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Mutatis mutandis

Felvetôdhet a kérdés, hogy idôrôl idô-
re miért adunk betekintést más orszá-
gok gyermekorvosi ellátórendszeré-
nek gondjaiba. Hiszen annyira eltérôek 
a képzési rendszerek, más a termino-
lógia és fôleg a finanszírozás, hogy a 
hazai viszonyokra az ottani helyzetfel-
mérések, problémamegoldások tanul-
ságai csak igen korlátozottan érvénye-
síthetôk. Bízunk azonban abban, hogy 
nem haszontalan idônként körülnézni 
a világban. Az alábbiakban kivonato-
san ismertetjük a német gyermekor-
vosi egyesület újságjában (BVKJ Kin-
der- und Jugendarzt) Andreas Sprinz 
által összefoglalt új gyermekgyógyá-
szati továbbképzési modell fontosabb 
elemeit. 

 GYERMEKGYÓGYÁSZATI

SZUBSPECIALITÁSOK 

2009 végére befejezôdött a német szak-
képzési, továbbképzési rendszer átalakítá-
sa. Az új továbbképzési modell az eddigi 
neonatológiai és gyermekkardiológiai 
szub specialitások mellé még további hét 
gyermekgyógyászati szubspecialitás és ki-
egészítô ráképzési igazolás megszerzésé-
nek lehetôségét teremtette meg. A praxi-
sokban tevékenykedô gyermekorvosok 17 
százaléka, míg a klinikákon dolgozó gyer-
mekgyógyászok 34 százaléka, összessé gé-
ben a német egyesület tagjainak 20 száza-
léka rendelkezik legalább egy ráépített 
szak vizsgával vagy licenccel.

A SZUBSPECIALITÁSOK HELYE A 

GYERMEKORVOSI ELLÁTÁSBAN

A gyermekgyógyászati szubspecialitások 
képzésének újragondolásával azok szere-
pét, finanszírozását is újra kell fogalmazni 
mind a praxisokban, mind a klinikai szak-
rendeléseken. A gyermekorvosi szubspeci-
alitások képzését, a kiegészítô továbbképzé-
seket csak a házi (elsôdleges) gyer mek orvosi 
ellátással együtt mint egységes gyermek-
gyógyászati ellátórendszert lehet vizsgálni 
és tervezni.

A német szakmapolitikának ahhoz, 
hogy a gyermekek és ifjúkorúak ellátórend-
szere mûködôképes legyen, a következô 
kér désekre kell sürgôsen választ keresni:

új gyermekorvosra lesz szükség a jövô-
ben?

gyermekgyógyász szubspecialistát igé-
nyel a gyermekek és a serdülôk ellátása?

-
ügyi rendszerben az elsôdleges ellátást 
végzô általános gyermekgyógyászattal 
összhangban mûködô gyermekgyógyá-
szati szubspecialitások?

ELLÁTÁSPIRAMIS 

A gyermekek és a serdülôkorúak orvosi 
ellátása Németországban is több szakterü-
letre támaszkodik. A gyermekek háziorvo-
si ellátását ott is részben „általános szak-
orvosok”, háziorvosok végzik. A minôségi 
gyermekorvosi gondozásban azonban 

olyan speciális prevenciós, fejlôdésneuro-
lógiai, gyermekallergológiai, szociálpediát-
riai problémamegoldások és módszerek is 
döntô szerepet játszanak, amelyek kizáró-
lag a gyermekgyógyászati továbbképzések 
tananyagának részét képezik. Ezért a gyer-
mekek orvosi ellátásának minôségét elsô-
sorban úgy lehet javítani, a gyermekek 
jo gos igényeit kielégíteni, ha a jövôben az 
ellátás részterületein is a gyermekorvosok 
veszik át a fôszerepet.

A speciális gyermekgyógyászati ellátás 

nyolc szubspecialitásra épül, kiegészítve az 
olyan szakmákat átfogó jártassággal, mint 
például az allergológia.

Az ambuláns szakorvosi ellátást olyan 
határterületi szakmákkal és azok szubdisz-
ciplínáival kell kiegészíteni, mint a gyermek-
audiológia, ortopédia, radiológia, gyer-
mek pszichiátria és pszichoterápia.

A 1. táblázat oszlopaiban a gyermek-
gyógyászat fejlôdése során történetileg 
kialakult struktúra és a lakóhely közeli el-
látás törvényben biztosított igénye egya-
ránt megmutatkozik. Az egyes szakterüle-

tek ellátásban elfoglalt helyének meg-
határozásához az ellátáspiramis csak mint 
általános modell használható. Ez a modell 
az ellátás bázisának a házi gyermekorvosi/

háziorvosi ellátást, az ellátórendszer leg-
magasabb szintjének pedig a legmagasab-
ban specializált szakellátást tekinti.

A felnôttellátáshoz hasonlóan, a gyer-
mekgyógyászatra is igaz, hogy szakorvosi 

ellátásokat a praxisokban és a kórházak 

1. táblázat

Forrás: BVKJ Kinder- und Jugendarzt 9/09.40.(58.) p. 601-604.
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1. ábra   Ellátáspiramis. A területi és a kórházi orvosok részaránya a gyermekek ambuláns ellátásában

ambulanciáin egyaránt végeznek. A speci-
alizált gyermekgyógyászati ellátásban a 
területen és a kórházakban dolgozó orvo-
sok különbözô arányban vesznek részt. 
A szakrendeléseken dolgozó szakorvosok 
többsége általános gyermekorvosként is 
dolgozik. A magas progresszivitási szintû 
speciális ambulanciák több régió feladata-
it ellátva a nagyobb klinikákra telepítve 
mûködnek. (1. ábra)

A német gyermekorvosi egyesület egyik 
alapvetô célja a lakóhelyközeli általános 
gyermekorvosi ellátás biztosítása. Ez a sta-
bil bázis több szempontból is elengedhe-
tetlen feltétele egy jól mûködô ellátási pi-
ramisnak, többek között azért, mert egy 
gyermekgyógyászati szubspecialitásra tar-
tozó klinikai probléma az általános gyer-
mekgyógyászati ellátásban valamiféle elô-
szû rést igényel. Nem minden fejfájás ese-
tében szükséges ugyanis gyermek neuro-
lógiai kivizsgálás, ugyanakkor egy súlyos, 
ro ham szerûen jelentkezô betegségben 
szenvedô gyermeknek könnyen elérhetô 
gyermek-ideggyógyászati ellátást kell biz-
tosítani. Ez a szelekció csak stabil általános 
gyermekgyógyászati alapokon valósítható 
meg, mert ennek hiányában a gyermekor-
vosi szubspecialitások túlterhelése miatt, 
azok elérhetôségében súlyos zavarok kelet-
kezhetnek. A házi gyermekorvosi ellátás 
biztosítása ezért éppolyan fontos, mint a 
szubspecializált gyermekgyógyászati szol-
gáltatások kiépítése.

Fontos körülmény a tervezésben az is, 
hogy a praxisokban majdnem kétszer any-
nyi szubspecialista gyermekorvos tevékeny-
kedik, mint a klinikákon. Ezzel a területen 
dolgozó ambuláns szubspecialista gyer-
mekorvosok csoportja számszerûen illesz-
kedik az ellátás igényeihez. 

Az ellátás szerkezetérôl folytatott vitá-
ban ezt a két szempontot figyelembe kell 
venni. Ha a különbözô ellátási szintek hely-
zetének megvitatása elmarad, akkor a be-
tegellátás terhei alatt az egész ellátási pi-
ramis összeomolhat.

DIFFERENCIÁLT TERVEZÉS

Az általános gyermekgyógyászat, de a spe-
ciális gyermekgyógyászat szakterületein 
sem hajtják azonban végre megfelelô dif-
ferenciáltsággal a terület és a kórházak 
szakorvosi álláshelyeinek betöltését. Ez – 
többek között – az ellátórendszer átstruk-
turálódását eredményezheti. Példa erre, ha 
egy megüresedett házi gyermekorvosi ál-
láshelyre olyan orvost szerzôdtetnek, aki a 
továbbiakban a kórházi centrum szubspe-
cialistájaként tevékenykedik. Így a pénz is 
átkerül az általános gyermekorvosi ellátás-
ból a speciális gyermekgyógyászati ellátás-
ba, a betegek és a rendszerben maradó 
általános gyermekorvosi praxisok hátrányá-
ra. Ez a folyamat persze fordítva is megtör-
ténhet. Ezért csak a különbözô ellátási 
szintek szükségleteinek differenciált terve-
zése eredményezheti azt, hogy megfelelô 

számú általános gyermekorvos és gyermek-
gyógyász szubspecialista kerüljön egy-egy 
területre. A tervezés folyamatában nem-
csak az egyes gyermekgyógyászati szub-
spe cialitások képviselôinek, hanem az 
egész gyermekgyógyászat szakmai közös-
ségének is részt kell vennie. 

A szükségletek felmérésekor és a terve-
zésben is figyelembe kell venni, hogy a 
közeljövôben a gyermekgyógyász kollégák 
jelentôs része kiválik az aktív munkából, 
szinte a robbanásig feszítve ezzel a praxisok 
betöltésének, és az állások utódlásának 
gondjait. Ezért vonzó továbbképzési lehetô-
ségeket kell biztosítani a klinikákon és a 
praxisokban dolgozó, az általános gyer-
mekgyógyászat és a különbözô gyermek-
gyógyászati szubdiszciplínák terén jártas-
ságot szerezni kívánók számára. Így le hetne 
megelôzni azt, hogy a jövôben az egyes 
szakterületeken szakemberhiány vagy túl-
kínálat jöjjön létre. A szükségletek ponto-
sabb felmérésébe a német orvosi kamarát 
és a szakmai érdekvédelmi szervezeteket is 
be kell vonni.

Itt az ideje egy, a finanszírozást is ma-
gában foglaló, a szükségletekhez igazodó 
tervezésnek, mert az általános gyermekor-
vosok és a gyermekgyógyász szubspecia-
listák iránti igényeket csak így lehet kielé-
gíteni.

AZ EREDETI CIKKET KÁLMÁN MIHÁLY ISMERTETTE

Forrás: BVKJ Kinder- und Jugendarzt 9/09.40.(58.) p. 601-604.


