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Elejétől a végéig

PREVENCIÓTÓL A LÁZCSILLAPÍTÁSIG

A 15. alkalommal megrendezett Kávészünet-konferencia nyitó 
elôadása dr. Somhegyi Annamária tolmácsolásában hangzott el. 

Témája minden iskoláskorú gyermekkel fog-
lalkozó szakembert érint: a mindennapi test-
nevelés bevezetésével szerzett tapasztalatok-
ról, a további teendôkrôl szólt. A rendelkezés 
jelentôsége nem kérdéses, fontossága vitat-
hatatlan. A feltételek megléte önmagában 
még nem elég a színvonalas munkához, a 
szakmai ellenôrzés ezen a területen is elen-
gedhetetlen. A hagyományos tornaórák he-
lyett akár arra is lehetne lehetôség, hogy a 

napi testmozgás egyik alternatívájaként a táncos mozgásformák 
valamelyikét (néptánc, társastánc) építsük a tanrendbe. Hangsú-
lyozta az elôadó a testnevelôk felelôsségét is, hiszen sokféle gyer-
meket kell napi szinten megmozgatni, aminek összehangolása 
nem kis feladat. A Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazga-
tója felhívta figyelmünket arra, hogy nem vezet célra a testneve-
lés alóli tartós felmentés. 

A vakcinológiai elôadások sorát dr. Mészner Zsófia nyitotta. 
Elôadásában a Pneumococcus elleni védekezés hazai helyzetét 

vette górcsô alá. A népegészségügyi je len tô-
ségû, széles körû védettség kialakításában a 
13-valens vakcina bevezetésével kiemelke-
dôen jó eredményeket értünk el. Az invazív 
betegségek kialakulásáért továbbra is a már 
jól ismert szerotípusok a felelôsek, a szerocso-
portok aránya a védôoltási programok ellené-
re sem változott. A különösen veszélyeztetett 
korcsoportban az elérhetô vakcinák közül az 
általunk is használt Prevenar 13 biztosítja szá-

munkra a védelem legnagyobb esélyét. A vakcina az idôsebb, de 
nagy kockázati csoportba tartozó gyermekek számára is ajánlott.

Dr. Kovács Julianna a Pneumococcus elleni védôoltások egy 
másik változatát mutatta be. Számos országban alkalmazzák si-
keresen ezt a 10 szerocsoporttal szemben 
védelmet nyújtó vakcinatípust, egyes vizsgá-
latok szerint nem látható igazán nagy különb-
ség a 13-, illetve 10-valens vakcina hatásos-
ságában.

A Meningococcus elleni védekezés aktu-
alitásaival dr. Kulcsár Andrea foglalkozott.
A fertôzés továbbra is a 0–25 éves korúakat 
érinti döntôen, igazán jó eredményeket pedig 
azok az országok értek el, amelyek a nem  ze-

ti oltási programjukba 
emel ték a védôoltást, hiszen ott a herd-immu-
nitás kialakulásával is számolni lehet, míg ná-
lunk, ahol nincs kötelezô oltás, csak az egyén 
védelme létezik. A poliszachariddal szemben 
a konjugált vakcina immunmemóriát is  kivált, 
ezért ajánlják ennek alkalmazását már 2 éves 
kor alatt is. Ren delkezésre áll a 4 szerotípust 
tartalmazó konjugált vakcina is, amely 1 éves 
kortól adható. 

Következô elôadásában dr. Mészner Zsófia a pertussis járvány-
ügyi helyzetének rosszabbodását ismertette. A pertussis 2012-tôl 
világszerte erôteljesen terjed, és nemcsak a környezô országokban, 
hanem hazánkban is. Minden korosztályt érint, a leg súlyo sabb 
esetek azonban a még egyáltalán nem, vagy nem kel lôképpen 
immunizált, alig néhány hónapos csecsemôknél fordulnak elô. 
Ezért lenne fontos a még olthatatlan kiscsecsemôk környezetében 
élô szülôk revakcinációja. Nemcsak a klasszikus tünetek megléte-
kor, hanem minden, két hétnél tartósabban fennálló köhögéskor 
gondolnunk kell a kórképre.

Dr. Trethon András a hasmenés új kezelési lehetôségét ismer-
tette. A WHO adatai szerint a gyermekkori mortalitásban az alsó 
légúti és az enteralis infekciók 14–14%-ot tesznek ki. A lazább 
székletek hátterében sokféle ok állhat (ételben lévô toxin, infekció, 
táp lálékallergia stb.), de minden más infekció nak is lehetnek en-
teralis tünetei. Jelentôsége a széklet konzisztenciájának, nem 
pedig a gyakoriságának van. Régiónkban a hasmenések 40%-áért 
a Rotavírusok, 30%-áért a Norovírusok, a fennmaradókért bak-
tériumok (Salmo nella és Campylobacter) a felelôsek. A beteg ál-
lapotának megítélése után az iniciális folyadékpótlás (ORF) az 
elsôdleges, 2005-tôl a WHO is ezt ajánlja. Az új terápiás lehetôség 
a racekadotril, a folyadékvesztést akadályozza 
meg a belekbôl. A kiegészítô terápia részét 
képezik a probiotikumok és a smectit.

Dr. Karoliny Anna a Lactobacillus reuterit 

tartalmazó készítmények akár újszülött ko ri 
probiotikus hatékonyságáról beszélt, dr. 
 Gergely Anita a Tábitha-ház Gieth Krisztina 
ápolási igazgató a pécsi Dóri Ház palliatív mun-
káját mutatta be. Palliatív ellátásra gyermek-
korban nemcsak a daganatos betegségek 

során, hanem a krónikus 
súlyos kórképek keze lése során is szükség le-
het. Orvosokból, ápo lókból, pszichológusok-
ból, gyógytornászokból, pedagógusokból, 
dietetikusokból, gyásztanácsadóból, egyéb 
terapeutákból és önkéntesekbôl álló multidisz-
ciplináris team nyújt akár 
otthoni vagy intézeti (nap-
pali, szükség esetén éjsza-
kai) segítséget. A Tábitha-
ház életvégi gondozást, 

mentesítô ellátást vállal, elôsegíti az otthoni 
adaptációt, s mindezt térítésmentesen. A Dóri 
Házban mindezen túl, külön figyel met fordí-
tanak a beteg testvéreire is, cso port foglal ko-
zások keretében dol gozzák fel a testvér be-
tegsége miatt kialakult helyzetet.

A blokk záró elôadásaként, dr. Fekete  Ferenc a lázcsillapítás-
ról osztotta meg velünk a legújabb tudnivalókat. Az alapvetô 
információk mellett ismét felhívta a figyelmet arra, hogy láz ese-
tén a 3 hónap alattiakat kórházba kell küldeni, a 3 és 6 hónap 
közöttieket pedig ki kell vizsgálni. A késôbbi életkorban 40 °C-ig 
a láz általában veszélytelen, de petechia, bôrvérzés esetén, 
 cef triaxon beadása után azonnali hospitalizáció a teendô. 

AZ ÖSSZEFOGLALÓT PETÔ GABRIELLA KÉSZÍTETTE
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ALACSONYNÖVÉSTÔL AZ AKUT HASIG

Péntek délután Dr. Halász Zita a nanosomia 
kivizsgálásáról tartott elôadást. A gyermek 
ideálisnak vélt testmagasságának az elérése 
napjainkban is a figyelem középpontjában áll. 
Mind a házi gyermekorvosok, mind a védônôk 
feladata a szomatikus fejlôdés rendszeres kö-
vetése, ami a növekedési retardáció korai fel-
ismerését biztosítja. Az elôadó felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy munkánk során egységes 
percentilek alapján értékeljünk. Erre kiválóan 
alkalmas a Joubert-féle táblázat. (www. demographia.hu/kutata 
sok/gyermeknövekedésivizsgalatok/fejlodesilapok)

Az alacsonynövés 65%-át a familiáris alacsonynövés, a kons-
titucionális lassú növekedés, késôi serdülés teszi ki. A maradék 
30–35%-ban találunk az okok között elsôdleges (sceletaris dyspla-
sia, kromoszóma-rendellenesség, intrauterin retardáció) vagy má-
sodlagos növekedési zavart (malnutricio, chr. betegség, felszívó-
dási zavar, endokrin elváltozás).

Amennyiben a növekedési görbe a 3-as percentil alá kerül, 
vizelet, vérkép, ionogram, vese, májfunkció, vércukor, pajzsmirigy-
funkció vizsgálatát követôen szakvizsgálat szükséges. Fontos eh-
hez a korábbi növekedési adatok és a növekedési ráta, tápláltsá-
gi állapot ismerete, felszívódási zavar, krónikus betegségek, 
eset leges korábbi koponyatrauma kizárása. Dysmorphias jelek 
szindromatológiai besorolást tesznek szükségessé.

Dr. Threton András felhívta a figyelmet a súlyos szepszis klinikai 
jeleire (bôrvérzések, purpura fulminans, erythroderma állapot-

romlással, fájdalmas livid vagy algid bôrelvál-
tozás), valamint arra, hogy a maculopapulosus 
kiütések lehetnek a toxikus sokk szindróma 
bevezetô tünetei. Talán nem mindannyian tud-
tuk, hogy a meningococcus-fertô zés elsô négy 
órá jában aspecifikus tünetek jelentkeznek, 
majd megjelenik az ún. korai trias: hûvös ac-
rak, sá padt, foltos bôr, lábfájda lom. Ha eb ben 
az idôintervallumban felismerjük a betegséget, 
az ekkor adott ceftriaxon életmentô lehet a 
gyermek számára. Amikor 13–22 óra elteltével 

megjelennek a klasszikus tünetek (kiütés, meningeális jel, tudat-
zavar), a túlélési esélyek már jóval kisebbek.

A hólyagos kiütések újszülöttkorban és im-
munkárosodott egyéneknél jelentenek külö-

nös veszélyt.
Dr. Verebély Tibor pro-

fesszor az akut sebésze-
ti kórképeket, dr. Asbóth 
Dorottya az atópiás der-
matitis kor sze rû kezelését 
foglalta össze. 

AZ ÖSSZEFOGLALÓT SZENTANNAY JUDIT KÉSZÍTETTE

AZ EVIDENCIÁK TÜKRÉBEN

Evidencia alapú orvoslás a gyermekgyógyászatban

Fekete Ferenc dr. 
(Heim Pál Kórház Madarász utcai Gyermekkórháza) 

Vannak betegek, akiken nem tudunk segíteni, 
viszont egyetlen olyan beteg sincs, akinek ne 
árthatnánk! Mindennapi klinikai döntéseink 
során a hatékonyság mellett elsôsorban a biz-
tonságra kell törekednünk. Ebben van segít-
ségünkre a klinikai evidenciákra alapozott 
döntéshozatal.

A jelenlegi orvosi gyakorlat elsôsorban a 
megszerzett tapasztalatokon, bevett szokáso-
kon, de fôképp a tekintélyen alapul. Ezek 

azonban magukban nem mindig vezetnek a beteg számára opti-
mális döntésekhez. A gyakorló orvos számára a mai gyógyszer-
paletta, a vizsgálati eszközök és terápiás lehetôségek gazdag 
tárháza, a folyamatosan megjelenô hatalmas mennyiségû tudo-
mányos irodalom egyre nehezebben tekinthetô át. Könnyen el-
hiszünk evidenciáknak látszó adatokat, és ennek mindig vannak 
vámszedôi. Szükség volna az információk szisztematikus, kritikus 
analízisére, szûrésére és prezentációjára az eredmények minden-
napos használatának elôsegítése érdekében.

Az evidencákra alapozott gyógyítás (EBM) az elérhetô legjobb 
bizonyíték alkalmazását jelenti az eddigi ismereteink felhasználá-
sával, az adott beteg szükségleteinek megfelelôen. Nem az orvo-
si szabadság elveszítését, csupán a tudomány eredményeinek 
beillesztését jelenti a napi gyakorlatunkba. 

Az EBM alapját az ún. randomizált, (és amennyiben alkalma-
zásuk etikailag megengedhetô) placebokontrollált klinikai vizsgá-
latok, valamint az ezeket elemzô és az eredményeket összegzô 
metaanalízisek és szisztematikus áttekintések képezik. 

A különbözô vizsgálatok metodikai szigorúsága, a vizsgált ese-
tek száma, a csoportokba sorolás kritériumai, valamint az eddig 
elvégzett hasonló témájú vizsgálatok eredményeinek homogeni-
tása alapján a kapott evidenciák egy bizonyos hierarchiája állítha-
tó fel. A klinikai vizsgálatok eredményeinek összevetése alapján 
kritikus, tematikus ajánlások születnek. Ezek az ajánlások a mö-
göttük álló evidenciák alapján különbözô szintûek lehetnek. Egy 
„A” szintû ajánlás a legmagasabb, legnagyobb erejû bizonyítékot 
jelent. Ennek hiányában „B” szintû ajánlásról, ill. bizonyítékról 
beszélhetünk. A „C” és „D” szintû ajánlás mögött nem áll erôs 
bizonyíték, a tévedés lehetôségének statisztikai valószínûsége itt 
magasabb, az adatok ellentmondóak, vagy nem kellôen értékel-
hetôk az adott kezelés hasznosságát és biztonságosságát illetôen.

Az evidenciák értékére jó példa az a közelmúltban közétett 
metaanalízis, amely 6,6 millió gyermek adatai alapján igazolja, 
hogy a csecsemôkorban alkalmazott antibiotikum-kezelés mintegy 
ötszörösére emeli a késôbbiekben a gyulladásos bélbetegség ki-
alakulásának rizikóját. 

A Magyar Gyermekorvosok Társasága az evidenciákra alapozott 
gyógyítás fontosságát felismerve nemrég egy Evidencia Bizottsá-
got állított fel. Ez a bizottság abban próbál segíteni, hogy az EBM 
üzenete elfogulatlanul, marketingérdekektôl függetlenül, torzí-
tásmentesen jusson el a gyermekorvosokhoz. A bizottságban 
terveink szerint proaktív módon bizonyos témákkal kapcsolatos 
evidenciákat fogalmazunk meg, és fórumon hirdetjük az EBM 
elveit. Az egyes randomizált klinikai vizsgálatok és metaanalízisek 
eredményei megfelelô szintû szakértôi interpretációban, az etikai 
normák maximális figyelemben tartásával kerülnek tárgyalásra.
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Kérésre áttekintjük az egy-egy gyógyszerrel, ill. kereskedelmi 
termékkel végzett vizsgálatok alapján rendelkezésre álló bizonyí-
tékokat, és ezek alapján ajánlásokat fogalmazunk meg. Nem 
promotálunk semmilyen termékeket, és nem adunk ki kizáróla-
gosságra vonatkozó igazolást sem. Nem gyártunk evidenciákat, 
nem készítünk metaanalízist, csak a meglévôket értékeljük.

Nemcsak ismereteinek bôvülését, hanem az orvos és a beteg 
biztonságának, a kezelés hatékonyságának javulását várjuk ettôl 
a Bizottságtól, és közben reméljük a nem bizonyított alternatív 
terápiák visszaszorulását, az orvosok hitelének, döntéseik értéké-
nek emelkedését. 

Ezek az ajánlások és állásfoglalások természetesen nem helyet-
tesítik a szakmai irányelveket, amelyek a kollégiumi tagozatok 
által összeállított, jó esetben szintén evidenciákon alapuló, a nem-
zetközi standardokkal összhangban álló, akár jogi alapot is képezô 
dokumentumok.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a tekintélyre épülô promóció 
várható háttérbe szorulása egyéni érdekeket is sért majd, ezért 
néha túlzott reakciókra is számíthatunk. A szakma egyértelmû 
igénye és érdeke azonban az, hogy minél többet, minél szélesebb 
körben foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. 

Allergiamegelôzés anyatej hiánya esetén, 
csecsemôkorban 

Nobilis András dr. PhD, egyetemi docens, osztályvezetô
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, 
Koraszülött Intenzív Osztály

Az elmúlt években több közlemény igazolta, 
hogy az atópiás betegségek (atopiás derma-
titis, allergiás nátha, táplálékallergiák, asthma 
bronchiale) száma gyermekkorban világszerte 
fokozódik. Ezek az adatok korrelálnak a csá-
szármetszések gyakoriságának emelkedésével. 
Magyarországon ma minden harmadik gyer-
mek császármetszéssel jön a világra. Miért 
izgalmas ez a kérdés?

Az immunrendszer érésének szempontjá-
ból az élet elsô néhány napja kivételes jelentôségû. Ekkor történik 
meg ugyanis a bélrendszer bakteriális kolonizációja. Bizonyított, 
hogy császármetszést követôen nem a természetes bélflórához 
tartozó baktériumokkal, hanem kórházi törzsekkel kolonizálódnak 
az újszülöttek. Ilyenkor a normál bélflóra nem alakul ki, a bifidobak-
tériumok és lactobacillusok száma mintegy féléves korig jelen tôsen 
elmarad a hüvelyi úton született csecsemôhöz képest. Az egész-
séges bélflóra kialakulásának pedig döntô szerepe van a mag zati 
életre jellemzô T Helper 2 típusú lymphocyták arányának visszaszo-
rulásában. Optimális esetben egyéves korra a T Helper 2 lym-
phocyták helyét jórészt T Helper 1 típusú sejtek veszik át. En nek 
el maradása a késôbbi atópiás betegségek kialakulásá ban szerepet 
játszó, kóros immunfolyamatok felerôsödéséhez vezet.

A Cochrane Könyvtár evidenciára épülô adatai szerint a hoz-
záférhetô randomizált vizsgálatok bevonásával készült metaana-
lízisek azt igazolják, hogy anyatej hiányában egyes parciálisan 
hidrolizált tápszerek, a tehéntej alapú tápszerekhez képest – több 
éves utánkövetéssel is – egyértelmûen, mintegy 45%-kal csökken-
tik az atópiás dermatitis elôfordulását. A prebiotikus hatású oly-
gosaccharidok használatával kapcsolatos evidenciák ugyanakkor 
nem teljesen egyértelmûek.

A vizsgált adatok alapján kimutatható, hogy a császármetszés-
sel világra jött gyermekek között gyakoribb az immunredszer 

kó ros fejlôdése miatt létrejövô atópiás betegségek elôfordulása. 
Természetesen az atópia megelôzésének leghatékonyabb mód ja 
az anyatejes táplálás. Azok a gyermekek, akik a megszületésük 
után anyatejet kapnak, cigarettafüst-mentes környezetben növe-
kednek, anyatej hiánya esetén pedig részlegesen hidrolizált táp-
szert kapnak és probiotikus kezelésben részesülnek, nagyobb 
eséllyel kerülik el az atópiás megbetegedéseket.

Bizonyítékokra alapozott D-vitamin-pótlás

Kovács Ákos, házi gyermekorvos
Gyermekorvosi Rendelô, Hernád

A bizonyítékokra alapozott orvoslás a klinikai 
döntéshozatal egy formája, amelynek során 
az elérhetô legjobb tudományos bizonyítékok 
ismeretében, az eddig felhalmozott klinikai 
szakismeretünk felhasználásával, a beteggel 
megbeszélve, érdekeit és szempontjait figye-
lembe véve, mindezeket integrálva határozzuk 
meg, hogy az adott helyzetben a beteg számá-
ra melyik a legelônyösebb klinikai döntés.

Ha például egy 3 éves kisgyermek édesany-
ja az iránt érdeklôdik, hogy javasoljuk-e gyer-

mekének folyamatos D-vitamin szedését a nyári idôszakban is, a 
rendelkezésre álló ismereteket összegyûjtve a hozzáférhetô leg-
jobb tudományos bizonyítékok alapján kell válaszolnunk.

Az elmúlt években mind több adat jelenik meg a csont anyag-
cserében játszott központi szerepén kívül, a D-vitamin ún.  auto krin 
hatásairól. Bizonyított, hogy a szervezetben termelôdô aktív 
1,25(OH) D-vitaminnak csak mintegy 5%-a képzôdik a vesében, 
és felelôs a klasszikus „szkeletális” hatásokért. A szervezet külön-
bözô perifériás sejtjeiben képzôdô 1,25 (OH) D-vitamin a legkü-
lönfélébb, ún. „non-szkeletális” (nem közvetlenül a kalcium- 
anyagcserével összefüggô) hatásokkal rendelkezik.

Mára egyértelmû, hogy a D-vitamin nemcsak az immunrendszer 
központi modulátora, hanem mintegy 2700 gén expresszióját 
befolyásoló hatása révén alapvetôen regulálja a sejtanyagcserét, 
az angiogenezist, az apoptosist, a citokinek és legkülönfélébb 
egyéb gyulladásos paraméterek termelôdését.

A D-vitamin hiányának egyre több betegség kialakulásában 
tulajdonítanak szerepet, így az egyes rosszindulatú daganatok, a 
diabetes, az asthma, egyes pszichiátriai kórképek, cardiovascula-
ris, autoimmun betegségek hátterében mind gyakrabban mutat-
ható ki D-vitamin-hiány.

Magyar adatok is arra utalnak, hogy az iskoláskorú gyermekek 
több mint fele D-vitamin-hiányos. A rizikótényezôk között elsô-
sorban a kevés napozás, a fokozottan pigmentált bôr, a fényvédô 
krémek túlzott használata, az elhízás, egyes krónikus (máj, vese)
betegségek állnak, de szerepet játszhat bizonyos gyógyszerek (pl. 
glükokortikoidok) szedése is.

Hogyan lehet megfelelô mennyiségû D-vitaminhoz jutni? 
Egyértelmû, hogy a napozás a leghatékonyabb D-vitamin-forrás. 
Napfényes nyári idôben 11–15 óra között napvédô alkalmazása 
nélküli napozás esetén 15 perc alatt kb. 400 NE D-vitamin kép-
zôdik a szervezetben. Mivel ettôl általában óvjuk a gyermekeket, 
így nemcsak a téli hónapokban lenne jelentôsége a táplálékkal 
történô D-vitamin-bevitelnek. Mivel a D-vitaminban gazdag táp-
lálékok (tengeri hal, erdei gomba) fogyasztása nem tartozik az 
átlagos magyar család mindennapi étrendjébe, a D-vitaminnal 
dúsított élelmiszereknek, táplálékkiegészítôknek, illetve a rend-
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szeres, gyógyszerrel történô D-vitamin-pótlásnak kiemelt jelentô-
sége van. 

A nemzetközi és a magyar szakirodalom adatai alapján meg-
fogalmazott ajánlások a mi éghajlati viszonyaink között, a D-vi-
tamin-hiány megelôzésére újszülöttkortól a gyermekkor végéig 
folyamatos, tehát egész évben alkalmazott D-vitamin-pótlást ja-
vasolnak. D-vitamin-szint meghatározása nélkül – „vaktában” – 
2 hetes kortól 6 éves korig napi 400–600 NE, 6 éves kor felett 
pedig 1000 NE az ajánlott dózis. A rizikócsoportokban (pl. elhízott 
gyermekek) 1,5 éves kortól 1000 NE, 6 éves kortól pedig 2000 
NE napi bevitele biztonságos. Kifejezett D-vitamin-hiány pótlásá-
ra nagyobb adagokra van szükség, ilyenkor természetesen a vi-
taminszint ellenôrzése javasolt.

Az érdeklôdô édesanyának tehát bátran javasolhatjuk, hogy 3 
éves kislányának, ha nincs elhízva, fehér bôrû, és nincs krónikus 
betegsége, egész éven át napi 1 csepp Vigantol olajat adjon. Ez 
még a nyári napozás mellett sem vezet hipervitaminózishoz.

AZ ÖSSZEFOGLALÓT KOVÁCS ÁKOS KÉSZÍTETTE

✱ ✱ ✱

ELKÜLÖNÍTÔ DIAGNOSZTIKA

A 15. jubileumi Kávészünet-konferencia is jelezte azt a 
 sok-sok erôfeszítést, amellyel a konferencia megálmodói, 
szervezôi kezdettôl ôrzik a „Kávészünet” szellemiségét. 
A központi téma idén a korszerû gyermekgyógyászati dif-
fe renciáldiagnosztika, a gyermekorvos diagnosztikus gon-
dolkodásának fejlesztése volt. E fontos témakör elôadói 
a Tulassay professzor vezette klinika és néhány további 
intézmény vezetô szakemberei voltak.

A szombat délelôtti program dr. Pataki Margit 
elôadásával kezdôdött, aki az újszülöttkori 
fertôzések közül emelt ki néhányat. A B cso-
portú Streptococcus (GBS) az újszülöttkori 
szepszis és a 48 órán belül jelentkezô fertôzé-
sek leggyakoribb kórokozója. A fer tôzés 48 
órán túl is jelentkezhet, ezért a GBS-hordozó 
anyák újszülöttjeire otthon nagyobb figyelmet 
kell fordítani annak ellenére, hogy 1997 óta 

a baktériumhordozó terheseket már intrapartum antibiotikummal 
kezelik. 

A vírusok között sok gondot okoz újszülöttkorban a CMV, 
amivel szoros kontaktus során fertôzödhet a magzat. A terhes 
átvészelt fertôzése is könnyen reaktiválódik, ilyenkor a TORCH 
(Toxoplasma, Rubeola,  Cytomegalovírus, Herpes) infekció tüne-
teit mutatja az újszülött. A születéskor tünetmentes újszülöttek 
10%-ánál késôbbi életkorban lépnek fel tünetek, pl. tanulási za-
var képében. Ezért fontos a rendszeres utánkövetés keretében a 
hallásellenôrzés vagy a fejlôdésneurológiai kontroll.

A toxoplazma a macska ürülékével szennyezett környezetben 
fertôzôdött állat elfogyasztott húsával kerül az emberi szervezet-
be. A kongenitális fertôzés következményeként kamasz- és a fi-
atal felnôttkorban kialakuló chorioretinitis hosszan tartó antibio-
tikus kezelést igényel.

Tulassay Tivadar professzor diagnosztikus gondolkodásunk 
változásáról tartott elôadását lapunk 2–4. oldalain teljes terje-
delmében közöl jük.

Dr. Derzbach László az obesitas kezelésének gondjait taglalta. 
Az elhízás az utóbbi idôszakban a gyerekek között is drámai mér-
tékben növekedett, hátterében elsôsorban a 
fokozott kalóriabevitel és a mozgásszegény 
életmód áll, szekunder megbetegedéssel jóval 
ritkábban találkozunk. A túlsúlyos gyermekek-
bôl többnyire túlsúlyos felnôttek lesznek, ezért 
a gyermekkorban elkezdett prevenció kiemelt 
jelentôségû. Szövôdmények nemcsak serdülô-
korban, hanem már 10 éves életkor felett je-
lentkezhetnek. Mind gyakoribb a szénhidrát-
anyagcserezavar, hipertónia, hyperlipidaemia 
együttes megjelenése, ez a metabolikus szind-
róma. Az obesitas mértékét a bôrredô vastagságának és a derék 
körfogatának mérésével határozzuk meg, a mérést mindig a csí-
pôlapát felett kell végezni.

A következô prezentáció az ízületi gyulladásokról szólt
dr. Dérfalvi Beáta elôadásában. Lehet akut (pl. vírusinfekció, Ka-

wasaki-betegség, bevérzés) vagy krónikus a 
gyulladás; ami igényelhet akár sürgôsségi el-
látást is szeptikus vagy traumás esetben, co-
agulopathia miatti bevérzéskor, illetve ha 
malignus folyamathoz társul. A növekedési 
fájdalom a sípcsont felett jelentkezik, elsôsor-
ban este, de melegítésre, masszírozásra szû-
nik. Gyakran találkozhatunk a transitoricus 
coxitis-szel, amikor a gyermek hurutos tünetek 

után nem tud lábra állni. A leggyakoribb krónikus ízületi gyulladás 
a JIA, amely ezerbôl 1-2 gyermeket érint. Heterogén betegség-
csoportról van szó, lehet szisztémás, oligo- vagy polyarticularis, 
kapcsolódhat pikkelysömörhöz is. Enthesopathiáról akkor be-
szélünk, ha az ínak, szalagok tapadási helye begyullad. Minden 
izû leti gyulladás korai és agresszív kezelést igényel, multidiszcip-
lináris ellátás azonban csak a gyermekreumatológiai centrumban  
biztosítható. 

A gyermekkori alvászavarról dr. Szabó Attila beszélt. Minden 
ötödik gyermeknek van alvászavara, aminek legsúlyosabb formá-
ja az obstruktív alvási apnoe. 2–8 éves korban ez a gyermekek 
1–4%-ánál fordul elô, de túlsúlyosak körében 
ennél akár tízszer is gyakrabban (25–35%). 
Ebben a korban az elhízás mellett az orrgarat-
mandula hipertrófiája is sokszor vezet alvási 
apnoéhoz. Kisgyermekkor ban az alvászavar 
nappali hiperaktivitást, a nagyobbaknál alu-
székonyságot okoz. Mindkettô hat az iskolai 
teljesítményre, így a gyermek fejlôdése szem-
pontjából hosszú távú következményei is le-
hetnek az alvászavarnak.

Az obstruktív alvási apnoenak lehet következménye hipertónia, 
cardiovascularis elváltozás, esetleg obesitas, ami önrontó folya-
matként tovább súlyosbítja az alvási apnoét. Megfelelô anamné-
zisfelvétellel, egyszerû tesztekkel és fizikális vizsgálattal kiszûrhetôk 

azok a gyermekek, akiknél a polysomnográ-
fiás alvásvizsgálat indokolt lehet.

Dr. Krikovszky Dóra a köhögés differenci-
áldiagnosztikájáról beszélt. Osztályozta akut 
és krónikus szempontból, a köhögési hang 
jellege szerint. Hangsúlyozta, hogy gyermek-
korban nincs értelme a köhögéscsillapításnak, 
hagyni kell a gyermeket köhögni!
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Dr. Kelen Kata a vizeletleletek értékelé-
se kapcsán felhívta a figyelmünket arra, hogy 
a nem helyes mintavétel vagy egyéb praeana-
litikai hiba sokszor vezet téves diagnózishoz.

Dr. Jermendy Ágnes az újszülöttek kéthar-
madánál, a koraszülöttek négyötödénél fi-

ziológiásan is elôforduló 
icterus-ról beszélt. Érett 
új szülötteknél kettô, ko-
raszülötteknél három hé-
ten túl fennálló icterus ese tén van szükség 
direkt és indirekt bilirubinmeghatározásra, az 
epeúti obstrukció kizárására, újszülött- és 
anyai vércsoportvizsgálatra, illetve további 
laboratóriumi elemzésekre.

Dr. Szônyi László az örökletes anyagcse-
re-betegségekre vonatkozó ismereteinket frissítette fel. Emlé-
keztetett arra, hogy a klinikai tünetek kórkép-
tôl, penetranciától és az érintett enzim 
maradék aktivitásától függôen, bármely élet-
korban jelentkezhetnek. Intoxikáció típusú 
kórképekben (phenylketonuria, tyrosinaeamia 
I. típus) a tünetek már születés után kezdôd-
nek, mert az anyai szervezet a placentán ke-
resztül méregtelenít. A sejt energiaellátásának 
zavarai (mitochondriális betegségek) viszont 
már méhen belül károsítják a fejlôdést. Ha a 
magzat betegsége következtében felszaporodó toxikus anyagok 
károsítják az anyát, akut terhességi zsírmáj, HELLP-szindróma 
jöhet létre. Míg szokatlan szagú, színû vizelet, dysmorphiás küllem, 
organomegalia, több szerv nehezen magyarázható érintettsége 
figyelemfelkeltô tünet, addig nem indokolt öröklôdô anyagcsere-
betegséget keresni mérsékelt fejlôdési lassulás, gyakori infekció 
vagy izolált beszédfejlôdési zavar esetén.

 

 

AZ ÖSSZEFOGLALÓT ELEK MARIANN SZERKESZTETTE  

 

✱ ✱ ✱

GAUCHER, POMPE, FABRY: LIZOSZÓMÁLIS TÁROLÁSI 
BETEGSÉGEK, MUKOPOLISZACHARIDÓZISOK… 

„Mit keres egy ritka betegségek címû szimpózium a Kávé-
szünet programjában? Hát itt házi gyermekorvosok ülnek! 
Alapellátók, nem specialisták! Emlékszem, több tantárgy 
keretében is tanultuk annak idején ezeket a ritka kórságo-
kat, aztán örültünk, hogy a vizsgán nem kérdeztek bele 
nagyon a finomságokba. Az élet mindennapi rutinja úgyis 
másról szól – gondoltuk akkor is, most is magunkban, és 
morfondíroztunk arról, hogy na, most kellene egy kicsit 
kikapcsolni és megnézni a Balatont. Kár, hogy az idôjárás 
már nem olyan mint tegnap, amikor kint lehetett napozni; 
szél van és a Balaton is erôsen hullámzik. A wellness viszont 
csábító! Persze egy órácska arra nem elég… A szünet után 
meg a tanulságos esetek jönnek, azt mindenképpen meg 
kellene hallgatni. Szóval maradjak inkább?”

Talán sokak fejében futott végig hasonló gondolatsor a konferen-
cia szombat délutáni programját nézegetve… És innen alapvetôen 
kétféle döntést lehet hozni: vagy kihagyom ezt a szimpóziumot, 
vagy meghallgatom. Ha kihagyom, akkor ezek a betegségek to-
vábbra is a „megfoghatatlan” kategóriában maradnak, ha bent 
maradok, akkor esélyem lehet arra, hogy egy-egy problémás pá-
ciensemnél elgondolkozzam: nem valami „ritka betegségrôl” 
van-e szó, nem kéne néhány célzott vizsgálat, ne mutassuk meg 
a beteget egy szakértônek?

Alapvetôen errôl a kérdésrôl szólt az egyórás szimpózium, amit 
Szônyi László, a téma egyik legavatottabb szakértôje elnökölt e 
sorok szerzôjével együtt. Az üzenet, amit a résztvevôk nagy része 
hazavitt Siófokról, az, hogy ha egy gyermeknek krónikus panaszai 
vannak, vagy több – akár szokatlan – tünete társul, és a háttér 
ismeretlen, a leletek szaporodnak, ám mégsem sikerült megnyug-
tató diagnózishoz jutni, ébredjen gyanú. Gondoljunk arra, hogy 
páciensünknek talán egy ritka betegsége van.

A Gaucher-kórban vagy a visceralis tünetek dominálnak, vagy 
a csontfájdalom. A visceralis formát a thrombocytopenia, vérzé-
kenység, anaemia, splenomegalia, hepatom-
egalia, fáradékonyság, valamint a pubertás 
késése jellemzi. A csontfájdalom kínzó, erôs, 
visszatérô fájdalom, amely sokszor felvetheti 
ugyan a növekedési fájdalom lehetôségét is, 
ám a folyamat csontdeformitásokhoz, nekró-
zishoz, osteosclerosishoz, osteopeniához, pa-
tológiás törésekhez vezethet – derült ki dr. 
Simon Gábor elôadásából.

Pompe-kór esetén csecsemôknél a cardiomyopathia és 
izomhypotonia (floppy baby) tünetegyüttes veti fel a gyanút – 
mondta dr. Herczegfalvy Ágnes. Az egyéves kor után kezdôdô 
kór formánál szívtünetek nincsenek. A proximális izmok és légzô-
izmok progrediáló gyengesége miatt elôrehajlásból nehéz a fel-

egyenesedés, a járás kacsázóvá válik, nehe-
zebb a székbôl, guggolásból való felállás, a 
futás, valamint terhelésre korábban jelentkezik 
dyspnoe.

Az MPS-I esetén a sú-
lyos Hurler-kórforma gya-
núját az arc, a nagyobb 
fejkörfogat, sérv, gibbus, 
hepatomegalia veti fel. 
Enyhébb esetekben gyul-
ladás nélküli ízületi kont-

raktúra, mozgáskorlátozottság jelentkezik, 
corneahomály jelenik meg – mondta el többek 
között dr. Komlósi Katalin.

Dr. Szatmári Ildikó tömegspektrometriás diagnosztikát ismer-
tetô elôadását követte dr. Gyôri József esetismertetôje egy Fábry-

betegségben szenvedô gondozottjáról.
A betegség gyermekkori tünete a lábak  és 
ke  zek fájdalma (acroparaesthesia), ismeretlen 
ere detû lázas állapot, fáradékonyság, hypo- 
vagy an hid rózis, serdülô-
korban az angio kerato-
mák, cornea verticillata, 
és megjelenhet a vese-
károsodás elsô tünete, a 
microalbuminuria vagy 

proteinuria. Késôbbi szövôdményként ve-
seelégtelenség, fiatalkori stroke és cardio-
myopathia alakul ki.
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Ezeknél a lizoszomális tárolási betegségeknél rendelkezésre áll 
egy egyszerû vizsgálat, a vércseppteszt, amelyet a praxisból is el 
lehet küldeni a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinikájának Anyagcsere-laboratóriumába. Felhívta az elôadó a 
figyelmet arra a nagyon gyakorlati tudnivalóra, hogy egy körbe 
csak egy nagy csepp vér kerüljön úgy, hogy az a hátlapon is lát-
ható legyen. Két csepp vér azonos helyre cseppentve már meg-
hamisíthatja az eredményt. Pozitív minta esetén ismétlésre van 
szükség, hogy az álpozitív eseteket kizárhassa a laboratórium.

A blokkot záró elôadás a házi gyermekorvos éveken át tartó 
diagnosztikus próbálkozásait mutatta be egy 15 éves fiú szokatlan 
panaszai kapcsán. A páciens számos specialistánál járt panaszaival; 
de ôk a tünetek alapján nem tudták besorolni a betegséget a 
saját szakterületükön ismert kórképek közé. A megoldás az alap-
ellátó számára végül egy szakmai továbbképzésen vetôdött fel, 
egy ritka betegségekkel foglalkozó elôadás közben született meg 
a gyanú: a fiúcskának feltehetôen Fabry-betegsége van. Célzottan 
ennek jeleit keresve a szemorvos, majd a genetikai vizsgálat is 
igazolta a gyanút. Kiemelte az elôadó, hogy szó szerint „életfon-
tosságú”, hogy a lehetô legkorábban diagnosztizáljuk a ritka 
betegséget, hiszen a bemutatott kórképek ma már Magyarorszá-
gon is kezelhetôk, és egyáltalán nem mindegy, hogy mikor kez-
dôdik meg az adekvát terápia.

AZ ÖSSZEFOGLALÓT GYÔRI JÓZSEF KÉSZÍTETTE

✱ ✱ ✱

TANULSÁGOS ESETEK INTERAKTÍV MÓDON

Méltán elôzte meg nagy érdeklôdés konferenciánk immár hagyo-
mányosan egyik legizgalmasabb blokkját. A „tanulságos esetek” 
c. esetreferálóknak a szavazógépek segítségével mindannyian 
interaktív részesei voltunk.

Dr. Serfôzô Csilla (Budapest) a ferde fej-
tartás szemészeti okait ismertette. Nem 
ritka, hogy csak a kisgyermek hosszan tartó 
fiziote rápiás kezelése, esetleg sikertelen orto-
pédiai korrekciós mûtét után tisztázódik a 
szemészeti ok. A kényszerfejtartás eti ológiától 
függetlenül a nyakizmok kontraktúrájához, 
másodlagos scoliosishoz, arcaszimmetriához 
vezethet. A torticollis ocularis okai között a 

cycloverticalis izmok bénulása, ezen belül is a 
meglehetôsen gyakori trochlearis bénulás áll 
az elsô helyen. 

Dr. Mátrai Zsolt (Balkány) „Váratlan etioló-
gia” címû elôa dásában a vasmérgezés tü-
neteire hívta fel figyelmünket. Tartós hányás, 
hasmenés, gyengeség 
ese tén erre a le he tô ségre 
is gondolnunk kell, mert 
vastúladagolás nemcsak 

receptre kiváltott vaskészít mény tôl, hanem 
nem meg felelôen alkalmazott étrend-kiegé-
szítôktôl is elôfordulhat.

Dr. Altorjai Péter (Budapest) 22 hónapos 
betege esetét ismertette, akinél csak ismételt 

vizsgálatokat követôen sikerült tisztázni a 
mozgásfejlôdés elmaradásának hátterében 
megbúvó neuroblastomát. Ez a gyermek-
korban szerencsére viszonylag ritka tumor a 
legváratlanabb esetekben bukkanhat fel mint 
a tüneteket kiváltó ok.

Dr. Szendi Júlia (Gyôr) bemutatott esetében 
a fül alatt tapintható terimenagyob bodást egy 

mélyben megbúvó érda-
ganat okozta.

Dr. Szabó Viktória (Gyôr) perianalis elválto-
zások okán ismertette a Crohn-betegség 
tüneteit, lefolyását, keze lését. Betege állapo-
tát recidív intraabdominális abscessus súlyos-
bította. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pe-
rianalis táj megtekintése része a rutin fizikális 
vizsgálatnak, hisz’ ahogy esete kapcsán is lát-
tuk: ez diagnosztikus értékû lehet. 

Dr. Jelenik Zsuzsanna (OEK) védôoltással 
kapcsolatos kérdésre várt tô lünk választ az 
interaktív elôadás kapcsán. Jól „vizsgáztunk”, 
hisz a jelenlévôk többsége ja vasolt volna a 
meningococcus-oltást a korábban bizonytalan 
eredetû agyhártyagyulladáson átesett 17 éves 
fiúnak. 

Hasznos órát töltöttünk a tanulságos ese-
tek társaságában.

AZ ÖSSZEFOGLALÓT HÓBOR MIKLÓS KÉSZÍTETTE

✱ ✱ ✱

LASSULT FEJLÔDÉS, TÁMOP, SEROSUS OTITIS

Dr. Bókay János (SE. I. sz. Gyermekgyógyásza-
ti Klinika) elôadásában feltette a kérdést: mi 
a teendô, ha lelassult fejlôdést észlelünk 
csecsemôkorban? (Az életkorra vetített test-
tömeg-, illetve a testhosszra vetített testtö-
meg-percentilis 3 alatti, vagy a súlygörbe le-
felé két percentilisvonalat keresztez.) Ameny-
nyiben a kiváltó okot nem sikerül kideríteni, 
ha nincs alapbetegség, amit kezelni kellene, 

akkor a cél a felzárkóztató növekedés, a catch-up-growth. De 
ho gyan érjük ezt el? – kérdezi a szerzô, s sorolja a hibás megol-
dásokat. Növeljük a bevitt táplálék volumenét? A válasz: ne! (Vo-
lumenterhelés!) Adjunk koncentráltabb tápszert? Ne! (Hyperto-
niás dehidrációt idézhetünk elô.) Adjunk csak szénhidrátmodult? 
Ez is hiba lenne! (Nincs anabolizmus, csak a zsírpárnák nônek). 
Akkor mi a megoldás? A jó válasz a roboráló tápszer, amely adott 
volumenben biztosítja a catch-up-growth eléréséhez szükséges 
energiabevitelt, ozmolaritása alacsony, jó vitaminellátást biztosít, 
és nem mellékesen megfelelô az LCP-aránya, palmitinsav- és nuk-
leotidtartalma, valamint rendelkezik a rostok és prebiotikumok 
jótékony hatásával is.
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Magyarországon az iskolakezdôk harmadának koragyermek-
kori fejlesztésre lett volna szüksége. Hogy ez nem történt meg, 
annak az oka az, hogy szûrôrendszerünk nem kellôen érzékeny, 
hiányoznak a standardok, gyakoriak a kompetenciazavarok, ki-
dolgozatlanok a betegutak, egyenlôtlen az ellátás, és képzési 
problémák is nehezítik a megoldást. Miként segíthet ezen a 
 TÁMOP programja? – errôl szólt Prof. Dr. Fogarasi András (Be-
thes da Gyermekkórház) elôadása, amelyet lapunk önálló cikke 
ismertet.

Dr. Tímár Tibor (Expat Medical Szakorvosi Rendelô Budapest) 
a krónikus serosus otitis media (SOM) leggyakoribb okáról, a 

fülkürt mûködési zavaráról és annak okairól 
beszélt. Többnyire nem a duzzadt orrmandu-
la bántja a fülkürtfunkciót. Gyakoribb ennél 
az orrmelléküregek, elsôsorban a rostasejtek 
gyulladt volta, az onnan az orrgaratba csorgó 
váladék idézi elô ugyanis azt a gyulladásos 
folyamatot, melynek következtében a fülkürt 
fala megkeményedik, rugalmatlan lesz és így 
a fülkürt nem nyílik.

Ebbôl adódóan a krónikus SOM megoldása nem a dobhártyá-
ba ültetett ventiltubus, hanem a konzervatív terápia (melegítsük 
az orrmelléküregeket naponta 3x 5 percig infralámpával vagy 
 gôzzel, adjunk béta-mimetikum-, 4 éves kor fölött pedig sztero-
idtartalmú orrspray-t), ami ugyan akár 1 hónapot is igényelhet, 
de gyógyuláshoz vezet. Nincs szükség tehát antibiotikumra, an-
tihisztaminra, fülmelegítésre vagy sóbarlangra és polarizált fény-
re sem. 

Az elôadó kiemelte, hogy hiába kérjük, nem tudja a fül-orr-gé-
gész sem megmondani, hogy mekkora a gyermek orrmandulája. 
Az orrmandula sem a száj, sem az orr felôl nem látszik, a tapintá-
si vizsgálata kétes, a rtg nem ábrázolja, endoszkóppal csak a fe-
lülete látszik, vagyis csak a CT maradna, annak azonban ismerjük 
a sugárterhelését.

A BESZÁMOLÓT SZÉDELYI NIKOLETTA KÉSZÍTETTE

✱ ✱ ✱

ESZMÉLETLEN GYERMEK A RENDELÔBEN

Az ájulás, eszméletlenség, a környezet szá-
mára rémisztô, a beteg számára azonban 
életveszélyes lehet: tudjuk-e a sürgôs teen-
dôk helyes sorrendjét – az egyes pontok 
élettani/kórélettani vonatkozásait? Tóth-Heyn 
Péter tôl, a  Semmelweis Egyetem I. sz. Gyer-
mekklinika Intenzív osztályának vezetôjétôl 
hallhattunk elôadást mindezekrôl. Az elôadás 
vá zolta a klinikai és a praxiskörnyezet különb-

ségeit, azonban kiemelte az elsô ellátó diagnosztikus és terápiás 
tevékeny ségének fontosságát – az eszméletlenség patofiziológi-
áján keresztül.

Miként jutunk el a fenyegetô keringésleállásból az újraélesz-
téshez? Mitôl függ az újraélesztés sikere és mit csinálunk rosz-
szul? Ezekre a kérdésekre Gesztes Évától, a Magyar Gyermek-
mentô Alapítvány vezetôjétôl kaptunk választ. Az alapítvány 
rendkívül lelkiismeretes munkatársai a hagyományt folytatva, har-

madik alkalommal  vállalták, hogy a Kávészü-
net-konferencia idején kitartó munkával fel-
frissítsék a házi gyermekorvosok gyakorlati 
ismereteit. 

Ezúttal – anonim módon – kérdôívre is vá-
laszoltunk, az elôadás keretében került sor az 
összesített eredmény bemutatására. Szembe-
sülnünk kellett azzal, hogy míg az Egyesült 
Államokban a házi gyermekorvosok évente átlagosan 5, addig mi 
– a felmérés szerint – legfeljebb ha egy(1) kritikus állapotú gyer-
mekkel találkozunk a rendelôben. A helyes állapotfelmérés fon-
tosságára utal az a sokatmondó adat, amely szerint az EPLS (Eu-
ropean Pediatric Life Support) vagy más hasonló képzésen részt 
vett kollégáink válaszaik szerint akár évi 5–10 kritikus helyzetben 
lévô gyermekkel is találkoznak…

A sikeres újraélesztés titka abban rejlik, hogy helyesen illeszt-
jük-e össze az elôadásban felvetített nyolcszögletû óra egyes csú-
csait, megvan-e a kellô képzettség, gyakorlat, megfelelô-e az 
eszközpark, jól gazdálkodunk-e az idôfaktorral, van-e folyama-
tosság, effektivitás, hatékony-e a kommunikáció, az irányítás?

Az alapfokú elsôsegélynyújtástól az eszközös újraélesztésig 
bizonyos mûfogások, eszközök segíthetik munkánkat. Van, aki 
az eszközfinanszírozásból már meg is vette ezeket, már ott lapul-

nak az orvosi vagy újraélesztôs táskánkban, 
de ismerjük-e valóban a helyes használatukat? 
Kassai Tamás, az Országos Baleseti Intézet 
Gyermektraumatológiai Osztályának vezetôje 
elôadásában elôször kiemelte, hogy az eszköz 
nélküli újraélesztés – ún. BLS (Basic Life Sup-
port) – állampolgári kötelezettség, amelyet 
mindenkinek a tôle elvárható szinten kell tud-
nia. Tôlünk, házi gyermekorvosoktól azonban 

már elvárás az emelt szintû, eszközös újraélesztés – ún. ALS 
( Advanced Life Support) – készségszintû ismerete, ahogy ô mond-
ta, a hardware és a software együttes megléte. Az eszközök hasz-
nálatát és a mûfogásokat az AcBCDE lépései szerint ismertette az 
elôadás, nemegyszer szembesítve bennünket az egyébként nagy 
érdeklôdéssel övezett kistermi gyakorlati kép-
zés tapasztalataival.

A reanimáció sikerét, kivitelezhetôségét 
több speciális körülmény – trauma, áram-
ütés, hyperthermia vagy akár kihûlés stb. 
– befolyásolhatja. Liszkay Gábor, a MRE 
 Be thesda Gyermekkórház Aneszteziológiai és 
in tenzívterápiás osztályának fôorvosa elôadá-
sában ezen tényezôket vette számba.

 

AZ ÖSSZEFOGLALÓT ALTORJAI PÉTER KÉSZÍTETTE

A konferencia fotói és az elôadások (engedélyezett) 
vetített anyaga megtalálható: 

http://www.hgye.hu/konferenciak/kaveszunet-15


