb sérüléseket, vagy nyomon követhetik a krónikus állapotokat, esetleges pszichés problémákat, például a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart. A szakorvosok
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is használhatják a telemedicinát az első megbeszélésre
vagy utókezelésre, különösen akkor, ha a gyermekek meszsze laknak a rendelőtől. A mentálhigiénés szakemberek
telemedicinán keresztül tanácsadást nyújthatnak, amikor
a gyermekek otthon vannak.
Ha a gyermek olyan kórházban, sürgősségi osztályon
vagy orvosi rendelőben van, ahol nincsenek gyermekgyógyászati szakemberek, a telemedicinális szolgáltatások igénybe vehetők, így a gyermekgyógyászati szakemberek egy másik helyről is elvégezhetik a vizsgálatokat.
Egyes iskolák telemedicinás elérést is kínálnak a háziorvoshoz vagy a szakorvosokhoz a sürgős problémák értékelése vagy a krónikus állapotok nyomon követése céljából. A szülők a munkahelyükről vagy otthonról is csatlakozhatnak, így három résztvevős lesz az egészségügyi
megbeszélés, illetve akár az iskolából is jelen lehetnek.
Tippek a látogatáshoz
A telemedicinális orvosi vizsgálat előtt meg kell győződni arról, hogy működik a számítógép, táblagép vagy
okostelefon. Gondoskodni kell jó internetkapcsolatról. Javasolt megfontoltan kiválasztani a helyszínt, lehet például egy elkülönített szoba egy közösségi házban. Le kell tölteni a látogatáshoz szükséges alkalmazásokat. Tesztelni
kell a kamerát, a mikrofont, a hangszórót és a szükséges

speciális, például a látás- vagy halláskárosodásnál szükséges funkciókat. Ha a szülő vagy gyermeke hallás- vagy
látássérült, vagy nyelvi tolmácsot szeretne, vannak olyan
módosítások, amelyekkel a látogatás az ő számukra is
megoldható.
A látogatás során a gyermeknek, a szülőnek vagy gondviselőnek és az egészségügyi szakembernek csendes privát helyiségben kell tartózkodnia. A szülőket-gondozókat
megkérik, hogy adjanak meg egy telefonszámot arra az
esetre, ha technikai problémák merülnének fel. A rendelői látogatásokhoz hasonlóan a gondviselők és a gyermekek is tájékoztatást nyújtanak, kérdéseket tesznek fel, és
részt vesznek a gyermek gondozási tervének kialakításában. A gondozók részt vesznek a vizsgálatban, és megkérhetik őket, hogy segítsenek a vizsgálatban a gyermek irányításával vagy az egészségügyi szakember utasításainak
követésével.
Bár a telemedicina nem a személyes látogatást hivatott
helyettesíteni, további lehetőségeket kínál az orvosi ellátás biztosítására. A legjobb ellátás érdekében ajánlott,
hogy minden gyermek keresse fel a háziorvosát rutinszerű látogatások, oltások beadása alkalmával és minden
olyan esetben, amikor személyes vizsgálatra van szükség.
Egyeztessünk a szülőkkel arról, hogy gyermekek számára
milyen telemedicinális szolgáltatások állnak rendelkezésre, és hogy ez a forma milyen előnyökkel járhat az egészségügyi ellátásában.
Szükséges a betegattitűd megváltoztatása. Ennek feltételei:
• A betegnek éreznie kell, hogy ez minőségi javulást
jelent.
• Konkretizálni szükséges, hogy milyen szempontból
hasznos a betegnek.

Az alapellátó rendelő médiafelületén meg kell határozni
az elérési csatornákat – ezekhez GDPR-kompatibilis módokat kell választani, mivel az egészségügyi adat az egyik
legszemélyesebb adat.
Amikor bejelentkezik a beteg, EESZT- és Ügyfélkapuregisztráció szükséges a gyerekeknek is. Ez a család feladata.
Meg kell határozni a reszponszív időt: mennyi időn belül
várhat választ a páciens telefonos, sms-es, e-mailes vagy
egyéb telemedicinális megkeresésre.
A telemedicinális ellátás struktúráját folyamatosan alakítjuk. Együtt tanuljuk, adoptáljuk az eddig ismert rendszereket a hazai ellátásba. A telemedicina elterjedésének persze vannak akadályai:
• az egyértelmű finanszírozási alapelvek hiánya,
• a változtatásra való készség és az új technológiák
adoptálásának hiánya,
• a kivitelezéshez szükséges eszközök hiánya,
• koherens kormányzati és szakmai stratégia hiánya,
• jogi és szakmai szabályozás hiánya,
• digitális kompetencia hiánya,
• területi egyenlőtlenségek,
• adatbiztonsággal kapcsolatos aggályok,
• a napi betegellátásba való integrálás nehézségei,
• a betegattitűd megváltozásának nehézségei.
Mind az egészségügy, mind az ellátottak részéről türelem
és sok visszajelzés szükséges, hogy mindkét fél megelégedve, hatékonyan és szakmailag is biztonságosan tudja
használni a rendszert.

• Az első edukáció része az információtechnológiai
edukáció is.

Weboldalak, amelyek segítségek a betegeknek és a
gyermekorvosoknak a napi betegellátásban:

• Könnyen kezelhető eszközt kapjon a páciens.

• gyermekügyelet-kereső:
https://gyermeksos.hu/

• Érezze a beteg, hogy az egészségügyi személyzet jól
képzett, és készségszinten kezeli a technikai eszközöket.
Gyakorlati teendők
Ki kell alakítani a rendelési idő struktúráját, meg kell határozni az ellátási idősávokat minden napra:

• gyógyszertárkereső:
https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso
• segédlet felírandó tápszer kiszámításához:
https://koronagyogyszertar.hu/tapszer.html

• személyes megjelenés,
• légúti betegek,
• telemedicinális ellátás.
E sávok időtartamát a körzet betegeinek speciális ellátási
igényei egyénire szabhatják.
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ISMÉTLÉS A TUDÁS ANYJA I DR. GYŐRI BLANKA ROVATA
Dr. Fadgyas Balázs I

gyermeksebész szakorvos, Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest

Gyermekkori veleszületett
vagy indirekt lágyéksérv
A herék descensusa a canalis inguinalison át a 6–7.
gesztációs hónapban indul meg, amit hormonális és mechanikai faktorok (pl. gubernaculum) segítenek elő. A herék leszállásuk során a peritóneum kettőzetét magukkal
húzzák (processus vaginalis), mely kettőzet általában szorosan összetapad, elzáródik, a here egyik burkát (tunica
vaginalis) képezik. Ha a fennmaradó processus vaginalis
nem záródik el, a hasűri szervek (bélkacs, cseplesz) csúszhatnak bele a tömlőbe, a fiúkban kialakítva az úgynevezett veleszületett (kongenitális) lágyéksérvet. Ha csupán
egy szűk járat marad fenn, akkor a tömlőbe csak folyadék
tud a hasüregből belejutni, a hasüreggel közlekedő (kommunikáló) hydrocele alakulhat ki. Ha a sérv leér a herezacskóba, akkor komplett (inguinoscrotális), ha csak a külső lágyékgyűrűben inguinálisan helyezkedik el, inkomplett
kongenitális lágyéksérvről beszélünk (lásd ábrák). Lányoknál a ligamentum rotundum mellett fut a processus
vaginalis, és sérv esetén nyitva marad. Amennyiben lezárt, és folyadék van benne, Nuck-cisztáról beszélünk. Koraszülötteknél 9–11%, érett újszülöttek esetében 1–5% a
veleszületett lágyéksérvek előfordulása. Jobb oldali dominancia figyelhető meg mindkét nemben, a kétoldali előfordulás érett újszülöttekben 10%, a koraszülöttek esetében
50% körül van.
Tünettan
Legtöbbször a szülő észleli a lágyéktáji duzzanatot. Ezek a
sérvek a legtöbbször könnyen reponálhatók, visszahelyezhetők a hasüregbe. Ha bélkacs a sérvtartalom, repozíciókor
„kortyogás” is érezhető az ujjaink között. Ezenfelül cseplesz,
lányokban ovárium is tapintható lehet a tömlőben. Lágyék-

sérv-kizáródás esetén a sérv megkeményedik, felette a bőr
hiperémiássá, fájdalmassá válik. A sérv nem helyezhető
vissza a hasüregbe. Bélkacs kizáródása esetén idővel bélelzáródás klinikai képe – hányás, általános elesett állapot, nyűgös csecsemő, szelek és széklet ürülésének hiánya – fejlődik ki. A bélelhalás veszélyén túl fiúkban, főleg
csecsemőkben a herék keringése is kompromittálódhat a
funicularis képletek ödémája, kompressziója miatt. Ezek a
tünetek alarmírozók, a beteg sürgős gyermeksebészeti ellátása szükséges!
Diagnosztika
A fizikális vizsgálat az esetek döntő többségében elégséges
a gyermekkori veleszületett lágyéksérv diagnózisának felállításához. Segítséget nyújthat a szülő megfigyelése, a lágyéksérvről készült fénykép is. Képalkotó vizsgálatra általában nincsen szükség. Kivételt képezhet a kizáródott lágyéksérv gyanúja, illetve a nagyon feszes hydrocele lágyéksérvtől való elkülönítése eseteiben. Az ultrahang információt ad a kizáródott szervről, annak és adott esetben a here
keringéséről is. Szerencsés esetben a radiológus kolléga a
transzducerrel sikeres taxist-repozíciót is végezhet, de ez
nem cél.
Differenciáldiagnosztikában leggyakrabban a hydrocele, az
inguinális limfadenopátia okozhat problémát. A hereretenció könnyen elkülöníthető: a zacskóban van here az adott
oldalon? Inguinálisan tapintható here és akut hasi tünetek esetén heretorzióra is gondoljunk! Fontos a fiúk heréinek vizsgálata és pozíciójuk rögzítése a dokumentációban
– műtét előtt és után is!
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Kezelési elvek
A lágyéksérv abszolút műtéti indikációt jelent. Kizáródás esetén a műtét sürgős: ha nem sikerült a repozíció, azonnal gyermeksebészeti ügyeletre kell irányítani a beteget (éhgyomorra,
akár mentővel). Érdemes fájdalomcsillapítót alkalmazni (például paracetamol kúpot), mert a fájdalom mérséklődése után
a gyermek megnyugszik, nem erőlködik, és a kórházba vezető úton a „zötyögés” révén akár a spontán repozíció is megtörténhet. Tapasztalt szakorvosnak is nehézséget jelenthet a
lágyéksérv repozíciója, lehet, hogy csak narkózisban jár sikerrel. Ha így is sikertelen, akkor akut műtét indokolt.
Az irodalom nem egységes a kizáródott sérv definíciójában: már az is inkarcerált sérv, amit csak tapasztalt szakorvos nagy küzdelem árán tudott reponálni, vagy csak az, amit
már műtéti úton lehetett ellátni? Relatíve sürgetőnek tartjuk
a nehezen reponált sérvek műtéti ellátását, melyet saját gyakorlatunkban a taxis után néhány (munka)nappal végzünk el.
A hazai gyermekaneszteziológusok ajánlása szerint minden
halasztható műtétet (fél–)egy éves kor felett javasolt elvégezni a későbbi neurokognitív zavarok megelőzése érdekében.
Így a reponábilis lágyéksérvek műtétével célszerű a (fél–)egy
éves kort megvárni. Saját gyakorlatunkban, melyet néhány
éve követünk sikerrel, nem találkoztunk több kizáródott lágyéksérvvel a gondozásba vett egy éven aluli betegeinknél.
(Fél–)egy éves kor felett célszerű az első szabad és alkalmas
elektív műtéti időpontra előjegyezni a beteget.
A lágyéksérvműtét lehet nyitott műtét, mikor inguinális feltárásból történik a tömlő izolációja, majd lekötése és rezekciója.
Számos laparoszkópos technika ismeretes, saját gyakor-

latunkban a PIRS- (percutaneous internal ring suture) műtétet alkalmazzuk. Ez egy köldökben bevezetett porttal,
perkután, inguinálisan bevezetett fonallal végzett technika.
A laparoszkópos műtét után jobb az esztétikai eredmény, hiszen kisebb a seb, így később a heg. A laparoszkópos eljárás előnye még, hogy vizualizálható az ellenoldali nyitott
processus vaginalis, így, ha szükséges, egy ülésben ellátható az ellenoldali tünetmentes sérv is. Kétoldali műtét esetén a
műtéti idő rövidebb a nyílt technikához viszonyítva.
Prognózis, szövődmények
A sérv kiújulásának gyakorisága 0,5–1%, nem befolyásolja a választott műtéti (nyílt vagy laparoszkópos) technika. A here magas állása, illetve műtéti szövődményként
funicularis képletek (ductus deferens, érképletek) sérülése
lehetséges, amely miatt hereatrófia alakulhat ki.
Irodalom:
1. Ramachandran V., Edwards C. F., Bichianu D. C.: Inguinal Hernia in
Premature Infants. NeoReviews, 2020; 21(6): 392–403
2. Patkowski D., Czernik J., Chrzan R., et al.: Percutaneous Internal Ring
Suturing: A Simple Minimally Invasive Technique for Inguinal Hernia
Repair in Children. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. 2006;16:513–517
3. Dreuning K., Maat S., Twisk J., et al.: Laparoscopic versus open
pediatric inguinal hernia repair: state-of-the-art comparison and future
perspectives from a meta-analysis. Surg Endosc. 2019 ;33(10):3177-3191
4. Kantor N., Travis N., Wayne C., et al.: Laparoscopic versus open inguinal
hernia repair in children: which is the true gold-standard? A systematic
review and meta-analysis. Pediatr Surg Int. 2019;35(9):10135. Puri P., Höllwarth M.: Pediatric Surgery Diagnosis and Management.
Springer. Heidelberg. 2009. 497-503
6. Ramsook C., Singer J. I., Drutz J. E., Wiley II J. F. (2020): Inguinal hernia
in children.
7. Hauser Balázs: Koraszülött és újszülött anesztézia – Neurotoxicitás
veszélye. Előadás. Pécs, 2020
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csecsemő- és gyermekgyógyász, infektológus, egyetemi tanár, módszertani igazgató,
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

Vélemény
2022 elején került polcokra a Vakcinák című könyv, amely
nagy vihart kavart szakmán belül, mert számos szakmai tévedést tartalmazott. A könyv ellen szakmai érvek alapján tiltakoztunk, eredményesen, amely alább olvasható.
Szeretném előrebocsájtani, hogy a könyveket nagyra becsülő, kicsi gyermekkora óta sokat olvasó gyermekorvos nő vagyok, aki számára a Corvina Kiadó kötetei mindig is a minőséget, az igényességet, a hitelességet jelentették. Ezért
ért arculcsapásként a 2022. március 14-én kiadott könyv,
Richard Halvorsen angol orvos Vakcinák – Milyen védőoltásokat adassak be gyermekemnek? című irománya.
A szép és igényes külsejű könyv sajnos elképesztő tévedések
és a tudomány által már sok éve megcáfolt tévhitek gyűjteménye. Nem volt feltüntetve szakmai lektor, ha netán nem is
volt, az igen nagy hiba. Egy először 2007-ben megjelent könyv
negyedik utánnyomásánál ez mindenképpen fontos lett volna, mert gyakorlatilag alig történt változtatás. Az egészségügy, ezen belül a vakcinológia gyorsan fejlődő területén bármilyen témában veszélyes így eljárni. Ezt szakmai lektor bevonása nélkül eleve nem lett volna szabad megjelentetni. A fordító, Németh Anikó pedig nem tehet arról, hogy olyan szöveget ültetett át magyarra, ami ellene mond számtalan ponton
annak, amit az orvostanhallgatóknak tanítunk, amit a gyermekeinket gondozó házi gyermekorvosoktól és háziorvosoktól a
védőoltások terén elvárunk. Az alábbiakban részletesen is kifejtem, miért jutottam erre a véleményre.
Már a beharangozó ajánlás első mondata is elszomorító:
„Ebben az olvasmányos, átfogó és alapos kutatómunkával
[sic!] megalapozott kalauzban dr. Richard Halvorsen angol orvos összefoglalta a gyermekkorban (a születéstől a
15 éves korig) felvehető vakcinákkal kapcsolatos legújabb
[sic!] orvostudományi ismereteket.”
Nos, nem vitatom, hogy olvasmányos és talán átfogó is, bár
kimaradt a bárányhimlő elleni védőoltás, a hepatitisz A elleni, és egy árva szó sincs a COVID-19 elleniekről – utóbbi talán
jobb is, tekintettel a szerző hozzáállására az újabb fejlesztésű oltóanyagokhoz. Azonban az alapos kutatómunkával már
nagy baj van. Az mégsem tekinthető kutatómunkának, ha valaki, aki életében egyetlen, az orvosi irodalomban megjelent
közleménnyel sem rendelkezik, kritika nélkül sokat olvas, és
a véleményét mint ajánlást fogalmazza meg a gyanútlan szülőknek. Ugyanis a könyv utolsó oldalain felsorolt közel 1000
(ha jól adtam össze, összesen 933) citátum több mint fele

2000 előtti, és a többi az utolsó tíz év szakirodalmát kevesebb
mint öt százalékban tartalmazza. Ez a könyv angol nyelven
már a negyedik kiadás, 2021 októberében adták ki az Egyesült Királyságban, utánnyomás-kiegészítésekkel, de ezeknek
kevés nyoma lelhető fel. Ráadásul a 2021 októberét megelőző öt évre alig esik citátum, a legfrissebb néhány, kevesebb
mint egy tucat is 2016–2017-ből való, azaz a doktor az utolsó négy évben már csak írt, nem olvasott. Tárgyi tévedés, az
olvasó félrevezetése tehát „legújabb orvostudományi ismeretekről” beszélni, mivel a vakcinológia napjaink egyik leggyorsabban fejlődő diszciplinája – jó leckét kapott ebből az emberiség a COVID-19-világjárvány kapcsán. Maguk a citátumok
is igen vegyes minőséget képviselnek: számos, a világhálón
megjelent sajtóközlemény, napilap van feltüntetve, ami – sajnos ez tény – gyakran esik távol a tudományos evidenciáktól.
Nem jobb sajnos a folytatás sem.
„Naprakész [sic!] és teljes körű tájékoztatást nyújt az
autizmusról, az influenza, a himlő, a diftéria, a tuberkulózis a poliomyelitis (járványos gyermekbénulás), a tetanusz, a mumpsz, a kanyaró, a rubeola, a szamárköhögés,
a meningitisz C [sic!], a pneumococcus, a Hib, a sertésinfluenza elleni, valamint a hatkomponensű (»6-in-1«) vakcináról, az MMR, a HPV, a rotavírus, a hepatitisz B, a meningitisz B [sic!] ellen felvehető védőoltásokról.”
Nem létezik meningitisz C, illetve B, ezek nem általában az
ábécé betűivel jelölt agyhártyagyulladások, hanem egy kórokozóra, a meningococcusra vonatkoznak, amiből valóban
megkülönböztetünk C-t, B-t, de ezenfelül még megelőzhető
a meningococcus A, Y és W is, melyek közül a W és az Y pont
az utolsó öt évben lett egyre jelentősebb kórokozó, elsőként
éppen az Egyesült Királyságban. Vagyis szó nincs „naprakész” megközelítésről.
A szerző 14 oldalon foglalja össze könyvének legfontosabb
üzeneteit, Vakcinakalauz szülőknek címmel. Ennek első fejezetében részletesen kifejti, hogy szerinte „az Egyesült Királyságban az utóbbi száz év folyamán drámai módon megnőtt
a rutinszerűen minden kisgyermeknek beadott védőoltások
száma”, ami szerinte azért aggasztó, mert ezzel párhuzamosan a mellékhatásoké is, ami ismét – a legjobb esetben – tájékozatlanságon alapuló tévedés.
Ezután jönnek sorra az egyes védőoltásokkal kapcsolatos
– kénytelen vagyok ismételni magam –, tájékozatlanságon
alapuló téves állítások.
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Himlő: ez lehet fordítói hiba is, ugyanis a fekete himlőről (small
pox) ír, szó szerint cáfolva a vakcinológia máig egyik legnagyobb sikerét:
„Azért térek ki külön a himlő elleni vakcinára, mert jellemzően sikertörténetként van elkönyvelve. A védőoltás bevezetése nem szabadította meg a világot a himlőtől, de hozzájárult a visszaszorulásához. Sem az immunizáció, sem
az antibiotikumok alkalmazása nem járult hozzá lényegesen a fertőző betegségek miatt bekövetkező halálesetek számának csökkenéséhez: ez a változás zömmel bekövetkezett már e kettő bevezetése előtt. Az emberiség történelme során egyfajta természetes hullámzást mutat az
összes fertőző betegség, ami rendszerint független bármiféle orvosi beavatkozástól.”
Ma már tankönyvi adat, hogy egyedül védőoltási programmal lehet egy betegség járványtanát megváltoztatni. Kiirtani – eradikálni – Földünkről pedig csak azokat a fertőzéseket lehet, amik egyedül embereket képesek megbetegíteni,
és a fekete himlő ilyen.
Nézzük a következőt, a diftériát, itt is tetten érhető a szerző ismerethiánya. A kórokozó ez esetben – hasonlóan a tetanuszhoz – mindig jelen lehet a környezetünkben, emiatt
tévedés bármiféle nyájimmunitásra számítani. E két betegség esetében ugyanis egyéni védelemre van szükség. Attól,
hogy a szomszéd gyereke oltva van, a kórokozó az oltatlant
megbetegítheti. Szomorú aktualitása is van a diftériának: a
szomszédunkban zajló háború elől menekülő sok gyerek jó
része ugyanis oltatlan – a háború kitörése előtt is az volt.
Ebben a részben is hangot ad a doktor annak a későbbiekben sokat ismételt tévhitének, hogy biztonságosabb, ha
egykomponensű oltásokat kapnak a gyerekek, ezért ő nem
javasolja a csecsemőkori kombinált oltóanyagokat. Klinikai vizsgálatok százai adnak evidenciát arra, hogy a többkomponensű oltóanyagok nem járnak több oltási reakcióval, és nem kisebb a kiváltott védőhatás sem az egyes
komponensekre. Nem véletlen, hogy nincsenek forgalomban csecsemőkortól alkalmazott egykomponensű oltóanyagok sehol a világon diftéria, tetanusz, szamárköhögés
és egyéb ellen.
Borzasztó, elszomorító megint, egy 2022-ben megjelent
könyvben azt olvasni, hogy a szamárköhögés elleni védőoltás felelős lehet csecsemőkorban agykárosodásért!
Halvorsen doktor velem egykorú, így én is jól emlékszem
arra, hogy valóban, mintegy negyven-ötven évvel ezelőtt
éppen Angliából jött arról több közlemény, hogy a DPT
(diftéria-pertusszisz-tetanusz) elleni védőoltás szamárköhögés (pertusszisz) elleni komponense tehető felelőssé csecsemőkori idegrendszeri tünetekért, agykárosodásért, epilepsziáért. Azonban még tíz évbe sem telt, hogy
sor kerüljön a pertussziszkomponens teljes körű tudományos „rehabilitációjára”. Fény derült arra is, milyen génhiba
felelős a csecsemőkorban induló epilepsziákért – nem pedig a védőoltás.
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Ez a hullám Magyarországot is elérte, mert az akkori DPTvakcina a szamárköhögés kórokozójának elölt, teljes sejtes (whole cell) változatát tartalmazta, gyakrabban okozva
oltás után lázat, a láz kapcsán lázgörcsöt, mint a ma – hazánkban 2006 óta – használatos sejtmentes (acelluláris)
kombinált oltóanyag.
Tárgyi tévedés azt állítani, hogy a szamárköhögés sokkal
kevésbé súlyos lefolyású betegség, mint ötven vagy száz
évvel ezelőtt! A még oltatlan vagy csak egyszer-kétszer beoltott csecsemő súlyos, életveszélyes állapotba is kerülhet
miatta, halálesetek is adódhatnak! Nem véletlen, hogy a világ számos országában már a várandósság alatt ajánlott
egy emlékeztető oltás a kismamának születendő gyermeke védelme érdekében.
A járványos gyermekbénulás, a poliomyelitis szerencsére
valóban ritka, ám bármikor behurcolható fertőzés sajnos ma
is, és az oltatlanokat meg fogja találni. Az Egészségügyi Világszervezet jelenleg tizenhárom kockázatos (at risk) országot tart nyilván, ahol azért van kockázata a poliónak, mert
alacsony az átoltottság, és gyenge lábakon áll a járványügyi
felderítés, így félő, hogy csak akkor fogják észrevenni a bajt,
amikor már sok a fertőzött. Azért van ez így, mert a poliót
okozó vírusok az esetek többségében csak hasmenést okoznak, a bénulással járó esetek ritkábbak, így a járványgóc
könnyen elnézhető. A tizenhárom kockázatos ország egyike
éppen a velünk szomszédos Ukrajna – még a háború kitörése előtt sorolták ide.
A Haemophilus influenzae b (Hib) oltás se járt jobban.
A szerző szerint hatékony, de „nemigen lehetünk elégedettek az eredménnyel, ha ez azt jelenti, hogy kitoljuk a betegséget az idősebb korosztályra, mert az ő esetükben jellemzően súlyosabb lefolyású”. A Szent László-kórházban
több évtizeden át dolgozó gyermekorvosként én sok Hibmeningitiszes (Hib okozta agyhártyagyulladásban szenvedő) csecsemőt és kisgyermeket láttam, köztük többet
el is veszítve, szó sincs arról, hogy ez nem életveszélyesen súlyos betegség csecsemőkben is! Magyarországon
ahogy lehetőség volt rá, bevezettük, és az életkori oltási rendbe illesztettük ezt a védőoltást, és a betegség ezzel el is tűnt! Angliában első lépésben csak csecsemőkori oltásokat adtak, a nagyobb gyermekekben ismét megjelenő Hib-meningitiszek miatt illesztették be a kisdedkori emlékeztetőt, ami már hatékony volt. Nálunk a program
eleve csecsemőkori alapimmunizációval és kisdedkori emlékeztetővel indult, így nem fordult elő a fertőzés nagyobb
gyermekekre való kitolódása. A Hib járványtana egyébként
azt mutatja, hogy öt éven felüliekben eleve extrém ritka a
Hib-fertőzés, így későbbi életkorban már nem indokolt ellene oltani sem.
A hepatitisz B fertőzés elleni védelemre mindenkinek szüksége van, mivel egy potenciálisan rosszindulatú betegséget is el lehet vele kerülni. Csak úgy lehet azt remélni,
hogy kiiktatjuk ezt a bajt a felnövő generáció életéből, ha
teljeskörűen oltunk ellene, mivel három oltással – nálunk

az iskolai programban kettővel – évtizedekre védettség érhető el. A fertőzés forrása a 300 millióra tehető tünetmentes vírushordozó.
Félreérti, illetve alapvetően nincs tisztában szerző a
pneumococcusfertőzés elleni védőoltás jelentőségével, értelmével. Azt írja:
„Egyéni döntés tárgyává kellene tenni, hogy melyik gyerek kapja meg ezt a védőoltást, ehhez pedig szükség van
a szülők és orvosuk konzultációjára. Mindent egybevetve, a pneumococcusvakcinát valószínűleg érdemes beadatni az egészséges gyermekeknek is, de mindenekelőtt a veszélyeztetetteknek, akik például valamilyen
más súlyos betegségben szenvednek.”
Ez sem így van: a pneumococcusfertőzés ugyanis elsősorban életkori kockázatú, a kétévesnél fiatalabbak és az idősek a legveszélyeztetettebbek. Súlyos véráramfertőzést,
tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást tud okozni. Olyan országokban, ahol nem oltanak ellene, a gennyes középfülgyulladás leggyakoribb kóroka fiatal csecsemőkortól. Abban igaza van Halvorsennek, hogy a védőoltási program
hatással van a pneumococcusok járványtanára, de ezért
folyik éppen intenzív vakcinafejlesztés, és ezért váltotta fel
az eredetileg 7 valensű oltóanyagot a 10, majd a 13 valensű. Klinikai vizsgálatok eredménye alapján rövidesen forgalomba kerülhetnek ennél is szélesebb védelmet kiváltani
képes változatok, 15, illetve 20 pneumococcus-szerotípus
ellen.
Halvorsen doktor szerint a rotavírus okozta hasmenés
enyhe betegség, felesleges ellene védőoltás. Ez meszsze nincs így, bár fejlett egészségügyi ellátással rendelkező országban kétségtelenül ritkán halnak ebbe bele a csecsemők. Azonban az órák alatt súlyos folyadékvesztéssel
járó betegség kórházi kezelést, az esetek mintegy 10 százalékában intenzív osztályos elhelyezést igényelhet. Mivel Halvorsen az utóbbi tíz évben nem sokat bajlódott a
rotaprevenció szakirodalmával, nem értesülhetett arról,
hogy több nagy tanulmányban kimutatták, hogy az oltott
csecsemők 20 százalékkal ritkábban kerülnek láz, illetve
lázgörcs miatt egy éven belül kórházba, intenzív osztályra,
ráadásul evidencia van arról is, hogy az oltottak között kevesebben lesznek később cukorbetegek, lisztérzékenyek.
Ez arra utal, hogy a rotavírus sokkal több, eddig nem felismert hatással is lehet a kicsik egészségére, nem véletlenül
része az életkori oltási rendnek számos országban, térségünkből Ausztriában és Csehországban is.
Nos, amit a meningitisz B – helyesen meningococcus B
fertőzés – megelőzésének indokoltságáról ír, az egyenesen
felháborító!
„Ha csak ritkán is, de okozhat életveszélyes meningitiszt
és vérmérgezést a meningitisz B. A védőoltás 2015-ös
bevezetése előtt évente 250 gyermeknél alakult ki meningitisz az ötévesnél fiatalabb korcsoportban, továb-

bi ötven pedig maradandó egészségkárosodást, például agykárosodást szenvedett, vagy elveszítette egy végtagját. Kellemetlen, de ritka betegségről van szó. Ha egyértelműen tudnánk, hogy biztonságos a vakcina, akkor
ajánlanám is a felvételét.”
Hány gyermek megnyomorodása, halála lenne elég ahhoz,
hogy indokoltnak lássa a megelőzést Halvorsen doktor? Az
Egyesült Királyság példamutatóan szervezett oltási programja fényesen bizonyította a védőoltás hatékonyságát és
biztonságosságát. A meningococcusok okozta életveszélyes fertőzések valóban ritkák, de egyetlen – pláne nem több
tucat! – gyerek halála sem megbocsájtható, ha elkerülhető. A gyógyultak körülbelül 20 százaléka maradandó károsodást is elszenved, nem vitás, hogy indokolt ellene oltani!
A védőoltás ellene az Egyesült Királyságban térítésmentes,
nálunk még csak a családok költségére hozzáférhető. Ez egy
életkor szerint és ráadásul szociálisan eleve lefelé szelektáló
fertőzésnél a közeli jövő egyik megoldandó feladata.
A szerző azt írja:
„Mivel különleges és újszerű módon állítják elő, úgy érzem, mégsem ajánlhatom, amíg nincs a jelenleginél lényegesen több tapasztalatunk róla, és nem bizonyították
meggyőzően a hatásosságát.”
Közlemények százai igazolják mind a hatásosságot, mind
a biztonságosságot, csak el kellene olvasni őket. Nem jobb
a véleménye és a javaslata a meningitisz C – helyesebben
meningococcus C – megelőzéséről sem. Azt írja:
„Ez egy súlyos, de szerencsére ritka életveszélyes betegség, a védőoltása éppen ezért különösen fontos a krónikus betegségben szenvedő gyermekek esetében. Ugyanakkor szinte valamennyi gyermek számára elégséges
egyetlen dózis beadása 12 hónapos kor után.”
Sajnos ez így marhaság, bocsánat, ismerethiányon alapuló tévedés – ugyanis a krónikus betegségeket azért hívják
krónikusnak, mert hosszú ideje, hónapok, évek óta fennállnak, és meg is maradnak, mint például az asztma. Ám a
meningococcusfertőzés éppen az egyévesnél fiatalabbakban a leggyakoribb, akikről még nem derült ki, hogy lesz-e
a későbbiekben krónikus betegségük. Márpedig az életkori csúcs a meningococcus C esetében is az egy év alattiaknál van. Ezért az oltási programot a legkisebbeken kell
kezdeni, és elegendően nagy átoltottság után lehet a későbbi időpontban indítani az oltásokat, ahogy ez egyébként történt is Angliában. Ám olyan országban, ahol még
nincs program – ilyen a mi országunk –, egyéni védelemre
van szükség, amit a fertőzés járványtanához igazodva fiatal csecsemőkorban célszerű kezdeni. A meningococcus C
profilaxist illetően jobb a helyzet a menB-nél, mivel százszázalékos támogatottsággal, úgynevezett dobozdíjért lehet megkapni két éven aluliaknak, ajánlott oltásként. A hazai átoltottság a meningococcus B-re jelenleg 30 százalék
körül van, a meningococcus C-re 70 százalék.
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A bevezető „vakcinakalauzban” a legborzasztóbb a kanyaró megelőzéséről írt rövid rész, amin tovább ront a későbbiekben részletesen kifejtett téveszmerendszer a kanyaróról és a megelőzésére alkalmazott MMR-oltásról.
Az, hogy a kanyarón jobb átesni, mint megelőzni, már 1980ban sem volt elfogadott állítás, még ha olyan nagy tekintélyű újságban, mint a British Medical Journal, megjelenhetett is ilyen vélemény. Azonban a tudományos konszenzus
egyértelműen a megelőzés mellett van, amióta 2019-ben
megjelentek evidenciák a kanyaróvírus immunamnéziát
okozó hatásáról. Ennek lényege, hogy immunológiai vizsgálatokkal igazolhatóan a kanyarón átesettek embereknek
törlődnek a korábban átvészelt és/vagy védőoltással szerzett védettségei, ezáltal kimutathatóan esendőbbek a kanyaró átvészelése után. Az MMR-védőoltást nem kíséri ez
a jelenség. Mivel Halvorsen doktor egyetlenegy közleményre sem hivatkozik 2017 után a 2021-ben megjelent kiadású
könyvében, nyilván elkerülte a figyelmét ez a Science-ben
és más nagy tekintélyű tudományos folyóiratban napvilágot látott evidencia.
A szerző meg nem értett zseniként tekint a vakcinológia
egyik legsötétebb figurájára, Andrew Wakefieldre, aki
maga hamisította meg a publikált klinikai vizsgálata eredményeit azért, hogy igazolja az autizmusspektrum-zavar
és az MMR-oltás közötti ok-okozati kapcsolatot, és piacot
teremtsen a saját, egykomponensű oltóanyagának. Mára
ez a tudományos vita végérvényesen lezárult, de a tévhittel időről időre meg kell küzdenie a prevenció iránt elkötelezett orvosoknak. Egyetlen magára valamit is adó szakmai
lapban sem jelenhet meg közlemény Wakefieldtől, orvosi
működési engedélyét visszavonták, az orvosi kamarából
kizárták, a korábban közölt írásait, közöttük az első, a lavinát elindító cikket a The Lancetből szintén visszavonták.
Ez azonban nem segít azon a sok száz gyereken, akinek az
MMR-védőoltásba vetett bizalom megingása miatt világszerte és Európa sok országában kialakuló járványgócokban azért kellett szenvednie és meghalnia, mert szülei hittek Wakefieldnek, és féltették gyermeküket az autizmustól.
Európában a közelmúltban az olaszországi, az ukrajnai, a
németországi, a franciaországi és a nagy-britanniai kanyarójárványok mellett a romániai volt a legnagyobb, a legmagasabb halálozási adatok is Romániából származnak.
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ban azok az országok – jó példa erre Lengyelország –, ahol
ezt a megközelítést választották, tíz évvel később hatalmas rubeolajárványt tapasztaltak sok, rubeolavírus okozta
agyvelőgyulladással, és ismét megjelent a gyógyíthatatlan
kongenitális rubeola szindróma is, ami jó indikátora annak,
hogy a prevenciós program ilyen formája elégtelen.
Az MMR-oltással megelőzhető három fertőzés mindegyike járványos természetű, idegrendszeri érintettséggel jár,
vannak súlyos szövődményei, és egyik ellen sincs jelenleg hatékony vírusellenes kezelés, így kinek-kinek a szerencséjén múlik, hogyan vészeli át. Halvorsen azt azért nem
írja le, hogy senkit nem érdemes az MMR-vakcinával kivédhető fertőzések ellen oltani, de csakis monovalens vakcinát tartana erre alkalmasnak. Jelzi hozzáértését, illetve ennek hiányát a megfogalmazás is: a kanyaróvakcina
ugyanis nem lehet monovalens, mint ahogy az MMR sem
trivalens oltóanyag, hanem előbbi egy-, utóbbi háromkomponensű. A valencia kifejezést ugyanazon kórokozó változataira használja a tudomány, tehát az inaktivált
poliomyelitis elleni oltóanyag (IPV) trivalens, a konjugált
pneumococcusvakcinának jelenleg a 13 valensű változatát
használjuk, ami 13 szerocsoport ellen vált ki védettséget.
Azon már meg sem lepődtem, amit a humán-papillomavírus
(HPV) elleni védőoltásról lehet olvasni szerzőtől: „Csak
hozzávetőleges elképzelésünk van arról, hogy mennyire elterjedt a HPV egy populáción belül, és még ennél is kevesebbet tudunk a HPV számos típusának eloszlásáról. Azt
is csak részben sikerült megértenünk, mi lehet a vírus szerepe a méhnyakrák kialakulásában.” Nos, bármelyik orvosi
irodalmat listázó keresőbe beírva a HPV rövidítést, tízezres
nagyságrendben van friss információ. A fertőzésről több
mint 48 ezer, az ellene kifejlesztett védőoltásról 13-14 ezer
citátum jön fel elsőre például a Medline–PubMeden. Azért
pedig, hogy igazolta a HPV és a méhnyakrák közötti okokozati összefüggést, Harald zur Hausen 2008-ban Nobel-díjat kapott.

A mumpsz elkerülését védőoltással Halvorsen csak a még
fogékony serdülő fiúk esetében tartja ajánlhatónak. Jól emlékeszem, fiatal orvosként én csak a Szent László-kórház
gyermekosztályán évente 600-700 mumpsz okozta agyhártyagyulladásos gyereket láttam el. Ezeken a gyerekeken tanultam meg a gerinccsapolást, mindegyiknek minimum két
gerinccsapolásra volt szüksége, egy a diagnózis megállapításához, egy pedig a gyógyulása kimondásához. Mindegyikük boldogan választott volna ehelyett védőoltást.

Sokat kellett azért küzdeni itthon is, hogy a HPV-oltás iskolai programba kerülhessen. Magyarországon nagy eredmény, hogy a múlt évtől a fiúk is olthatók, ha a szüleik hozzájárulnak. Nemzetközi összehasonlításban szép eredmény, hogy a beoltható serdülők mintegy 75-80 százaléka
meg is kapja a védőoltást, de nekem nagyon fáj az a 20-25
százalék is, ahol a szülők ez ellen döntenek. Már 2005-ben
Ausztráliában indult iskolai HPV-oltási program, és öt év
elteltével kimutatható volt a hatékonysága a nemi szemölcsök eltűnésében. A nemi szervi és a szájüregi rákok csökkenéséhez minimálisan tíz-tizenöt éves erőfeszítés kell.
Őszintén remélem, hogy mi is el fogunk jutni odáig, hogy
egy édesanyának se kelljen élete derekán HPV-hez köthető
daganatos betegségben meghalnia, mert jelenleg naponta
legalább egy nő meghal ilyen okból.

A rubeola elleni vakcinát Halvorsen doktor csak a serdülő,
még fogékony lányoknak tartaná fenn. Ez valóban elfogadott nézett volt a múlt század nyolcvanas éveiben. Azon-

A védőoltásokkal konkrétan foglalkozó rész után külön
bekezdést szentel Halvorsen annak, hogy mekkora érdeme van személyesen neki az angol gyermekek megmen-
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tésében a higanyos vakcináktól. Ma már ez is lerágott
csont. A vakcinákban korábban ott lévő etil-higany vegyület vízoldékony, 24-48 óra alatt eltűnik a szervezetből. Elsősorban a többdózisú oltóanyag stabilitása miatt volt rá
szükség, ám igazoltan ártalmatlan, és nem tud lerakódni a
szervezetünkben. A Magyarország és sok más ország oltási programjában adott vakcinák évtizedek óta nem tartalmaznak ilyet. De nem azért, mert ártalmas lenne, hanem azért, mert a jelenleg használt, egydózisú vakcinákban nincs rá szükség.
A szerző a higany után az oltóanyagok alumíniumadjuvánsának vélt káros hatására tér ki. Ez is lerágott csont,
hiszen a beadás helyén maradva semmilyen igazolt, káros
szisztémás hatás nem várható tőle.
A szomorú bevezető rész végén a szerző azt fejti ki, miért
kellene sokkal későbbi időpontban, nevezetesen egyéves koron túl kezdeni az életkor szerinti oltásokat. Ez is közismert
tévedésük a védőoltásokban kételkedőknek, ugyanis azért
fontos nagyjából féléves korra számos fertőzés ellen védetté tenni a csecsemőket, mert fél év alatt bomlanak le a szervezetükben az édesanyjuktól kapott védőanyagok, és válnak
ennél fogva védtelenné. Közkeletű tévedés, amit Halvorsen
is vall, hogy a védőoltások megterhelik az immunrendszert
– ez nem így van: működtetik. Az ember immunrendszere
már néhány hetes kortól külső ingerek százaira képes reagálni egy időben, másképp életképtelen volna.
Nem tudom, sikerült-e érthetően és meggyőzően kifejtenem,
miért tartom rendkívül károsnak ezt a könyvet. Sok kutatás igazolja, hogy nagyjából egy adott területen élő lakosság 70 százaléka fenntartás nélkül elfogadja a védőoltásokat, és mindössze 1-2 százalék megrögzötten, vallási hevülettel oltásellenes. Van azonban egy 25-28 százalékos hezitáló réteg, amely hitelt adhat egy ilyen, szép kiállítású, mosolygós angol „doktor bácsi” képével hirdetett könyv állításainak, esetleg megerősítik meglévő kételyeiket. Belegondoltunk már abba, hogy ez évente – nagyjából 90 ezres születésszámot tekintve – 20-25 ezer kisbaba szüleire vonatkozhat?
Richard Halvorsen háziorvos, aki saját állítása szerint sem
szakember sem a csecsemő- és gyermekgyógyászatban,
sem a vakcinológiában. A brit alapellátásban háziorvosok
mintegy hat hónapos gyermekgyógyászati stúdiummal képződnek, egy gyermekgyógyász kemény öt éven át tanulja
meg a legfontosabbakat. Nem is értem, honnan veszi a bátorságot ahhoz, hogy magát egyszemélyes harcosként feltüntetve szembeszálljon a brit egészségügyi hatóságok véleményével, előírásaival, tájékoztatásaival, ráadásul összekeverve a hatósági döntéseket a tudományos fórumok véleményével, a már tankönyvekben lefektetett, egyetemen tanított tényekkel, evidenciákkal. De legyen ez az ő problémája, engem az aggaszt, hogy könyvének megjelentetése nálunk is árthat, szinte felmérhetetlen, mennyit. Mellesleg őt a
saját országában a háziorvosok szakmai szervezete is elítéli, az úgynevezett junk medicine képviselőjének tartja, csak

abban nincs egyetértés, hogy ezt anyagi haszonszerzésből
teszi, vagy annyira ostoba, hogy maga is elhiszi, amiket leír.
1975-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, habilitált egyetemi tanár vagyok csecsemő- és gyermekgyógyászi, továbbá infektológusi és vakcinológusi szakképesítéssel. Védőoltásokkal több mint négy évtizede foglalkozom, tankönyvfejezeteket, háziorvosoknak kézikönyvet
szerkesztettem védőoltásokról. Vezetőségi tagja vagyok hazai és nemzetközi tudományos társaságoknak, munkacsoportoknak. Oltópontot, védőoltási szaktanácsadást vezetek, részt veszek az orvosok és más egészségügyi dolgozók
graduális és posztgraduális infektológiai képzésében. Mindezt nem dicsekvésből írom meg, csak azt szeretném, ha látnák, hogy nem ok nélkül vagyok elkeseredve. Ez a könyv igazi katasztrófa, és káros hatása minden bizonnyal mérhetően meg fog jelenni a gyermekek védőoltásait visszautasítók
érveiben.
Az elmúlt jóval több mint négy évtizedes orvosi munkám
során számomra a legnagyobb fájdalmat, tehetetlen dühöt mindig a gyerekek elkerülhető ok miatti elvesztése vagy
megnyomorodása jelentette. Halvorsen doktor sokallja a
rendelkezésre álló védőoltásokat – megnyugodhat, naponta
mindannyiunk életét kórokozók ezrei veszélyeztetik, és csak
százalékban is alig kifejezhető töredékük ellen van ma védőoltás. Meggyőződéssel állíthatom, hogy egyetlen fertőzést
sem érdemes senkinek kipróbálnia, ha el is lehet kerülni;
mindegyik megelőzhető infekció lényegesen nagyobb kockázatú, mint az ellene kifejlesztett védőoltások. Ez nyilván
nem jelenti azt, hogy nem érdemes mérlegelni, milyen életkorban, milyen élethelyzetben melyik védőoltás a legjobb választás az ajánlott vakcinák közül, de arra biztatni az embereket, hogy ne a megelőzést válasszák, szakmai hiba, a prevenciós szemlélet teljes félreértelmezése. A vakcinák beadása értelemszerűen járhat oltási reakciókkal, ezeket sem eltagadni, sem elhallgatni nem szabad – ellenkezőleg, tájékoztatni szükséges arról minden oltottat, szülőt, hogy melyik oltás után mennyi időn belül és milyen reakció adódhat, például fájdalom, duzzanat, bőrpír a beadás helyén, esetleg láz,
rossz közérzet, fejfájás mint általános tünet – a legtöbb esetében két-három napon belül. Ám ezek természetes és vállalható velejárói annak, hogy védetté válhassunk.
Mélyen elszomorít, hogy egy ilyen szakmai színvonalú, tárgyi tévedésekkel és téveszmékkel teletűzdelt könyv éppen
az általam nagyra becsült kiadónál megjelenhetett.
A könyv már nem kapható, mert a kiadó az orvosi vélemények, tanácsok alapján kivonta a forgalomból.
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Új HGYE-alelnök
és vezetőségi tag

Dr. Rósa Ágnes
a HGYE új alelnöke
1983-ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetemen,
1988-ban szereztem meg a csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgát. Tizenkét évig a helyi gyermekkórházban
dolgoztam, 1995-től házi gyermekorvos vagyok Szegeden.
2006 és 2013 között városi, majd megyei házi gyermekorvos-szakfelügyelő, 2009-től 2011-ig a Háziorvosi Szakmai
Kollégium házi gyermekorvosi szakcsoportjának tagja voltam. 2013-tól 2016-ig a GYEMSZI–OBDK állandó gyermekalapellátási minőségügyi szakfőorvosaként minőségellenőrzési folyamatokkal foglalkoztam. 2018-tól részt veszek a
Szegedi Tudományegyetem családorvosi tanszékének mun-

Dr. Karászi Éva
a HGYE új vezetőségi tagja
A Debreceni Orvostudományi Egyetemen végeztem 1994ben, ezt követően a Hajdú-Bihar megyei Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet csecsemő- és gyermekosztályán dolgoztam. Később további gyermekorvosi tapasztalatot szereztem a Madarász utcai gyermekkórházban, majd a Szent
László Kórház gyermekinfektológiai osztályán. Csecsemő- és gyermekgyógyászatból 2011-ben szereztem szakvizsgát. Ezt megelőzően, 1999-ben a DOTE-n laboratóriu-
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kájában. Praxisom 2019 óta csecsemő- és gyermekgyógyász,
illetve háziorvostan-rezidensek képzésére is akkreditálva van.
Több, az egészségügyi ellátórendszer, ezen belül az alapellátás, a gyermek-alapellátás átalakításával, fejlesztésével
kapcsolatos operatív program munkájában vettem részt, a
TÁMOP 6.1.4. kora gyermekkori (0–7 év) projektben fejlesztőként, az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztésére kiírt TÁMOP 6.2.5-B, illetve az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztését célzó EFOP-1.8.0–VEKOP-17-2017-00001 projektben szakmai
szakértőként dolgoztam. Ez utóbbi projekt gyakorlati oldalát is megtapasztaltam 2019-től 2021-ig az EFOP-1.8.2-172017-00040 Prevent-Ív praxisközösség konzorciumvezetőjeként. 2020-tól megyei kollegiális szakmai vezetőként dolgozom Csongrád-Csanád megyében. A munkámban mindig
igyekeztem a gyermek-alapellátás fontosságát hangsúlyozni olyan rendszerben, amely a háziorvosokkal egyetértésben
esélyegyenlően biztosítja a gyermekek szükségleteinek megfelelő, lehető legmagasabb szakmai szintű ellátást, és ebben
törekedtem megtalálni a csecsemő- és gyermekgyógyász
házi gyermekorvos helyét úgy, hogy a szakvizsgája adta kompetenciáját ne korlátozza a hatásköre.

mi diagnosztika területén szakvizsgáztam, majd 2002-ben
hematológiadiagnosztikai témában védtem meg PhDtézisemet. 2002–2003-ban orvosi kutatómunkában vettem
részt Bostonban. 2016 óta Budapest XXII. kerületében dolgozom házi gyermekorvosként. A mindennapi munkámban
fontosnak tartom a tudáson és tapasztalaton alapuló diagnosztikus gondolkodást, az ezt segítő korszerű műszeres
hátteret, az empatikus kommunikációt, továbbá az evidencián alapuló terápiás szemléletet. Prioritásaim közé tartozik a védőoltásokkal kapcsolatos felvilágosítás, fő érdeklődési területeim az infektológia és az immunológia. Alapító
tagja vagyok a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Társaságának, számos szakmai anyag összeállításában vettem
részt. A HGYE keretei között a szülői edukációt és a szakmai irányelvek, aktualitások ismertetését tekintem kiemelt
feladatnak, bízva abban, hogy ezeken keresztül hozzátehetünk a házi gyermekorvoslás presztízsének emeléséhez és
kompetenciáinak bővítéséhez.

EGYESÜLETI HÍREK I BRAUN HELGA ROVATA
Dr. Fábián Dóra I

házi gyermekorvos, HGYE-vezetőségi tag, Taksony

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete
2022-es küldöttgyűlése
Idén május 6-án került sor a Házi Gyermekorvosok Egyesületének éves küldöttgyűlésére Siófokon, a Hotel Azúr Toscana termében. A COVID-helyzet miatti kényszerű online megbeszélések és konferenciák helyett végre személyesen is találkozhattunk. Ez azért is fontos, mert az egyesület új vezetésének hivatalba lépése óta ez volt az első személyes részvétel mellett tartott küldöttgyűlés. Őszintén reméljük, hogy
munkánkat a továbbiakban is ilyen módon tudjuk végezni.
Az alábbiakban röviden beszámolunk a küldöttgyűlésen elhangzottakról, előre is elnézést kérve a kedves olvasótól, mivel
ez néhány száraz adatot is tartalmazni fog.
Egyesületünk szavazásra jogosult tagjainak száma 97 fő, közülük a küldöttgyűlésen 61 tag jelent meg, így határozatképes volt a grémium. A kiküldött meghívó mellékletében a küldöttek előzetesen kézhez kapták a HGYE 2021. évi beszámolóját, a 2022. évi költségvetési tervezetet, valamint a 2019. és
2020. évi közhasznúsági tevékenység bemutatásáról szóló dokumentumokat. Levezető elnöknek a HGYE elnökét, dr. Havasi Katalint választottuk meg. A jegyzőkönyv vezetését Braun
Helgára, hitelesítését pedig dr. Losonczi Lászlóra és dr. Fábián Dórára bíztuk.
Meghallgattuk dr. Havasi Katalinnak a HGYE 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a felügyelőbizottság jelentését a 2021. évi számviteli beszámolóról, valamint a 2019.
és 2020. évi közhasznúsági működésről. Dr. Stunya Edina tájékoztatást adott a HunPedNet előző évi tevékenységéről és
gazdasági helyzetéről. Ebből megemlítendő, hogy 2021-ben a
HunPedNet közreműködésével három vakcina és két tápszer
klinikai vizsgálatában vettek részt vizsgálóhelyet működtető

alapellátó házi gyermekorvosaink. A beszámolókat a küldöttek
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
A következő napirendi pontban a levezető elnök előterjesztette a 2022. évi költségvetést, amely konzervatív tervezetként
megalapozza az egyesület prudens gazdálkodását és a pozitív egyenleg kialakulását az év végére. Ennek részleteiről a
felügyelőbizottság elnöke, dr. Pejtsik Petra tájékoztatta a jelenlévőket, és javaslatot tett az elfogadására. A költségvetési tervezetet a küldöttek megszavazták. Konkrét lépések történtek a
HGYE pénzügyi egyensúlyának elérése érdekében. Kezdeményeztük egyesületünk közhasznú szervezetként való működtetését, az erre vonatkozó nyilvántartásba vételi kérelmet a küldöttgyűlés egyhangú felhatalmazásával egyesületünk elnöke
fogja benyújtani a Fővárosi Törvényszéknek.
A HGYE vezetőségében több személyi változás is történt az
utóbbi időben. Dr. Kovács Ákos alelnök és dr. Altorjai Péter vezetőségi tag lemondott pozíciójáról. Dr. Havasi Katalin méltatta és megköszönte eddigi munkájukat, egyidejűleg javaslatot
tett az új vezetők személyére, akiket dr. Losonczi László mutatott be. Ezt követően megszavaztuk alelnöknek dr. Rósa Ágnest, vezetőségi tagnak pedig dr. Karászi Évát.
A küldöttek közös vacsorán vettek részt, amelyen szakmai és
szakmapolitikai problémákról és célokról volt mód kicsit kötetlenül beszélgetni. Megemlítendő, hogy a küldöttgyűlésen
7 olyan küldött is megjelent, aki munkája miatt a konferencia
egyéb programjain nem tudott részt venni.
A vezetőség nevében köszönjük a küldöttek és területi összekötök aktív részvételét.

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

Azon tagtársainknak, akik már befizették a 2022.
évi tagdíjukat, ezúton is köszönjük, hogy hozzájárultak az egyesület működéséhez. A tagdíj befizetésével lehetőség nyílik online hírlevél-feliratkozásra, valamint rendezvényeinken kedvezményes áron vehetnek részt.
A praxissal nem rendelkező nyugdíjas tagjainkat
továbbra sem terheli tagdíjfizetési kötelezettség.
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Kávészünet 22.

Élménybeszámoló a Kávészünet konferenciáról
Három év után újra a jól megszokott helyszín, a siófoki Azúr Hotel adott otthont a Kávészünet konferenciának május 5. és 8.
között. Utoljára 2019-ben találkoztunk itt, 2020-ban a lezárások
miatt sajnos egyáltalán nem volt lehetőség a rendezvény megszervezésére, majd 2021-ben rendhagyó módon Tihanyban találkozhattunk, akkor két év kihagyás után, újra személyesen.
„Kint vagyunk a vízből?” – ez volt az idei konferencia alcíme,
mert bár a koronavírus-járvány öt hullámán vagyunk túl, tudjuk,
hogy jó eséllyel érkezik a jövőben a hatodik, emellett a szomszédunkban zajló, sok ezer ember életét követelő és százezrek,
köztük gyermekek menekülésével járó háborús konfliktus fellegei sem húzódtak még el a fejünk fölül. Sok okunk lehet hát
aggodalomra, szorongásra, mégis, a közösség megtartó ereje
nagyon fontos, hogy együtt könnyebben vészeljük át ezeket a
vészjósló, nehéz időket.
Nem véletlen hát, hogy az idei Kávéházi szalon, a Kávészünet
konferencia „pre-congress” műhelymunkája idei témájának apropóját mi magunk, alapellátásban dolgozó gyermekorvosok
adtuk. Az COVID-pandémia elmúlt két éve a végletekig kimerített mindannyiunkat, mindenki erőn felül teljesített. Két éven át
folyamatosan adtunk – hivatásunkból és saját magunkból egyaránt –, de azt, hogyan kell ezeket a kimerített erőforrásokat újratölteni, illetve hogyan lehet még meglévő tartalékainkat bölcsen használni, ebben járatos szakemberektől érdemes megtanulnunk.
A Kávéházi szalon idei alkalmával is igazi kávéházi hangulattal,
terített fehér abrosszal, aprósüteménnyel, az elmaradhatatlan
gőzölgő forró kávéval és hangulatos élő zenével – melyről idén
Almási Attila és Kovács Erik gondoskodott – vártuk a résztvevőket. A szalon meghívott vendége Piczkó Katalin volt, aki szakképzettségét tekintve pszichiáter, de coachként és mentorként
dolgozik a mindennapokban. A workshop három és fél órája villámgyorsan repült el, s rendkívül hasznos és egyszerű módszereket sajátíthattunk el azzal kapcsolatban, hogyan ismerjük fel
mások, például egy szülő szorongását egy feszült helyzetben,
hogyan kezeljük a szituációt, miként ismerjük fel saját szorongató gondolatainkat – hogyan legyünk úrrá azon a kis vörös
ördögön, aki újra és újra felteszi ugyanazokat a lemezeket –,
és mit tegyünk, ha valóban nehéz élethelyzettel, például személyes veszteséggel szembesülünk.
Nem egyszemélyes estnek lehettünk szem- és fültanúi, hanem olyan kollégákkal folytatott beszélgetés részeseivé is vál-
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hattunk, mint Csiszár Katalin, Kollár László és Kálmán Mihály.
E három kiváló ember és szakember személyes példáin, félelmein vagy éppen megküzdési stratégiáin keresztül mindannyiunk számára egyértelmű volt az üzenet: még egy ilyen extrém,
szorongató, sok esetben kilátástalannak tűnő helyzetben is
vannak eszközeink, lehetőségeink, hogy úrrá legyünk a gondokon, és újult erővel fussunk neki a következő hétköznapoknak.
A konferencia pénteki napján rögtön mély vízben találhattuk
magunkat Bereczki Csaba tanár úr vasculitis témájú előadása
révén. Kiváló, elgondolkodtató, a differenciáldiagnosztikai gondolkodást megmozgató, a hallgatók figyelmét és érdeklődését
egy ilyen nehéz témában is megtartó, interaktív feladatválasztások révén a mindennapi alapellátói munkát segítő ismeretekkel gazdagodtunk a Schönlein–Henoch-purpura, a sokszervi
gyulladásos tünetegyüttes vagy éppen a Kawasaki-szindróma
vonatkozásában. Szabó Attila tanár úr előadásában egy évtizedes előkészítő munka eredményét mutatta be nekünk a cisztás
fibrózis újszülöttkori szűrésének magyarországi beindításáról,
amelynek révén várhatóan jelentősen javulni fognak a cisztás
fibrózisban szenvedő betegek életkilátásai. Szabó Attila az elmúlt évek hagyományait követve idén is fiatal, tehetséges gyermekorvos kollégákkal érkezett, akik érdekes, elgondolkodtató
eseteket hoztak magukkal a Bókay-gyermekklinikáról.
Falus András akadémikus úr előadásain már az egyetemen is
sokat tanultam, és ez alkalommal is a tőle megszokott, nagyon
érdekes, gondolatébresztő felszólalást hallgathattam rendkívül sokoldalú orális prokarióta-életközösségekről vagy éppen
a korábban a genetikusok által elképzelhetetlennek, mára elfogadott paradigmának tartott horizontális géntranszferről. Arató András professzor úr érdekes témája szintén szemléletformáló gondolatokkal gazdagított bennünket – hiszen a bélflóra nem gyomor-bél rendszeri állapotokat és betegségeket befolyásoló szerepére korábban nem gondolhattunk –, egyetlen
példát, a bél-tüdő tengely koncepcióját emelem csak ki a sok
közül. Zsidegh Petra adjunktus egy ritka anyagcsere-betegség, a tirozinémia új terápiás lehetőségével ismertetett meg
bennünket. Ezekkel a betegségekkel nem vagy extrém ritkán
találkozunk, mégis fontos annak ismerete, hogy ilyen, korábban gyógyíthatatlannak tartott betegségek esetén a korszerű terápiás lehetőségek révén lényegesen kedvezőbbek a gondozottak életkilátásai. Szűcs Dániel adjunktus előadása révén
a probiotikumok hatalmas témáján belül fontos útmutatókat
kaptunk arra vonatkozólag, milyen betegség, állapot esetén mi-

lyen probiotikus törzsek adása javasolt, az adott állapotra „adjunk probiotikumot” hibás koncepciója helyett. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet munkatársai, Benedek Pálma, Kiss Gabriella és Keserű Fanni előadásai révén betekintést
nyerhettünk e kiváló műhely mindennapjaiba, az alvászavarok
diagnosztikájába és kezelési lehetőségeibe. Profi munkacsoportot ismerhettünk meg, amelyben kiválóan képzett kollégák
végzik mindennapi hivatásukat.
Idén második alkalommal osztották ki A Legjobb Hír-szerző Díját. A Kovács Ákos által 2021-ben életre hívott kitüntetés célja a Hírvivő szakfolyóiratban megjelenő, kiemelkedő minőségű
szakmai témájú közleményeket publikáló alapellátó gyermekorvosok munkájának elismerése. A kuratórium elnöke, Kálmán
Mihály bemutatta az idei jelölteket, Bogdányi Katalint (Visszatérés a sporthoz COVID-19-fertőzést követően – 2021/4. szám),
Onozó Beátát (Sokszervi gyulladás gyermekekben COVID-19fertőzés után – 2021/1. szám), Nagy Ilonát (A tehéntej trónfosztása, avagy mennyire hasznosak a növényi italok? – 2021/2.
szám), Rósa Ágnest (Gyermekkori kardiovaszkuláris rizikószűrés és -gondozás praxisközösségben – 2021/3. szám) és Kovács Ákost (Rutin-köldökápolás a területi védőnők és alapellátó
gyermekorvosok gyakorlatában – 2021/1. szám). A cikkeket és
a belőlük készült rövid összefoglalókat olvasva valóban nehéz
dolga volt az alapellátó orvosokat, illetve kórházak, klinikák vezető gyermekorvosait magában foglaló kuratóriumnak. A Legjobb Hír-szerző Díját 2022-ben Onozó Beáta kapta, a nyertes
közlemény társszerzője Altorjai Péter.
A hosszú nap végén, sok év után újra, a Kálmán Imre Művelődési Központba ülhettünk be, hogy egy szórakoztató estét tölthessünk el kollégáink és barátaink társaságában. Wil Calhoun,
a Jóbarátok sorozat egyik írójának Balkon kilátással című komédiáját tekinthettük meg.
A szombati nap hasonlóan sokoldalú és érdekes témákat vonultatott fel. Szalai Zsuzsanna tanárnő prezentációja az előző napon már több alkalommal témaként megjelenő mikrobiomról,
annak bőrvonatkozásairól, illetve a bőrgyógyászat e témájú újdonságairól szólt, kiemelve a más szervrendszerekben is betegségekhez vezető diszbiózis, valamint a kommenzális bőrflóra összetétele megváltozásának jelentőségét. Tóth-Heyn Péter tanár úr prezentációs ketoacidózisról szóló előadása szintén

szemléletformáló volt: hogyan
vegyünk észre korábban egy kialaallakulóban lévő anyagcsere-megingást
gáást
ást – és
hogyan tájékoztassuk a laikusokat,t hogyan
érjük el őket: szülőh
ket, pedagógusokat, nem egészségügyben dolgozó, gyermekekkel foglalkozó embereket. Kulcsár Andrea főorvos előadása nagyon fontos üzeneteket hordozott, amelyeket mindannyiunknak
továbbra is kommunikálnunk kell pácienseinknek és szüleiknek: a járványveszély nem múlt el, a gyermekek oltása mind
járványügyi szempontból, mind a COVID-19-fertőzés súlyos és
akár egy éven túl is fennálló állapotai vonatkozásában változatlanul kiemelkedő jelentőséggel bír, illetve egy vakcina az oltott
személy védelmén felül mindig a közösség védelmét is jelenti.
Onozó Beáta meningococcus témájú prezentációja e rettegett
kórkép tekintetében ismét új információkat hozott számunkra,
legyen szó például a maszkoló-menekülő mechanizmusok révén folyamatosan változó, újabb veszélyeket magukban hordozó új törzsekről vagy a védőoltási programok hatékonyságáról.
Pölöskey Péter a tőle megszokott felkészültséggel és humorral
mutatta be a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladást megelőző védőoltás különböző aspektusait.
A COVID-19-járvány mellett napjaink másik nagy kihívása az Ukrajnából a háború miatt menekülő családok egészségügyi ellátásának biztosítása. Kulcsár Andrea főorvos megdöbbentő
adatokkal illusztrálta, milyen kihívásokkal kell szembesülniük a
hazai alapellátó gyermekorvosoknak, illetve felhívta a figyelmet:
számítanunk kell klasszikus fertőző betegségek visszatérésére, és ennek megelőzése érdekében törekednünk kell a nyájimmunitás fenntartására. Az őt követő Zonda Igor alapellátó gyermekorvos kolléga, mondhatom, az egész konferencia legmeghatóbb és legfigyelemreméltóbb előadását hozta el nekünk.
Igor 2018 áprilisa óta közel harminc alkalommal járt Kárpátalján, több mint 3300 beteget vizsgált meg, és több mint 5200 védőoltást adott be. Hihetetlen tenni akarása, elhivatottsága és
lendülete az ukrajnai háború alatt sem tört meg. Elképesztő történeteket mesélt az ottani egészségügyi ellátásról vagy éppen
a Kárpátalján élők hihetetlen oltásfélelméről. Előadását, odaadó tevékenységét – hogy akár egyetlen ember is mennyit tehet egy közösségért – hosszú vastaps követte.
Az ebéd után az RSV-fertőzés hazai és nemzetközi tapasztalatairól Fekete Ferenc főorvos úr, az influenzaprevencióról Nemes
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Éva tanárnő számolt be, Pátri László alapellátó kollégánk pedig
a rotavírus-gasztroenteritisszel és e fertőzés extraintesztinális
vonatkozásaival ismertetett meg bennünket. Erhardt Éva tanárnő a gyermekkori elhízás szerteágazó témáján belül az extrém
fokú elhízást, illetve annak genetikai vonatkozásait, a szélsőséges mértékű obezitás terápiás lehetőségeit mutatta be szemléletes példákon keresztül. A tehéntejfehérje-allergia új terápiás szemléletébe kaphattunk betekintést Nemes Éva tanárnő révén, aki hangsúlyozta, hogy az ételallergiák terápiája során mindig evidenciákon alapuló irányelveket kell kövessünk. Érdekes
újdonságokról hallhattunk például a tejfehérjék konformációs
epitópjainak melegítéséről, az élelmiszer-feldolgozás során történő megsemmisítéséről vagy a hőstabil tejtolerancia kialakításához hozzájáruló terhelésről. Kovács-Pászthy Balázs olyan
izgalmas témákról beszélt, mint a mikrokimerizmus, a mimikri
vagy éppen a parabiotikum – életünk kezdetétől fontos együttélési formákról. Fadgyas Balázs gyermeksebész kollégámmal
még klinikai gyakorlataim során ismerkedtem meg. A rá jellemző lendületes, humoros előadásmód a Kávészünet hallgatóságát is magával ragadta, amikor bemutatta a COVID-19-járvány
által a gyermeksebészek elé állított új kihívásokat, illetve a feladatokat sikeresen teljesítő profi csapat munkáját, eredményeit. Csáki Csilla és Papp Gábor az alapellátás és a betegedukáció,
illetve a pedagógusok edukációja vonatkozásában egyaránt
rendkívül fontos témát hozott a konferenciára. Nemcsak az év
elején bekövetkezett tragédia, hanem már az azt megelőző időszakban kidolgozott pedagógus- és laikusoktatási rendszer kidolgozása is mérföldkő lehet az anafilaxiaellátás tekintetében,
és mintát is jelenthet további laikus-egészségedukációs témák
kidolgozásához, disztribúciójához, az oktatás szervezéséhez.
Hídvégi Edit adjunktus a probiotikumok egy másik extragasztrointesztinális vonatkozására, a bél-agy tengelyre, annak
működésére hívta fel előadásában a figyelmet. Szabó Tamás
tanár úr kimerítő előadásában a glomerulonefritiszek lehetséges gyermekkori formáit mutatta be, érdekes eseteken keresztül fontos differenciáldiagnosztikai szempontokra rámutatva.
Kovács Tamás előadásában többek között rávilágított, az alapellátó gyermekorvos milyen diagnosztikai eszközöket használhat
mindennapi munkájában, amelyek révén hatékonyan járulhat
hozzá mind az alapellátás, mind a kardiológiai járóbeteg-szakellátás működésének optimalizálásához – e szemlélet alapvetően fontos, hogy a megfelelő új hatásköri határok kijelölésével az
alapellátó gyermekorvoslás jövője biztosítva legyen. Mikos Borbála főorvos asszony előadása egy ritka súlyos kórkép, a rettegett SMA korai diagnózisának jelentőségére, valamint az új terápiás eszköztár adta lehetőségekre hívta fel a figyelmet – ez nem
az első szemléletformáló téma volt a konferencián. A gyermekek
hospice-palliatív ellátása ma még az alapellátó gyermekorvosok
szemszögéből tekintve egyet jelent az életvégi ellátással, pedig
hazánk jelenleg egyetlen hospice-palliatív gyermekintézménye, a
törökbálinti Tábitha Ház tevékenysége magában foglalja többek
között az úgynevezett mentesítő ellátást. Ennek lényege, hogy a
súlyos, életet megrövidítő vagy veszélyeztető betegségben szenvedő, huszonnégy órás ellátást igénylő betegek szüleinek néha
kicsit meg kell pihenniük, és ilyenkor nyújt segítséget nekik a
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nappali ellátás. Benyó Gábor főorvos úr bemutatta a Tábitha Ház
működésének tíz évét, tevékenységeit. A szombati napot Csoma
Zsanett docens előadása zárta olyan témában, amely minden
alapellátó gyermekorvos számos páciensét érinti: az atópiás bőr
ápolásának legfontosabb elveit fogalmazta meg. A szombati tudományos programot a küldöttgyűlés zárta le, amelyről Fábián
Dóra kolléganőm tollából összefoglalót olvashatnak.
A küldöttgyűlés után ízletes grillvacsorán pihenhettük ki a hoszszú nap fáradalmait. A konferencia egész ideje alatt lógott az
eső lába, de végül kegyes volt hozzánk az időjárás, hozzájárulva ahhoz, hogy kellemes időt tölthessünk kollégáinkkal, barátainkkal. Az ízletes vacsora, majd az est hangulatát kellemes élő
zene tette teljessé.
A vasárnap is tartogatott érdekes témákat. Rónai Zoltán az allergiás rinitisz ellátási lehetőségeiről beszélt, hangsúlyozva a
pollennaptárak klímaváltozás miatti időbeli eltolódásait és öszszecsúszásait. Tausz István alapellátó kollégánk a metafolin mint
a bélrendszerből átalakulás nélkül felszívódó aktív folát csecsemőtáplálásban betöltött szerepéről számolt be. Csupor Dezső
a gyógynövény-terápia témájában kiemelte, a gyógynövények
mind elsődleges, mind kiegészítő terápiás eszközök a medicina
eszköztárában a szintetikus hatóanyagokkal egyetemben. Csóka
Mónika docens és Kovács Gábor tanár úr, valamint a II. Számú
Gyermekklinika fiatal orvosai tanulságos és figyelemfelhívó esetek bemutatásán keresztül húzták alá: a banális tünetek hátterében ritkán ugyan, de súlyos, életet is veszélyeztető, rosszindulatú
kórképek is állhatnak. Előadásaikban a legkülönfélébb malignus
kórképek prezentációs tüneti lehetőségeit mutatták be, hangsúlyozva: legyünk éberek, és gondoljunk ezekre a betegségekre is.
A konferencia utolsó szekciója az újszülött és a csecsemő legfontosabb táplálékával, az anyatejjel foglalkozott. Az
oligoszacharidok évek óta a táplálkozástudomány egyik legforrongóbb témáját jelentik, Szabó Dolóresz előadásában többek között az anyatejben lévő oligoszacharidok prebiotikus,
antiadhezív, antimikrobiális, mikrobiom- és immunmoduláló tulajdonságairól beszélt. Gárdos László főorvos úr prezentációja zárta a tudományos konferenciát. A rá jellemző lendületes,
szemléletes, elgondolkodtató és humorban is bővelkedő előadásban új oldaláról mutatta be az anyatejet, amely mintegy
programként határozza meg alapvetően a gyermek jövőbeni
testi és lelki egészségét.
Talán elfogult vagyok, de úgy érzem, jól sikerült a 2022. évi
Kávészünet konferencia. Többeket megállítottam a négy nap
alatt, kérdezve, hogy tetszik a rendezvény, a megkérdezettek
nagy örömömre elégedettek voltak. E kongresszus természetesen nem jöhetett volna létre a szervezők közreműködése nélkül: Havasi Katalin elnök, Braun Helga kommunikációs szakember, az Ementin Kft. kiváló szervezői – Veres Emese, Lupkovics
Vanessza és munkatársaik –, valamint a HGYE vezetőségének szervezői csapata: Horzsa Éva, Győri Blanka, Fábián Dóra,
Muzsay Géza, Hóbor Miklós, Losonczi László segített abban,
hogy idén is találkozhassunk a Balaton déli partján.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT I DR. LOSONCZI LÁSZLÓ ROVATA
Dr. Losonczi László I

házi gyermekorvos, a HGYE alelnöke, Budapest

Utazási költségtámogatás szoptató
édesanyáknak anyatejszállításhoz
Egy országos intézet szociális munkása az alábbi levélben kért
segítséget egyesületünktől.

tó kolléga ebben az esetben egyedi méltányosságot kérjen a
NEAK-tól a kérés elbírálásában.

„Segítséget kérnék a következő probléma megoldásában. Anno
lehetőség volt rá, hogy szoptatós anyukák utazási költségtérítés fejében feljöjjenek a kórházba anyatejszállítás ügyében.
A házi gyermekorvostól kaptak erre nyomtatványt, amit mi itt
lepecsételtünk, és az anya ezt felmutatva ingyen utazott. Mostanában ez nem megoldható, a gyermekorvosok elmondásuk
szerint nem tudnak semmiféle papírt adni.

Az utazási költségtérítés a tömegközlekedési eszközzel és a
személygépkocsival való utazást egyaránt támogatja, utóbbi
esetben a biztosítottat kilométerenként 21 forint illeti meg.[4]
Az utazás távolságának meghatározásához az édesanya lakóhelye és a koraszülöttjét ellátó intézmény közötti legrövidebb
útvonalat kell figyelembe venni.[5] Tömegközlekedés esetén
2022. június 30-áig a legolcsóbb díjtételű menetjegy árát térítik
meg – tehát például első osztályú jegyet, illetve helyjegyet nem
fizetnek ki[6] –, 2022. július 1-jétől „az utazási költségtérítési támogatás összege a 2. mellékletben foglaltak szerint kerül megállapításra, azzal, hogy annak összegét csökkenteni kell a biztosítottat és kísérőjét megillető, jogszabály szerinti közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezmény mértékével. Az utazás
során igénybe vett utazási kedvezményről a kérelem benyújtása során nyilatkozni kell”.[7] Fontos, hogy az utazási költségtérítés csak a lakóhely és a koraszülöttet ellátó intézmény településének közigazgatási határa között vehető igénybe, és nem terjed ki a helyi járatokon való utazásra.[8, 9]

A mi intézményünk nem szülészet és nem koraszülöttosztály.
Nem tudom, ez mennyiben probléma. Rengeteg újszülött van
nálunk, akinek az édesanyja feljár, és fizeti az utazási költséget.
Kérdéseim:
• Létezik-e erre lehetőség?
• Amennyiben létezik, milyen nyomtatvány kell hozzá?
• Autóval közlekedve is igénybe vehető-e?”
A kérdések megválaszolása előtt fontos kiemelni, hogy az utazási költségtérítési támogatással foglakozó egyik jogszabály, a
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 11. §-a a 807/2021. (XII. 28.)
Korm. rendelet révén 2022. július 1-jei hatálybalépéssel módosul.[1] Tekintettel arra, hogy a Hírvivő aktuális száma 2022. június 15-én jelenik meg, a továbbiakban a 2022. július 1. előtti jogszabályi részeket régi rendelet, az ezt követő időszakra vonatkozó részeket új rendelet megnevezéssel jelölöm. Ahol a jogszabály szövegében nincs tartalmi változás, ott az Ebtv. vhr.
megjelölést használom.
Az utazási költségtámogatást szabályozó törvény (a továbbiakban: Ebtv.) vonatkozó része tételesen sorolja fel az utazási költségtámogatásra jogosultak körét.[2] Fontos, hogy a jogosultak
körébe tartoznak az édesanyák is, ezt a vonatkozó kormányrendelet így fogalmazza meg:
„Az Ebtv. 22. § (1) bekezdésének alkalmazásakor biztosított
alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik
meg az egészségügyi szolgáltatónál.”[3]
A kolléga kérdése tehát jogos, ugyanis az Ebtv. vhr. koraszülött-intézményekre vonatkozik, ám az intézmény, amelyben dolgozik, nem koraszülött-intézmény, illetve nem csak koraszülöttek anyatejigényét kell kielégíteniük. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott válasz azonban nem tért ki az országos intézetekre, visszatérően az intézet koraszülött-intézmény
jellegét hangsúlyozta ki. Ez alapján javasolt, hogy az alapellá-

Az utazási költségtérítés dokumentálására úgynevezett utazási utalvány (UTK 30. nyomtatvány) szolgál. A kérelmet 2022. június 30-áig a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz személyesen, illetve postai úton, 2022. július 1-jétől pedig elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (epapir.gov.hu)
is be lehet nyújtani, ebben az esetben az e-Papír mellékleteként
kell csatolni az utazási utalványt.[10]
Kiemelendő, hogy mivel az édesanya veszi igénybe az utazási költségtérítést, az utazási utalványt az ő részére kell kiállítani, és a dokumentum kiállítása az édesanyát gondozó családorvos feladata – vagyis jogos az alapellátó gyermekorvosok azon
jelzése, miszerint nem jogosultak az édesanyának utazási utalványt kiállítani.
A dokumentum kitöltésekor a családorvosnak fel kell tüntetnie,
milyen gyakran utazik be az édesanya csecsemőjéhez az intézménybe. Lényeges tudni, hogy naponta összesen legfeljebb
négy utat térítenek meg, praktikusan két oda- és visszautat a lakóhely és az intézmény között.[11]
Az utazási utalvány kiállítását a háziorvosnak rögzítenie kell, a
kiállított utazási utalványokról a vonatkozó rendeletben szabályozott, a Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése „továbbküldés eszköze” során jelentést kell tennie.[12]
(A jogszabályi háttér elérhető a szerkesztőségben.)
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