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Február 27-én értekezletet tartott a HGYE a szervezet küldöttei szá-

mára. A szokatlan télvégi időpont apropója az volt, hogy a Polgári 

Törvényköny előírásai miatt márciusig módosítanunk kellett az alap-

szabály bizonyos pontjait. De ha már meg kellett változtatnunk 

néhány, számunkra nem igazán látványos mondatrészt, változtattunk 

az alapszabály néhány olyan pontján is, ami a későbbiekben lehet 

fontos számunkra.  

A küldöttértekezlet lehetőséget adott arra is, hogy hosszabb idő 

után végre teret adjunk alapvető, mindannyiunknak fontos kérdések 

mindeddig elmaradt megvitatására. A szélesebb nyilvánosság cél-

jából a közösségünk gondjai iránt fokozottan érdeklődő kollégák is 

részt vettek a megbeszélésen. Póta György ismertette annak a szer-

vezetfejlesztő munkának a konzekvenciáit, amelynek során profesz-

szionális tanácsadó igyekezett választ találni a vezetőségen belüli 

működési zavarok okaira. A szakértő szerint a zavar hátterében a 

gyermekorvosi alapellátás megbeszéletlen ellentmondása áll: az, 

hogy bár egyértelműek az egyesület  eredményei, mégis változatlan 

veszélyben van a szakma jövője. Nincs biztosítva a szakmai fejlődés, 

az utánpótlás, és finanszírozási anomáliák is akadályozzák a tovább-

lépést. Az erről folytatott vezetőségi viták során eddig nem sikerült 

az elkerülhetetlenül szükséges változások pontos irányát meghatá-

rozni, a prioritásokat kijelölni, és ahelyett hogy az érdekeink érvé-

nyesítésére koncentráltunk volna, hagytuk, hogy „proaktív” lépések 

helyett az események kényszerítsenek bennünket „reaktív” lépések-

re. Eközben „a vezetés önmagára koncentrált, a tagsággal való kap-

csolata lazult”. Ez kényszerít most bennünket arra, hogy az erős 

szakmai szervezet imázsának kiépítéséhez, új vezetési struktúrán is 

gondolkodjunk – hangsúlyozta a HGYE elnöke.

A „merre tovább HGYE?” kérdése után Pátri László alelnök előadá-

sa vezette fel a szakma jövőjéről folytatott polémiát. A „fenntartha-

tó-e a hazai házi gyermekorvoslás jelenlegi rendszere?” kérdésre  

a szakmaiság fejlesztése, az ellátási struktúra modernizálása és az 

ehhez szükséges finanszírozás felől kerestük a választ. 

Világos, hogy az „A terv”-be sorolt elképzeléseink (kevesebb, de 

nagyobb létszámú praxis, a kilépők végkielégítése, a maradók fel-

adatainak égbekiáltóan szükséges racionalizálása, ehhez szükséges 

újszerű szakasszisztensképzés, a megfelelő munkakörülmények és 

vonzó finanszírozás biztosítása, betegeinknek pedig esély az egyen-

lőhöz közelítő hozzáférésre) csak akkor valósulhatnak meg, ha a 

gyermekgyógyászat, az alapellátás, a szülők meghatározó szerveze-

tei és nem utolsósorban a szakpolitika – végre valóban – fogékony 

tárgyalópartnernek mutatkozik. 

Fel kell azonban készülnünk arra is, és sajnos ennek is nagy a 

realitása, hogy jobbító elgondolásaink nem találkoznak igazi foga-

dókészséggel. Ekkor lép életbe a „B” terv: annak tisztázása, hogy 

melyek a még vállalható alternatívák és melyek nem?

Izgalmas nap volt, ígéretes kezdete valami újnak, lendületes foly-

tatása 20 éves törekvéseinknek. Hogy lesz-e belőle valami, még nem 

tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy nem múlhat rajtunk… 

K.F.
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Kardiológia: A hipertónia kivizsgálása, kezelése, ABPM-eredmények értelmezése – Prof. Dr. Reusz 

 

Dr. Környei László

Képalkotó diagnosztika: A vizsgálatok indikációi – Dr. Várkonyi Ildikó

Gasztroenterológia: A hasi fájdalom differenciáldiagnózisa – Dr. Gárdos László

Laborvizsgálatok: A laboratóriumi vizsgálatok indikációja, értékelése – Prof. Dr. Vásárhelyi Barna

Pulmonológia: A házi gyermekorvos lehetőségei és feladatai az asztma diagnózisában és  

kezelésében – Prof. Dr. Cserháti Endre 

Immunológia: Az immunológiai vizsgálatok indikációja, gyakori immunhiányos kórképek –  

Dr. Kriván Gergely PhD 

Egyéni védőoltási tervek – Prof. Dr. Mészner Zsófia PhD 

Nefrológia:

enuresis nocturna – Prof. Dr. Szabó László

Sürgősségi ellátás:

gyermekkorban – Prof. Dr. Zacher Gábor

Hematológia: Az anaemia differenciáldiagnosztikája és kezelése – Prof. Dr. Molnár Dénes

Esetismertetések: Kezdem én, folytasd Te… – Prof. Dr. Molnár Dénes, Dr. Gárdos László,  

 

Prof. Dr. Tulassay Tivadar és munkatársai


