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A gyermek-alapellátás különleges helyzete, a jelentős társadalmi igény ellenére kritikus 
korfa ellentmondásossága okot ad mind a közös gondolkodásra, mind az aktív cselekvés-
re. Hogyan működjön, egyáltalán megvalósítható-e egy új praxismodell, amelyben a köz-
gondolkodásban élő „náthaellátó hely” helyett a gyermek-alapellátás egy priméren magas 
szintű, definitív ellátást nyújtó szakellátó szolgáltatás? 

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

SZAKMAPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

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

A házi gyermekorvosi ellátási  
modell, 2022 fő elemei

Erre a kérdésre keressük a választ már hónapok óta az alap-
ellátás elismert szakembereivel, valamint a szakmapolitika ki-
emelkedő vezetőivel. Jó néhány egyeztetés, megbeszélés, tár-
gyalás van mögöttünk. Számos javaslatunk mellé sikerült tá-
mogatókat megnyerni. Ígéreteket kaptunk források biztosítá-
sára és jogszabályok változtatására. Az Őszi konferencia fő 
szakmapolitikai programja, hogy közösen is kereshetjük a leg-
jobb megoldásokat, lehetőség lesz megismerni a szakmai ve-
zetés véleményét a tervekről és a lehetőségekről, és feltenni 
kérdéseinket.

A legfontosabb kérdések: a szakdolgozók száma, a praxi-
sok hatáskör-, kompetencia- és eszközfejlesztési lehetősé-
gei, ügyelet, iskola-egészségügy, praxisközösségek, informa-
tika, EESZT és a telemedicina. Az alábbiakban összefoglalom 
a legfontosabb javaslatainkat. Szeretném megismerni a kollé-
gák véleményét szeptemberben Tihanyban.

Miközben évtizedek óta valamennyi komoly egészségpolitikai 
elemzés az alapellátás megerősítésének fontosságát hangsú-
lyozza, a végeredmény az alapellátók korfájának romlása és 
az üres praxisok számának az emelkedése. Különösen súlyos 
a helyzet a gyermek-alapellátásban. Évek óta mondjuk, hogy a 
kihalás felé tartunk. Ameddig három kolléga közül egy kiesik, 
a másik kettő több munkával, de ellátja a gyerekeket. Azon-
ban amikor a második is kiesik, akkor hirtelen fog megszűn-
ni az ellátás, mert senki nem vállal három praxist hosszú tá-
von. Egyre több helyen nézünk szembe hasonló helyzettel. Ta-
lán a jelentős béremelés és az Eszjv. közös hatása, hogy a há-
ziorvosi pálya egyre több fiatal számára válik vonzóvá. Sajnos 
a házi gyermekorvosi praxisainkban ennek még az előszelét 
sem érezzük.

A HGYE vezetőségével, a kollegiális vezetőkkel, a szakmai kol-
légiummal egy olyan praxismodell megfogalmazásán dolgoz-
tunk az elmúlt években, amely megoldási lehetőség a minden-
napok legnagyobb kihívásaira, a túlterheltségre.

Az egészségügy világszerte évről évre növekvő financiális és 
humánerőforrás-igénnyel jelenik meg, melynek hatékony me-
nedzselése átfogó elemzést és gyökeres szemléletváltást tesz 
szükségessé. Ennek egyik oka az egyre több szubspecialitás 
és az egyre gyorsabb orvostechnikai fejlődés, másik oka a 
COVID-járvány kezdete óta megemelkedett ellátási szükség-
let mind az alap-, mind a szakellátásban. 

A humánerőforrás-hiányra egyes országok magasabb bérek-
ben, nagyobb elszívóerőben, mások a képzési keretszámok 
emelésében keresik a megoldást, de az első lépés a már meg-
lévő erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás kell hogy 
legyen.

Az alapellátás akkor fogja tudni teljeskörűen ellátni a felada-
tát, ha az ellátásszervezés során a lakossági ellátási szük-
séglet definiálása után meghatározzák, hogy melyek az 
alapellátásban biztosítható ellátások, és ezekhez kompeten-
cia, hatáskör, humán erőforrás és eszközháttér is rendelke-
zésre áll. Így tehermentesítheti az alapellátás a szakellátást. 

Kiemelten kezelendő a gyermekkori prevenció.
A népbetegségek jelentős része a gyermekkorban gyökerezik 
– genetika, szokások, környezeti hatások –, valódi primer pre-
vencióra, az elkezdődött negatív folyamatok maradandó ká-
rosodás nélküli visszafordítására itt van lehetőség. Mind az 
egészséges életévek számának emelésében, mind költségha-
tékonyság szempontjából ez leghatékonyabb megoldás. 
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Lehetőség:
A népbetegségek kockázati tényezőinek csökkentése, a pre-
venció és a kapuőrfeladatok helye a praxis és a praxisközös-
ség. Kiemelt szerepük lehet a népbetegségek korai prevenció-
jában praxisközösségek tagjaként a házi gyermekorvosoknak 
és a minden megyében megtalálható homogén gyermek- 
praxisközösségeknek.

Probléma:
Rossz a korfa, kiöregedő, alacsony presztízsű pálya a házi 
gyermekorvoslás. Néhányan nyugdíjba mennek, ők is bőven 
a korhatár fölött, sokan életük végéig dolgoznak, szomorú, 
de kihalnak a praxisból. A fiatal gyermekgyógyászok pedig 
a klinikum szubspecialitásait célozzák meg, nem vonzó szá-
mukra a gyermekorvosi alapellátás. Az átlagéletkor 60 év fö-
lött van, a házi gyermekorvosi kvótán jelenleg képzett kollé-
gák a következő öt évben talán betölthetnék a már most üre-
sen álló 150 praxist, azonban addigra akár 400-600 praxis is 
megüresedhet, ami a házi gyermekorvosi rendszer összeom-
lását eredményezheti.

A szülők részéről erős igény mutatkozik a házi gyermekorvosi 
rendszer megtartására, a házi gyermekorvosok közössége az 
ellátási forma megújulásában látja a megoldást.

Megoldás:
Megoldást hozhat a kompetencianövelés, a kompetenciashift, 
a társszakmák bevonása a praxisba. A humán erőforrás terü-
letén az elégséges legalacsonyabb kompetenciaszinten tör-
ténő feladatellátás jelentősen csökkentheti a magasan kva-
lifikált szakemberek iránti szükségletet, azaz az orvoshiányt.  
A házi gyermekorvosi ellátásban ennek három szintjét érde-
mes górcső alá venni.

I. orvos által végzett, nem orvosi kompetenciát igénylő fel-
adatok:
1. Adminisztratív feladatok delegálása: 

• informatikai fejlesztések, javaslat: dokumentáció auto-
matizálása,

• az adminisztrátor adminisztráljon, javaslat: praxiskö-
zösségek számára adminisztrátor finanszírozása.

2.  Praxismodell-javaslat NEAK-finanszírozással:
 Az átlagos méretű praxist vezető orvos mellett két szak-

dolgozó szükséges a megfelelő szintű betegellátáshoz, 
triázsoláshoz, prevencióhoz. A kis praxisokban is legalább 
egy félállású szakdolgozó vagy adminisztrátor segítségé-
vel a főállású szakdolgozó teljes munkaidejében szakfel-
adatokat végezhet az ellátottak esélyegyenlősége érdeké-
ben. Az egészen apró praxisok megtartása is indokolt le-
het hátrányos helyzetű térségben vagy vegyes praxisok 
szakorvosi hátterének biztosítása esetén. 

3.   Asszisztensi kompetencia és hatáskör bővítése:
 A javaslat része olyan algoritmusok és szakdolgozói kép-

zés, amely feljogosítja mind ügyeleti, mind normál rende-
lési időben a praxisokban dolgozó szakdolgozót a gyer-

mekek személyes és telemedicinális triázsolására, ápo-
lási tanácsadásra, valamint gyermekkori prevenciós ta-
nácsadás végzésére. Amennyiben szükséges, akkor ezek-
re a feladatokra jogosító végzettség munka melletti meg-
szerzésére lehetőséget kell biztosítani azon szakdolgo-
zóknak, akik a praxisokban dolgoznak vagy szeretnének 
dolgozni, de végzettségük alapján esetleg nem jogosultak 
e tevékenységek végzésére.

4. További lehetőségek a jelentős gyermekorvoshiány mene-
dzselésére: 

• a gyermekgyógyász-rezidensek praxisban való munka-
végzésének lehetővé tétele bizonyos gyakorlati idő és 
vizsgák után szakorvosi háttérrel (mint pl. a háziorvo-
si félidős vizsga vagy ahogyan a szakellátásban is dol-
goznak);

• állami, önkormányzati ösztöndíj-, lakásprogram, ki-
emelt díjazással helyettesítési lehetőség a rezidensek 
számára a tartósan üres praxisokokban, hátrányos tér-
ségekben azok ellátása, esetleg későbbi betöltése ér-
dekében;

• hátrányos térségekben magasabb szorzó a finanszíro-
zásban: ne külföldre menjenek a fiatalok, ha jól akarnak 
keresni, hanem kapjanak lehetőséget itthon, például a 
hátrányos helyzetű térségekben.

5. Praxisközösség:
Munkamegosztás gyermekspecialista társszakmák-
kal, populációs szükségletekkel összhangban. Javaslat: 
dietetikus, korai fejlesztő, gyermekpszichológiai projek-
tek támogatása az elegendő gyermeklétszámmal műkö-
dő szoros praxisközösségekben. 

6. További javaslatok:
• gyerekszámhoz szükséges gyermekpszichológus, pszi-

chológus, 
• gyermekgyógytornász, korai fejlesztő heti 10 órában, öt 

praxisra 3600 fős ellátottszámmal (2 óra/praxis vagy 
/350 fő ellátott),

• dietetikus heti 10 órában (2 óra/praxis vagy /350 fő el-
látott),

• ezek mellett közösségenként 10 órányi lehetőség a he-
lyi sajátosságok szerinti szakember igénybevételére. 

7. Védőnői együttműködés erősítése:
• szervezeti integráció (4/2000. a védőnő közreműködé-

sével, praxisközösség ),
• védőnői feladatok algoritmusszerű meghatározása: 

minden praxisközösség eljárásrendet készít a védőnő-
vel való együttműködésre, kerüljenek jogszabályba az 
eljárásrend fő elemei,

• az EESZT-ben látható  védőnői tevékenység a gyerek 
érdekében,

• a védőnő és az orvos számára azonos, 
szektorsemleges eljárásrendek alkalmazása (pl. táplá-
lás, gyermekvédelem).
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II. orvosi kompetencia növelése:
• Ellátási jogosultság növelése az alapellátó gyermekor-

vosok körében: végzettség szerinti, nem munkahelyhez 
kötött ellátási szintek. Az orvos orvosi feladattal töltse 
a munkaidejét. Nem kerül semmibe a kontroll, a hatás-
körbővítés, és számonkérhető.

• Új, praxis mellett megszerezhető licencek és emelt 
szintű jártasságok.

• A szakvizsga csak mint nem kötelező, ráépített szak-
vizsga jelenhet meg. 

III. Párhuzamos ellátások megszüntetése:
A prevenció és a kapuőrfeladatok helye a praxis és a praxis-
közösség.

Javaslat:
A kötelező iskolai orvosi fizikális vizsgálat megszüntetése a 
szakiskolák kivételével, ahol az az üzemorvosi vizsgálattal 
analóg. Átmeneti időszak biztosítása szükséges.

Magas minőségű szakmaisággal a jól szervezett ellátást biz-
tosító praxis vezetése pozitív szakmai kihívást jelenthet a fi-
atalabb kollégáknak is, ez biztosíthatja az utánpótlást. Ez a 
gyermekek érdeke és a szakterület megmaradásának egyet-
len útja.

Szükséges feltételek:
1. Intézményi háttér megteremtése
Országosan egységes módszertani anyagok, irányelvek, al-
goritmusok, szervezési és szerkezeti irányítás létrehozásá-
ra, a betegutak koordinálására, szakmai anyagok készítésé-
nek és az alapellátási kutatásoknak a támogatására szüksé-
ges egy, a gyermekellátás specifikumaira koncentráló, de az 
alapellátás feltételrendszereit ismerő, szabályozását annak 
keretei között végző gyermek-alapellátási módszertani és 
irányítási egység létrehozása. A családorvosi módszertani 
központ mellett, azzal egyező hatáskörrel és azonos felada-
tok ellátása mellett az egyetemek családorvosi tanszékei ál-
tal a családorvosoknak nyújtott támogató feladatok ellátá-
sát is fel kell vállalni, továbbá a gazdasági, praxisvezetési 
ismeretek átadásán túl a tutorképzést, a tutorakkreditációt, 

az emelt szintű jártasságok, licencképzések kidolgozását és 
az ezekre épülő szakvizsga lehetőségének a megteremtését.

2. Tárgyi feltételek:
• rendelői felszereltség jelentős javítása, diagnosztikus 

és szűrőeszközök biztosítása a praxisokban,
• szakmai protokollokat, emellett gazdasági és praxisve-

zetési ismereteket is biztosító módszertani központ,
• telemedicinális ellátás jogi, tárgyi és szakmai keretrend-

szerének biztosítása.

3. Szervezeti feltételek: az alapellátásban szükséges kompe-
tenciákat erősítő, csecsemő- és gyermekgyógyászati szak-
vizsgára épülő licencképzések.

4. Humánerőforrás-feltételek:
• finanszírozott (részmunkaidős) adminisztrátor, 
• második szakdolgozó (gyerekkompetenciával), 
• asszisztensi hatáskör bővítése, kompetenciavizsgák lehe-

tőségének megteremtése.
5. A finanszírozás eredményorientált irányú fejlesztése

6. Központi kommunikáció a változásokról

A praxisközösségi munka hosszú távú szakmai fejlődése:
A homogén gyermek-praxisközösségek kapjanak lehetősé-
get innovatív megoldások, mintaprojektek megvalósításá-
ra, melynek kedvező tapasztalatai, jó gyakorlatai később be-
épülhetnek a gyermekellátás egészébe, így szakmai műhely-
ként az egészségnyereség javulásához és a tudományos te-
vékenység erősödéséhez is hozzájárulhatnak a jövőben.

Cél: 
Valamennyi, az alapellátásban ellátható lakossági prevenciós 
és terápiás szükségletet legyen képes kielégíteni az alapellá-
tás. A lehető legtöbb gyermeket a házi gyermekorvosi praxi-
sokban kell ellátni, a vegyes praxisok számára pedig az alapel-
látáson belül szükséges biztosítani a csecsemő- és gyermek-
gyógyász-konzultáció lehetőségét megfelelő finanszírozással 
oly módon, hogy az ne okozzon gazdasági hátrányt a vegyes 
praxist ellátó háziorvosnak. 

2022. évi HGYE-tagdíj 
Az egyesület 2020. november 21-én megtar-
tott online küldöttgyűlése 31/2020.11.21. KGY 
számú határozatával a szervezet éves tagdíját  
15 000 forintban állapította meg, amely tagdí-
jat a HGYE 11713005-20419448-as bankszám-
laszámára továbbra is várjuk. A megjegyzés ro-
vatba kérjük feltüntetni: név, adószám, pecsét-
szám.

Azon tagtársainknak, akik már befizették a 2022. 
évi tagdíjukat, ezúton is köszönjük, hogy hozzá-
járultak az egyesület működéséhez. A tagdíj be-
fizetésével lehetőség nyílik online hírlevél-felirat-
kozásra, valamint rendezvényeinken kedvezmé-
nyes áron vehetnek részt.
A praxissal nem rendelkező nyugdíjas tagjainkat 
továbbra sem terheli tagdíjfizetési kötelezettség. www.hgye.hu

a gyermekorvosokért
!A gyermekekért,
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InTERJÚ  I  DR. HAVASI KATALIn ROVATA

Braun Helga   I   

Felelősek vagyunk az új házi-
gyermekorvos-generációért, a gyer-
mekekért, a szülők edukációjáért

2022 májusában a Kávészünet 
konferencián a HGYE küldött- 
gyűlése új alelnököt választott  
dr. Rósa Ágnes személyében.  
Célokról, tervekről kérdeztük  
az alelnököt. 

Dr. Rósa Ágnes, 
a HGYE új alelnöke

Mióta tagja a HGYE-nek, mióta házi gyermekorvos és hol?
1983-ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 
majd a szegedi gyermekkórházban dolgoztam, és onnan 
szakvizsgáztam 1988-ban. 1995 ősze óta vagyok házi gyer-
mekorvos a városban. A HGYE-nek 1996 februárja óta vagyok 
tagja. Mindig foglalkoztatott az, hogy miként dolgozhatna egy 
csecsemő- és gyermekgyógyász úgy az alapellátásban, hogy 
használhassa kompetenciáját, legyenek meg ennek a tárgyi 
feltételei, az egészségügyi ellátás magasabb szintjei pedig is-
merjék meg és ismerjék el a házi gyermekorvos munkáját. En-
nek szellemében dolgoztam 2006 és 2013 között szakfelügye-
lőként, majd igyekeztem befolyásolni a minőségi munka fel-
tételeit országos minőségügyi szakfőorvosként, így visszate-
kintve, kevés eredménnyel. Az akkor felevetett és kidolgozott 
problémák zöme ma is jelen van.

Mi fog változni most, hogy a HGYE alelnöke lett?
1999 óta, amikor Szeged önkormányzata számottevő szak-
mai és egzisztenciális veszélyhelyzetet jelentő változtatáso-
kat tervezett a város alapellátásában, igyekszem képvisel-
ni a házi gyermekorvosok szakmai érdekeit, kapcsolatot épí-
teni és tartani a járó- és fekvőbeteg-ellátókkal, biztosítani, 
hogy a jogszabályi keretek érvényesüljenek mind az alap-
ellátásban, mind a szakellátásban. Hosszú évekig ezt in-
formálisan végeztem, az utóbbi két évben megyei kollegiá-
lis szakmai vezetőként. Úgy érzem, a munka eredményeként 
nagyobb ismerettel rendelkeznek a szakellátásban dolgozó 
kollégák az alapellátás tevékenységéről, munkánkat egyre 
inkább sikerül összehangolni. Ebben változás a továbbiak-
ban sem lesz, a helyi szinten szerzett tapasztalatok haszno-

sulhatnak országosan is. Vannak olyan ellátást érintő prob-
lémák, amelyek az országban mindenhol előfordulhatnak, 
de helyben már sikerült megoldanunk. Gondolok itt a műtét 
előtti vizsgálatokra, a szakellátás által kért vizsgálatok házi-
orvosra testálására vagy az indokolatlanul, például kontroll-
vizsgálatokhoz kért beutalókra, nem beszélve az igazolások-
ról. A személyes kapcsolatfelvételt nem lehet megkerülni, de 
a jó gyakorlat országosan is alkalmazható.

Milyen szakmai elképzelései, céljai vannak a következő évekre?
A mindannyiunk által jól ismert háziorvosi korfa következ-
ményeként a közeljövőben nagy tehertétel lesz a gyermekek 
alapellátás-szintű csecsemő- és gyermekgyógyászati ellá-
tásának biztosítása, ezzel semmi újat nem mondok. Amel-
lett azonban, hogy ezt folyamatosan hangsúlyozzuk az ösz-
szes rendelkezésre álló fórumon, készen kell állnunk megol-
dási javaslatokkal. Hogyan tudjuk idejekorán megismertetni 
leendő kollégáinkkal a házi gyermekorvoslást, hogyan tud-
juk elismertetni azt, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyász 
házi gyermekorvos képzéséből adódóan komplexebb el-
látást tud nyújtani lakosságközeli módon is? Hogyan tu-
dunk olyan szakmai feltételeket teremteni, amelyek vonzó-
vá teszik egy klinikus kolléga számára a házi gyermekorvo-
si munkát? Hogyan lehet kialakítani azt a szemléletet, hogy 
a házi gyermekorvos nemcsak, sőt főleg nem beutalók és 
igazolások gyártására alkalmas, hanem megfelelő eszköz-
feltételek biztosítása mellett, megfelelő hatáskör birtokában 
jelentős mennyiségű olyan feladat ellátására, amely jelen-
leg a szakellátáshoz tartozik? Sőt a vegyes praxisok orvo-
sainak segítségére lehet abban, hogy a speciálisabb, gyer-
mekgyógyászati tudást igénylő kérdésekben a szakrendelé-
seknél közelebb konzultációs lehetőséget nyújtson. Ebben 
az egyesület eddigi munkáját szeretném folytatni, a lehetsé-
ges megoldások körét bővítve, a következő házigyermekor-
vos-generáció és a gyermekek érdekében.

Miben kell változtatnia az egyesületnek?
Nem akarok szerénytelen lenni, de tény, hogy nem vagyunk 
olyan sokan, akik a házi gyermekorvoslásért szakmai, szak-
mapolitikai munkát végzünk, sokunk több szervezetben is, 
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legyen az kollegiális vezetői testület, országos szakfelügye-
let, a szakmai kollégium tagozata, de szinte mindannyian 
HGYE-tagok, sőt vezetőségi tagok vagyunk. A HGYE lehet 
egy integratív szervezet, amely biztosítja, hogy az általunk 
képviselt elvek egységesen, ugyanabban a hangszerelésben 
jelenjenek meg, bármelyikünk bárhol mondja. Manapság 
mindenre azonnal reagálni kell, vagy mert kérik az egyesü-
let véleményét, vagy mert nem, és problémák merülnek fel. 
Tudni kell gyorsan, hatékonyan reagálni, azaz fokozni kell az 
operativitást.

Miben kell változnia a házi gyermekorvosi szakmának ahhoz, 
hogy mind a szakmától, mind a szakpolitikától megkapja a 
megfelelő elismerést, elfogadást, hogy végre felfelé ívelő pá-
lyára álljon, és még nagyon sokáig fennmaradjon?
Eredményesen akkor tudunk párbeszédet folytatni akár a 
szakmával, akár a szakmapolitikával, ha a jelenleg is ren-
delkezésünkre álló eszköztárat maradéktalanul kihasználjuk 
a gyermekek ellátása során. Ha valóban nem szorítkozunk 
beutalógyártásra, hanem a korrekt anamnézis, állapotfelmé-
rés, a diagnosztikai lehetőségek kimerítése után megfelelő 
tartalommal, indokolt esetben kérünk segítséget a beteg to-
vábbi ellátásához. Tudom, hogy sokan most azt gondolják, 
ez természetes, de a klinikusokkal való kapcsolattartás so-
rán tapasztalom, hogy nem mindig az, és kritikaként meg 
is fogalmazódik. Addig, amíg néhányunk akkor is ad példá-
ul táborozáshoz igazolást, ha indokolatlan, szakmaiatlan és 
már régen nem is szükséges, csak mert a táborszervező ezt 
nem tudja vagy nem akarja figyelembe venni, vagy az okta-
tási-nevelési intézményekbe való beiratkozáshoz, mert „így 
szoktuk”, vagy megírja a műtét előtti vizsgálatokra szóló be-
utalót, nem tudunk igazi eredményeket elérni, mert az lesz a 
válasz, hogy „másnak ez nem okoz problémát”. Azok a szü-
lők, akik egy jogosan megtagadott igazolás miatt hagyják el 
a praxist, nem veszteségek. Véleményem szerint a házi gyer-
mekorvosnak nem az a dolga, hogy a gyermek, a család ren-
delkezésére álljon bármely pillanatban, bármely probléma 
esetén. Nem foglalkozhatunk minden hőemelkedéssel, orr-
folyással, és nem feladatunk a „biztonság kedvéért” végzett 
vizsgálat vagy tanácsadás sem. Viszont feladatunk és fele-
lősségünk egy olyan tudás kialakítása, amellyel a szülő meg 
tudja ítélni a gyermek állapotát, tudja, mely állapotok milyen 
ellátást igényelnek, és felelősséget tud és képes vállalni az 
orvosi ellátást nem igénylő állapotok, tünetek kezelésében. 
Ne feledjük, azt a szülői generációt, sőt generációkat is mi 
neveltük, amelyek most, a COVID-járvány csendesebb idő-
szakában azért is telefonálnak a rendelésre, amit korábban 
a telemedicinális edukációval már megoldottnak láttunk.

Milyennek látta a HGYE-t a megválasztása előtt, és milyennek 
most, hogy túl van jó pár megbeszélésen, belelát a működé-
sébe? 
Egy egyesületet mindig a vezetősége határoz meg. Az évek 
alatt minden vezetőségi taggal személyes, projektekben pe-
dig munkakapcsolatban is álltam, a vezetőség jó néhány 
tagja kollegiális szakmai vezető is, így két éve együtt dolgo-

zom velük, ismertem, ismerem őket. Ilyen értelemben nem 
hozott változást a megválasztásom. Nagyon jó tapasztalni 
azt a széles szakmai tudást, amivel a vezetőség tagjai ren-
delkeznek és aktívan dolgoznak.

Úgy tudom, hogy a Haosz tagja is. Miben más a két szerve-
zet, és hogyan lehet, tudja hasznosítani a Haoszban szerzett 
tapasztalatait? 
A Házorvosok Online Szervezete aktív háziorvosok nem 
gazdasági érdekű, zárt, politikamentes szakmai közössé-
ge. Célja egy olyan online, konstruktív, problémamegol-
dó és véleményformáló felület létrehozása, mely szere-
pet játszhat a működő, fenntartható, fejlődő és minőségi 
háziorvoslás kialakításában. Működése önkéntes, a mun-
kán alapul. Munkamódszer a problémafelvetés, amelyhez 
azonnal megoldási javaslat is kötelező, ezt az elnökség 
és az alapítók értékelik, bírálják, javítják, végül elfogadják, 
amennyiben szükséges, szavazásra bocsájtják rövid határ-
idővel, sokszor „tegnapra”. Manapság ez elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az aktuális problémákra hatékonyan lehessen 
reagálni. Ezt az operativitást tudom szorgalmazni a HGYE 
működésében is.

Ön szerint hogyan lehetne tehermentesíteni az ellátást?
Sok szó esik manapság az alapellátás átalakításáról a szak-
ellátás tehermentesítése céljából. Az alapellátás-fejlesztés 
számomra azt jelenti, hogy a feje tetejéről a talpára állítjuk 
az egészségügyi ellátást. Azaz a páciensek egészségi álla-
pota indokolta ellátási érdek az első, amit minél nagyobb 
arányban lakosságközeli szinten kell biztosítani. Amit nem 
tud megoldani az alapellátás sem praxis-, sem praxiskö-
zösségi, sem járási ellátási egységi szinten, mert nincs és 
nem is biztosítható gazdaságosan az eszköz- vagy szaktu-
dásigény, ott jön a járó- és fekvőbeteg ellátás, így valósul 
meg a szakellátás szakmai tehermentesítése. Adminiszt-
ratív feladataink jelenleg is vannak bőven. Megfelelő kép-
zettséggel, önálló döntési jogkörrel rendelkező pluszszak-
emberek gyermekorvosi praxisban-praxisközösségben való 
megjelenésével – mondhatjuk, az alapellátó csecsemő- és 
gyermekgyógyászok tehermentesítésével – lehetőség nyí-
lik a vegyes praxisok számára csecsemő- és gyermekgyó-
gyász-konzultációs rendszert nyújtani, valamit a csecse-
mő- és gyermekgyógyászok pluszszakvizsgáinak kiterjesz-
tett használatával speciális ellátásokat nyújtani alapellá-
tási szinten. Biztos vagyok abban, hogy az alapellátásban 
nem kevesebbet kell majd dolgoznunk, hanem többet, nem 
mindegy azonban, hogy a több feladat kiterjesztett szak-
mai kompetenciát és hatáskört jelent úgy, hogy biztosítani 
(finanszírozni) tudunk a nem orvosi tudást igénylő  felada-
tokra pluszszakembert, vagy a jelenlegi körülmények között 
bővül a tevékenységi kör, mert ez utóbbi már a jelenlegi há-
ziorvosi létszám mellett sem kivitelezhető, a jövőben pedig 
biztos nem növeli a praxist vállaló orvosok számát. Ezzel 
együtt finanszírozási ösztönzőkkel lehet és kell ellenőrizhe-
tővé és átláthatóvá tenni az elvégzett munkát.
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Dr. Karászi Éva  I   házi gyermekorvos, Budapest     Dr. Onozó Beáta  I  házi gyermekorvos, Miskolc

Ismeretlen eredetű hepatitis  

GOnDOZZUK KERTJEInKET!  I  Dr. Győri Blanka rovata

2022 áprilisában a WHO ismeretlen etiológiájú, súlyos lefolyá-
sú hepatitis gyermekkori megjelenésére figyelmeztetett, me-
lyet elsőként az Egyesült Királyságból jelentettek. 2022. jú-
lius 8-ig világszerte 1010 gyermekkori esetre derült fény 
35 országban. Az országok többségében a betegek száma 
alacsony (< 20). Európában 20 feletti betegszámot Spanyol-
országban és Olaszországban regisztráltak, 100 feletti eset-
szám pedig kizárólag az Egyesült Királyságban (272) és az 
Amerikai Egyesült Államokban (334) fordult elő globálisan. 
Magyarországon eddig egy esetet sem jelentettek. 

Who-esetdefiníció

Megerősített: jelenleg nincs definiálva.
Valószínűsített: 

• GOT vagy GPTérték 500 IU/l felett és kizárható a hepati-
tis A, B, C, D és E vírusfertőzés

• a beteg 16 évnél fiatalabb és az esetet 2021. október 1. 
után regisztrálták

Epidemiológiai kapcsolat: 
• akut hepatitis bármely életkorban, ha hepatitis AE vírus-

fertőzés kizárható és 
• a beteg szoros kontaktusban állt egy valószínűsített 

esettel 2021. október 1. után.

életkor, alapbetegség
A WHO-nak jelentett betegek háromnegyede 6 év alatti, az át-
lagéletkor 2 év (1 hó – 16 év). A betegek 48%-a fiú. A gyerme-
kek döntő többségének nem volt alapbetegsége. 
Tünetek
A tünettanra dominálóan hányinger, hányás (60%), kisebb rész-
ben hasfájás (50%) és gyengeség (52%) jellemző, a láz nem tí-
pusos tünet. A sárgaság (53%) az enterális tüneteket követő-
en jelentkezik. 

laboratóriumi eltérések
Jelentősen emelkedett szérumtranszamináz-értékek figyel-
hetők meg (500 IU/l feletti GOT és/vagy GPT), icterus esetén 
magas bilirubinszinttel. 

lefolyás, kimenetel
A betegek körülbelül 90%-át hospitalizálták követés és kivizs-
gálás céljából. Többségük spontán gyógyult, a betegek 5-6%-
ánál (46 esetben) azonban akut májelégtelenség alakult ki, és 
májtranszplantációra volt szükség. 2022. július 8-ig 22 halál-
esetről számoltak be (2%).

Feltételezett etiológia 
A betegség hátterében hepatitis A, B, C, D és E kizárható volt, 
és a kórkép nem köthető COVID-19 elleni vakcinákhoz sem, mi-
vel a megbetegedettek többsége nem részesült COVID-19 el-

leni oltásban. Angliai és amerikai adatok alapján az esetek 
45-52%-ánál igazoltak adenovírus-pozitivitást. Ezek között az 
F41-es szerotípust találták a leggyakoribbnak, mely típusosan 
gastroenteritist okoz, hepatitis klinikai képét korábban csak im-
munkompromittált betegekben figyelték meg. A betegek 8–16%-
ánál SARS-CoV-2 jelenléte volt kimutatható, önmagában vagy 
adenovírussal együtt. További kóroki tényezők keresése folya-
matban van, de egyelőre nem igazolódott olyan expozíció, mely 
egyértelmű közös etiológiára utalna.

A jelenleg legvalószínűbb teóriák a betegség hátterében:
1) Szokatlanul magas adenovírusfertőzés-incidencia, mely egy 
ritka és korábban fel nem ismert szövődmény számát meg-
sokszorozta. 2) Fokozott fogékonyság a súlyos adenovírus-
fertőzésre, melynek oka lehet: (a) az adenovírus-expozíció hiánya 
a megelőző évek pandémiás lezárásai miatt, (b) korábbi COVID-
19-fertőzés, (c) koinfekciók, (d) társuló környezeti expozíció, (e) 
új adenovírus-variáns. 3) Poszt-infekciós SARS-CoV2-szindróma 
vagy új SARS-CoV-2-variáns. 4) Új kórokozó által okozott fertő-
zés. 5) Gyógyszer, toxikus anyag vagy környezeti expozíció.

teendők hepatitisgyanú, sárgaság észlelése esetén
Laboratóriumi vizsgálat szükséges: májenzimek, bilirubin, vér-
kép, vizelet vizsgálata, INR, APTI. Területen az adenovírus ki-
mutatható nazofaringeális váladékból (kombinált gyorstesz-
tek elérhetők) vagy székletből. SARS-CoV2-kimutatás is szük-
séges, lehetőleg PCR-teszttel. Fontos a lehetséges epidemio-
lógiai faktorok (kontaktusok, utazási anamnézis) felderítése 
és egyéb rizikófaktorok (megelőző infekciók, gyógyszerek, ke-
mikáliák, háziállat, környezeti faktorok) regisztrálása, mely se-
gítheti a kóroki tényezők feltárását.
500 IU/l feletti transzaminázértékek esetén hospitalizáció ja-
vasolt kiterjesztett virológiai és toxikológiai vizsgálatok elvég-
zése és a beteg szoros monitorozása céljából. Ennek kapcsám 
az ECDC diagnosztikai protokollja HAV-, HBV-, HCV-, HDV-, 
HEV-fertőzés kizárását, SARS-CoV-2-PCR- és szerológiai vizs-
gálatot, továbbá adenovírus-kimutatást ír elő (PCR-rel, vérből, 
légúti és székletmintából, vizeletből, esetleg májbiopsziából) 
számos egyéb kórokozó kimutatása és tipizálása mellett 
(pl. CMV, EBV, HIV, VZV, enterovírus, HHV6, légúti PCR-panel, 
enterális vírusok és baktériumok, Leptospira). 

Megelőzés
A terjedési mód ismeretlen, ami nehezíti a védekezést. 
A fekorális terjedés lehetősége miatt szigorúbb kéz- 
és környezethigiénés intézkedések betartása ajánlott 
gasztrointesztinális tünetek esetén, különösen gyermekintéz-
ményekben és gyermekek által látogatott terekben. Utazási 
korlátozás nincs érvényben az érintett országok területére.
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TÉnYLEG A LÉnYEG  I  Dr. Győri Blanka rovata

Dr. Szlivka Gabriella  I  házi gyermekorvos,  Alsónémedi 

COVID-statisztika a körzetben
Rövid összefoglaló a gyerekek SARS-CoV-2-fertőzéséről Alsónémedin

Az utóbbi időben a COVID-járvány elcsendesedésével felme-
rült bennem, hogy az egészségügyi korlátozások miatt a szü-
lők és a gyermekek nem mernek egészségügyi ellátást kérni 
enyhe tüneteik miatt. Ezért összeállítottam egy rövid kérdő-
ívet a SARS-CoV-2-fertőzéssel, az oltással, a long-COVID-dal 
kapcsolatban, és megkértem a szülőket a kitöltésére. 

A betegek kiválogatása hivatalos (antigén- vagy PCR-) teszt 
alapján történt, a kérdőív kiküldése 100%-os volt, a COVID-on 
átesettek 86%-a válaszolt rá. A betegség főként az általános 
iskolásokat érintette, a legfiatalabb beteg 4 hónapos, a legidő-
sebb 18,5 éves volt.

Betegszám 
(életkor)

Fiúk száma 
(átlagos életkor)

Lányok száma 
(átlagos életkor)

Kitöltött 
kérdőívek

1. hullám 0 0 0 0

2. hullám 7 (12,4 év) 3 (13 év) 4 (12 év) 100%

3. hullám 7 (11,1 év) 5 (10 év) 2 (14 év) 57%

4. hullám 46 (9,6 év) 29 (10,3 év) 17 (8,3 év) 96%

5. hullám 56 (10,9 év) 25 (11,1 év) 31 (10,9 év) 80%

Összesen 116 62 54 86%

A táblázatból látszik, hogy Alsónémedi gyermekpopulációját 
az első hullám abszolút nem érintette, a második és harma-
dik hullám alatt emelkedett a betegszám, és a legtöbben a ne-
gyedik és ötödik hullámban betegedtek meg. A betegek között 
enyhe fiúdominancia észlelhető, de a kis beteganyagszám mi-
att ez nem értékelhető teljes mértékben. A körzethez tartozó 
gyerekek 10,8%-ánál volt kimutatható a SARS-CoV-2-fertőzés, 
ez megfelel a nemzetközi számoknak. Valószínűleg a gyerek-
populáció jóval nagyobb aránya eshetett át tünetmentesen a 
betegségen, de iskolai-óvodai szűrésprogram hiányában erről 
adatokkal nem szolgálhatok.

A gyermekek SARS-CoV-2-fertőzése az eddig ismert tüne-
tekkel járt. Az első három hullám során sokkal enyhébb tü-
netekkel, illetve tünetmentesen vészelték át a betegséget, a 
negyedik és ötödik hullámban a betegség erősebb tünetek-
kel jelentkezett, melyek hosszabb ideig tartottak – ez szin-
tén összhangban van a nemzetközi adatokkal. Kórházi ellá-
tást COVID miatt egyetlen gyermek sem igényelt. Verseny-
sportolóknál fertőzés után minden esetben történt EKG- és 
laboratóriumi vizsgálat (troponin I), eltérés, szívizomgyulla-
dás senkinél nem igazolódott. Körzetemben egy esetben for-
dult elő MIS-C – a negyedik hullámban –, mely kórházi ellá-
tást igényelt. A tünetek közül a második hullámban a köhö-
gés, a láz, a szaglás- és ízvesztés dominált, a harmadik hul-
lámtól kezdődően a fáradtság lett a legjellemzőbb tünet, bár 
ezt okozhatta a hosszú ideje fennálló bezártság, stressz is.

A long-COVID-kérdőívet 2022. május–júniusban töltötték 
ki. Ezt megelőzően négy long-COVID-esetről tudtam. A ne-
gyedik hullám alatt két gyermek édesanyja jelezte a long-
COVID jelenlétét, ezeket long-COVID-ambulancián vizsgál-
ták ki. Az egyik gyermeknél három-négy hónap alatt meg-
szűntek a tünetek, a másik gyermeknél a mai napig fenn-
állnak (mellkasi fájdalom, fáradtság, nehézlégzés), bár 
krónikus betegséget a tünetek hátterében nem találtak. 
Az ötödik hullámban szintén két gyermek édesanyja je-
lezte a long-COVID-panaszokat, kivizsgálásuk megtörtént, 
néhány hónap alatt tünetmentessé váltak.

A kérdőív kapcsán megdöbbentően magas számú long-
COVID-ra derült fény. A negyedik hullám alatt négy, az 
ötödik hullám alatt még hat gyermeknél jeleztek pana-
szokat, melyek 2022 májusában még fennálltak. A fenti-
ek miatt a területen laboratóriumi és EKG-vizsgálatot vé-
geztek minden esetben. Három gyermeket továbbküldtem 
long-COVID-ambulanciára, kivizsgálásuk, kezelésük folya-

COVID-tünet

Láz Köhögés Nátha Fejfájás Fáradtság Szag-, 
ízzavar

Torokfájás Hányinger Fogyás Hasmenés Bőrtünet Izom-
fájdalom

1. hullám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. hullám 2 (28,5%) 3 (42,8%) 2 (28,5%) 1 (14%) 1 (14%) 2 (28,5%) 0 0 0 0 0 0

3. hullám 4 (10%) 1 (25%) 1 (25%) 0 2 (50%) 0 0 0 0 0 0 0

4. hullám 26 (59%) 20 (45,5%) 23 (52,3%) 6 (13,6%) 17 (38,6%) 17 (31,8%) 10 (22,7%) 1 (2,3%) 1 (2,3%) 2 (4,5%) 0 1 (2,3%)

5. hullám 20 (40,4%) 22 (50%) 30 (66,7%) 4 (8,9%) 18 (40%) 4 (8,9%) 13 (28,9%) 1 (2,2%) 0 1 (2,2%) 1 (2,2%) 0
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Long-
COVID Fiú Lány Fáradtság Fejfájás Íz- és 

szagvesztés Szorongás Köhögés Mellkasi 
fájdalom Diszpnoé Hányinger, 

étvágyzavar
Tanulási, 
kognitív 

zavar

1. hullám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. hullám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. hullám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. hullám 6 (13,6%) 2 (33%) 4 (66,7%) 3 (50%) 0 2 (33%) 2 (33%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%)

5. hullám 8 (17,8%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 6 (75%) 2 (25%) 1 (12,5%) 0 2 (25%) 4 (50%) 0 0 3 (37,5%)

Össz. 14 (100%)

matban van. Egy gyermeket extrém szorongás miatt klini-
kai pszichológushoz irányítottam.

Tehát tizennégy long-COVID-os betegből tíznél a szülők 
nem fordultak orvoshoz!

A long-COVID előfordulására a negyedik–ötödik hullámot il-
letően még nem találtam nemzetközi adatokat, valószínűleg 
ezek feldolgozása még folyamatban van.

A körzetemhez 1070 gyermek tartozik, ebből 777 fő 5 év fe-
letti. Az oltások 2021. június 1-jével váltak elérhetővé a 12 év 
felettiek részére, 2021. december 15-ével az 5 év felettiek ré-
szére. A központi nyilvántartás szerint 222 gyermek kapott 
minimum két oltást, ez a gyerekek körülbelül 28%-a – ebből 
77 gyermeket oltottunk a rendelőnkben –, harmadik oltást 
27 gyermek kapott, ami 3,4%, ők főként krónikus betegek. 
Az oltási adatok megfelelnek a magyarországi adatoknak, 
viszont az USA-ban, Nagy-Britanniában jellemző 50-60%-tól 
nagyon el vagyunk maradva. Az oltási hajlandóság a negye-
dik hullám alatt volt a legmagasabb, a vakcinát kapó gye-
rekek 46%-át ekkor oltottuk. Ezt követően a beadott oltá-
sok száma csökkenni kezdett, és május–júniusban már egy 
gyermek sem kapott vakcinát.

Oltottak száma 
az adott  

időszakban

Betegek  
száma

Oltott betegek 
száma

1. hullám 0 0 0 (0%)

2. hullám 0 7 0 (0%)

3. hullám 67 (30%) 7 0 (0%)

4. hullám 102 (46%) 46 3 (6,5%)

5. hullám 53 (24%) 56 18 (32%)

Összesen 222 (100%)

A fertőzés előtt oltott gyerekek értékeit szintén táblázatban 
összesítettem. Ebből látszik, hogy a harmadik hullámban 
megbetegedő gyermekek közül egyik gyermek sem volt olt-
va, tehát az oltás valószínűleg kivédte a betegséget. A ne-
gyedik hullámban az oltás védettséget jelentett, de meg-
szaporodtak az áttöréses betegségek. Az ötödik hullám-

ban a gyerekpopuláció oltottsága nem befolyásolta a beteg-
ség megjelenését, de természetesen a tünetek súlyosságát 
igen. Ezt több tényező is befolyásolhatta: változott a vírus, 
túl sok idő telt el az oltás és a betegség között, a harma-
dik oltást nagyon kevesen kapták meg. A COVID-fertőzésen 
átesett gyermekek közül összesen 30-an kaptak oltást, ez 
26%-os arány. A long-COVID tüneteit a gyermekek oltása a 
körzetünkben nem befolyásolta. Nem találtam összefüggést 
sem a tünetek mértékében, sem abban, hogy SARS-CoV-2-
fertőzés előtt vagy után kaptak oltást.

Reméljük, hogy a vírus mutálódásának és a népesség ol-
tottságának köszönhetően a COVID-fertőzés a jövőben to-
vább fog enyhülni. Viszont a fenti adatok is azt támasztják 
alá, hogy még mindig nem ismerjük teljesen a vírust, illet-
ve nem tudjuk, hogy milyen későbbi tünetei lehetnek. Érde-
mes a gyermekeket utánkövetni, akár enyhe betegséglefo-
lyás után is. Mivel a kisebb gyermekek nem tudják elmon-
dani panaszaikat, nem tudjuk, hogy az 5 év alatti populáció-
ban kinél is zajlott COVID-fertőzés, és ha zajlott, akkor oko-
zott-e „minimal brain dysfunctiont”. Erre talán akkor fogunk 
tudni következtetni, ha négy-öt év múlva hirtelen megugrik 
a diszlexiás, diszkalkuliás, figyelemzavaros gyermekek szá-
ma az iskolákban.

Irodalom:
1. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-

admin-rate-pop12
2. Karászi É., Onozó B., Sütő A., Kutas K., Szalóczi B., Laczkovszki M., De-

meter G., Kovács F., Tordas D., Dalloul H., Világos E., Erlaky H.: Az alap-
ellátásban kezelt COVID-19-fertőzött gyermekek tünettani és epidemio-
lógiai jellemzői

3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/
4. Molteni E., Sudre C. H., Canas L. S., et al.: A SARS-CoV-2-re tesztelt, tü-

netekkel járó brit iskoláskorú gyermekek betegségének időtartama és 
tüneti profilja. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/
PIIS2666-7762(22)00123-5/fulltext

5. A gyermekek és a COVID-19 – Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya he-
tedik hírlevele. https://mta.hu/tudomany_hirei/a-gyermekek-es-a-covid-
19-az-mta-orvosi-tudomanyok-osztalya-hetedik-hirlevele-111867
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96 éves korában elhunyt Marthe Gautier francia or-
vos, akinek kulcsszerepe volt a 21-es kromoszóma 
triszómiájának feltárásában. 

Sok más női kutatóhoz hasonlóan az ő tudományos sze-
repét is háttérbe szorították. Ennek a jelenségnek ma már 
neve is van: Matilda-effektus.

1959-ben a francia Tudományos Akadémia lapjában kö-
zölték le először, hogy Down-kóros pácienseknél szám fe-
letti kromoszómát találtak. Ez volt az első felismert hu-
mánkromoszóma-eltérés. 1960-ban 21-es triszómiának 
nevezték el. A tudományos leírások szerint a felfedezés 
Jérôme Lejeune érdeme; a kutatónő neve feledésbe me-
rült.

Marthe Gautier 1925-ben földműves családba született, 
gyermekgyógyásznak készült. Halála után ismét közöl-
ték azt az interjút, melyet 2009-ben adott a La Recherche 
magazinnak, és amelyben elmesélte a felfedezés körül-
ményeit. „1955-ben védtem meg a gyermekkardiológiá-
ból készült disszertációmat, Robert Debré volt a tanács-
adóm.” Akkoriban Debré volt a francia gyermekgyógyászat 
atyja. A párizsi kórház nyolcvan rezidense közül mindösz-
sze kettő volt nő. Gautier kiemelkedően tehetségesnek bi-
zonyult, ezért Debré felterjesztette egy a Harvard Egye-
temre szóló egyéves ösztöndíjra. Ez alatt az egy év alatt 
a tanulmányai mellett technikusként egy sejtkultúrával 
foglalkozó laboratóriumban is dolgozott, így lehetősége 
nyílt tapasztalatokat szerezni egy új területen.

Franciaországba való visszatérése után a Trousseau kór-
ház gyermekkardiológiai osztályán helyezkedett el. Az 
osztály vezetője, Raymond Turpin főleg a multiplex fej-
lődési rendellenességekkel foglalkozott, melyek közül a 
leggyakoribb az abban az időben mongolizmusnak ne-
vezett Down-szindróma volt. A főorvos sejtkultúrák fej-
lesztésével bízta meg Gautier-t, aki az Egyesült Államok-
ban tanultak alapján dolgozott, és kromoszómák szám-
lálásába kezdett. Franciaországban az 1950-es években 
a nullpontról indult a sejttenyésztés. Gautier kötőszövet-

ből származó fibroblaszt sejteken kezdett dolgozni, mert 
ezeket helyi érzéstelenítéssel könnyen lehetett kinyerni. 
Egyedi kísérleti módszereket dolgozott ki, néha még a 
saját szérumát is felhasználta, sőt saját pénzéből vásá-
rolt laboratóriumi eszközöket is. Végül sikerült kötőszö-
vetet tenyésztenie, a sejtekből a kromoszómákat kivon-
nia és számolnia. Gautier az interjúban elmondta azt is, 
hogy a kromoszómák festéséhez a saját receptjével ké-
szült festéket használta. A vizsgálat során észlelte, hogy 
az egészséges gyermekeknek 46, a Down-kóros gyerme-
keknek pedig 47 kromoszómájuk van. Bár egy régi, kis fel-
bontású mikroszkóppal dolgozott, felismerte a szám fe-
letti kromoszómát. Ekkor Turpin egyik tanítványa, Jérôme 
Lejeune, aki a Nemzeti Tudományos Központ munkatársa 
volt, felajánlotta, hogy egy jobb felbontású eszközzel ké-
szít fotókat a metszetekről. Gautier elfogadta az ajánla-
tot. Ez 1958 májusában történt. A fiatal hölgy arra szá-
mított, hogy egy közlemény készül, de nem történt sem-
mi. „Nem láttam a fotókat, azt mondták, hogy a főnök-
nél vannak, aki nem kommunikált velem. Furcsa érzéseim 

Dr. Kovács Zsuzsanna   I   ny. házi gyermekorvos

Elhunyt Marthe Gautier, a 21-es 
triszómia elfeledett felfedezője
Referátum
https://www.medscape.com/viewarticle/974222?spon=9&uac=390891MZ&impID=4261866&sso=true&src= 
WNL_mdpls_220520_mscpedit_peds#vp_1, illetve az eredeti, francia nyelvű változat https://francais.medscape.com/voirarticle/3608492 

nAPRAKÉSZEn  I  Dr. Győri Blanka rovata
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voltak, az egész helyzet zavaros volt.” Körülbelül három 
hónap múlva Lejeune egy montréali genetikai konferenci-
án fotókkal a kezében egy „francia felfedezésről” számolt 
be. Ráadásul amikor 1959-ben a Tudományos Akadémia 
kiadványában megjelent az első cikk, nem tájékoztatták 
róla a felfedezőt, sőt a nevét – hibásan, Marie Gauthier-
ként – a második helyen tüntették fel. Első szerzőként 
a bevett szokásokkal ellentétben Jérôme Lejeune szere-
pelt. Ettől kezdve Lejeune úgy mutatkozott a nemzetközi 
tudományos életben, mint aki az első felfedezést tette a 
humánkromoszóma-rendellenességek körében.

Az 1960-ban Denverben rendezett konferencián nevez-
ték el ezt a rendellenességet 21-es triszómiának. Lejeune 
egész tudományos karrierjét e rendellenességnek szen-
telte, 1961-ben erről írta a disszertációját, és még ab-
ban az évben két rangos tudományos kitüntetést kapott, 
egyet önállóan, egyet pedig Turpinnel megosztva. 1962-
ben felfedezte a 16-os triszómiát, 1964-ben a genetika 
professzora lett, 1969-ben pedig elnyerte a William Allan-
díjat, mely a genetika legrangosabb elismerése.

Gautier tudományos munkásságát hátrahagyva a gyer-
mekkardiológiának szentelte szakmai életét. Nem tö-
rekedett arra, hogy megkapja az elismerést. A nevét 
azonban nem törölték ki a történetből. Miután a szto-
rit 2009-ben publikálták a La Recherche magazinban,  

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet (Inserm) 
etikai bizottsága kivizsgálta az ügyet, és 2014 szeptem-
berében közzétett véleményében egyértelműen Gautier 
mellett foglalt állást. Megállapították: „Kétségtelen, hogy 
Jérôme Lejeune támogatta a felfedezést, de Marthe 
Gautier az Egyesült Államokban megszerzett szaktudá-
sával kulcsszerepet játszott sejtkultúra értékelésében, 
és ez volt a felfedezés feltétele. Tekintettel arra, hogy a 
21-es triszómia felfedezése nem történhetett volna meg 
Raymond Turpin és Marthe Gautier közreműködése nél-
kül, sajnálatos, hogy a nevüket nem hozták ezzel rutin-
szerűen kapcsolatba sem sajtóban, sem a kitüntetések 
odaítélésekor.”

Gautier végül 2014-ben megkapta az őt megillető elisme-
rést, két rangos kitüntetéssel honorálták munkásságát: a 
francia humángenetikai társaság humángenetikai nagy-
díjával, illetve a becsületrenddel. Megemlítendő, hogy a 
humángenetikai társaság nagydíját egy bordeaux-i kon-
ferencián kívánták átadni, ez ellen azonban a Jérôme 
Lejeune Alapítvány a néhai orvos hírnevét védve tiltako-
zott. Gautier végül egy privát ceremónián vehette át a ki-
tüntetést, 88 éves korában.

állami kitüntetéseket adtak át  
az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából,  

köztük egészségügyben dolgozó szakembereknek is.

A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE 
(polgári tagozat) kitüntetést vehetett át:

Dr. Balla György Széchenyi-díjas orvos, gyermekgyógyász, neonatológus, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Általános  

Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének egyetemi tanára,  
az Európai Perinatológiai és Neonatológiai Társaságok Föderációjának alelnöke.

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE 
(polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Dr. Sulyok Endre Szent-Györgyi Albert-díjas gyermekgyógyász, nefrológus, 
az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, 

Egészségtudományi Doktori Iskolájának titkára.

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
(polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Erősné Dr. Matán Eszter házi gyermekorvos (Baja).

Gratulálunk!



Dr. Erlaky Hajna  I   házi gyermekorvos, Budapest  

Immunszuppresszív kezelések 
mellékhatásai  

GOnDOZZUK KERTJEInKET!  I  Dr. Győri Blanka rovata

A gyermekkori autoimmun betegségek ritkák, de a szá-
muk folyamatosan emelkedik, ma már minden praxisban 
van legalább egy reumatológiai betegség miatt gondozott 
gyermek. A korszerű kezeléseknek hála, bár ezeket a be-
tegségeket meggyógyítani nem lehet, tartós tünetmen-
tességet és jó életminőséget tudunk biztosítani a bete-
geknek. A kezelés alapja az immunszuppresszív terápia, 
amely azonban számos mellékhatással járhat. E mellék-
hatások ismerete kiemelten fontos az alapellátásban dol-
gozók számára, hiszen ezeknek a betegeknek a gondozá-
sa a szakellátókkal közös feladatunk, és sok esetben mi 
észleljük elsőként a mellékhatásokat. Az alábbiakban ösz-
szefoglaljuk a leggyakrabban használt készítmények mel-
lékhatásait, illetve a nem kívánt hatások csökkentésének 
lehetőségeit. Külön foglalkozunk a vakcináció kérdésével.

I. szteroidtartalmú készítmények (prednizolon, metil-
prednizolon) mellékhatásai:
Az autoimmun betegségekben széles körben alkalmazott 
báziskészítmény. A betegség akut szakaszában nagy dó-
zisú pulzuskezelésként kaphatják a betegek (3×1-1 g iv.), 
ezt követően pedig fenntartó kezelésként alacsony dó-
zisban a lehető legkevesebb ideig adjuk a hosszú távú 
mellékhatások elkerülése érdekében. A mellékhatások a 
hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengely gátlása 
révén alakulnak ki. Kialakulásuk szorosan összefügg a dó-
zissal és a kezelés időtartamával is, egy nagyobb dózisú, 
de rövidebb ideig alkalmazott kezelésnek kevesebb mel-
lékhatása van, mint egy kisebb dózisú, de hosszabb ide-
ig alkalmazott kezelésnek. A leggyakoribb mellékhatások 
a következők: 

• Bőrtünetek: a bőr elvékonyodása, striák, aknék megje-
lenése, fokozott szőrnövekedés, bőr alatti bevérzések

• Elhízás, cushingizálódás
• Szemészeti elváltozások: cataracta, amely általá-

ban hosszú ideig alkalmazott kezelés után jelentke-
zik, és általában kétoldali; glaukóma inkább – példá-
ul uveitis miatt – szteroidtartalmú szemcseppeket 
használó betegek esetében fordul elő

• Kardiovaszkuláris hatások: a mineralokortikoid ha-
tások miatt a szteroidkezelés következtében folya-

dékretenció alakulhat ki, illetve a betegek körülbelül 
20%-ában tapasztaltak hipertóniát – ezeket az elté-
réseket nagyobb dózisok esetében észlelték, az ala-
csony dózisú kezelésnél (2–6 mg/nap) sokkal ritkáb-
bak voltak az ilyen jellegű panaszok

• Gasztrointesztinális mellékhatásként gyomorfeké-
lyek és következményes gasztrointesztinális vérzé-
sek jelentkezhetnek; ha a szteroidkezelést NSAID ké-
szítményekkel egészítik ki, akkor ez a kockázat a 
normál populációhoz képest a négyszeresére emel-
kedik

• Oszteoporózis, oszteonekrózis, miopátia is a gyakori 
mellékhatások közé tartozik

• Neuropszichológiai hatások: hangulatingadozások, 
pszichózis ( jellemzően 20 mg/kg dózis felett), emlé-
kezetzavarok, koncentrációzavarok

• Anyagcsere- és endokrin hatások: vércukorszint 
emelkedése és csökkent glükóztolerancia jelentkez-
het; a hipotalamusz-hipofízis rendszer gátlása révén 
mellékvesekéreg-szuppressziót okoz, ezért a kezelés 
hirtelen abbahagyása hypadreniához vezet

• Az immunválasz elnyomása révén a glükokortikoid-
kezelés következtében nő a bakteriális, virális és 
gomba okozta fertőzések kockázata; mivel a kezelés 
hatásaként csökken a citokinválasz, a fertőzések tü-
netei gyakran nem egyértelműek

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a fenti mellékhatásokat? 
Ezeket a gyógyszereket a lehető legrövidebb ideig és a legki-
sebb dózisban adjuk, ennek beállítása a gondozó orvos fel-
adata. 

A háziorvos feladata a mellékhatások megjelenésének folya-
matos monitorizálása és megelőzése.

• Havonta: vérkép, máj- és vesefunkció és cukorháztartás 
ellenőrzése. Súlymérés és vérnyomásmérés

• Évente oszteoporózisszűrés, szemészeti szűrés (ezt álta-
lában a gondozó központ intézi)

• Interkurrens infekciók figyelése és kezelése  
A szteroidkezelést fertőzés esetén sem szabad 
felfüggeszteni!
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• Vakcináció elvégzése 
• Oszteoporózis megelőzése, megfelelő D-vitamin-  

és kalciumpótlás 
• Gasztrointesztinális szövődmények megelőzésére pro-

tonpumpa-inhibitorok (omeprazol, pantoprazol) adása

II. Alacsony dózisú metotrexátkezelés mellékhatásai
A reumatológiai betegség kezelésének másik bázisgyógysze-
re, melyet kis dózisban (7,5–25 mg/hét) kapnak a betegek. Az 
ilyen adagban alkalmazott kezelés mellékhatásai lényegesen 
enyhébbek, mint amilyeneket az onkológiai betegségeknél al-
kalmazott nagy dózisú metotrexátkezelések esetében látunk. 

A leggyakrabban észlelt panaszok:
• Gasztrointesztinális tünetek: émelygés, hányinger, há-

nyás, lazább széklet
• Stomatitis, szájszárazság
• Makulopapuláris kiütés, amely főleg a végtagokon, tér-

dek-könyökök felett jelentkeznek
• Központi idegrendszeri tünetek: fejfájás, gyengeség, ál-

mosság, koncentrációs zavarok
• Hajhullás
• Csökkent immunválasz, infekciók megjelenése
• Májenzim növekedése
• Anémia, mely makrocitózissal társul, trombopénia 

A mellékhatások csökkentésére a következőket tehetjük: 
• Havonta ellenőrizni kell a vérképet, a máj- és vesefunk-

ciókat.
• A gasztrointesztinális mellékhatások jelentősen csök-

kenthetők H2-antagonista (famotidin, apofamotidin) 
vagy protonpumpa-inhibitorok (omeprazol, pantoprazol) 
adásával. Ezek esetében javasoljuk, hogy a gyermek a 
metotrexát bevétele előtti napon este és másnap reggel 
vegye be, illetve a metotrexát esetében az esti bevételt 
ajánljuk. Ha ez nem segített, akkor parenterális adago-
lásra lehet átállni. 

• A stomatitises panaszok folsav adásával csökkenthe-
tők, melyet a metotrexátkezeléssel eltérő napokon kell 
alkalmazni. 

• A metotrexátnak kifejezett immunszuppresszív hatá-
sa nincsen, de a T-sejt-funkcióra kifejtett hatása miatt 
befolyásolja a fertőzések lefolyását. Súlyos fertőzések 
(otitis, pneumonia) esetén a metotrexátkezelést a teljes 
gyógyulásig fel kell függeszteni. Enyhe megbetegedé-
sek esetén (faringitisz, rinitisz) nem szükséges a keze-
lés felfüggesztése.

• Korábban nem oltott, bárányhimlőn átesett szemé-
lyek esetében a herpes zoster kialakulásának nagyobb 
a kockázata. Ezeknél a gyerekeknél fontos, hogy mi-
nél hamarabb kezdjük el az antivirális kezelést. Az 
immunszupprimált betegek esetében nemcsak a 

zosteres hólyagbennék fertőz, hanem cseppfertőzéssel 
is átadhatják a kórokozót.

• Májfunciós eltérések esetén dózisredukcióra lehet 
szükség, de ez a gondozó orvos feladata. 

• A tervezett védőoltás beadása előtt 2 héttel javasolt a 
kezelést felfüggeszteni, amennyiben az alapbetegség 
aktivitása ezt lehetővé teszi. 

III. Azatioprinkezelés mellékhatásai
• A leggyakoribbak a gasztrointesztinális mellékhatások, 

mint a hányinger, hányás, ritkábban hasmenés, nagyon 
ritkán pankreatitiszt is leírtak.

• Csontvelőt érintő mellékhatások: leukopénia, 
trombopénia, amelyek olyan fokúak lehetnek (abszolút 
neutrofilszám < 500 G/l, abszolút trombocitaszám  
< 50 000 G/l), hogy dózisredukcióra lehet szükség.

• Bizonyos malignitások kockázata – leginkább a 
melanomáé – emelkedhet. Ezért a betegek esetében 
évente bőrgyógyászati kontroll javasolt. 

• Interkurrens infekciók, melyek általában a 
leukopéniával arányos súlyosságúak. A terápia felfüg-
gesztéséről az infekció súlyossága függvényében kell 
dönteni. 

IV. Biológiai terápiák lehetséges mellékhatásai
1. TNF-alfa-gátló (etanercept, infliximab, adalimumab):

• Helyi reakció (bőrpír, duzzanat, fájdalom, viszketés) 
az injekció beadásának helyén. Ez általában ártal-
matlan jelenség, teendőt nem igényel, de amennyi-
ben szükséges, a beadás helyét lehet hűteni, szük-
ség esetén lokális szteroidok is alkalmazhatók. Aján-
lott a beadás helyét változtatni.

• Neutropénia, amely általában enyhe, és nem igényel 
kezelést, nem kell a terápiát sem módosítani. 

• Mivel a TNF-alfa a mikrobákra adott immunválasz 
fontos faktora, a biológiai terápia jelentősen emeli 
a fertőzések kockázatát, melyek akár súlyosak is le-
hetnek. A TBC-fertőzés kiemelt kockázata miatt a ke-
zelés megkezdése előtt és alatt ez irányú szűrővizs-
gálat elvégzése és a családtagok TBC-fertőzésének 
kockázatbecslése is szükséges. 

• Infekciók esetében a kezelés a teljes gyógyulásig 
felfüggesztendő!

• Korábban felmerült, hogy a TNF-alfa-gátló kezelés 
növelné a másodlagos malignitások kialakulását, ez 
azonban nem igazolódott. Úgy tűnik, hogy a fokozott 
kockázatot bizonyos esetekben maga az alapbeteg-
ség okozza, nem pedig a terápia. 

2. IL-6-gátló kezelés (tocilizumab):
• Mivel a szisztémás immunválaszban az IL-6 is köz-

ponti szerepet játszik, itt is számolnunk kell a fer-
tőzések magasabb kockázatával. Lázas beteg-
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ség kapcsán a kezelést a teljes gyógyulásig kell 
felfüggeszteni.

• Májfunkciós értékek emelkedhetnek.
• Neutropénia és trombopénia előfordulhat. 
• A fenti mellékhatások miatt havonta vérkép és máj-

funkció ellenőrzése szükséges. 
3. IL-1-gátló kezelés (anakinra):

• A betegek nagy része beszámol égő, csípő érzés-
ről az injekció helyén, jelentkezhet emellett bőrpír és 
duzzanat is. Ennek elkerülésére a beadás előtt vár-
juk meg, hogy az injekció szobahőmérsékletűre me-
legedjen. Ezenkívül antihisztaminok és kis dózisú lo-
kális szteroid jótékony hatásúak lehetnek a panaszok 
csökkentésére. 

• A fertőzések kockázata kisebb, mint a többi biológiai 
terápia esetében.

• Ritkán transzaminázemelkedést leírtak.
4. Janus-kináz- (JAK-)inhibitorok:
E készítmények hatalmas előnye, hogy szájon át adhatók, 
és jól tolerálják a gyerekek. Az eddigi tapasztalatok alapján 
a mellékhatások enyhék, felső légúti és húgyúti infekciók-
ról számoltak be, illetve hányingerről és hasmenésről pa-
naszkodtak a betegek. 

Védőoltások alkalmazása immunkompromittált betegek 
esetében
Az immunszuppresszióban részesülő betegek vakcinációja 
a háziorvos feladata. A cél az, hogy a gyerekek akkor kap-
ják meg a védőoltásokat, amikor biztonságos, ugyanakkor 
várhatóan hatékony immunválaszt tudunk kiváltani a vak-
cina beadásával. Lehetőség szerint az autoimmun-betegek 
védőoltásait az immunmoduláns kezelés megkezdése előtt 
kell beadni, vagy olyankor, amikor a beteg állapota stabil, 
és átmenetileg felfüggeszthető az immunszuppresszív ke-
zelés.

Ajánlott, hogy minden ilyen betegségben szenvedő gyer-
mek az immunszuppresszív kezelés megkezdése előtt jus-
son el védőoltási tanácsadásra, és kapjon egyéni oltási ter-
vet. 

Általánosságban elmondható, hogy az inaktivált oltó-
anyagokat a betegek megkaphatják immunszuppresszió 
mellett is, de figyelembe kell vennünk, nem biztos, hogy 
az immunválasz optimális lesz az esetükben. Az esedé-
kes kötelező védőoltásokat előre kell hozni, úgy, hogy az 
immunszuppresszív kezelés megkezdése előtt legalább 
2-4 héttel megkaphassák a gyermekek. 

Élő attenuált kórokozót tartalmazó védőoltást a gyere-
kek immunszuppresszió mellett szabadon nem kaphat-
nak. Az életkori kötelező kanyaró-mumpsz-rubeola ol-
tást előre hozva kell megkapniuk, még a kezelés megkez-
dése előtt. Varicella-védőoltások esetében a kezelés előtt 

ellenanyagtitert kell mérni. Amennyiben nincs vagy nem 
elegendő a kimutatható ellenanyagszint, akkor ezt a védő-
oltást is meg kell adni a kezelés megkezdése előtt. 

Amennyiben a súlyos immunszupprimált betegnek teta-
nuszfertőzésre gyanús sérülése van, függetlenül a koráb-
bi oltottságtól az oltást tetanusztoxoiddal és tetanusz- 
immunglobulinnal egyidejűleg el kell végezni.

Ezeknek a betegeknek és a családjuknak minden évben fel 
kell ajánlani a szezonális influenza elleni védőoltást. A ke-
zelés alatt álló gyermekek csak a split vakcinát kaphatják!

A gyermekkorban adható mRNS-alapú COVID-19-oltások 
kapcsán az eddigi adatok alapján elmondhatjuk, hogy biz-
tonsággal adhatók immunszuppresszív kezelés alatt álló 
betegeknek is. 

Ami tényleg a lényeg
• A reumatológiai betegek gondozása a szakellátó és 

az alapellátó gyermekorvos közös feladata. 
• A háziorvosnak is 4-6 hetente javasolt kontrollálni 

ezeket a gyerekeket.
• A szükséges laboratóriumi vizsgálatok az alapellá-

tásban, területen történjenek meg.
• Az alkalmazott kezeléseknek ritkán vannak súlyos 

mellékhatásaik. A leggyakoribb, általában enyhe mel-
lékhatások az alapellátásban is kezelhetők. 

• Infekciók kapcsán, a szteroid kezelés kivételével, 
az immunszuppresszív kezelést átmenetileg fel kell 
függeszteni, amiről dönthet az alapellátó gyermekor-
vos is. 1 hétig tartó felfüggesztés mellett az alapbe-
tegség fellángolása nem várható. 

• A betegeknek a védőoltásokat egyéni oltási terv 
alapján kell megkapniuk, lehetőleg még a kezelés 
megkezdése előtt. Nem szabad elfelejtkeznünk a 
szezonális influenzaoltásról és a fészekimmunizálás-
ról (családtagok oltása) sem. 

Irodalom:
1. https://www.uptodate.com/contents/polyarticular-juvenile-idiopathic-

arthritis-treatment
2. https://www.uptodate.com/contents/immunizations-in-autoimmune-

inflammatory-rheumatic-disease-in-adults
3. https://www.uptodate.com/contents/major-side-effects-of-systemic-

glucocorticoids
4. https://www.uptodate.com/contents/major-side-effects-of-low-dose-

methotrexate
5. https://www.uptodate.com/contents/tumor-necrosis-factor-alpha-

inhibitors-an-overview-of-adverse-effects
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A szájüreg az emberi szervezet elsődleges kapuja, és itt ta-
lálható a második legnagyobb és legdiverzebb mikroflóra 
a bélflóra után. A szájüreg különböző pontjain – a fogakon, 
a mukózán, a lágy és kemény szájpadon, valamint a nyel-
ven – élő mikroorganizmusok összességét hívjuk orális flórá-
nak, melynek alkotóelemei baktériumok, vírusok és gombák. 
A szájüregi flóra legnagyobb hányadát baktériumok alkotják 
több mint 770 faj jelenlétével, ezek közül a hat legjelentősebb 
phylum a Firmicutes, az Actionobacteria, a Proteobacteria, a 
Fusobacteria, a Bacteroidetes és a Spirochaeta baktériumok.

Az orális flóra diszbiózisa kihat az egész szervezetre
A szájüregi flóra egyensúlyának felbomlása nemcsak szájüre-
gi betegségeket, hanem a szervezet más pontjain manifesztá-
lódó tüneteket is okozhat, melyek közül a legrégebb óta ismert 
betegség a rheumatoid arthritis. Újabb kutatások szerint más, 
úgynevezett steril szervekhez is szétterjedhetnek a kórokozók 
a szájüregből, így okozva például kardiovaszkuláris betegsé-
geket vagy koraszülést. A szájüregi kórokozók a mikroflórával 
rendelkező szervekhez is eljuthatnak, diszbiózist előidézve a 
felső és alsó légutakban vagy az egész emésztőtraktusban.

Az orális flóra egészsége sok tényezőtől függ, fontos szere-
pet játszik a táplálkozás, az életmód (dohányzás, alkohol) és 
a megfelelő szájhigiénia. Nem mindig gondolunk rá, de a fül-
orr-gégészeti praxisomban nap mint nap találkozom a szájvi-
zek, torokfertőtlenítő oldatok és cukorkák alkalmazásának ká-
ros következményeivel. Ilyen jellegű készítmények széles körű 
és indokolatlan alkalmazása egyértelműen a jótékony flóra 
pusztulásával jár.

A légúti flóra és a tüdő-bél tengely
A bélflóra nagy egyedszámú életközösségénél kisebb, bár ha-
sonló jelentőségű közösség a légúti mikrobiom. A két csoport 
tagjai a vér- és a nyirokkeringési rendszer közvetítésével, a tü-
dő-bél tengelyen keresztül fehérjékkel és rövid szénláncú zsír-
savakkal kommunikálnak, így járulnak hozzá a légúti fertőzé-
sek kivédéséhez és a szervezet homeosztázisának fenntartá-
sához. A légúti mikroflóra összetételét a szájüreg flórája alap-
vetően befolyásolja. A szájhigiéniának és a száj mikrobiális 
épségének kiemelt jelentősége van az alsó és felső légúti 
gyulladások megelőzésében és kezelésében.

L. reuteri probiotikumtörzsek a felső légúti betegségek ke-
zelésében
Megfelelő táplálkozással és életmóddal lehetőségünk van a 
mikrobiom összetételének befolyásolására, emellett ma már 
rendelkezésünkre áll olyan humáneredetű probiotikum, mely 
a felső légúti megbetegedések behatolási kapujánál, a száj-
üregben és a garatban tölt be kulcsfontosságú szerepet mind 
a megelőzésben, mind a betegség kezelésében.

Egy 2021-es publikáció szerint ígéretes eredmények szület-
tek felső légúti fertőzések kezelésében két L. reuteri törzs (L. 
reuteri DSM 17938 és ATCC PTA 5289) alkalmazásával. 6 hó-
napos és 5 éves kor közötti, vírusos felső légúti fertőzésben 
szenvedő gyermekeknél a két probiotikumtörzs kombináció-
jának adása mellett 40%-kal rövidebb ideig tartottak a tüne-
tek (láz, torokfájás, orrdugulás és orrfolyás), a gyermekek át-
lagosan a 2. naptól láztalanok lettek, a 3. naptól pedig szigni-
fikánsan csökkent a torokfájásuk.

A klinikai hatásokon túl ismeretes a két L. reuteri törzs több 
hatásmechanizmusa is: a két törzs kombinációja igazoltan 
helyreállítja az orális mikrobiótát, a L. reuteri DSM 17938 a 
reuterin nevű antimikrobás anyag termelésével pusztítja a 
kórokozókat, IgA-termelés fokozásával és TH4-helper sejtek 
aktiválásával támogatja az immunrendszert, valamint védi a 
mukóza integritását, a L. reuteri ATCC PTA 5289 pedig már 
a szájüregben képes kolonizálódni, és a TNF-α gyulladásos- 
citokin-termelésének gátlása révén csökkenti a gyulladást.

Összefoglalás
A szájüregi és légúti mikrobióta a kutatások középpontjába ke-
rült, szerepükről és jelentőségükről egyre több publikáció jele-
nik meg. Az orális diszbiózis és a szájüregen kívüli betegségek 
közötti kapcsolatot már több tanulmány alátámasztja. Ezért az 
orális flóra egyensúlyára nemcsak a szájüreg, hanem az egész 
szervezet egészsége érdekében kell kitüntetetten odafigyel-
ni. Az orális flóra egészsége szervezetünk egészségének egyik 
alapja.

Felső légúti és szájüregi fertőzések esetén a tünetek csökken-
tése mellett legalább olyan fontos a szájüregi flóra helyreállítá-
sa és egyensúlyban tartása. 

A helyes táplálkozás és életmód mellett segítségünkre lehetnek 
egyes probiotikumok. A széles kínálatból válasszunk olyan ter-
mészetes, humáneredetű törzseket, melyek hatását klinikailag 
is igazolták.

A közlemény megjelenését a  
magyarországi képviselete támogatta.

Dr. Halász Ágnes  I  fül-orr-gégész szakorvos, Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest  

Új utak a felső légúti fertőzések  
kezelésében  Az orális és a légúti flóra jelentősége 

SZPOnZORáLT TARTALOM 
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Bevezetés
Az appendicitis a klinikus életében hasi fájdalommal jelent-
kező beteg esetében az állatorvosi lovat jelenti. A gyermek-
ellátásban lehet, hogy inkább állatorvosi pónit kellene mon-
danunk. Számtalan betegség utánozhatja, és fordítva is igaz: 
számtalan betegséget utánozhat az appendicitis. Ráadásul az 
appendicitis mellett egyéb hasi panaszt okozó kórkép is fenn-
állhat. Amennyire gyakori sebészeti kórkép, annyira tudja be-
csapni az orvost. Régi mondás, hogy kétféle sebész létezik: 
az egyik már elnézte a vakbélgyulladást, a másik meg el fog-
ja nézni.

Patomechanizmus
A féregnyúlvány-gyulladás kialakulásában alapvető fontossá-
gú a lumenobstrukció. Ezt számtalan tényező okozhatja: szék-
letdarabka (stercolith vagy faecolith), emésztetlen étel, idegen-
test (lásd keretes írásunkat), nyirokcsomó-duzzanat, parazita, 
leszorítás vagy az appendix torziója. Miután kialakult a lumen-
obstrukció, a váladék pangása, baktériumok túlszaporodása 
indul meg. Ezért a mucosa barrier károsodik, az appendixfal 
bakteriális inváziója indul meg: kialakul a gyulladás. Progresz-
szió esetén iszkémia, gangréna és perforáció is kialakulhat. 
A klasszikus szövettani fokozatai a gyulladásnak: incipiens, 
catharrális, phlegmonés, gangrénás és perforált appendicitis. 
A klinikum és az ellátás minőségének értékelése során komp-
likált és nem komplikált appendicitises csoportra bontjuk a 
betegeket. Korábban a komplikáltak csoportjába tartoztak a 
gangrénás és a perforált esetek, ma már a perforáltakat tart-
juk komplikált appendicitisnek. A leggyakoribb kórokozók az E. 
coli, a Peptostreptococcusok, a B. fragilis és Pseudomonasok. 
Egyre gyakrabban találkozunk ESBL-törzsekkel. Ritkán 
egyéb kóroki tényező is állhat az appendicitis hátterében: 
Crohn-betegség, carcinoid tumor, Burkitt-limfóma vagy 
mucoviscidosis is.

Epidemiológia
A leggyakoribb sürgős gyermeksebészeti műtéti beavatko-
zás az appendectomia. A 14 év alatti akut appendicitis elő-
fordulása irodalmi adatok szerint 19/10000–28/10000. A fi-
úkat gyakrabban érinti, mint a lányokat. Saját anyagunkban 
1976 és 1985 között 1293, 2011 és 2020 között pedig 1445 
akut appendectomia történt. Saját anyagunkban is több fiút 
érintett az appendicitis, mint lányt (1976–1985: 800 fiú, 493 
lány; 2011–2020: 884 fiú, 561 lány). Fiatalabb gyermekek-

ben gyakoribb a súlyosabb, komplikált forma. A perforáció és 
a tünetek kialakulása között egyértelmű összefüggés van. Is-
mert tény, hogy appendicitis gyanúja miatt bizonyos esetek-
ben „egészséges” appendixet is eltávolítanak. Változatos, hogy 
milyen a negatív appendectomiák aránya, osztályunkon 8,5% 
(122/1445) volt a legutóbbi tízéves felmérésünk alapján. 

Klinikum
A leggyakoribb tünetek az alábbiak:

• étvágytalanság,
• köldök körüli hasi fájdalom, mely az idő előrehaladtával 

a jobb alhasi régióba vándorol,
• hasi fájdalom, mely mozgásra fokozódik,
• hányás, hányinger,
• láz,
• jobb alhasi nyomásérzékenység (McBurney-pont),
• peritoneális izgalmi jelek, indirekt appendicitis-jelek 

(psoas-, Blumberg-, Rovsing-tünet).

Diagnózis
A laboratóriumi paraméterek közül leggyakrabban a vérkép-
re, CRP- és differenciáldiagnosztikai okból a vizeletüledék-vizs-
gálatra támaszkodunk. Appendicitis esetén leukocitózis, balra 
tolt vérkép és emelkedett CRP-szint jellemző.

Számtalan pontrendszert ismerünk, népszerű az Alvarado 
score:

1. Tünetek:
• jobb alhasba migráló fájdalom 1 pont
• anorexia 1 pont
• hányinger vagy hányás 1 pont
• érzékenység a jobb alhasban  2 pont

2. Jelek:
• Blumberg-pozitív 1 pont
• hőemelkedés vagy láz 1 pont

3. Laborleletek:
• leukocitózis (> 10 G/l) 2 pont
• neutrofília (> 70%) 1 pont

Hét vagy több pont esetén igen valószínű az akut appendicitis.

TÉnYLEG A LÉnYEG  I  Dr. Győri Blanka rovata
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A gyermekkori heveny 
féregnyúlvány-gyulladásról
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A képalkotó vizsgálatok közül kiemelkedő szerepe van az ult-
rahang-vizsgálatnak. Amennyiben differenciáldiagnosztikai bi-
zonytalanság van, és magasabb szintű képalkotó vizsgálatot 
érzünk szükségesnek, akkor radiológussal folytatott egyezte-
tés után szóba jöhet CT- vagy MRI-vizsgálat. A sugárterhelés 
miatt az MRI-t favorizálhatjuk, de nem mindenhol hozzáférhe-
tő, és a kisebb gyermeknél a hosszú vizsgálat altatást igényel.

Differenciáldiagnózis
Az alábbi kórképekre is gondoljunk heveny féregnyúlvány-gyul-
ladás gyanújakor:

• ileus
• malrotatio
• invagináció
• ektopiás terhesség
• ovarium torsio
• acut scrotum (herekocsány-csavarodás)
• cseplesztorzió
• hemolitikus urémiás szindróma (HUS)
• diabéteszes ketoacidózis
• primer peritonitisz
• vesekő
• Schönlein–Henoch-purpura
• MIS-C (poszt-COVID multiszisztémás gyulladásos 

szindróma)
• kismedencei gyulladás
• középidős fájdalom
• pneumonia
• húgyúti fertőzés (UTI)
• gastroenteritis
• mezenteriális limfadenopátia

Kezelés
A definitív kezelés előtt-mellett fontos az adekvát folyadék-
pótlás, az ioneltérések korrekciója és a fájdalomcsillapítás. 
Nem igaz az a régi dogma, hogy a fájdalomcsillapítással el-
fedjük az appendicitis tüneteit. Természetesen a kábító fáj-
dalomcsillapító képes erre, de egy hasi panasznál ne legyen 
gyakorlat major analgetikum alkalmazása! 

Fontos, hogy a klinikum, a beteg életkora (6 év alatti vagy 
feletti), a laboratóriumi és az ultrahanglelet alapján sorol-
juk be a beteget: van perforációgyanú vagy nincs? Ameny-
nyiben nem komplikált appendicitist gyanítunk, az irodalmi 
adatok alapján felmerülhet a konzervatív terápia lehetősé-
ge is. A COVID-pandémia alatt ezzel a megoldással sokan 
éltek, különböző eredményekkel. Az Európai Gyermeksebé-
szeti Társaság (EUPSA) 2022-es kongresszusán konszen-
zus körvonalazódott: a nem egyértelműen meggyőző ada-
tok miatt gyermekkorban a műtéti ellátást preferáljuk. A mű-
tét a klasszikus McBurney- vagy Lanz-metszésből, illetve 
szükség esetén nagyobb laparotómiából végzett nyílt vagy 

laparoszkópos appendectomia lehet. Az utóbbi évek irodal-
mi adatai igen meggyőzők a laparoszkópia előnyeit tekint-
ve: nincsen több szövődmény, rövidebb a kórházi ápolási 
idő, kisebb anyagi kiadással. Amennyiben komplikált, perfo-
rált appendicitist gyanítunk, nem szabad késlekedni a keze-
léssel! Mindenképpen műtéti ellátást igényel, megelőző fel-
készítéssel és empirikus, széles spektrumú antibiotikum-ke-
zelés indításával. A saját és a nemzetközi irodalmi adatok 
alapján is előnyösnek tűnik a laparoszkópos appendectomia 
ilyen esetekben is. Fontos viszont, hogy laparoszkópiában 
jártas gyermeksebész végezzen ilyen, időnként igen sok ki-
hívással teli műtétet! A műtét után javasolt az antibiotikum-
kezelés, melyre nincs jelenleg evidencián alapuló ajánlás. Az 
említett kongresszuson 72 órás kezelést javasoltak. 

Periappendicularis infiltrátum esetén, ha jó általános álla-
potú a beteg, a konzervatív, antibiotikumos kezelés java-
solt. Periappendicularis tályog, jó általános állapot esetén 
szintén választhatjuk a konzervatív kezelést: antibiotikum, 
illetve ultrahangvezérelt perkután drenázs. Később elektív 
appendectomia mérlegelendő, szükséges. Rossz általános, 
szeptikus állapotú betegnél mindenképpen a műtéti megol-
dás választandó!

Hónapokon át meglévő, ultrahanggal kontrollált faecolith 
esetén mérlegelendő az elektív appendectomia elvégzése, 
megelőzendő az akut exacerbációt.

szövődmények
Az általános műtéti szövődményeken kívül kiemelendők a 
fertőzéses jellegű események (intraabdominális vagy has-
fali tályog), passage-zavar (posztoperatív ileus paralyticus, 
mechanikus ileus). A túl magasan ellátott appendixek után 
kialakulhat csonkappendicitis, melynek egyre nagyobb iro-
dalma van.

Saját gyakorlatunk
Osztályunkon a kivizsgálás a fentieknek megfelel, score-
rendszereket nem használunk rutinszerűen. A laboratóriumi 
és hasi ultrahangvizsgálat mellett a nem egyértelmű ese-
tekben az obszervációra és az ismételt fizikális vizsgálatok-
ra helyezzük a hangsúlyt. Osztályunkon az appendectomiát 
rutinszerűen laparoszkópos úton végzik. A COVID-pandémia 
első hullámában a kontaminált aeroszolképződés mi-
att ideiglenesen hazai és európai ajánlás volt a hagyomá-
nyos, nyílt műtéti ellátás (lásd az Orvosi Hetilap-beli cik-
ket). A pandémiás időszakban COVID-pozitív, nem kompli-
kált appendicitis miatt intézetünkben kezelt gyermekek ese-
tében történtek próbálkozások konzervatív kezeléssel. A ke-
vés – bár sikeres – eset miatt határozott véleményt nem 
mondhatunk róla. A nem komplikált esetekben alapvető-
en single shot antibiotikum profilaxist, komplikált esetben 
széles spektrumú, kombinált antibiotikum-kezelést végzünk. 
Saját anyagunkban az irodalmi adatokkal megegyező kór-
okozók voltak kimutathatók a hasüregi tenyésztések után. 
Sajnos egyre többször találkozunk ESBL-termelő törzsekkel 
és P. aeruginosával is.
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Esetismertetés
Egy 11 hónapos fiúgyermeket 2 hónappal korábban 
más intézményben combcsonttörés miatt kezeltek. 
Kontroll-röntgenfelvételen mellékleletként derült fény 
idegentestre az ileocoecalis régióban. Édesanyja el-
mondása szerint orrpiercingje körülbelül 3 hónappal 
korábban eltűnt, gyermeke azt nyelhette le. 

A fém idegentest lokalizációja a követés alatt nem vál-
tozott. Elsődleges célunk az idegentest kolonoszkópos 
eltávolítása volt, annak sikertelensége esetén pedig 
műtéti exploráció. 

Műtői körülmények között végzett kolonoszkópos vizs-
gálat során az endoszkóppal a terminalis ileum utol-
só kacsa is látótérbe hozható volt, ennek ellenére az 
idegentestet nem tudtuk vizualizálni, röntgen-képerő-
sítővel az idegentest az appendix feltételezett helyze-
tétől távol ábrázolódott. Ez felvetette penetráció, sza-
bad hasüregi idegentest lehetőségét, ezért jobb oldali 
haránt-laparotómia mellett döntöttünk. 

A műtét során a vékonybeleket, az appendixet, a 
coecumot, a sigmát, a rectumot és a rectovesicalis te-
ret explorálva és áttapintva idegentestet sehol sem ta-
láltunk. A beleket előemelve képerősítő segítségével 
végül az ékszer az appendix végében ábrázolódott, de 
továbbra sem volt egyértelműen tapintható. 

l.a. (lege artis) appendectomiát, azaz nyílt műtétet 
végeztünk, a specimen felhasítása során ráleltünk a 
piercingre. Amennyiben sikerült volna műtét előtt a 
pontos lokalizáció, elegendő lett volna egy tervezett 
laparoszkópos appendectomia.
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1. ábra: Medence más intézetben készült AP röntgen-
felvétele, melyen látható az idegentest

2. ábra: A felvágott appendix és a keresett idegentest
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Nyaki ciszták és sipolyok 

ISMÉTLÉS A TUDáS AnYJA  I  Dr. Győri Blanka rovata

Bevezetés, fejlődéstan
A kopoltyúív-maradványok kezelése határterület a gyermek 
fül-orr-gégészet és a gyermeksebészet között. Saját gyermek-
sebészeti gyakorlatunkban a nyaki érintettséggel bíró kopol-
tyúív-maradványok műtéti ellátásával foglalkozunk.

Az első kopoltyúív embrionális maradványából a fül és a 
szubmandibuláris régió tájéki fisztulák fejlődnek ki. A második-
ból a laterális nyaki fisztula alakulhat ki, mely a garatfalig fut-
hat. A medián (középső) nyaki ciszta a ductus thyreoglossus 
maradványa, így a nyelvcsonton át a nyelv gyökéig futhat.

Medián nyaki ciszta
Helytelenül mediális nyaki fisztulának vagy cisztának is szok-
ták hívni, pedig középvonali, azaz cysta colli mediana. A nyak 
középvonalában látható, tapintható, a nyelv kinyújtására el-
mozduló terime formájában látható. Fisztula kialakulása, vá-
ladékozás ritkábban fordul elő. Gyulladásra hajlamosít, mely a 
bőr felületes induratiójától az abscessusképződésig terjedhet.

laterális nyaki fisztula
Legtöbbször a nyak középvonalához közel, a sternoclavicularis 
ízület magasságában észlelhető (1. ábra). Lehet apró bőrbehú-
zódás, lehet váladékozó fisztula is. Szintén hajlamos gyulladásra, 
mely jelentkezhet helyi infiltratio vagy abscessus formájában is.

1. ábra: A jobb oldali sternoclavicularis ízület felett apró 
bőrbehúzódás. ezen a szülő elmondása alapján átlátszó 

folyadék szokott ürülni

Diagnózis
Az esetek többségében fizikális vizsgálattal felállítható. Lágy-
rész-ultrahangvizsgálattal megerősíthetjük a gyanúnkat. Maga-
sabb szintű képalkotó vizsgálat (CT, MRI) nem szükséges! Gyulla-
dás esetén érdemes ultrahangvizsgálatot végezni a tályogképző-
dés diagnózisa, pontos méreteinek megállapítása céljából.

 

Kezelés
Műtéti ellátás indokolt. A jelenleg hozzáférhető irodalmi ada-
tok alapján az ideális életkorra nincs evidencia. A hazai 
gyermekaneszteziológiai ajánlás alapján minden elektív műté-
tet igyekeznünk kell legalább 1 éves korig halasztani. Így ezt az 
életkort biztosan érdemes megvárni! Mivel gyulladásra hajla-
mos, érdemes mielőbb (de 1 éves kor után) elektív műtétet vé-
gezni. Ha az elektív műtét előtt már kialakult felülfertőződés, 
a definitív műtéti ellátása a hegesedett környezet miatt nehe-
zebb. Ebben az esetben nagyobb a recidíva, az intraoperatív 
szövődmény rizikója is.

A laterális nyaki fisztula exstirpatiója során babérlevélmet-
szésből körüljárjuk a fisztula nyílását, és a fisztulát egészen 
a garatfalig ki kell preparálnunk, el kell távolítanunk. Lehetsé-
ges a sipoly festése (metilénkék, Betadine oldat) vagy gombos 
szondával kiemelése. Ha az anatómiai viszonyok megkövete-
lik, akkor a nyakon segédmetszésre is szükség lehet, hogy a 
fisztula cranialis végét elérjük, adekvátan elláthassuk.

Medián nyaki ciszta esetén a cisztán és a csatlakozó fisztulán 
túl fontos az érintett nyelvcsontrészlet adekvát rezekciója is.

Amennyiben a ciszta, sipoly gyulladt, de nincs 1 centiméter fe-
letti tályogképződés, érdemes lokális gyulladáscsökkentő és 
szisztémás antibiotikum-kezelést indítani. Amennyiben nincs 
regresszió, vagy 1-2 centiméternél nagyobb tályog alakult ki, 
valamint szisztémás tünetek észlelhetők (láz), akkor a tályog 
incisiója indokolt narkózisban.

Differenciáldiagnózis
A medián nyaki ciszta gyanúja esetén gondoljunk dermoid 
cisztára is (2. ábra), laterális nyaki fisztulánál atheroma is be-
csaphat minket – szintén javasolt a műtéti eltávolításuk.

2. ábra: Akár medián nyaki ciszta is lehetett volna a 
klinikum alapján! Az ultrahangvizsgálat is nyaki cisztát 
írt le. A műtéti ellátásánál sárgás bennékű terimét távo-

lítottunk el, mely dermoid ciszta volt
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A csecsemő- és kisgyermekkori  
székleteltérések megítélése  
a házi gyermekorvosi gyakorlatban 

SZPOnZORáLT TARTALOM 

A széklet gyakoriságának és konzisztenciájának válto-
zása gyermekkorban számos organikus és funkcionális 
gasztroenterológiai kórképpel hozható összefüggésbe. A házi 
gyermekorvosi gyakorlatban a székleteltérések mérlegelésénél 
talán az a legnehezebb feladat, hogy eldöntsük, hol van az a 
határ, ahol már gasztroenterológiai kivizsgálást kell javasolni. 
A következőkben áttekintést kívánunk nyújtani a leggyakoribb 
csecsemő- és kisdedkori székleteltérésekről s az alapellátási 
szinten javasolt kivizsgálási és kezelési lehetőségekről.
Milyen a normál széklet?
A normál széklet meghatározása korcsoportonként változik. 
Anyatejjel vagy tápszerrel táplált csecsemőknél a napi 1-3 kré-
mes széklet tekinthető normálnak. Nincs teendő abban az eset-
ben, ha ennél ritkábban, akár heti egyszer van krémes széklete 
a babának, de semmi panasz nem jelentkezik. 

A hozzátáplálás megkezdésével a széklet állaga változik, korre-
lál vele. A pelenkát viselő gyermekek székletállagának megítélé-
se céljából dolgozták ki 2019-ben a csecsemőkre és kisdedekre 
vonatkozó brüsszeli székletskálát (Brussels Infant and Toddler 
Stool Scale – BITSS, https://bitss-stoolscale.com), melynek se-
gítségével a széklet állaga jól objektivizálható. Pelenkát már 
nem viselő gyermekeknél az 1-2 naponta ürített, Bristol-skála 
szerinti normál széklet tekinthető elfogadhatónak.
Hasmenés
A BITSS és a Bristol-skálának megfelelő hasmenéses székletürí-
tés minden esetben kórosnak tekintendő. Egyrészt rövid távon 
ioneltolódási zavart okozhat, másrészt tápanyag-felszívódási za-
var lehetőségét valószínűsíti, ami hosszú távon a növekedési és 
idegrendszeri fejlődés elmaradásához vezethet. Az anamnézis 
felvételénél szoptatott babák esetében ki kell térni az anyai táp-
lálkozásra, tápszeres csecsemőknél az adott tápszer összetéte-
lére, hozzátáplálásnál az épp bevezetett újabb allergének kóroki 
szerepére. Minden esetben javasolt kizárni az infekció lehetősé-
gét széklet-mikrobiológiai vizsgálattal, és szükségessé válhat a 
gasztroenterológiai kivizsgálás is. Ha további gyomor-bél rend-
szeri, esetleg bőr- és légúti panaszok is társulnak, akkor nagy az 
esélye a tejfehérje- vagy egyéb ételallergia, esetleg szénhidrát-fel-
szívódási zavar fennállásának. A hasmenés mellett jelentkező 
egyéb tünetek alapján megpróbálható másik tápszer adása, de 
a gyakori tápszerváltás kerülendő. Ha a hasmenéshez hasi fáj-

dalom és keserves sírás társul, amely megfelel a Wessel-féle hár-
mas szabály szerinti kritériumoknak, akkor a csecsemőkori kólika 
diagnózisa felállítható. Ennek kapcsán érdemes kitérni egy friss 
amerikai kutatás eredményére, melynek alapján a kólikás cse-
csemőknél bélgyulladás állapítható meg. A bélgyulladást emel-
kedett székletkalprotektin-vizsgálattal igazolták, amely a neutrofil 
granulociták által termelt, antibakteriális és gombaölő hatás-
sal rendelkező, az S100 fehérjék családjába tartozó biomarker.  
A kalprotektinszint-emelkedés minden kólikás csecsemőnél kimu-
tatható volt a táplálás típusától függetlenül (anyatej, anyatej + táp-
szer, tápszer). A székletminták további elemzésével arra a meg-
állapításra jutottak, hogy a kólikás mintákban csökkent volt az 
Acinetobacter és a Lactobacillus iners gyakorisága. Ebbe a törzs-
be tartoznak a Bifidobacteriumok is, melyek aránya 10%-ról 0,3%-
ra csökkent. Ennek megfelelően egyértelműen javasolható, hogy 
kólikás csecsemők kezelését már alapellátásban el kell kezdeni 
minél több probiotikus törzset tartalmazó készítmény adásával.
Szorulás
A krónikus obstipáció gyerekeknél többnyire, 95%-ban funkci-
onális betegség eredménye, csak 5%-ban igazolható a háttér-
ben szervi eltérés. A szorulásos széklet állagának objektív meg-
ítélésénél a BITTS és a Bristol-skála nyújt a gyakorlatban köny-
nyen alkalmazható támpontot. A székletgyakoriság szempont-
jából szorulásról beszélhetünk, ha a gyermek kettő vagy több 
napig nem ürít székletet, és emellett hasi panaszai is vannak 
(hasfájás, sírás, esetleg bukás, étvágytalanság).

Egy 2021-ben publikált kutatás összefüggésbe hozza a cse-
csemőkori és a kisdedkori táplálkozási szokásokkal is. Egy-
részt bizonyították, hogy a válogató kisgyermekek minden 
más etiológiai faktor hiányában is hajlamosabbak funkcioná-
lis székrekedésre. Ez új terápiás lehetőségeket vet fel a keze-
lésben, mivel a hagyományos ajánlások (rostbevitel növelése, 
toilet training, fizikai aktivitás, laxatívumok adása) mellett már 
a pszichopedagógiai terápiák is szóba jönnek. Másrészt bizo-
nyították, hogy a 0–6 hónapos, anyatejjel nem táplált, kizáró-
lag tehéntejalapú táplálásban részesülő csecsemők esetében 
is nagyobb eséllyel alakul ki későbbi életkorban funkcionális 
székrekedés. Ez az eredmény még inkább kiemeli a 6 hónapig 
tartó kizárólagos anyatejes táplálás jótékony hatását a gyer-
mek későbbi egészségi állapotára. Igazolt tény, hogy az anya-
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tejben jelen lévő prebiotikumok és a probiotikus törzsek pozi-
tív hatással vannak a bélfunkciókra, ami felveti a lehetőséget, 
hogy tápszerrel táplált csecsemők esetében is szükséges le-
het a pre- és probiotikumok rendszeres pótlása. 
Csecsemőkori véres, nyákos széklet
A fejlett országokban a szoptatott csecsemők véres székletürí-
tésének egyik legfontosabb oka az allergiás kolitisz. Ez a kór-
kép az ételallergia egyik legkorábbi megjelenési formája, mely-
nek patofiziológiai hátterében kiemelkedő jelentőségű az anya-
tejjel kiválasztott allergénekre adott hiperszenzitivitási reakció. 
Az érintett csecsemő székletének felszínén pont- vagy csíkszerű 
friss vér, esetleg nyák látható, de előfordul, hogy kizárólag nyák 
ürül. Egyébiránt rendkívül tünetszegény állapot, gyakorlatilag 
más panasz nincs, a perianális régióban kóros eltérés (fisszúra, 
gyulladásos bőr- vagy nyálkahártyalézió) nem látható.

A kivizsgálásnál alapvető az infekciós eredetű kolitisz, illetve a 
véralvadási zavar kizárása (széklet-mikrobiológia, K-vitamin-pót-
lás). Kezelése az anyai tejmentes étrend bevezetése, ami mel-
lett a csecsemő véresszéklet-ürítése rendszerint megszűnik. 
Amennyiben mégsem, úgy a továbbiakban más allergének (to-
jás, szója, glutén) fokozatos elhagyásával, vagyis az úgyneve-
zett hipoallergén étrend tartásával, legvégső esetben pedig ami-
nosav-alapú tápszer bevezetésével várható javulás, gyógyulás.

Az anyatejjel vagy tápszerrel táplált csecsemők hematokéziája 
esetén az allergiás kolitisz tehát döntően tüneti diagnózis, vagyis 
nem végzünk rutinszerűen allergológiai vagy endoszkópos vizs-
gálatot. Mivel ebben az esetben nem IgE-típusú allergia okozza a 
bélgyulladást, a laboratóriumi eredmények nem igazolnak a szé-
rumban emelkedett specifikus IgE-értéket sem a tejjel, sem egyéb 
ételallergénnel szemben.

Előfordul, hogy teljes hipoallergén anyai étrend vagy amino-
sav-alapú tápszer adása mellett is észlelhető még véresszék-
let-ürítés, bélgyulladás. Hogy mi lehet ennek hátterében, arra 
Rebecca M. Duar és munkatársai világítottak rá egy 2020-ban 
publikált amerikai tanulmányban, ahol összefüggést igazol-
tak az emelkedett, 5,5 feletti széklet-pH és a bélgyulladás ki-
alakulása között. A Bifidobacteriumok kulcsszerepet játsza-
nak a széklet normál pH-értékének fenntartásában anya-
tejjel táplált csecsemőknél. A B. infantis az egyetlen ismert 
organizmus, amely képes az anyatej bonyolult glikánvázas 
oligoszacharidjait (HMO) savas végtermékekre, laktátra és 
acetátra metabolizálni. Ezeknek a savas végtermékeknek a 
jelenléte biztosítja az anyatejes babák székletének alacsony 
pH-értékét, ezzel a patogén baktériumok elszaporodását gá-
tolva. Azoknak a babáknak, akiknek bélrendszerében keve-
sebb B. infantis van, szignifikánsan magasabb a széklet-pH-
értékük. Ez hajlamosítja őket a potenciálisan patogén tör-
zsek elszaporodására, mely szorosan összefügg a bélgyulla-
dás kialakulásával, illetve későbbi életkorban az allergiás és 
autoimmun betegségek növekvő prevalenciájával. 
Összefoglalás
Számos szakirodalmi adat utal arra, hogy a széklet gyakorisá-
gának és konzisztenciájának változása a mikrobiom és a bél 
funkcionális eltéréseivel korrelál, vagyis minden székletelté-
résnél javasolható a kezelésben a probiotikumok bevezetése.

A közlemény megjelenését a  
magyarországi képviselete támogatta.

(A felhasznált irodalom elérhető a szerkesztőségben.)
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Mi, gyermekgyógyászok speciális elvárásokat támasztunk 
a gyógyszeriparral szemben. Egyrészt a prevenció mun-
kánkban rendkívül fontos területet képvisel, mi vagyunk a 
védőoltások legnagyobb felhasználói, másrészt számos, a 
felnőttekétől eltérő vagy eltérően zajló betegséget keze-
lünk, fejlődésben, növekedésben lévő gyermekeknél, akik-
nél a dózisok és a mellékhatások is mások, továbbá speci-
ális beviteli formulákra van szükségünk.

A gyógyszergyártóknak általában nem rentábilis a gyer-
mekgyógyszer-fejlesztés, ezért az Európai Unió megalkot-
ta a 2007-ben érvénybe léptetett Paediatric Regulationt, 
mely a gyermekgyógyászati szerek fejlesztését hivatott 
elősegíteni – néhány nem értelmezhető eset kivételével –, 
bizonyos kedvezményekkel ösztönözve a gyógyszergyár-
tó cégeket. A koordinálásért felelős EMA PDCO létrehoz-
ta az Enpr-EMA hálózatot (European Network of Paediatric 
Research at the European Medicines Agency), ahol 
gyógyszergyártók, hatóságok, klinikai vizsgálati hálóza-
tok, betegszervezetek és CRO-k egyeztetnek a szükséges 
fejlesztések irányáról. Ennek a hálózatnak a tagja a Házi 
Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai 
Egyesületén belül létrehozott Magyar Házi Gyermekorvo-
sok Klinikai Vizsgálati Hálózata is (Hungarian Primary Care 
Pediatricians’ Clinical Research Network – HunPedNet).

Az EudraCT nevű európai klinikai vizsgálati adatbá-
zis alapján a gyermekekre is kiterjedő vizsgálatok ará-
nya az ösztönzők hatására 2007 és 2016 között 50%-kal, 
8,25%-ról 12,4%-ra nőtt. Ezenkívül számottevő növeke-
dés történt a korábban elhanyagolt gyermekgyógyászati 
alpopulációkkal, például az újszülöttekkel kapcsolatos ku-
tatások terén is.

A HunPedNet elsődleges célja a házi gyermekorvosok klini-
kai és akadémiai vizsgálatokban való részvételének elősegí-
tése klinikai vizsgálatok közvetítése révén, ezáltal a magyar 
gyermekek részvételi lehetőségének bővítése. Ennek érdeké-
ben számos nemzetközi és magyar szervezettel áll kapcso-
latban (Enpr-EMA, MCRN, ECRIN, C4C, Teddy, MKVT, CRO-k).

A házi gyermekorvosok a klinikai vizsgálatok II–IV. fázisá-
hoz tudnak kapcsolódni megfelelő képesítés (GCP), tudás 
(alapszintű angol és informatika) és előírásszerű rendelői 
felszerelés (kalibrált mérőeszközök, hűtő, fagyasztó, cent-
rifuga, klinikai vizsgálatokra kötött biztosítás stb.) birtoká-
ban. A klinikai vizsgálatokhoz való csatlakozás megfelelő 
jártasságot igényel, ezért először érdemes egy tapasztalt 
kolléga vizsgálatához alvizsgálóként társulni.

Bár Magyarországon a rendszerváltás óta nyílt lehetőség 
klinikai vizsgálatokban való részvételre, az Európai Unió-
hoz való csatlakozást követően ezek száma szerencsére 
jelentősen megnőtt. A betegségek megelőzését, diagnosz-
tizálását, kezelését szolgáló terápiák hatásosságát és biz-
tonságosságát klinikai vizsgálatokkal kell igazolni, ezek 
randomizált, vakosított elrendezése biztosítja az eredmé-
nyek megbízhatóságát, a hivatkozott evidenciák ezeken 
az eredményeken alapulnak. A gyógyszerhatóság ezeket 
a vizsgálatokat és az eredményeket elemzi a törzskönyve-
zés előtt. Nekünk, gyakorló orvosoknak az a legmegnyug-
tatóbb, ha egy kezelés, gyógyszer I.A evidenciával rendel-
kezik, metaanalízisből vagy több, jól tervezett kontrollált 
klinikai vizsgálatból származik, kevés az álpozitív és álne-
gatív hiba (nagy statisztikai erővel bírnak), és az eredmé-
nyek konzisztensek. A klinikai vizsgálat minden egyes új 
hatóanyag, kezelési eljárás engedélyezésének, bevezeté-
sének és általános elterjedésének alapfeltétele.

A klinikai vizsgálatok több fázisban zajlanak. Ma már a po-
tenciálisan legalkalmasabb gyógyszerjelölt molekulát is 
sokszor számítógépes algoritmusok segítségével választ-
ják ki. A gyógyszerjelölt molekulával először preklinikai, 
többnyire állatokon zajló vizsgálatok zajlanak, ezt követő-
en kerülhet sor a klinikai humánvizsgálatokra.

Az I. fázis során kevés, néhány tíz, egészséges önkéntes 
kapja a gyógyszerjelölt molekulát (vagy kombinációt), en-
nek során a maximálisan tolerálható dózis, a korai toxici-
tás, mellékhatás titrálása, megfigyelése a cél.

TÉnYLEG A LÉnYEG  I  Dr. Győri Blanka rovata

Dr. Stunya Edina  I  házi gyermekorvos, a HunPedNet elnöke,  Miskolc 

A házi gyermekorvosok  
szerepe a klinikai  
vizsgálatokban
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A II. fázisban már több száz beteg vesz részt, ekkor a vizs-
gálat az optimális dózis megtalálásáért és a gyakori mel-
lékhatások megfigyeléséért folyik. Randomizált, kontrollált 
vizsgálatokban a gyógyszerjelöltet egy már használatban 
lévő gyógyszerrel, kezelési móddal hasonlítják össze vako-
sított módon, azaz nem tudja a beteg, gyakran az orvos 
sem, melyik kezelést kapja a beteg.

Placebokontrollos vizsgálatokat az EMA csak akkor enge-
délyez, ha jelenleg nincs rendelkezésre álló terápia, az FDA 
viszont minden esetben ezt követeli. Az első két fázisban 
nagyon sok gyógyszerjelölt elbukik a nem kellő hatásos-
ság vagy a nem tolerálható mellékhatások miatt.

A III. fázisú vizsgálatok már több ezer – alkalmanként 
tízezer – beteg bevonásával, általában több országban, 
sőt földrészen párhuzamosan zajlanak a hatásosság-
ra és biztonságosságra vonatkozó további bizonyítékok 
begyűjtéséért. Superior egy kezelés, ha jobb, mint ami-
hez hasonlítják (jelenleg rendelkezésre álló terápia vagy 
placebo), non-inferior, ha ugyanolyan hatásos, de nem 
jobb. Inferior (kevésbé hatásos) esetben csak kedvezőbb 

mellékhatásprofil mellett mérlegelendő a további vizsgá-
lat, forgalomba hozatal.

Forgalomba hozatal után is folynak vizsgálatok gyógysze-
rekkel – IV. fázis, posztmarketing vizsgálatok, real world 
evidence –, ekkor a cél a való életben, multimorbid, több 
gyógyszert is szedő betegeknél való alkalmazás során vég-
zendő adatgyűjtés a hatásosságról, ritkább mellékhatá-
sokról, gyógyszerek közötti interakciókról.

Tapasztalataink szerint a szülők és a gyerekek is örömmel 
vesznek részt a vizsgálatokban a megfelelő tájékoztatás 
után, az utasításokat jobban követik, mint a rutinellátás 
során, gyűjtik az esetleges mellékhatásokat, rendszere-
sen értékelik a hatékonyságot. A vizsgálatban való részvé-
tel növeli az orvos-szülő kapcsolatban kialakult bizalmat.

Így a magyar házi gyermekorvosoknak is lehetőségük volt 
részt venni a Vaxigrip Tetra, a Prevnar 20, a MenQuadfi, 
a Milumil Prosyneo HA, a Beba Supreme HA, – a pre-
HunPedNet-időkben – a Varilrix és a Bexsero fejlesztésé-
ben, klinikai vizsgálataiban.
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Az egészségügyi rendszer átalakításának küszöbén sokunkban 
felmerül a kérdés, vajon a magyar egészségügyi ellátórendszer, 
főként a bennünket leginkább érintő része, a gyermekgyógyá-
szati alapellátás mennyiben tér el az európai ellátórendszerek-
től. Ennek felmérésére kérdést intéztünk az Alapellátó Gyer-
mekorvosok Európai Szövetségének (European Confederation 
of Primary Care Paediatricians – ECPCP) tagjaihoz.

Az ECPCP Európa alapellátó gyermekorvosainak szövetsége, 
19 ország több mint 25 000 alapellátó gyermekorvosát képvi-
seli. Magyarország 2009-től, az alapítás évétől tagja, jelenleg 
is három küldött képviseli a magyar alapellátó gyermekorvo-
sokat a nemzetközi szervezetben.

Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes országok alapellátó 
gyermekorvosi rendszerének jellegzetességeit.

Litvániában összesen 40 alapellátó gyermekorvos dolgo-
zik, akik felnőttháziorvosokkal, nőgyógyászokkal, sebészekkel, 
gyógytornászokkal, fogorvosokkal és mentálhigiénés szakem-
berekkel együtt praxisközösségekben biztosítják a betegellá-
tást. A 2023-tól bevezetendő alapellátói modellben a gyermek-
gyógyászok mint konzulensek fognak részt venni a csapatban, 
az alapellátói tevékenységet a felnőttháziorvosok végzik majd.

A privát alapellátók rendelői vérvételi és vizeletelemző labora-
tóriumi készülékekkel, EKG-val vannak felszerelve, és általában 
privát laboratóriumokkal van szerződésük.

Amennyiben az elsődleges ellátó szinten dolgozó gyermekgyó-
gyász laboratóriumi vizsgálatot indikál, az csak költségtérítéses 
vizsgálat lehet, az államilag finanszírozott vizsgálatokat csak 
másodlagos vagy harmadlagos ellátási szintről indikálhatják.

A gyermekgyógyász-szakvizsga egységes, az ellátás szintje ha-
tározza meg a kompetenciákat.

A középsúlyos és súlyos krónikus betegségek kivizsgálása és a 
kezelés megkezdése kórházi gyermekorvosok hatásköre, ezek 
folytatására jogosult az alapellátó gyermekorvos. Az állam tá-
mogatja a krónikus betegek alapellátói gondozását, amennyi-
ben lehetséges.

Izraelben 501 alapellátó gyermekorvos dolgozik. Nincs külön 
alapellátó gyermekorvosi szakvizsga, mindenki ugyanazt a gyer-
mekgyógyász-szakvizsgát szerzi meg, legyen alapellátó vagy 
kórházi orvos. Az izraeli alapellátó gyermekorvosokat képviselő 
szervezet azt próbálja elérni, hogy a gyermekgyógyász-szakvizs-
gához szükséges legyen az alapellátásban eltöltött gyakorlat. 

A gyermekek gyógyításához nem szükséges gyermekgyógyász- 
szakvizsga, de a gyermekgyógyász szakorvosi cím használatá-
hoz igen.

A rendelők felszereléséhez tartozik Streptococcus A gyorsteszt, 
vizeletvizsgáló automata, transzkután bilirubinométer. COVID-
tesztet a rendelőkben nem végeznek, a kormány álláspontja az, 
hogy COVID-fertőzésre utaló tünetek esetén a betegek otthon 
végezzenek maguknak tesztet.

Az alapellátásban dolgozó gyermekgyógyászoknak van lehető-
ségük licencvizsgák megszerzésére is (pl. ADHD-licencvizsga), 
ilyen esetben a licenccel rendelkező alapellátó gyermekgyó-
gyász diagnosztizálhat és alapgyógyszereket is felírhat, a 
komplikáltabb eseteket küldi tovább a szakorvoshoz. A bonyo-
lultabb esetek megbeszélésére van online konzultációs lehető-
ség szakorvosokkal, ha az alapellátó gyermekorvos szükséges-
nek érzi a szakorvosi időpont előtti konzultációt. 

Olaszországban az egészségügyi rendszer nem egységes, régi-
ónként kicsit más és más. Az országban 1400 alapellátó gyer-
mekorvos dolgozik.

Az általános felszereltség egy alapellátói rendelőben egyszerű la-
boratóriumi vizsgálatokat tesz lehetővé: vizelet-, Streptococcus 
A teszt, COVID-teszt, azonban vannak olyan elsődleges ellátók, 
akik végeznek Prick-tesztet, spirometriát, EKG-t és alapultra-
hang-vizsgálatokat. A készülékeket nem finanszírozza az egész-
ségügyi rendszer, az alapellátók gazdálkodják ki, de az elvégzett 
vizsgálatokért jár finanszírozás. Ebből kifolyólag több alapellá-
tó gyermekorvos dolgozik csapatban, így, a készülékeket együtt 
megvásárolva, közösen használva gazdaságosabb.

Olaszországban is van lehetőségük az alapellátóknak licenc-
vizsgákat szerezni.

Jelenleg átalakítás alatt van a krónikus betegek gondozásának 
rendszere, a jövőben nagyobb kompetenciákat kapnak az alap-
ellátók, és csak a bonyolultabb eseteket fogják továbbküldeni a 
kórházi szakorvosokhoz.

Horvátországban 281 alapellátó gyermekgyógyász dolgozik. 
Az alapellátó és a kórházi gyermekorvosok ugyanolyan szak-
vizsgával és kompetenciákkal rendelkeznek. A kórházi szakor-
vosok által végzett vérvételeket alapellátók is kérhetik, akár alap-
ellátó laborba, akár kórházi laborba utalva a beteget.

Az alapellátó praxisok felszereléséhez tartozik a nebulizer, a 
pulzoximéter, az EKG, az otoszkóp.

A VILáG EGYETEM  I  Dr. FáBián Dóra rovata

Dr. Győri Blanka   I   házi gyermekorvos, HGYE-vezetőségi tag, pszichoterapeuta, Balatonalmádi 
Dr. Losonczi László   I   házi gyermekorvos, a HGYE alelnöke, Budapest  

A gyermek-alapellátás 
európai körképe 
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Az elsődleges ellátó gondozza a krónikus betegeket kórházi 
szakorvos felügyelete mellett.

A gyermekgyógyászi működési engedély hat évre szól, és to-
vábbképzési pontok gyűjtésével hosszabbítható meg.

A kollégák visszajelzése alapján az osztrák alapellátók helyzete 
hasonló, mint a horvát kollégáké. A működési engedély öt évre 
szól. Ausztriában 585 alapellátó gyermekorvos dolgozik.

Svájcban 978 alapellátó gyermekorvos praktizál. Általános-
ságban elmondható, hogy az elsődleges ellátást a praxisban 
nyújtják, a kórházakhoz pedig azok a tevékenységek tartoz-
nak, amelyeket területen nem lehetséges elvégezni: sebészet, 
eszközigényes vizsgálatok, a szakterületek szerinti ellátás, il-
letve a fekvőbeteg-ellátás.

Minden gyermek- és serdülőgyógyász szakorvos kérhet praxisen-
gedélyt, és kevés megkötéssel egyéni, kettős vagy csoportos – tisz-
tán gyermekgyógyászati vagy interdiszciplináris – praxist nyithat. 
Praxisában minden olyan tevékenységet végezhet, amit tud, amit 
szeret és amire képesnek érzi magát. A szolgáltatások köre a kép-
zettségtől és a preferenciától függően nagyon változatos: kivizsgá-
lás, védőoltások, akut és krónikus betegségek diagnosztikája és ke-
zelése, tanácsadás, látás- és hallásvizsgálat, fejlődés felmérése, al-
lergia diagnózisa és kezelése, légzésfunkció-, ultrahang-, EKG-, rönt-
gen-, laborvizsgálat – tulajdonképpen minden, amit az ambuláns 
praxis kínál. Beutalót más szakorvoshoz vagy – ritkán – kórházi 
ambulanciára akkor állítanak ki, ha az alapellátó ilyen vizsgálatot 
nem végez, további vizsgálatra vagy másodvéleményre van szük-
sége, vagy további vizsgálatokat tart szükségesnek, és persze ak-
kor, ha fekvőbeteg-diagnosztikára vagy terápiára van szükség.

Mindenkire meghatározott továbbképzési kötelezettség vonatko-
zik. Egyes területeken szükség van egy kompetenciabizonyítvány-
ra, azaz a megfelelő képzés igazolására, rendszeres szinten tartó 
tanfolyamokkal (pl. szonográfia, röntgen, labor stb.) ahhoz, hogy 
ezeket a szolgáltatásokat külön számlázhassa az alapellátó. Ti-
zenegy további szakterület van (szubspecialitások), amelyek le-
hetővé teszik a megfelelő további tevékenységeket és elszámo-
lást: endokrinológia-diabetológia, fejlesztő gyermekgyógyászat, 
gasztroenterológia és hepatológia, kardiológia, neonatológia, 
nefrológia, neuropediátria, onkológia-hematológia, pulmonológia, 
reumatológia, sürgősségi gyermekellátás. Ezekkel az ismeretek-
kel nem muszáj mind rendelkeznie az alapellátónak, de a gyakorla-
ti működéshez szükségesek lehetnek bizonyos szubspecialitások. 
Természetesen ezeken a területeken e kiegészítő jogcím nélkül is 
szabad tevékenységet végezni, ha a szakember megfelelő tudás-
sal és szándékkal rendelkezik. A szubspecialitásokban képzett és 
dolgozó kollégák természetesen általában tapasztaltabbak eze-
ken a területeken, és az általános gyermekgyógyászati praxisok-
ból érkező beutalások kapcsán kérnek tőlük konzultációt. Termé-
szetesen vannak szakterületek, amelyek csak a kórházban végez-
hetők, mint a neonatológia, az onkológia.

A készségek nem a munkahelyen, hanem a képzésen alapulnak. 
Mivel minden szakorvos dolgozott egy vagy több kórházban a 
képzése során, nincs alapvető kompetenciakülönbség a praxis 
és a kórház között. Így mindenki saját képességei szerint diag-
nosztizálhat, kezelhet és kísérhet bármilyen krónikus betegséget.

Az eszközfelszereltség változó. A legtöbb alapellátó hallásvizs-
gáló készülékkel, timpanométerrel, látásélesség-meghatározá-
si berendezéssel, vérkép-, CRP-, vizeletvizsgálat, illetve például 
Streptococcus A teszt elvégzésére alkalmas kis laboratórium-
mal, sok praxis ultrahangkészülékkel, röntgenkészülékkel, EKG-
val van felszerelve. Mivel a svájci praxisok magáncégek, a fel-
szereléseket maguknak kell finanszírozniuk, az állam nem ad 
eszköztámogatást.

Szlovéniában a horvátországihoz hasonló az egészségügyi ellátó-
rendszer felépítése, az országban 282 gyermekorvos végez alap-
ellátói tevékenységet. Bár az egészségügyet az állam finanszíroz-
za, az utóbbi időben történtek lépések a privatizáció irányába. Az 
alapellátás önkormányzati, a kórházi ellátás állami finanszírozású. 

A gyermekgyógyász-szakvizsgát öt év után lehet letenni, és az 
utolsó évben már dolgozhatnak a kollégák alapellátásban, lát-
hatnak el saját betegeket. Nincs külön gyermekgyógyász-szak-
vizsga alapellátóknak és kórházi gyermekorvosoknak. A további 
szubspecialitások kétéves képzéssel szerezhetők meg.

Az alapellátó gyermekorvosok laboratóriumi és röntgenháttér-
rel felszerelt elsődleges ellátó egészségügyi központokban dol-
goznak. Nagyon kevés  a privát alapellátó.

Mindenféle laborvizsgálat kérhető alapellátók által – akár rit-
ka betegségeket is szűrhetnek –, vagy a helyi, vagy a kórhá-
zi laborba utalva a beteget. CT-, MRI-vizsgálat nem indikálható 
alapellátók által, azonban az ultrahangvizsgálat beletartozik az 
alapellátó gyermekorvosok kompetenciakörébe.

Az elsődleges ellátó praxisok felszereltségének része a fonen-
doszkóp, a hőmérő, a nebulizer, a pulzoximéter, az EKG, az 
otoszkóp, a vérnyomásmérő, az újraélesztő táska defibrillátorral.

Az alapellátó gyermekorvosok tevékenységei közé tartozik a 
prevenció, a szűrőprogramok, a vakcináció, a státuszvizsgála-
tok. Tanácsadóként működnek iskolákban, óvodákban, és szo-
rosan együttműködnek más egészségügyi, védőnői intézmé-
nyekkel. Egyes alapellátók varratokat is helyeznek be.

A működési engedély hét évig érvényes, a pontokat konferen-
ciákon, képzéseken gyűjtik, és a munkahét legalább 20%-ában 
kell a szakmában dolgozni.

Az alapellátó gyermekorvos tudása kevésbé részletes, mint a kór-
házi gyermekorvosé, de sokkal szélesebb ismerete van az egész-
séges gyermek fejlődéséről és a prevencióról.

Spanyolországban 3300 alapellátó gyermekorvos van. A ren-
delők felszereléséhez tartozik az otoszkóp, az oftalmoszkóp, a 
vérnyomásmérő, a súly- és magasságmérő, 6 éves kor feletti-
ek ellátásához a spirométer, szemvizsgáló táblák, a podoszkóp, 
általában az ultrahangkészülék, a családorvosokkal közösen a 
dermatoszkóp. Alapellátásban elérhető a laboratórium, gyakor-
latilag bármilyen vizsgálat kérhető. Genetikai vizsgálat, Prick-
teszt nem elérhető, de lehetőség van allélvérvizsgálatra. Verej-
tékvizsgálat, MRI-, CT-vizsgálat nem kérhető.

Spanyolországban az alapellátó a kapu a kórházhoz. A kórházi 
beutaláshoz szükséges az alapellátó gyermekorvossal való elő-
zetes konzultáció. A krónikus betegségeket is gondozhatják az 
alapellátó gyermekorvosok, amíg kompetensnek érzik magukat.
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Az alapellátó által diagnosztizálható és gondozható betegségek 
közé tartozik az asztma, az obezitás, a cöliákia – a definitív diagnó-
zis és genetikai vizsgálat a kórházban történik, de az utánkövetés 
az alapellátó dolga –, az ADHD, a dermatitisz, a fejfájás, az eny-
he-középsúlyos ételallergia, a koraszülöttek betegségei.

Az alapellátásban a gyermekek ellátásában a gyermekgyó-
gyászokon kívül felnőttháziorvosok is részt vesznek, amennyi-
ben nincs elérhető gyermekgyógyász. Az állami rendszerben 
azonban gyermekgyógyászként csak gyermekgyógyász szak-
orvosok helyezkednek el. A gyermekgyógyász-szakvizsga azo-
nos, feljogosít mind az alapellátó gyermekorvosi, mind a kórhá-
zi gyermekorvosi pozíció betöltésére.

Finnországban családorvosi rendszer van, azaz a bete-
get életkorától függetlenül családorvos látja el első körben.  
A hatmillió lakosra körülbelül 160 rendelői ellátási egység van, 
ezek működését regionálisan szervezik. Egy körzeti rendelői el-
látási egységen belül több kisebb egység van, ezekben a kis 
egységekben dolgoznak a családorvosok (GP-k). 73 alapellátó-
ként dolgozó gyermekorvos praktizál az országban.

A GP a hatásköre határain belül bármilyen vizsgálatot elrendel-
het, amelyre a betegség alapellátási szakmai irányelvei lehető-
séget adnak, az elvégezhető vizsgálatok korlátját mindössze az 
jelenti, hogy az adott eszköz rendelkezésére áll-e az adott el-
látási egységnek. A GP jogosult az itthoni alapellátó gyermek-
orvosok hatáskörét meghaladó diagnosztikai vizsgálatokat vé-
gezni, például táplálékallergiát diagnosztizálni, étrendi javasla-
tot is adhat, illetve krónikus betegségeket, például asztmát gon-
dozhat. Radiológiai vizsgálatokat csak radiológus végezhet. 

Abban az esetben, ha a GP a kompetenciáját meghaladó gyer-
mekkori betegséggel találkozik, három lehetősége van. Az egyik, 
hogy alapellátó gyermekorvoshoz utalja a gyermeket. Ezekkel a 
csecsemő- és gyermekgyógyász-szakvizsgával rendelkező or-
vosokkal szerződnek a körzeti rendelői ellátási egységek. Ennek 
hátránya, hogy nem lakosságközeli a gyermekek ellátása, mert 
nem minden kis ellátási egységben van gyermekorvos.

A családorvos második lehetősége, hogy magánellátásba utal-
ja a beteget: Finnországban vannak olyan körzeti rendelői el-
látási egységek, amelyek önkormányzati magánellátókkal szer-
ződnek, ahol gyermekgyógyász, illetve második szakvizsgával 
rendelkező gyermekszakorvosok rendelnek. Utóbbi szakembe-
rekhez a GP közvetlenül, tehát előzetes gyermekorvosi konzíli-
um nélkül is küldhet beteget. E beutaltaknak nem kell fizetniük 
az ellátásért, az önkormányzat fizeti a magánellátót. Itt is hát-
rány, hogy nem lakosságközeli az ellátás. A családorvos harma-
dik lehetősége, hogy kórházba vagy klinikára utalja a beteget. 
Az utóbbi két ellátási lehetőség esetén a GP közvetlenül, előze-
tes gyermekorvosi vizsgálat vagy konzílium nélkül beutalhatja 
a gyermeket a gyermekszakorvoshoz.

Az egészséges csecsemő gondozása úgynevezett well-baby 
clinics rendszerben történik, ez lényegében megfelel a mi 
egészséges-tanácsadásunknak. A vizsgálatokat erre képzett, a 
mi védőnőinknek megfelelő nővér végzi, munkáját a GP ellenőr-
zi. Az oltásokat a nővér adja be, az oltási tervet a GP felügyeli. 
Ez fontos része az egészséges gyermekek ellátásának, amely-

nek során ha valamilyen eltérést észlelnek, gyermekorvoshoz 
irányítják a beteget.

Finnországban két területen szeretnének változatni. Egyrészt a 
GP-ktől hatásköröket kívánnak áthelyezni a gyermekorvosokhoz 
bizonyos betegségek túldiagnosztizáltsága, illetve nem megfele-
lő gondozása, követése miatt. Emellett nagyobb ellátási egysé-
geket szeretnének: jelenleg a körzeti rendelői ellátási egységeken 
belül a kis rendelői egységek nagyon felaprózottak, ezek méretét 
tervezik növelni, és ezen ellátási egységekhez minél több alapel-
látó gyermekorvost szeretnének allokálni, ezzel lakosságközelivé 
téve a gyermekek  elsődleges ellátását, illetve cél az is, hogy mi-
nél több gyermeket alapellátó gyermekorvos lásson el.

Szlovákiában 450 alapellátó gyermekorvos dolgozik. A rende-
lők felszerelésének kötelező része a CRP-készülék, opcioná-
lis tartozéka az otoszkóp és a vizeletvizsgáló automata. Min-
den felszerelést az ellátást biztosító alapellátó gyermekorvos 
finanszíroz. Nagyon ritka, hogy a rendelőben rendelkezésre áll 
spirométer vagy EKG-készülék,  csak azokban az esetekben, 
amikor az alapellátó szakorvos második szakvizsgával is ren-
delkezik (allergológia-immunológia, kardiológia, pulmonológia).

A kórházi és az alapellátó gyermekorvosok azonos szakképzés-
sel, szakvizsgával rendelkeznek, azonban a kompetenciáik kü-
lönböznek a gyógyszerfelírási megkötések és bizonyos labora-
tóriumi vizsgálatok elrendelésében (pl. prokalcitonin, antitireoid 
ellenanyagok, CT-vizsgálat, légzésfunciós vizsgálat).

A fent említett diagnosztikus limitációk miatt a krónikus beteg-
ségek diagnózisa és kezelése is nehézkessé válik az alapellátás 
keretein belül: allergiára csak antihisztamin írható, sem lokális, 
sem szisztémás szteroidkezelés nem indikálható, obezitás ese-
tén táplálkozási és viselkedésterápiás beavatkozások kezdhe-
tők, a többi krónikus betegség diagnózisa és terápiája az alap-
ellátásban nem végezhető.

Az orvosi egyetem elvégzése után általános orvosként enge-
délyezhető az orvosi tevékenység, a szakvizsga alapján kap-
ja meg a szakorvos a szakterületére a működési engedélyt.  
A gyermekgyógyászati szakvizsga négy év alatt szerezhető meg.

A szlovákiai gyermekalapellátás hasonló nehézségekkel küzd, mint 
a magyarországi, hasonló a felépítése is. Szlovákiában is nagy 
egészségügyi reform előtt állnak, de félő, hogy a kompetenciák bő-
vítésére és a személyi feltételek biztosítására tett kísérlettel elkés-
tek, a gyermekgyógyászati alapellátás az összeomlás határán áll.

A fenti körképből látható, hogy Európában különböző felépíté-
sű alapellátói rendszerek működnek, s megállapítható, hogy a 
megkérdezett országokban a törekvések az alapellátás meg-
erősítésére, az alapellátó gyermekorvosok kompetenciájának 
bővítésére irányulnak. 

A szlovák kolléga beszámolója alapján a kompetencia hiá-
nya és a nem megfelelő személyi feltételek miatt az ottani 
gyermekgyógyászati alapellátás az összeomlás határán van, 
a helyreállításhoz hatalmas erőfeszítések és hosszú évek kel-
lenek. Tekintettel arra, hogy a szlovákiai rendszer hasonlít leg-
inkább a magyarországi alapellátó rendszerhez, ez figyelmez-
tetés kell legyen részünkre, hogy az alapellátás mielőbbi át-
alakítása elkerülhetetlen és sürgető feladat.
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A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2022-ben is elké-
szítette az előző év magyarországi gyermekjogait elem-
ző jelentését. A jelentésből a minket, alapellátó gyer-
mekorvosokat érintő pontokat igyekszem kiemelni, fi-
gyelve arra, hogy elsősorban tényekre koncentráljak, ez 
a referátum nem kíván sem ideológiai, sem politikai vé-
leményt sugallni, tükrözni. 

Egy gyermekorvosi Facebook-csoportban olvastam a kérdést, 
miszerint ki vállalná, hogy ír egy összefoglaló cikket a Hinta-
lovon Alapítvány 2021. évről szóló gyermekjogi jelentéséről. 
Lelkesen mondtam igent, az elsődleges motivációm az volt, 
hogy emiatt végre elolvasok egy közel 60 oldalas gyermekjo-
gi jelentést, amelyet a referátum vállalása nélkül nem hiszem, 
hogy megtettem volna. Az olvasás során végig azokat az ada-
tokat, tényeket kerestem, amelyekkel jó tisztában lenni alap-
ellátó gyermekorvosként, illetve amelyek engem, gyermekjo-
gokban nemigen jártas embert megleptek, elgondolkoztat-
tak. Nem hallottam például soha a Barnahus-modellről, na-
gyon sok számomra új fogalommal, intézményrendszerrel is-
merkedtem meg, illetve több, ebben a témában végzett tanul-
mányt is elolvastam.

A Hintalovon Alapítvány jelentésének legfontosabb üzenetét, 
úgy gondolom, mindannyian sejtettük: 30 évvel a Gyermekjo-
gi egyezmény[1] aláírása után a gyermekjogok mindhárom pil-
lérével, a 3P modellel, a védelemmel (protection), az ellátás-
sal (provision) és a részvétellel (participation) is van bőven 
probléma. Számunkra talán a legfontosabb kiemelés, hogy 
gyermekjogilag is aggályos az egyre nagyobb számú betöl-
tetlen gyermekorvosi praxis, így egyre több településen nem 
jutnak a gyerekek a számukra optimális ellátási formához.  
A KSH-adatokra hivatkozó jelentés felhívja a figyelmet arra a 
tényre, hogy 2016-ban az alapellátó gyermekorvosi praxisok 
5%-a volt betöltetlen, s 2020-ra ez az arány 10%-ra emelke-
dett. Már ez is aggályos a szakemberek szerint, holott ők nem 
tudják, hogy milyen sok praxis alakult át – a KSH adatokat je-
lentősen finomítva – „vegyes körzetté”, csökkentve a betöltet-
len praxisok számát. Részben a COVID-19 hatására drámaian 
megemelkedett a mentális problémákkal küzdő gyermekek 
száma. A jelentős kapacitáshiány sokszor ellehetetlenítette 

az ellátást. További riasztó tény, hogy gyermekotthonokban 
10%-os, a speciális ellátást nyújtó gyermekintézményekben 
25%-os a munkaerőhiány. Az oktatásban, mind az óvodákban, 
mind a különböző szintű iskolákban egyre kevesebb a szak-
ember, sejthető, hogy a következő évi jelentésben még na-
gyobb hangsúlyt fog kapni a tanárok hiányából fakadó gyer-
mekjogi hatások kérdésköre. 

A jelentés az első fejezetében az általános, végrehajtási intéz-
kedéseket veszi sorra, számunkra a következő változások, il-
letve tények lehetnek érdekesek.

A gyermekvédelemben, ahol mi, alapellátó gyermekorvosok 
jelzőrendszeri tagok vagyunk, fontos, előremutató változás 
volt, hogy Magyarországon is elindult az Izlandról származó 
Barnahus-modell. A módszer lényege, hogy az igazságszol-
gáltatásba vagy a gyermekvédelem alá bármilyen ok miatt 
bekerülő gyermekek ideiglenes ellátása, meghallgatása gyer-
mekbarát környezetben, gyermekgondozásban, -ellátásban 
jártas, szakképzett személyzettel valósulhat meg, ezzel az 
eljárások során szerzett traumatizáció lehetőségét minima-
lizálni tudják. Minden vizsgálati fázis, orvosi vizsgálat, szak-
értői meghallgatás, pszichológiai segítségnyújtás, a gondo-
zás, megőrzés egy helyen zajlik, ami hatalmas lelki segítség 
az áldozattá vált gyermeknek. A program elsőként Szombat-
helyen indult, széles körű társadalmi és politikai támogatás 
mellett, jelenleg már Debrecenben is működik egy Barnahus-
intézmény. 

A 2017-től működő gyermekvédelmi hívószám sem tarto-
zik a széles körben ismert gyermekvédelmi lehetőségek közé. 
A +36 80 21 20 21-es, huszonnégy órában bárki által ingye-
nesen hívható számon akár anonim módon lehet bejelentést 
tenni bármilyen gyermekbántalmazás gyanúja esetén. Ezt 
jelzőrendszeri tagként mi, gyermekorvosok is használhatjuk.  
A Hintalovon-jelentésből az is kiderül, hogy 2021-ben 1499 ér-
demi megkeresés érkezett erre a telefonra. 

Egyértelműen pozitív változásnak tartható, hogy a válások 
során a szülői felügyelettel kapcsolatos eljárásokban csak ki-
rendelt szakértővel kerülhet sor gyermekek meghallgatására. 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2021-ben több jelen-
tést is kiadott, minket leginkább az iskolaérettséggel kapcso-

A VILáG EGYETEM  I  Dr. FáBián Dóra rovata

Dr. Király Balázs   I   házi gyermekorvos, Budapest 

Gyermekjogi státusz 
Összefoglaló Hintalovon alapítvány 2021-es gyermekjogi jelentéséről

1. A Gyermekjogi egyezmény máig a legszélesebb körben elfogadott nemzetközi emberi jogi dokumentum, amelyet mindeddig csupán egy ország nem fogadott el 
magára nézve kötelezőnek: az Amerikai Egyesült Államok. Magyarország 1990-ben írta alá a Gyermekjogi egyezményt, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette 
ki, így a rendelkezései a hazai törvényekhez hasonlóan hatályosak és érvényesek (UNICEF).
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latos jelentés érinthet, mely, egybehangzóan az Alkotmánybí-
róság döntésével, alaptörvény-ellenesnek véleményezte azt a 
rendelkezést, amely kizárta a 4 és 5 éves gyermekek eseté-
ben a felmentést óvodalátogatás alól, kiemelve, hogy az isko-
laérettség megállapítása elsősorban a szülő joga.

Napjainkban az online tér gyermekjogi, gyermekvédelmi kér-
déseivel is kötelező foglalkozni. A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság digitális szülőségről szóló kutatása is ezt 
a témát járja körbe. A 7–16 éves, tehát digitális önrendel-
kezéssel részben még nem bíró korosztály körében végez-
tek felmérést. Sok egyéb mellett kiderült, hogy a 11 évesek 
többsége és a 7–8 (!) éveseknek a tizede regisztrált a kö-
zösségi oldalakon. Pozitív tendencia, hogy az adatfelvétel 
során már kevesebb személyes adatot adnak meg a gyer-
mekek, de kifejezetten aggasztó, hogy minden negyedik re-
gisztrált kiskorúnak nyilvános a médiaadatlapja. A szülők 
10-ből 4 esetben nyilvánosan osztanak meg képet gyerme-
kükről, egyre növekvő veszélynek kitéve őket. 2017 és 2020 
között a duplájára nőtt a gyerekeket érő internetes zaklatá-
sok száma, a zaklatás célja leggyakrabban szexting és por-
nográfia volt.

A felmérésből kiderül, hogy 2020-ra majdnem a duplájára nőtt 
a 7–8 évesek telefonhasználata, átlagosan 10 éves korban 
kezdenek mobilozni a gyerekek, emellett hétköznap átlago-
san napi 3, hétvégén 5 órát ülnek képernyő előtt.

A koronavírus-járvány alatt felgyorsult a gyermekek körében 
is a digitalizáció, ezért a tudatos online szülői magatartás ér-
dekében számos program, kampány indult, a cél, hogy a szü-
lők tudatosan jelentősen csökkentsék a gyermekek digitális 
lábnyomát. 

Csupán statisztikai javulásnak tartható, hogy a KSH adatai 
szerint majdnem 10%-kal csökkent a veszélyeztetettként nyil-
vántartott gyermekek száma. Ennek okát a szakemberek ab-
ban látják, hogy a járvány miatt jelentősen csökkent a gyer-
mekvédelmi jelzések száma, a gyermekvédelmi intézmények 
terepmunkája is jelentősen korlátozott volt. A hatósági intéz-
kedést indokló ügyekben szinte minimális csökkenés mutat-
kozott, reméljük, ez azt jelzi, hogy a súlyosabb ügyek a lezárá-
sok alatt is felszínre kerültek. 

A veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásáról 2020. évi 
adatokat tár fel a jelentés. 17 930 esetben került véde-
lem alá kiskorú valamilyen családon belüli erőszak vagy 
konfliktus miatt. Konkrét fizikai bántalmazást 3499 eset-
ben, lelki bántalmazást 3078 esetben, szexuális bántal-
mazást 778 gyermek esetében szerepeltettek védelembe 
vételi okként. Megjegyzi a jelentés, hogy évről évre nő a 
szexuális visszaélések száma, amiről persze feltételezhe-
tő, hogy leginkább a jelzőrendszer érzékenységének válto-
zását jelenti, és sajnos még jóval több eset marad titokban, 
kiderítetlenül. Meglepően magas volt az iskolai bántalma-
zások száma, dacára a 2020. évben hangsúlyos online ok-
tatásnak. 

Mindenképpen jelentős előrelépésként, a múlttal való szem-
benézésként könyvelhető el az a múlt évben megjelent nyilat-
kozat, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adott 
ki, zéró toleranciát hirdetve mindennemű gyermekbántalma-
zás ellen. Ugyancsak üdvözlendő a Magyar Úszó Szövetség 
jelentése, melyben elsősorban Turi György edzői módszere-
it – melyben helye volt botnak, pofonnak – ítéli el, ezektől a 
múltbéli edzői túlkapásoktól elhatárolódik, az áldozatoktól bo-
csánatot kér. Egyben utal arra is, hogy a nyolcvanas-kilencve-
nes években szinte minden sportágban általánosak voltak a 
szigorú testi fenyítéseket is alkalmazó eljárások.

2021 márciusában az Európai Bizottság elfogadta a fogyaté-
kossággal élő személyek jogairól szóló, 2021 és 2030 közötti 
időszakra tervezett stratégiáját, mely a tisztességesebb élet-
minőség, az önálló életvitel kialakításának esélyeit hivatott javí-
tani. Gyermekorvosként elsősorban a kora gyermekkori neve-
lés és gondozás területén a befogadást segítő eszköztárat tar-
talmazó jelentést tarthatjuk kiemelten fontosnak, útmutatást 
adva az SNI-s gyermekek képzésében kialakult pedagógushi-
ány megoldására is. Mivel ez európai program, egyelőre nem 
várható hazánkban semmiféle tényszerű változás az amúgy is 
problémákkal küzdő oktatás területén. A EU-s stratégia tagor-
szági támogatást kér az inkluzív iskolák fejlesztéséhez, amivel 
Magyarországon a gyógypedagógus- és pedagógushiány, illet-
ve az alacsony normatív támogatás miatt még csak elvétve ta-
lálkozhatunk.

Meglepő jelenség volt számomra, hogy a 2021–2022-es tan-
évben jelentős mértékben emelkedett az SNI-s gyermekek 
száma.[2] Ennek hátterében azonban egyértelműen a közne-
velési törvény életkori szigorítása áll, miszerint minden, au-
gusztus 31-éig 6. évét betöltő gyereknek iskolába kell men-
nie. Azokban a családokban, ahol nemcsak a „nőjön, erősöd-
jön még egy évet” elv miatt tervezték a későbbi iskolakezdést, 
hanem valamilyen lemaradás, egyéb kézzelfogható probléma 
állt emögött, magasabb szintű szakember segítségére szorul-
va könnyebben vállalták az SNI-s státuszt a gyermekük érde-
kében.

A 2021-es év pozitív gyermekjogi hírei közé tartozik az 
Autisták Országos Szövetsége által életre hívott DATA app-
likáció megjelenése. A rendszer jelentős segítséget nyújthat 
az autizmusspektrum-zavarral élő embereknek, és már óvo-
dáskortól használható, segítve a mindennapokat és növelve a 
felhasználó önállósági szintjét. „Az applikáció ösztönzi a fel-
használót arra, hogy minél önállóbban és pontosabban hasz-
nálja a megtervezett tartalmakat, ami végigvezeti őket akár 
egy teljes napon, de segít abban is, hogy a környezet megér-
tőbb és együttműködőbb legyen. A DATA applikáció, bár köz-
vetlenül az autista személyek támogató eszköze, komoly se-
gítség azoknak is, akik a mindennapokban mellettük vannak, 
támogatják őket. Ennek segítségével tud kooperálni velük a 
környezetük, hiszen bárki számára értelmezhetőek az appli-
kációba betöltött információk” – olvasható az Autisták Orszá-
gos Szövetségének honlapján.

2.  A KSH adatai szerint a 2020–2021-es tanévben 93 736 főt tartottak nyilván, a 2021–2022-esben pedig már 100 286 főt.
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Úgy gondolom, hogy alapellátó gyermekorvosként külö-
nösen fontos lenne ismernünk az ilyen tartalmú fejleszté-
seket. Már csak azért is, mert autizmusspektrum-zavarral 
küzdő gyermek vizsgálata során is tudnák használni, akár 
anamnesztikus adatok gyűjtésére, akár arra, hogy visszajel-
zést kapjunk a vizsgálat során átélt élményekről. 

Könnyen érthető módon a 2021. évi jelentés külön fejezetben 
foglalkozik a COVID-19 hatásaival. A 2020-as variánsok ke-
vésbé fertőzték a gyerekeket, de ebben jelentős szerepe le-
hetett a közösségek lezárásának is. 2021-ben viszont jelen-
tősen emelkedett a koronavírus-fertőzött gyermekek száma, 
leginkább a 10–14 éves korosztályban. A halál pillanatában 
16 gyermek volt COVID-19-fertőzött, természetesen nehéz ér-
tékelni az ok-okozati viszonyokat. 

A gyermekpszichiátriai esetek száma 2021 őszére megnőtt, 
sajnos növekedett az önsértő és szuicid kísérletek száma is. 
Az SOS Gyermekfalvak felmérése alapján a szülők 67%-a 
szerint gyermeküket szokatlan fáradtság, 65% szerint tartós 
üresség- és szomorúságérzés, 53% szerint alvászavar jelle-
mezte. Általánosan elfogadott vélemény, hogy a legnagyobb 
nehézséget az okozta, hogy a korlátozások miatt nem talál-
kozhattak, szórakozhattak barátaikkal, társaikkal.

A KSH-adatok alapján a tinédzserterhességek száma mi-
nimálisan csökkent: 2016-ban ezer azonos korú lányra 12 
szülés jutott, ez az adat 2020-ban 10 volt. Ez szám szerint 
1800 olyan újszülöttet jelentett, akinek 18 éves kornál fiata-
labb édesanyja volt 2020-ban. Ugyanilyen tendencia figyel-
hető meg az abortuszok számában is, szerencsére csök-
kent, 2020-ban 13 terhességmegszakítás jutott ezer fiatal-
korú lányra, a 2016-os 16-hoz képest ez érdemi csökkenés-
nek tartható. 

A pandémia miatt sok, korábban személyes tevékenység 
szorult az online térbe. A gyerekek jóval több időt töltöttek 
képernyő előtt, külön kiemelendő, hogy átlagban heti 8 órát 
csak videójátékokkal foglalkoztak. 

A KSH által 2019-ben végzett Európai lakossági egészségfel-
mérés (ELEF) adatai 2021-ben váltak megismerhetővé. A do-
hányzásra vonatkozó adatok szerint a 15–17 évesek 15,1%-a 
dohányzik. 9,4%-uk napi rendszerességgel gyújt rá, 5,7%-uk al-
kalmanként. A 15–17 évesek 21%-a a hét egy napján sem vé-
gez 10 percet meghaladó testmozgást. 

2021-ben az Európai Bizottság elfogadta a Gyermekgarancia 
programot, elsősorban a gyermekszegénység és a kirekesztés 
problémáinak megoldására. Magyarországon a gyerekek 21,7%-
át érinti a szegénység és a társadalmi kirekesztés. Ezen a szá-
mon feltehetően a koronavírus-járvány vagy akár az idei év törté-
nései jelentősen rontottak, rontanak. A hátrányos gyermekek le-
maradását a digitális oktatás bevezetése tovább gyorsította. Se 
a tárgyi eszközök, se az internetelérhetőség nem állt rendelke-
zésre. Ezt súlyosbította, hogy ezekben a családokban a szülői di-
gitális kompetencia is jócskán elmarad az átlagtól.

A gyerekek a hazafias és honvédelmi nevelésére egyre több 
létesítményt fejlesztenek. Fontos megjegyezni, hogy ezeket 
a programokat még az ukrajnai háború kitörése előtt dolgoz-
ták ki. 2021-ben adták át a tervezett öt sportközpont közül 
az elsőt, az újfehértói létesítményben a lövészetre helyezik a 
hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan a jelentés kiemeli, hogy míg 
a sportcsarnokok száma a 2011-től 2020-ig tartó tíz évben 
1279-ről 1357-ra nőtt, az iskolai sportköri munkában részt 
vevő tanulók száma a negyedére, az iskolai sportegyesüle-
ti munkában részt vevő tanulók száma pedig közel a felére 
csökkent. A testnevelést és sportot tanító pedagógusok szá-
ma az utóbbi húsz évben a negyedével csökkent. 

A 2021-es évben is rengeteg menekülő, migráns család ér-
kezett az országhatárra. Ebben az évben összesen 8 mene-
kültet engedtek be nagykövetségi eljárás keretében hazánk-
ba, köztük 4 gyermeket, ezzel szemben 72 000 visszakénysze-
rítés történt. Ideiglenes hatállyal több kísérő nélküli fiatalko-
rút helyeztek el a bizonytalan sorsú fóti gyermekközpontban, 
számukra a kormányhivatal gyámot rendelt ki. 

2021-ben csökkent a jogerősen elítélt fiatalkorúak száma. 
Szerencsére évről évre csökken a büntetés-végrehajtási inté-
zetbe kerülő fiatalok száma. 

Számomra az 55 oldalas jelentésből az olvasottak voltak a ki-
emelendők. Mivel gyerekekkel foglalkozunk, fontos, hogy alap-
vető tényekkel, fogalmakkal tisztában legyünk. A cikk írása köz-
ben sokat tanultam, remélem, hogy sikerült a bevezetőben le-
írt alapelveknek megfelelve ismeretet terjeszteni. Meggyőződé-
sem, hogy akár csak fentiek olvasása után is egyértelművé vá-
lik sokunk számára, hogy mi, alapellátó gyermekorvosok is fele-
lősek vagyunk a gyermekek jogaiért. 

Igazolt CoVID-19-fertőzött 0–17 évesek száma (Adatok forrása: Nemzeti Népegészségügyi Központ) 
0–2 éves 3–5 éves 6–9 éves 10–14 éves 15–17 éves

Igazolt COVID-19-fertőzöttek száma
2020 868 1063 2866 9478 7422

2021 8220 9570 21014 34463 22727

Ezer azonos korúra jutó fertőzöttek száma
2020 3 4 8 19 26

2021 29 34 58 70 79
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Kedves Házi Gyermekorvos Kollégák!

Azok, akik az alapellátó praxisukat és egyéb egészségügyi, 
illetve esetlegesen más tevékenységüket ellátó egyéni vagy 
bt.-s vállalkozásukat adózási szempontból ebben az évben 
és még most is a 2022. augusztus 31-éig hatályos „régi” 
katatörvény[1] szabályai szerint rendezték, azaz tettek eleget 
adófizetési kötelezettségüknek, 2022. szeptember 1-jétől a 
korábbi szabályok szerint, azok megváltozása, megszűnése 
miatt, ezt már nem tehetik meg.

A 2022. szeptember 1-jétől hatályos „új” katatörvény[3] egy 
teljesen új, önálló jogszabály, tehát nem a „régi” törvényt 
módosították.[2]

Fontos rögzíteni, hogy a katás adózási szabályok válto-
zása kizárólag azokat érinti, akik egyéni vállalkozóként 
vagy betéti (esetleg közkereseti) társaság keretében vé-
gezték (végzik jelenleg) a tevékenységüket, és a katás 
adózási formát választották korábban. Minden más gaz-
dálkodási formát, és az e gazdálkodási formát alkalma-
zók közül is azokat, akik nem a katás adózást alkalmaz-
zák, nem érintik a szóban forgó jogszabályváltozások.

Az „új” katatörvény 1. §-ának (1) bekezdése és 2. §-ának 1. 
és 2. pontja egyértelműen rögzíti, hogy 2022. szeptember 
1-je után csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozók választ-
hatják a katás adózási formát.[4] Tehát a törvény a hatályba-
lépésétől kezdve a betéti és közkereseti társaságokat (bt. és 
kkt.) már itt kizárja azok közül, akik ezt az adózási formát vá-
laszthatják. Kiesnek a részfoglalkozásúak is a kata választ-
hatóságából, hiszen nem főállású egyéni vállalkozók, ez azo-
kat érintheti, akik esetleg a praxist ellátó társas vállalkozás 
(kft.) mellett külön, részállású egyéni vállalkozásként látták 
el egyéb egészségügyi tevékenységeiket (ügyelet, helyette-
sítés, szakrendelés stb.).

A fentiek mellett az „új” kata törvény 5. §-a (1) g) pontja[5] 
tartalmazza azt a szabályt, mely miatt az egyéni vállalkozó, 
pontosabban a főfoglalkozású egyéni vállalkozói formát vá-
lasztó házi gyermekorvosok sem választhatják a katás adó-

zási formát. Itt a jogszabály nem teszi lehetővé a katás adó-
zási forma választását azoknak a vállalkozásoknak, ame-
lyeknek az adózás rendjéről szóló törvény (Art.)[6] szerinti ki-
fizetőtől származik bevételük. Az Art. a kifizető[7] definíciójá-
ban elsőként a belföldi illetőségű jogi személyt említi. Ebbe 
a csoportba tartozik a NEAK is, és bármilyen állami, önkor-
mányzati vagy magánegészségügyi szolgáltató, szinte min-
denki, akitől egy alapellátó házi gyermekorvosnak bevétele 
származhat – csak a NEAK által nem finanszírozott ellátá-
soknak a betegnek számlázott bevételei vannak ezen a kö-
rön kívül. Vagyis a közszájon forgó megfogalmazással ellen-
tétben nemcsak az számít, akinek ténylegesen számlát ál-
lít ki a vállalkozás, hanem minden nem magánszemélytől 
származó bevétel, a praxisműködés alapját képező NEAK-
finanszírozás is.

A fentiek alapján tehát megalapozottan kimondható, hogy 
a házi gyermekorvos kollégák a katás adózási módot 
2022. szeptember 1-jétől nem választhatják. A szóba jö-
hető adózási módok:

• mind az egyéni vállalkozók, mind a gazdasági társa-
sági formák (bt.-k) esetében az általános szabályok 
szerinti (nem kedvezményes) adózás (vállalkozói szja 
egyéni vállalkozóknak, illetve társasági adó a bt.-k 
esetében) a hatályos költségelszámolási szabályok fi-
gyelembevételével,

• az egyéni vállalkozóknak az átalányadózás,
• a gazdasági társaságoknak a kisvállalati adó (kiva).

Ennél konkrétabbat azért nem lenne helyes javasolni, mert 
az optimális választás megtalálása olyan sok tényezőtől 
függ, hogy gyakorlatilag ahány vállalkozás érintett, annyi-
féle szempont alapján kell meghozni a döntést. Az azért 
látható, hogy a kiadások között az alapellátó praxisok-
ban általában magas a személyi juttatások aránya, és ez 
a bértámogatás miatt még 2023 januárjában növekedni 
is fog. Az átalányadózási bármely egészségügyi tevékeny-
ség esetén a teljes bevétel 40%-a feletti részére kötelező-
en összesen 46,5%-nyi járulékot (15% szja-t; 13% szochót; 
18,5% tb-járulékot), illetve adót kell fizetni, mert ez az 

Tájékoztató a kisadózó  
vállalkozások tételes adója (kata) 
2022. szeptember 1-jei változásáról

JOGSEGÉLYSZOLGáLAT  I  Dr. losonczi lászló rovata

Bíró László  I  a HGYE gazdasági tanácsadója,   Dr. Pejtsik Petra  I  a HGYE feb-elnöke,   Dr. Szalma Tibor  I  a HGYE jogi tanácsadója
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egyéni vállalkozó személyes jövedelmének minősül. Így a 
40%-os költségsávba kellene beleférnie az összes rende-
lői költség mellett az asszisztens teljes (szuperbruttó) bé-
rének is. Mindezek miatt valószínűleg ez csak keveseknél 
lesz optimális adózási forma, inkább csak az esetlegesen 
a praxistól független egyéb szakmai tevékenységek ellátá-
sára alapított egyéni vállalkozásban vagy olyan alapellátó 
praxisnál jön szóba, ahol az önkormányzat nagy részben 
átvállalja a rezsiterhet, és fiatal – tehát alacsony össze-
gű bértámogatásban részesül – az asszisztens. Ráadásul 
az átalányadózás esetén éves bevételi korlát is van, ennek 
átlépése után szintén nem választható ez az adózási for-
ma, így emiatt külön előzetes kalkuláció szükséges. A be-
vételi korlát összege 2022-ben évi 24 millió forint, de a mi-
nimálbérhez van kötve, így a pillanatnyi összege jó esély-
lyel akkor sem lesz érvényes 2023-ban, ha a szabályozás 
egyébként nem változik.

A legfontosabbnak azt gondoljuk, hogy minden kolléga, akit 
érintenek a változások, minél hamarabb forduljon a köny-
velőjéhez, és beszélje át vele a gazdálkodásával kapcsola-
tos új adózási környezetet, illetve az ezzel kapcsolatos teen-
dőket. Amennyiben nem volt eddig könyvelője, akkor nagyon 
javasolt, hogy minél hamarabb válasszon egyet, akivel át-
beszélheti a helyzetet, a választási lehetőségeket és a te-
endőket. Ez utóbbi esetben annál sürgősebb a gyors cselek-

vés, mert a könyvelői társadalom nincs felkészülve új ügyfe-
lek tömeges fogadására.

A fentiek mellett még egy szempontot javaslunk megfon-
tolásra. Az egyéni vállalkozó és a betéti társaság beltag-
ja, valamint a közkereseti társaság tagja teljes személyes 
vagyonával felel a vállalkozás tevékenységéért, illetve an-
nak esetleges negatív következményeiért, a korlátolt fele-
lősségű társaság esetében a tag kötelezettsége a társa-
sággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a tár-
sasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű 
szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – a 
Ptk.-ban szabályozott egyes kivételekkel – a tag nem köte-
les helytállni. Ennek természetesen ideális esetben nincs 
gyakorlati jelentősége, de például egy esetleges polgári pe-
res vagy közigazgatási eljárásban azért fontos lehet. Tehát 
ha már úgyis hozzá kell nyúlni a működéshez az adószabá-
lyok változása miatt, és ha már úgyis könyvelőre van szük-
ség a sokkal bonyolultabbá váló szabályozási környezet 
miatt, lehetséges, hogy érdemes elgondolkozni a vállalko-
zási forma megváltoztatásán – még akkor is, ha a kft. ala-
kításának külön szabályai vannak, és mindenképpen egy 
külön jogi folyamatot kíván, annak minden anyagi és gya-
korlati, kivitelezési terhével.

hivatkozott jogszabályhelyek szövege és kiegészítő magyarázatok

 1.  A jelenleg hatályos „régi” katatörvény a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kis-
vállalati adóról. Ennek a hatálya a katás adózási formát választó vállalkozások tekintetében 2022. augusztus 31-én 
megszűnik.

 2. Az eligazodást és a keresést nem segíti, hogy a régi törvény címéből, a szeptember 1-től hatályos szövegből sem vet-
ték ki a „kisadózó vállalkozók tételes adójáról” szöveget, amit internetes kereséskor érdemes figyelni, de a katára vo-
natkozó szabályokat ettől az időponttól kezdve törölték, onnantól kezdve a hatályos állapotot mutató internetes kere-
sők ezeket a szabályokat nem fogják mutatni (néhány, az adónemek közötti áttérést szabályozó technikai paragrafus 
kivételével). Maga a törvény azonban továbbra is megmarad, csak már kizárólag a kisvállalati adót választó adózók-
ra fog vonatkozni.

 3. A 2022. szeptember 1-jétől hatályos „új” katatörvény a 2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójá-
ról. Ez az előzőek értelmében egy teljesen új, önálló jogszabály, nem a régi módosítása.

 4. „Új” katatörvény, 1. § (1): „A főfoglalkozású egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. 
évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alap-
ján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének választása és jogosultsága esetén e törvény szabályai 
szerint tehet eleget.”

  „Új” katatörvény, 2. §: „E törvény alkalmazásában 

1. egyéni vállalkozó: az Evectv. szerinti egyéni vállalkozó; 

2.  főfoglalkozású egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi fel-
tételek bármelyikének: 
a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás 

megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani, 
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Egyesületünk gyakran kap kollégáktól megkeresést jogi, 
szakmai kérdésekben, és igyekszünk rövid határidő-
vel megválaszolni őket. Az alábbi kérdés, úgy gondoljuk, 
nemcsak az adott kórkép vonatkozásában fontos, ha-
nem az összes kórkép vonatkozásában, amelynél a gyod 
igénylésének lehetősége felmerülhet, ezért tesszük közre 
az összegfoglalót.

„Pár hónapja kezdtem gyermek-háziorvosként dolgoz-
ni. Jelenleg még ismerkedem az ellátást érintő papírok 
intézésével. Azt érzem, van újdonság bőven, és sokszor 
ellentétes információkat kapok. A gyodigényléssel kap-
csolatban szeretnék tanácsot kérni. Egy 7 évet betöltő, 
autizmus miatt gondozott gyermekről lenne szó, akinek, 
kapott információim szerint, ehhez a jogosultságot jelen-
leg már a háziorvos határozza meg, állítja ki a szükséges 
papírt. Nekem kell meghatároznom a jogosultságot? Ha 
igen, mi alapján kell ezt tennem? Milyen tényezőt kell fi-
gyelembe vennem ilyen helyzetben?”

Ki jogosult a gyermekek otthongondozási díjára?
A vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő is jogosult a 
gyodra, ha tartós betegségből vagy fogyatékosságból ereden-
dően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. Ha a szü-
lő meghalt, vagy szülői felügyeleti joga szünetel, netán meg 
van szüntetve, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásá-
ban a saját egészségi állapotára figyelemmel szakértő által 
megállapítva akadályozottá vált, de a szülő jogosultságát ko-
rábban kimondták már, akkor a gyermekkel egy háztartásban 
élő hozzátartozója is jogosult lehet a gyodra. Egy jogosult egy 
időben csak egy gyermek után vehet fel támogatást, de kérhe-
ti, hogy többi gyermekére való tekintettel az összeget emeljék 
a másfélszeresére.

Ki számít önellátásra képtelennek, súlyosan fogyatékosnak 
és tartós betegnek? 
A vonatkozó jogszabályok alapján önellátásra képtelen az, aki 
szakértő szakvéleménye által megállapítva tartós és állandó 
ápolásra, gondozásra szorul.

Ki jogosult gyodra?
JOGSEGÉLYSZOLGáLAT  I  Dr. losonczi lászló rovata

Dr. Rósa Ágnes  I  házi gyermekorvos, a HGYE alelnöke, Szeged

b)  a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. 
törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,

c)  a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján 
külföldön biztosított személynek minősül”,

 és még a d)–j) pontok alá esők is idetartoznak. (Nem gondoljuk tipikusnak vagy valószínűnek, hogy ezek érin-
tenék a házi gyermekorvosok körét.)

5. „Új” katatörvény, 5. § (1): „A kisadózói adóalanyiság megszűnik
 […]

g)  a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifi-
zetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó be-
vételt, továbbá a fizetési számlán jóváírt kamatot.”

 6. A 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 7. Art., 7. §, Értelmező rendelkezések:

E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok al-
kalmazásában

[…]
31. kifizető:
a)  az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső 

jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján 
teljesíti”.
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Tartósan beteg az, aki egészségi állapotából eredendően vár-
hatólag több mint 3 hónapig ápolásra, gondozásra szorul.

Súlyosan fogyatékos, az akinek

a)  segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható mó-
don látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként 
minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizá-
rólag tapintó, halló életmód folytatására képes,

b)  hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hal-
lás útján való megértésére és spontán elsajátítására se-
gédeszközzel sem képes, és halláskárosodása miatt a 
hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c)  értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati ká-
rosodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 14. 
életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség mi-
att középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá 
aki IQ-értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő 
(pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai 
tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak 
minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0, F84.9),

d)  mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan 
mértékű, hogy helyváltoztatása meghatározott segéd-
eszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy 
állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel 
sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására 
nem képes.

Milyen betegségek és BNo-kódok jelentenek súlyos fogya-
tékosságot?
Megtalálhatók az 5/2003. ESzCsM rendelet 1. számú mellékle-
tében: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300005.

Mikor nem kaphat gyodot a szülő?
a)  A gyermek 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyin-

tézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos 
szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben 
vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos 
intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési 
intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappa-
li képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a közneve-
lési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézmény-
ben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtarta-
mot nem haladja meg, vagy az óvoda vagy a nappali el-
látást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illet-
ve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségé-
nek időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, 
vagy a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény lá-
togatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intéz-
mény igénybevétele csak a szülő rendszeres közremű-
ködésével valósítható meg.

b)  A gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint a nem a 
gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre te-
kintettel folyósított csecsemőgondozási díj (csed), gyer-
mekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellá-
tás (gyes), továbbá a tartós ápolást végzők időskori támo-
gatása kivételével rendszeres pénzellátásban részesül, és 
annak összege meghaladja a gyermekek otthongondozási 
díjának összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a 
gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtarta-
ma alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási 
jogviszony alapján keresőképtelenné válása esetén folyó-
sítanak.

c)  Ha az igénylő szakiskola, középiskola nappali rendszerű 
képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nap-
pali képzésben részt vevő hallgatója.

Megszüntetik az ellátás folyósítását továbbá, ha a szülő nem 
teljesíti az ellátási kötelezettségét, vagy ha a gyermek már 
nem számít önellátásra képtelennek, illetve ha a gondozott 
gyermek elhalálozik.

A gyod nyugdíj, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás 
mellett is felvehető.

hogyan igényelhető a gyod?
2019. január 1-jétől a járási hivatalhoz kell kérelmet benyújtani 
a gyod megállapítása iránt.

A kérelemhez csatolni kell: 
• 6 év alatti ápolt gyermek esetében a magasabb össze-

gű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jo-
gosult szakorvos szakorvosi véleményét az ápolt gyer-
mek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotá-
ról, illetve önellátási képességének mértékéről,

• 6. életévét betöltött ápolt gyermek esetében a házior-
vos vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy az 
ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan be-
teg,

• ha a gyermek oktatási intézménybe jár (óvoda, közne-
velési, felsőoktatási intézmény), az intézmény vezetőjé-
nek igazolását az intézményben való tartózkodás idő-
tartamáról.

6. életévét betöltött ápolt gyermek esetében nem kell csatol-
ni a kérelem mellé a háziorvos igazolását, ha az ápolt gyer-
meknek fogyatékossági támogatásra, vakok személyi já-
radékára vagy rokkantsági járadékra való jogosultsága áll 
fenn.

https://csaladitudakozo.kormany.hu/nyomtatvanytar
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