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Új Nemzeti Szűrési Program
Megdöbbenéssel olvastuk a Medical Tribune 2013. június 28-i 
szá mában megjelent „Szakmai egyeztetések után ôsszel indulhat 
a Nemzeti Szûrési Program” címû cikket. 

A cikk elsô, terjedelmesebb részét az Egészségügyi Szakmai 
Kol légium Háziorvosi Tagozatának elnöke jegyzi. Ezt követôen 
hozzászólnak a szûrôprogramban részt vevô fogorvos, radiológus, 
szülész-nôgyógyász és informatikus kollégák. Gyermekorvos ter-
mé szetesen nem. 

Ez a tény már önmagában is szomorú, de még lehangolóbb  
a cikk tartalma. A szöveg ugyanis így indul: „Jelentôs több-
letmunkára számíthatnak az alapellátásban dolgozók, ha a kor-
mány is rábólint a Szócska Miklós egészségügyért felelôs állam-
titkár által nemrégiben társadalmi vitára bocsátott nemzeti 
szû rôprogram tervezetére.” Ezt követôen a szerzô ismerteti „az 
államtitkárság által a szakmai kollégium segítségével összeállított 
tervezetet”.

Mielôtt megijednénk ettôl a jelentôs többletmunkától, ol-
vassunk egy kicsit tovább: „Az államtitkárság az újszülötteknél 
tel jes körû fizikális, ideggyógyászati, érzékszervi, fejlôdési és táp-
láltsági felmé rést, valamint a mozgásszervek és a veleszületett 
anyagcsere-betegségek szûrését javasolja; ezt a szülészeti-újszülött 
osztály vagy a gyermekgyógyász, otthon szülés esetén pedig a 
köz re mûködô gyer mekgyógyász szakorvos végezné. A sort 
megismétel nék 1, 3 és 6 hónapos korban is, már a házi gyermek-
orvos be vonásával.”

A cikk úgy említi ezeket a vizsgálatokat, mintha ilyen szûrések 
eddig nem történtek volna, csak most, a Nemzeti Szûrôprogram 
ke retében kerülnének bevezetésre. 

Célszerûnek tartanánk felvilágosítani az illetékeseket, hogy 
olyan programot javasolnak bevezetni, amely már hosszú évek óta 
a mindennapi gyermekgyógyászati alapellátás szerves része.

A szûrôvizsgálatok mikéntjét a jelenleg is hatályos „A kötelezô, 
egészségbiztosítás keretében igénybe vehetô, betegségek meg-
elôzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatá-
sokról és a szûrôvizsgálatok igazolásáról szóló” 51/1997. (XII. 18.) 
számú NM rendelet határozza meg, ennek szellemében történnek 
a cikkben felsorolt, és most a Nemzeti Szûrôprogram keretében 
ismét bevezetésre javasolt vizsgálatok – immár sok éve. Semmilyen 
többletmunkára nem kell tehát számítanunk, hiszen mi gyermek-
orvosok az ezzel kapcsolatos kötelességünket eddig is elvégeztük. 
Attól, hogy az eddig a jogszabályban javasolt szûrôvizsgálatok 
jövôre esetleg a szülôk számára kötelezô érvé nyûvé válnak, a be-
vett gyermekorvosi/védônôi gyakorlat lényegesen nem változik. 

Felmerül viszont, hogy a családorvosi tanszékeken vajon hogyan 
oktatják a vegyes praxisokat ellátó háziorvosokat a gyermekkorban 
jelenleg is elvégzendô szûrôvizsgálatokról, ha a bevezetésüket 
még csak most javasolják? Meglepô-e ezek után, hogy a vegyes 
praxisok minden szakmai mutatójukban elmaradnak a gyermek-
orvosok által ellátott praxisoktól?

Célszerûnek tartanánk a szakmai kollégium munkájába gyer-
mekorvosokat is bevonni, akik az ilyen alapvetô tájékozatlanság-
ból eredô nevetséges hibákat azonnal korrigálni tudnák, és nem 
terjesztenének az államtitkárság elé újonnan feltalált spanyol vi-
aszként egy már régóta bevezetett, jogszabályon alapuló bevett 
szakmai gyakorlatot.

A SZERK.


