
7

Hatezer elkerülhető gyermekhalál 
Gyermekegészségügy Nyugat-Európában

A betegségek és a fogyatékosságok 
ke zelhetôségének, a szociális körül mé-
nyeknek a megváltozásával együtt mó-
dosulnak a gyermekek egészségügyi 
szükségletei, de ezekkel a vál tozásokkal 
nem tartanak lépést Nyu gat-Európa 
gyermek-egészségügyi rend szerei. Ez 
az üzenete a Lancet 2013-ban megje-
lent – Ingrid Wolfe és munkatársainak 
tollából származó – közleményének*. 
A European Centre on Health of So-
cieties in Transition, a European Obser-
vatory on Health Systems and Policies, 
a London School of Hygiene and Tro-
pical Medicine, a Department of Pri-
mary Care Health Sciences, University 
of Oxford és a Centro per la Salute  
del Bambino, Trieste kutatói 15, már a 
2004-es bôvítés elôtt is unión belüli 
ország (EU15) gyermek-egészségügyi 
ellátását vizsgálták. Munkájuk során a 
szakirodalom, a WHO, az ENSZ, az Eu-
rópai Unió és a különbözô európai 
szakmai és tudományos társaságok 18 
év alattiakra vonatkozó, releváns ada-
tait tekintették át. Ezek az országok a 
történelmi okokból is különbözô ellá-
tószerkezetük, eltérô finanszírozási 
rendszerük és egészségpolitikai dönté-
seik miatt más és más módon reagáltak 
a közös kihívásokra. Az alábbiakban a 
közlemény fôbb megállapításait ismer-
tetjük. 

ADATOK
A 14 év alattiak mortalitása az elmúlt három 
évtizedben mind a 15 országban jelen tôsen 
javult, ez elsôsorban a közegészségügyi 
helyzet, az ellátás és az élet körülmények 
pozitív változásaira vezethetô vissza. Csök-
kent az infekciós és a légúti eredetû, emel-
kedett viszont a nem fertôzô betegségekbôl 
adódó morbiditás és mortalitás aránya. 
2009–2010-ben a legtöbb haláleset bal-
eset, mérgezés, daganatos betegség, vele-
született rendellenesség, idegrendszeri 
kórképek miatt következett be, míg a meg-
betegedések döntô hányadát neuropszichi-
átriai kórképek, (jórészt depresszió), vele-
született rendellenességekbôl származó 
problémák, váz- és izomrendszeri, illetve 
légúti betegségek (asztma) tették ki. Míg a 
ritka betegségek, malignus elváltozások, 
szívfejlôdési rendelleneségek, bizonyos új-

szülöttkori kór képek kezelése mind inkább 
arra specializálódott centrumokat igényel, 
az asztma, a diabétesz, a viselkedési zava-
rok vagy mentális problémák otthon, csa-
ládközelben is jól ellátható betegséggé 
vál tak. Összességében megállapítható, 
hogy a gyerekek egész Európában sokkal 
egészségesebbek, mint régen, a területi 
egyenlôtlenségek azonban változatlanul 
szembetûnôek. 

A morbiditást és mortalitást, azt, hogy 
milyen a gyermek hozzáférési esélye a 
megfelelô szintû ellátáshoz, döntôen az 
adott ország gazdasági, szociális és kul-
turális tényezôi hatátozzák meg. Mégis 
mellbevágó az a felmérés, amely szerint  
ha 2010-ben mind a 15 nyugat-európai 
(EU15) ország svédországi (vagyis a leg-
jobb) halálozási mutatókkal rendelkezett 
volna, akkor több mint 6000 gyermek ha-
lála elkerülhetô lett volna! A részletes elem-
zések alapján megállapítható, hogy 2010-
ben Spanyolországban 545, Olaszországban 
683, Németországban 815, Franciaország-
ban 962, az Egyesült Királyságban 1951 
gyermeknek valószínûleg nem kellett volna 
meghalnia. (Ezek a számok még elborzasz-
tóbbak, ha – ahogyan kellene – nemcsak 
gyermekhalálban, hanem az elvesztett 
 aktív életévek számában összesítenénk e 
vesz teségeket! – a ref.)

A gyermekegészségügy számos aspek-
tusát befolyásolja az egészségpolitika, a 
for rások elosztásának módja, és a foglal-
koztatottságot, a lakhatást, az oktatást 
érintô döntések. Bizonyítható, hogy alacso-
nyabb a gyermekhalálozás ott, ahol többet 
költenek a családok szociális védelmére.  
(A legtöbbet Svédországban, Finnország-
ban, Luxemburgban). Míg Portugáliában a 
gyermekek 24, addig Svédországban csak 
alig több mint 1 százaléka él olyan háztar-
tásban, ahol nincs pénz a napi háromszo-
ri étkezésre. A szociális különbségek kü-
lönösen a kisebbségeket, köztük Európa 
leg nagyobb minoritását, a romákat, és az 
illegális bevándorlókat érintik: gyermekeik 
körében jóval magasabb a koraszületés, a 
fertôzô betegségek, a balesetek, a bántal-
mazás aránya, és nagyobb a mortalitás is, 
mint a többségi társadalomban. A korai 
fejlesztés elmaradása mindenhol életre 
szóló következményekkel, a problémák 
„újratermelôdésével” jár. Az egészséget 

érintô döntések fontosságára utal, hogy 
Hollandiában vagy Svédországban pusztán 
a közlekedési szabályok szigorításával, biz-
tonsági felszerelések kötelezô használatá-
val, Franciaországban az úszómedencék 
körüli biztonsági elôírások betartatásával 
sikerült a baleseti halálozást jelentôsen 
csökkenteni.

ELSÔDLEGES ELLÁTÁS
Nagyon nem mindegy, hogy milyen a pri-
mer ellátás. Egy gyermekkori tüdôgyulladás 
kezelése elsôsorban az alapellátás feladata. 
Jó gyermek-alapellátás mellett nem fordul-
hatna elô halállal végzôdô bakteriális pne-
umonia, és az asztma miatt szükségessé 
váló kórházi felvételek kétharmada is elke-
rülhetô volna korszerû betegoktatás, el-
lenôrzés vagy a rizikótényezôk megfelelô 
csökkentése mellett.  

Minden ország hangoztatja az elsôdle-
ges ellátás (first contact care) prioritását, a 
vizsgált államok jó részében mégis magas 
az indokolatlan kórház felvételek száma. 
Nemcsak az bizonyított, hogy a sürgôs ségi 
osztályokon kezelt gyermekek 17–57 szá-
zaléka indokolatlanul kerül oda, de épp 
ellenkezôen az is, hogy gyakran túl késôn 
jut a rászoruló gyermek a szükséges szak-
ellátáshoz. A krónikus betegek ellátása 
min denhol szervezetlenebb, mint a felnôt-
teknél, a krónikusan beteg gyerek kórház-
centrikus gondozását – holland, svéd vagy 
angol minták alapján – régóta ki lehetne 
váltani az alap- és a szakellátók, közegész-
ségügyi szakemberek jobb együtt mûkö-
désével. 

Általános gond, hogy alig van korszerû 
csoportpraxis, nincs vagy nem követik a 
terápiás protokollokat, rossz az informá-
ciócsere, hiányos az együttmûködés az 
egészségügyi és a szociális szolgáltatók 
között, problémás a továbbképzés, az 
 adminisztrációs rendszer, és helyi szinten 
sincs hatékony irányítás. Minden ország-
ban gon dot okoz az orvosok és az ellátó-
személyzet más tagjai közötti munkameg-
osztás kérdése.

Az ügyeletet Dániában, Hollandiában és 
Angliában háziorvosok (tehát nem gyer-
mekorvosok) látják el. A spanyoloknál a 
háziorvosok és házi gyermekorvosok együtt 
ügyelnek egy szakrendelôben. A holland 
és dán tapasztalatok megerôsítik, hogy a 

*  Ingrid Wolfe et. al.: Health in Europe. Health  services for children in western Europe www.thelancet.com, p1224-1234 Vol 381 April 6, 2013
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ház hoz hívást és ezzel együtt a költségeket 
számottevôen csökkenti, ha jól képzett 
nôvér fogadja a telefonhívásokat, és végzi 
a panasz-triage-t, a panaszok osztályo-
zását. Nem ítélhetô meg biztosan, hogy 
befolyásolja-e az ügyeleti gyakorlat válto-
zá sa hosszabb távon a gyermek-egészség-
ügyi mutatókat, az azonban jól látszik, 
hogy (nyil ván nem csak ezért) Angliában 
nôtt a sürgôsségi osztályok forgalma,  
4  órá ra emel kedett a várakozási idô, 1999  
és 2010 között 30%-kal megemelkedett 
a gyermekek indokolatlan kórházi felvéte-
le. Ebben minden bizonnyal szerepet ját-
szik az is, hogy a munkaidô szigorú uniós 
szabályozása és az orvosok unión belüli 
szabad munkavállalása nyomán eltérô 
képzettségû és tudású szakorvosok kezd-
tek ügyelni. (Az angliai háziorvosok ala-
csony gyermekellátó képességét nyilván 
nem javította a nyelv- és – alkalmi munka-
vállalóként – helyismerethiánnyal küszkö-
dô idegen munkavállalók tevékenysége –  
a ref.) 

KÉPZÉS

Az Európai Gyermekorvos Társaság (EPA) 
46 országot érintô felmérése szerint az 
EU15 11 országában az ötéves, sokszor 
en nél is hosszabb gyermekgyógyászati 
szakképzés során, a 3 éves törzsképzés 
után egy kétéves stúdium következik egy 
választott szubspecialitás vagy az alapellá-
tás (néha mindkettô) területén. A primer 
ellátásba kerülô, így kiképzett gyermekor-
vosok jól használható klinikai ismerettel 
rendelkeznek, és jártasságot szereztek már 
a szociális kérdések terén is. 

Ezzel szemben azoknak a háziorvosok-
nak a gyermekgyógyászati tudásszintje, 
akik (korábban 3, ma már többnyire 4 éves 
képzésük során) csak egy 6 hónapos (és 
akkor is összevont, gyermek- és felnôtt-) 
alapellátási gyakorlaton vesznek részt, a 
gyermekgyógyászati tudásszintje óhatatla-
nul alacsonyabb. A tudás- és készségszint 
természetesen nem csupán a képzés hosz-
szától, hanem annak tartalmától is függ. 

Elgondolkodtató, hogy amíg Angliában 
és Svédországban egyaránt háziorvos vég-
zi a gyermekek alapellátását, a svédeknek 
poszt graduálisan is kötelezô a rendszeres 
gyermekgyógyászati továbbképzés. A házi-
orvosok gyermekellátása ott a gyer mek or-
vos rutinszerû ellenôrzése mellett(!) és gyer-
mek-ápolónô közremûködésével tör té nik, 
ugyanez a gyakorlat az angoloknál vagy 
Európa más országaiban ismeret len.

MELYIK JOBB?

A gyermekek elsôdleges ellátását végzô 
orvosok tevékenységének végzettség (há-
ziorvos vagy házi gyermekorvos) szerinti 

összehasonlítása nem könnyû. Ha a kétfé-
le orvos által nyújtott ellátást össze akarjuk 
vetni, nem elég, ha azt mondjuk, hogy egy 
vegyes praxisban sokszor késôn ismernek 
fel egy menigococcus-fertôzést vagy egy 
malignus megbetegedést. Ez akár magától 
értetôdô is lehet, hiszen ahol egy praxisnak 
legfeljebb 20–25%-a gyermek, ott húsz-
évenként (ha) egyszer fordul elô ilyen kór-
kép. Kellô tapasztalat és készség hiányában 
márpedig bizonyosan komoly kihívás egy 
alapellátó számára az indokolatlan vizsgá-
latok és a hatékony ellátás közötti egyen-
súlyozás. 

A házi gyermekorvosok drágább kikép-
zési költségét kompenzálja az általuk elért 
jobb ellátási eredmény. Jó eredményei 
ugyanakkor a háziorvosi szisztémát prefe-
ráló országoknak is vannak. (A hatalmas 
ráfordítások, a korszerû eszközök, a villám-
gyors logisztika, a magasabb szülôi kul-
turáltság valóban tompíthatják, de nem 
tüntethetik el a kétféle ellátás magától ér-
tetôdô különbségét! – a ref.) A svéd gyer-
mek-egészségügyi központokban sokféle 
szolgáltatást már speciálisan és rendkívül 
jól kiképzett nôvérek nyújtanak, akik csak 
akkor hívnak GP-t, gyermekorvost, fogor-
vost, pszichológust vagy más terapeutát, 
ha annak szükségét érzik. Angliában vagy 
Hollandiában „asztma-nôvérek” gondoz-
zák az asztmás gyerekeket – bizonyítható-
an ugyanolyan jó eredménnyel, mintha azt 
egy háziorvos vagy házi gyermekorvos vé-
gezné. Hasonló a helyzet a mindinkább 
szaporodó ekcéma kezelésével, ellenôrzé-
sével. (Ez persze nem indok a házi gyer-
mekorvosi ellátás megszüntetésére, épp-
úgy, ahogy nem lenne indokolt egy PIC 
III-ról csak azért elküldeni az orvosokat, 
mert a kvalifikált nôvér is képes „gépre 
tenni” egy gyereket – a ref.) 

INDIKÁTOROK

A szerzôk azt a követésre alkalmas ellátási 
modellt keresték, amelyik optimálisan re-
agál a gyermekek egészségügyi szükség-
leteire. Megfelelô adatok nélkül azonban 
képtelenség a különbözô országok eltérô 
rendszereinek korrekt összehasonlítása. 
Nagyon kevés, a gyermekellátó rendszert 
jól jellemzô, releváns és igazán összevet-
hetô adat áll rendelkezésre. Ennek oka 
egyrészt az, hogy a gyermek fejlôdése so-
rán folyamatosan változnak a szükségletei, 
másrészt ezek a szükségletek rendkívül 
érzékenyen reagálnak az egy országon 
belül is igen eltérô szocioökonómiai kör-
nyezetre, epidemiológiai és demográfiai 
helyzetre. Olyan indikátorokat, amelyek 
mindezen változókat figyelembe veszik és 
kompatibilisek is egymással, eddig alig ta-
láltak. A WHO „Egészséget mindenkinek”, 

vagy „Együttmûködés az Ellátás Optimali-
zálásáért” nevû programja rengeteg kór-
házi adattal rendelkezik, miközben a gye-
rekekrôl alig nyújt információt. Dolgoznak 
már uniós szervezetek azokon az indikáto-
rokon, amelyek jelzik, hogy milyen eséllyel 
jutnak ellátáshoz a menekült családok 
gyermekei, vagy milyen mértékben érvé-
nyesülnek a gyermekjogok, de a gyerme-
kek primer vagy szekunder ellátásáról szó-
ló, összehasonlításra valóban alkalmas 
mutatók még mindig hiányoznak. (Több-
nyire csak nagyon „durva” adatokat (pl. a 
csecsemôhalálozást) használunk, eközben 
a felnôttkorra is kiható, valóban minôségi 
ellátást nem mérjük – a ref.) 

A spanyolok mérték, mennyi kórházi 
felvételt lehetett volna az alapellátás szint-
jén (pl. egy pneumonia adekvát kezelésével 
vagy védôoltással) elkerülni, az olaszok a 
gyermekellátás (és továbbképzés) minôsé-
gét az orvosok antibiotikum-felírási gya-
korlatával jellemezték. A teljesítményará-
nyos angol finanszírozási rendszerben a 
minôségindikátorok mindössze 3 százaléka 
nyújt releváns adatokat a gyermekellátás-
ról. Az angolok most a krónikusan beteg 
gyermekek nem tervezett hospitalizációjá-
nak, és a tüdôgyulladásos gyermekek kór-
házi felvételének csökkentésével szeretnék 
bizonyítani, hogy sok az elkerülhetô kór-
házi felvétel, sok az elkerülhetô kiadás.  
A holland szakmai kollégium 61 guideline 
alapján egy 139 indikátort tartalmazó listát 
állított össze, köztük azonban alig van 
olyan, ami pl. a gyermekkori asztma, térd-
ízületi elváltozás, otitis, láz kezelési módját 
jellemzi. Európa-szerte keresik azokat a 
jellemzô mutatókat, amelyek a fogyatékkal 
vagy összetett károsodással élô, a rossz 
szociális körülmények között nevelkedô, 
vagy a mentálisan sérült gyermekek komp-
lex ellátásának minôségét jeleznék.

Míg az Egyesült Államokban már szisz-
tematikusan vizsgálják a gyermek-alap-
ellátás minôségét, ugyanez Európában 
épphogy csak megkezdôdött. Megfelelô 
in dikátorok nélkül márpedig képtelenség 
a különbözô gyermekellátó szisztémákat 
összehasonlítani, ehhez adatok és persze 
gyermekkori guideline-ok kellenének. Re-
leváns adatokat csak összehasonlítható 
rendszerekrôl kaphatunk, csak ezek elem-
zése ad lehetôséget az ellátás fejlesztésére. 
De hiábavaló az adat, és hiábavaló lenne 
az elemzés is, ha hiányzik a kormányzati 
eltökéltség a fejlesztésre! 

RENDSZERSZINTÛ VÁLTOZÁSRA 

VAN SZÜKSÉG

A „hospital based” – kórházcentrikus – 
ellátást az alap- és szakellátás, illetve a 
közegészségügy szoros együtt mûködésé-
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nek kell felváltania. Nagyon nem mindegy, 
hogy a kórház, az alapellátás és a köz-
egészségügy találkozási pontjainak nélkü-
lözhetetlen „újrakonfigurálása” mennyit 
késlekedik pusztán a szakemberek és a 
döntéshozók megkövült gondolkodása 
miatt. A területen dolgozó gyermekgyó-
gyászokat, háziorvosokat, adoleszcens me-
dicinát, pszichiátereket és a többi nélkülöz-
hetetlen szakembert tömörítô szer ve zetek 
és az egészségügyi kormányzat közös gon-
dolkodása nélkül nem lesz elôrelépés. Ered-
ményei alapján nem lenne hiábavaló a 
ru galmas svéd, vagy a többségében gyer-
mekorvosok által biztosított olasz gyermek-
alapellátás, de akár a családorvosi sziszté-
ma bizonyos, magas minôségi mutatókkal 
jellemezhetô modelljeinek tanulmányozá-
sa. Meg kell oldani a gyermek-alapellátás-
ban dolgozók kompetenciakörének egysé-
gesítését, az ellátó orvosok szakirányú és 
folyamatos továbbképzését, tudomásul 
kell vennünk, hogy mind több feladatot 
kell átvenniük a magasan képzett nôvérek-
nek. És ha kell, erôfeszítéseket kell tennünk 
a szerkezeti változás útjában álló kulturális 
eredetû akadályok áthidalásáért. 

VIZSGÁLATOK

A Lancet által ismertetett dolgozat végül 
felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermek-
egészségügy vizsgálata tulajdonképpen 
még mindig gyermekcipôben jár (áll). Nem-

csak az tény, hogy a rákkutatásoknak csu-
pán 5%-a foglalkozik gyermekekkel, de 
egy Cochrane-elemzés arra is rámutatott, 
hogy a gyermek-alapellátásban elôforduló 
kórképekrôl szóló cikkek száma 10 év alatt 
mindössze 2%-kal növekedett. Elindult 
most egy 29 európai országot felölelô, a 
gyermekek egészségét felmérô uniós pro-
jekt, ami a prioritásokat is igyekszik rang-
sorolni. Svédország, Dánia, Finnország már 
hasznosított valamit a primer és szekunder 
ellátásban folytatott kutatás adataiból, és 
vannak biztató eredményei az angol, olasz 
és néhány más ország praxisaiban folyta-
tott vizsgálatoknak is. Nemcsak érdekes, 
hogy milyen összefüggés áll fenn egy be-
tegség és az ellátórendszer, vagy az ellátás 
és az ellátóhálózat között, de érdemes azt 
is bizonyítani, hogy eredményekre vezet, 
ha a nemzeti és nemzetközi grémiumok 
összefognak a gyermekegészségügy fej-
lesztéséért. 

A JÖVÔ?

A kis súlyú koraszülöttek vagy az elhízottak 
számának emelkedése, az egészségtelen 
életmód terjedése miatt minden bizonnyal 
nô a krónikus rendellenességek – mentális 
zavarok, malignus kórképek, nem fertôzô 
megbetegedések – gyakorisága, ami két-
ségtelen kihívást jelent az egészségpolitika, 
egészségügyi stratégia és az egészségügyi 
finanszírozás számára. A genomikus orvos-

lás (genomic medicine), ami a tüneti keze-
lések helyett a genetikai információkat, a 
gének és a betegségek közötti összefüg-
gést ragadja meg, egy új orvostudomány 
születését ígéri. De önmagában ez sem 
képes mondjuk a helytelen táplálkozásból 
származó zavarok (obesitas, diszlipidémia 
magas vérnyomás stb.) következményei-
nek elhárítására. A krónikus betegségek 
korszerûbb monitorizálására alkalmas, be-
tegközeli ellátásban is jól alkalmazható 
diagnosztikai technológiai fejlesztése már 
reményteli eredményekkel biztat. 

A gyermekgyógyászat három részterü-
letének rendszerszerû fejlesztésére lesz 
szük ség. A primer ellátásban a krónikus 
be tegek jobb gondozására, a különbö zô 
szak emberek kompetenciaszintjének kö-
rültekintô meghatározására, a tervezés 
szintjén az egészségindikátorok, az adat-
analízis korszerûsítésére, a kutatási témák 
rang sorolására, gyermekegészségügy jö-
vôben vár ható szükségleteinek felmérésé-
re. Olyan egészségpolitika kell, ami valós 
lehetôséget teremt a koncepciók gyakor-
lati megvalósítására. Nyílt és transzparens 
gazdaságossági számítások mellett po-
litikai szinten is deklarálni kell az el kö te-
lezett séget a gyermekegészségügy fej-
leszté se, a hoz záférés esélyeinek javítása 
irá nyában. Európa-szerte! 
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