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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben:

A partvonalról

Nehéz és sokszor hálátlan szerepet vállal az, aki egy réteg érdekvédelmét tûzi ki cél-
jául, mert eredményeivel soha sem lehet elégedett, és noha nem akarja, mindig be-
leütközik a politika emelte gátakba.

Magam is így jártam az elmúlt idôszakban. Az egyesület vezetôségének támoga-
tásával november eleje óta csatázom a vizitdíj házi gyermekorvosi kompenzációjáért.
Írtunk, tárgyaltunk, érvekkel támasztottuk alá követeléseink jogszerûségét. 

Küzdelmünk ezúttal sikeres volt, hiszen az alapellátás – a konvergenciatörvény el-
lenére – ötmilliárd forintot kapott. Közremûködésünk révén – a szakmai szorzó és 
a pontérték megtartása mellett – az elôzetes tervekkel szemben, mintegy 20%-kal
gyarapodott a gyermekorvosi praxisok bevétele. A márciusi finanszírozás már tartal-
mazta ezt a többletet. 

Most néhány – tizenkét éves tevékenységünket, de bennünket sem ismerô, tagnyil-
vántartásunkban nem is szereplô – kollégánk mégis a vezetôség leváltásáról írogat
egy internetes fórumon. Ellenszenvüket az váltotta ki, hogy egy szakmapolitikai fóru-
mon, mint máskor, most is az érdekellentétek tárgyalásos rendezése mellett érveltem.
Ezért támadnak szakmai érvek nélkül, indulatokat közvetítve és politikai elkötelezett-
séget feltételezve rólunk. Holott mi is sokfélék vagyunk. De ettôl még tiszteljük egy-
más nézeteit, egyéniségét és tudunk együtt dolgozni egy közös célért.

A HGYE szakmai szervezet, mely érdekvédelemmel is foglalkozik. Mivel a területi
gyermekgyógyászattal ilyen átfogóan más nem foglalkozik, ránk hárul a házi gyer-
mekorvosok szerteágazó képviselete. 

Mindig ugyanazt a szellemiségû és igyekezetünk szerint kiérlelt szakmai álláspon-
tot képviseljük. Szerkesztôi vagyunk a „Közös kincsünk a gyermek”, és konzultánsai 
a gyermekszegénység-ellenes kormányprogramnak. Részt veszünk a gyermekgyógyá-
szokat összefogó uniós szervezet munkájában, októberben mi szervezzük a területen
dolgozó gyermekorvosok európai konferenciáját. 

Szakmai és egzisztenciális érdeket egymástól szétválasztva nem lehet védeni. 
De ha az érdekvédelmet a pártpolitikával kötjük össze, az érdekvédôbôl szinte azon-
nal pártpolitikus lesz, és az érdekek érvényesítése csak egy másik párt legyôzése árán
történhet meg. Ez a módszer szerintünk nem követhetô. Ezért köteleztük el már rég-
óta a szakmai érdekvédelem mellett magunkat. Törekedtünk a jó felkészültségre, 
nézeteink széles körû ismertetésére, használható alternatívák kimunkálására. Ezzel
értük el azt, hogy már nem szorongat bennünket a területi gyermekgyógyászat meg-
szüntetésének veszélye, hogy finanszírozásunk az évek alatt nem csökkent jobban,
mint másoké. A vizitdíj kompenzációjáért is a ránk jellemzô módszerekkel küzdöt-
tünk, és mint az eredmény mutatja, nem is hiába. 

Ezek után kérdezem: akik kívülállóként, kizárólag saját politikai meggyôzôdésüktôl
vezérelve, a „monnyon le” hangzatos, de üres szólamát zengik, mit tettek eddig 
a gyermekorvosi alapellátás, a házi gyermekorvosok érdekében?  

Kritizálni, a partvonalról kiabálni azt hiszem, könnyû. De nem hiszem, hogy elég!
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MEGKAPTUK!

Ötmilliárd forint kompenzációban részesülnek a házi gyer-
mekorvosok – jelentette be az Egészségügyi Minisztérium
államtitkára a február 7-i kormányszóvivôi tájékoztatón.

Horváth Ágnes elmondta: a pluszpénzben azon háziorvo-
sok részesülnek, akik a törvényi szabályozás következtében
nem jutnak vizitdíjhoz, mert gyermekeket látnak el. Az ötmil-

liárd forintot a finanszírozásba építik be, de arányosítanak
majd – mondta az államtitkár, hozzátéve: a kompenzáció
nem a többi orvos hátrányára történik, és az ötmilliárd forint
plusztámogatást az Egészségbiztosítási Alapban elkülönített
pénzekbôl nyújtják majd – mondta Horváth Ágnes.

Kiemelte: arra törekedtek, hogy a kompenzáció olyan
mértékû legyen, mint amennyi bevételük a felnôtteket ellátó
háziorvosoknak származik a vizitdíjból.

Az államtitkár az alapellátással kapcsolatban elmondta,
hogy még ebben az évben átalakítják a finanszírozást.

Mint ismeretes, már az elmúlt év végén döntés született arról, hogy a 18 éven aluliaknak nem kell vizitdíjat fizetniük.
Az ôket ellátók elmaradó bevételének kompenzációját kormányrendelet határozza meg. A kormányrendelet elsô ter-
vezetét január 27-én kaptuk meg. Kritikai észrevételeinket már másnap elküldtük a minisztériumba. 

Ötmilliárd

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöki funkciója kö-
telez arra, hogy a házi gyermekorvosok vizitdíj-kompenzá-
ciója ügyében ismételten Önhöz forduljak. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a Konvergencia törvény
egészségügyi fejezetében foglaltaknak megfelelôen az
alapellátás finanszírozása idén hárommilliárd forinttal csök-
ken. A körülményekkel és lehetôségekkel tisztában lévô,
költségvetésbôl finanszírozott kvázi-vállalkozóként ezt a
helyzetet tudomásul vettük, annak ellenére, hogy így to-
vább nehezedik mindannyiunk egzisztenciális helyzete.

Tudjuk, hogy a vizitdíjnak nem forrásbôvítés az eredeti
célja, és elfogadjuk, hogy alkalmazása nemcsak egy egész-
ségtudatosabb hozzáállás formálása, hanem a racionáli-
sabb egészségügyi ellátás kialakítására is lehetôséget te-
remthet. Mégis örültünk, amikor a 18 év alattiak esetében
eltekintettek a co-payment ezen formájától, hiszen a gyer-
mekalapellátás mai szolgáltatási körülményei között besze-
désére nem láttunk reális esélyt. Üröm volt az örömben,
hogy a gyermekorvosok így elestek (volna) a vizitdíj bevételt
növelô hatásától.

Magától értetôdôen küzdöttünk ezért a bevételkiesés
kompenzációjáért. Államtitkár Asszony erre utaló kijelenté-
se egyesületünk novemberi konferenciáján, Draskovics el-
nök úr hasonló értelmû nyilatkozata vezetôségünk decem-
beri megbeszélésén és legutóbb a január 5-i Népszabadság
Önt idézô cikke alapján hittünk a házi gyermekorvosok
iránti korrekt eljárásban. Abban, hogy bennünket is a házi-
orvosok várható bevételével azonos méretû növekmény illet
majd meg.

Amikor a gyermekorvosi kompenzációt érintô jogsza-
bály-módosítás elvi alapjait meghatározták, a házi gyermek-
orvosok egy évre esô betegforgalmának csak töredékét te-
kintették meghatározónak. A munkánk meghatározó ré-
szét képezô tanácsadások számát, a fejlôdésvizsgálatok, vak-
cinációk, kötelezô szûrôvizsgálatok miatti találkozásokat fi-
gyelmen kívül hagyták. A rendelettervezet a korcsoportos

pontszámok emelésével az átlagos nagyságú (940 fôs)
gyermekorvosi praxis számára így mindössze 50 000 forint
pluszbevételt eredményezne, ha a degressziós határ vártnál
kisebb mértékû emelése nem vinné el ezt a hasznot is. 
Az új degressziós határ ugyanis nagyobb arányú alappont-
tömeget érint, mint a korábbi, sújtva ezzel már nemcsak az
átlagos, hanem az átlagosnál kisebb méretû gyermekorvosi
praxisokat is. Túl azon, hogy ez már önmagában is érthe-
tetlen, a gyermekorvosoknak jutó kompenzáció messze el-
marad az Ön által jelzett, havonként átlagosan 200 000–
250 000 forintos háziorvosi vizitdíjból származó bevétel-
többlettôl. 

A szakmai szorzó kormányrendelet szerinti csökkentése,
illetve a vegyes praxisok esetében 1,3-ra emelése diszkrimi-
natív. Miért értékesebb ezek szerint a vegyes praxis által el-
látott 600 ezer gyermek, mint a többi 1 millió 400 ezer?
Miért értékesebb a házi gyermekorvosból lett háziorvos, aki
a szûkebben vett gyermekorvosi szakmával – lehetôségeinél
fogva – kevesebbet tud foglalkozni?

Minthogy a gyermekorvosok elmaradt vizitdíját nem kül-
sô forrásból biztosítják, további súlyos problémát okoz,
hogy zárt kassza mellett a kompenzáció a háziorvosi ellátás
rovására történik meg. Hiába tény, hogy a háziorvosok egy
részét jelentôsen érintô megvonás kínál ugyan (a gyermek-
orvosokénál jóval nagyobb arányú) bevételnövekedést 
a hátrányos helyzetû térségekben dolgozó háziorvosok szá-
mára is, ennek kommunikálása és ismerete nélkül konfron-
tációkra számíthatunk a háziorvosi és házi gyermekorvosi
szolgálatok között. Elôjeleit már napok óta tapasztaljuk. 

Államtitkár Asszony! Ez a cél? Végiggondolatlan ígérge-
tések, hitegetés helyett következetes és ôszinte tájékozta-
tással, konzekvens intézkedésekkel elkerülhetô lenne az
alapellátás orvosainak mind nagyobb arányú bizalomvesz-
tése a reformtörekvések iránt. 

Mindezek alapján tisztelettel kérjük a rendelettervezet
újragondolását.  

Tisztelettel:
Dr. Huszár András elnök 
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Tisztújítást?!
Figyelem! Minden házi gyermekorvost kérdezek: nem gondoljá-
tok, hogy a HGYE vezetôségének megnyilatkozásai az utóbbi
idôben inkább károsan befolyásolják az eseményeket? Gondolja-
tok csak Kádár dr. elhíresült szösszenetére a Gyurcsány-blogban.
Vagy a mai leggyengébb hozzászólás a HGYE elnökétôl. (Kivel
akar tárgyalni? Aki még egy fullajtárt sem küld maga helyett a
4000 háziorvos meghívására?) Kérek minden HGYE-tagot, aki
más véleményen van, mint a vezetôség, kezdeményezzen
tisztújítást!

Ui.: Ültem ott, és szégyelltem, hogy gyerekorvos vagyok… ilyen
vezetô képviselôvel… Komolyan gondolja, hogy van más
választásunk, mint opponálni? (Végül is a dilemma örök: Adolf
Hitler rendszerével is tárgyalásokat kellett volna kezdeményezni,
és nem kívülrôl opponálni? Hát nem veszi észre, hogy ezzel bûn-
részessé válik (ami a hatalom szándéka!), nem beszélve arról,
hogy akik ilyen magasról tesznek ránk, azok nem fogják megfo-
gadni a tanácsainkat sem.)

Szóval: TISZTÚJÍTÁS!
DR. VASZIL LÁSZLÓ

FORRÁS: WEBDOKI 2007. FEBRUÁR 7.

Vizitdíj: kérdések és válaszok

Emelt összegû vizitdíj alól mentesít-e a mentesség?
A 18. életévüket be nem töltött személyeknek emelt ösz-

szegû vizitdíjat sem kell fizetniük. 

Ha gyereket hoznak beutalóköteles szakrendelésre be-
utaló nélkül, érvényes-e a mentesség? 

Igen.

Iskola-egészségügyi (ifjúsági) ellátás keretében a 18.
életévét betöltött biztosított fizet-e vizitdíjat?

Igen. Kivételt képeznek ez alól a vizitdíjmentesség körében
meghatározott ellátások, így különösen az iskolaorvos által
végzett szûrôvizsgálatok.

Kell-e 18 éven aluli személynek emelt összegû vizitdí-
jat fizetnie, ha indokolatlanul veszi igénybe a sürgôs-
ségi ellátást?

Nem.

Ha a beteget az orvos kontrollra visszarendeli, alka-
lomnak számít?

A vizitdíj fizetése szempontjából külön alkalomnak számít 
a kontrollvizsgálat is.
Adminisztratív tevékenységért (pl.: táppénzes papír
kiállítása kórházi kezelés után) kérhetô-e vizitdíj?

Az orvos–beteg gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozá-
sa számít, az adminisztratív céllal történô találkozás nem szá-
mít alkalomnak.
Államközi egyezmény alapján ellátásra jogosult, illet-
ve „E” térítési kategóriás külföldinek kell-e vizitdíjat fi-
zetnie?

Aki államközi egyezmény alapján vesz igénybe ellátást,
arra az egyezményben foglalt az irányadó. Ha abban az áll,
hogy térítésmentesen veszi igénybe az ellátást az adott
ország állampolgára, akkor természetesen mentesül a vizitdíj
fizetése alól. 

Az EU-tagállamok állampolgárai és az elszámoláson
alapuló nemzetközi szerzôdés alapján ellátást igénybe vevôk
ugyanolyan feltételekkel veszik igénybe az ellátást, mint a
magyar biztosítottak. Ez azt jelenti, hogy fizetik a vizitdíjat/
napidíjat. 
Gyermekorvosi praxisba tartozó 18 év felettinek kell-e
vizitdíjat fizetnie a jogosítványhoz szükséges alkal-
massági vizsgálatért?

Nem kell vizitdíjat fizetni azokért az ellátásokért, amelyek
költsége nem az E. Alapot terheli. A gépjármû-vezetôi alkal-
massági vizsgálat nem az E. Alapból finanszírozott ellátás,
ezért nem vizitdíjat, hanem vizsgálati díjat kell kérni.

www.eum.hu

A kompenzáció
A 43/1999. (III. 3.) Korm.rendeletet módosító 10/2007. 
(II. 6.) Korm.rendelet szerint a korcsoportos pontértékek 
0 és 4 év között 5,5 pontra, 5 és 14 év között 3,5 pontra
emelkedtek, a szakképesítési szorzó a korábbi hírekkel ellen-
tétben nem változott, a degressziós ponthatár gyermekor-
vosok esetében 3 150 pontra módosult. A pont/forint érték 
a tervek szerint marad 162–163 körül. 

A HGYE 2006 ôsze óta folytatott küzdelmének eredményeként
1. Vizitdíjat 18 év alatt nem kell fizetni (de 18. év betöltését

követôen már kell!).
2. A felmentés miatti bevételek elmaradását kompenzálják. 
3. A korábban tervezett jogszabály-módosítással szemben

nem az alapellátás zárt kasszájából történt átcsoportosí-
tás révén, hanem egy ezen kívüli forrásból történik a kom-
penzáció. 

4. A kompenzáció alapja az átlagos nagyságú házi gyermek-
orvosi praxisban – a korábban tervezett napi 5-6 helyett –
22-23 orvos–beteg találkozásnak megfelelô vizitdíj összege.

5. Az ötmilliárdos forrásbôvülés döntô része a gyermekorvosi,
kisebb része a vegyes praxisokat illeti. 

6. Egy átlagos házi gyermekorvosi praxis havonkénti kom-
penzációja – a minisztérium február 2-i, praxisonkénti át-
lagos 40 000 Ft-os javaslatával szemben – 135 000 Ft-ra
emelkedett. 

7. Nem csupán a házi gyermekorvosok, hanem a vegyes pra-
xisok és a háziorvosok sokezres tömege is jobban járt, hi-
szen a vizitdíjbevétel teljességben náluk marad, és teljesít-
ményfinanszírozásuk sem csökken a gyermekorvosok
kompenzációja miatt. 

Összefoglalva:
1. Fellépésünknek is köszönhetôen a praxisok kb. 20%-os be-

vételnövekedéshez jutnak.
2. A kompenzáció nem az alapellátás zárt kasszájából törté-

nik, jelentôs finanszírozási növekményt eredményezve ez-
zel a teljes alapellátásnak. 

3. Kormányrendeletet – elfogadás elôtti napokban és ilyen
mélységben – még soha nem sikerült számunkra kedvezôen
módosíttatnunk.
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SEGÍTSÉG!
16 éve dolgozom N-on. 2006. december
21-én az új polgármester bejelentette,
hogy a gyermekorvosi praxist vegyes pra-
xissá kívánja átalakítani, mert „ez az igazi
szabad orvosválasztás”(!) N. lakossága
5600 fô, melybôl 0–14 éves: 700. Praxi-
som létszáma jelenleg 804 fô. A faluban
három felnôtt-háziorvos is dolgozik. A kol-
légák valójában soha nem fogadták el 
a gyermekorvost (az elôdömet sem), és
mindig „kampányoltak” ellenem. Állom
a sarat, de most úgy érzem, segítségre
van szükségem.

(Aláírás: K.)

A HGYE polgármesterhez, illetve a kép-
viselô-testülethez írt válaszlevelébôl:

…A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény szerint a helyi ön-
kormányzat feladata…az egészségügyi
ellátásról való gondoskodás…

A települési önkormányzat határozza
meg – a lakosság igényei alapján, anyagi
lehetôségeitôl függôen – mely feladato-
kat, milyen módon lát el.

Az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján… az egészségügyi szol-
gáltatások során biztosítani kell a betegek
jogainak védelmét, és érvényesülnie kell
az esélyegyenlôségnek… Minden beteg-
nek joga van az egészségi állapota által
indokolt… egészségügyi ellátáshoz... 
A betegnek joga van szakmailag indokolt
szintû egészségügyi szolgáltató… megvá-
lasztásához.

A körzethatárok módosítása során... 
a MEP akkor köt finanszírozási szerzô-
dést, ha az önkormányzat rendelkezik 
a körzetek megosztásáról, és ennek érde-
kében a szolgáltató a szerzôdés módosí-
tását kezdeményezi. Új körzet létesítése
esetén nem köthetô finanszírozási szerzô-
dés, ha az új körzet létesítése következté-
ben valamely meglévô körzet lakosság-
száma felnôtt- és vegyes körzet esetén
1200, gyermekkörzet esetén 600 fô alá
csökken.

Állásfoglalásunk szerint az Önkor-
mányzati Törvény rendelkezései értelmé-
ben az önkormányzat maga határozza
meg, hogy mely feladatot milyen formá-
ban valósít meg, tehát az alapproblémára
adott válaszunk szerint az önkormányzat
átalakíthatja a mûködô gyermekkörzetet
vegyes körzetté.

Döntései során azonban figyelembe
kell vennie a helyi közakaratot és a lakos-

ság igényeit. N. 0–14 éves lakóinak száma
700 fô, a házi gyermekorvoshoz leadott
…kártyák mennyisége ezt a számot meg-
haladja (804). Ez azt mutatja, hogy a la-
kosság elégedett a házi gyermekorvos te-
vékenységével és igényli mûködését. A te-
rületen élô betegek korábban is átjelent-
kezhettek volna bármely háziorvos körze-
tébe (ezt a jogszabály megengedi). Ezeket
az önkormányzat vegyes körzetté nyilvá-
níthatta volna. Az, hogy a szülôk nem je-
lentették át gyermekeiket a felnôtt körzet-
be, szintén arra utal, hogy igényelték 
a csecsemô- és gyermekgyógyász szakor-
vos mûködését.

…Egy mûködô gyermekpraxis vegyes
praxissá alakítása álláspontunk szerint ve-
szélyezteti, és nem biztosítja a gyermek
jogát és esélyegyenlôségét a megfelelô
szintû egészségügyi ellátáshoz, illetve 
a szabad orvosválasztáshoz.

Javasoljuk, hogy végleges döntésük
elôtt kérjék ki a területileg illetékes ÁNTSZ
véleményét. Elôsegítheti a döntés megala-
pozottságát, ha az érintett lakosság állás-
pontjáról is tájékozódnak.

Összefoglalóan a Házi Gyermekorvosok
Egyesülete az N-on élô 0–18 éves korú la-
kosság szakorvosi ellátásának biztosítása
érdekében nem támogatja a jól mûködô
házi gyermekorvosi körzet vegyes körzet-
té alakítását.

*
Most értesített N-rôl K. doktornô, hogy 
a képviselôtestületük levette napirendrôl
a gyermekpraxis „vegyessé” történô átala-
kítását. Azt mondta, hogyha nem segítet-
tünk volna, nem tudta volna felvenni 
a harcot a helyi polgármesterrel és támo-
gatóival. Örömmel tolmácsolom elsô, 
rekedt hangon elmondott köszönetét.
Hát örüljünk egy kicsit! 

(Aláírás: B.)

KÉPTELENSÉG
Eddig havi 34 000 Ft-ot fizettem télen-
nyáron az önkormányzatnak. Ebben
benne volt a víz, a gáz, az áram, még 
a takarítónô idôarányos bére is. Most elô-
álltak azzal, hogy január 1-tôl a rendelô
bérleti díja 61 000 Ft/hó, amihez hozzá-
jön még a rezsi (részletezés nélkül) 
64 000 Ft. Ha ehhez még hozzáadjuk az
áfát, az összesen 154 000 Ft havonta.
…Most megyünk egyezkedni, de sok
„fegyverünk” nincs. Hacsak az nem, hogy
képtelenség ezt (is) kigazdálkodni.

(Aláírás: J.)

A HAL KEVÉS, VAGY A FÓKA SOK?

K-n lakom, a rendelôben öt gyermekorvos
dolgozik. Van itt még egy vegyes praxis és
egy üzemorvos is, aki gyûjti a gyerekkár-
tyákat. Ennyi gyerekre hárman elegek len-
nénk, ehelyett vagyunk heten. 

(Aláírás: N.)

KINEK A FELELÔSSÉGE?

A neurológiai rendeléseken is bevezették 
a volumenkorlátozást. Ezért az eddigi
rendelési idô felére kötöttek betéti társa-
ságunkkal szerzôdést. Kevesebb óraszám-
ban kevesebb beteget láthatunk csak el.
Bevételünk a felére csökkent, a várólista
pedig kétszer olyan hosszú lett. Most
munkát keresünk bárhol, egy 60 km-es
sugarú körön belül. Ha nem lesz munka,
A. is, S. is, B. is kimegy a körzetbe. Pedig
ez egy jól dolgozó, emberileg egymásra
támaszkodó csapat, mindegyik kollégá-
nak vág az esze, okos és jól képzett.
Próbálom tartani bennük a lelket, nyüzs-
gök, ellenôrzök, biztatok és megpróbálok
optimizmust sugározni. De tegnap, ami-
kor az elromlott nyomtatóért a szervizben
– csak a hiba megállapításáért – 9600 fo-
rintos bruttó óradíjat számoltak fel, el-
bôgtem magam. D-n óránként nettó
2200 forintért vállaltuk el a rendelést,
ebbôl fizetjük a benzint, és persze a tele-
font is, ha az idegsebészettel vagy 
a CT-laborral kell konzultálnunk. 

A perinatalis sérültek, a bicebócák, 
a bénák, az epilepsziás rohamozók 20 éve
járnak hozzánk. Járnának, de nincs mó-
dunk velük foglalkozni, mert a körültekin-
tés nélkül csökkentett kapacitásunkat
leköti az agyi sérült, incontinens, retardált
vagy vak gyerekek – közgyógyellátásához
szükséges évenkénti – igazolásainak töl-
tögetése, maradandó sérülésük, pelenka-
igényük ismételt bizonyítása. Ezért az
azonnali ellátásra szorulók is csak hetek-
kel késôbb kapnak idôpontot. Így, ha sür-
gôs vizsgálatra van szükség, még ha fe-
lesleges is, a gyors ellátás érdekében hos-
pitalizálni kell ôket. 

Most ez így jó? Ez most így olcsóbb?
Írjuk ezt a reform számlájára? Vagy a kór-
házigazgatóéra, aki saját ágyai védelmé-
ben egyetlen ágyról sem hajlandó lemon-
dani, holott minden megszüntetett aktív
ágy ellenében további szakrendelési órá-
kat finanszírozna az OEP?

(Aláírás: Zs.) 

Panaszkönyv
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KORNAI JÁNOS 

Mirôl érdemes, mirôl kell vitatkoznunk?
Az egészségbiztosítási reform fô kérdései

Január 25-én és 26-án számos szak-
értô részvételével vita folyt az egész-
ségügyi biztosítás reformjáról. Az
alábbiakban Kornai János közgaz-
dászprofesszor Parlamentben tartott
elôadása alapján készült írásból köz-
lünk részleteket.

…Nem vitákat akarok eldönteni. Kérdése-
ket akarok feltenni. Elôadásommal a prob-
léma túlzott leegyszerûsítése ellen akarok
hadba szállni. Még egy elôzetes meg-
jegyzés. Nemcsak a végeredmény fontos,
hogy a reform nyomán milyen intézmé-
nyek, szervezetek alakulnak ki, hanem az
odáig vezetô út is. Az átalakítást eredmé-
nyezô processzusnak óriási jelentôsége
van! A cikkbôl, remélem, világossá válik,
mit nevezek processzusnak, és az is, miért
oly fontos ez.

EGY VAGY TÖBB BIZTOSÍTÓ?
Vágjunk bele a közepébe. Újra és újra így
merül fel a kérdés: egybiztosítós vagy
több-biztosítós legyen-e a rendszer? Né-
zetem szerint sajnálatos lenne, ha a vita
erre a túlszimplifikált kérdésre redukálód-
na és pártlojalitás kérdésévé válna.

Vannak, akik a reformálást úgy képze-
lik: kialakítunk egy sémát, és ugyanazt a
sémát alkalmazzuk egyöntetûen az egész
országra vonatkozóan. A másik megköze-
lítés megengedi a formák, sémák, mecha-
nizmusok sokféleségét. Nem várja el, hogy
egyöntetû legyen a kép! … 

A több-biztosítós finanszírozás gondo-
latának hívei hajlamosak azt a benyomást
kelteni, mintha a magánbiztosítók alig
várnák, hogy erre a piacra belépjenek.
Igaz, csábító a terep. Ha a magánbiztosí-
tási szektor kezébe kerülne az alapvetô el-
látás finanszírozása is, a volumen 1000
milliárd forint! De másfelôl, a piacra való
belépés nagy kockázattal jár. Sok erôt, fi-
gyelmet és költséget igényel az elôkészí-
tés, a tagtoborzás. Megtörténhet, hogy
nem folynak be rendesen a járulékok vagy
biztosítási díjak, vagy esetleg sok ügyfél
nagyon elégedetlen lesz és kilép.

Az állami bürokráciára rákényszerít-
hetô a központi állami akarat. Magánvál-
lalkozásra nem. A magánbiztosító önkén-
tesen lép be egy adott piacra, vagy nem
lép be. Esetleg önként belép, majd ön-
ként kilép. Közgazdászként eléggé nyil-
vánvaló a számomra, hogy egy magán-

vállalkozás, magánberuházó feltételekhez
kötné a belépést.

Melyek azok a minimális feltételek,
amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy
a magánbiztosítók készek legyenek belép-
ni az egészségügyi biztosítás piacára? 
És melyek azok a feltételek, hogy az állam
engedélyezze a magánbiztosítók belépé-
sét az egészségügyi biztosítás piacára?

Nem érdemes csak úgy „üresjáratban”
védelmezni az egyik oldalt a másik oldallal
szemben. Mindkét oldal fogalmazza meg
jól a minimumfeltételeket. Majd kiderül,
milyen messzire lehet és érdemes menni
az egyeztetésben és kompromisszumban.

Csak kiegészítô biztosításra vállalkoz-
hat-e a magánbiztosító? Vagy átveheti-e
az „alapvetô biztosítási csomag” kezelé-
sét is? A biztosító eldönti, hogy érdemes-e
a saját szempontjai szerint belépnie a biz-
tosítási piacra, ha kiegészítô biztosításra
kell szorítkoznia. Talán igen – van olyan
becslés, amely szerint ennek a piacnak a
volumene elérheti a 100 milliárd forintot.
Lehet, hogy egy biztosító úgy látja, ô csak
akkor lép be, ha beengedik az 1000 milliár-
dos piacra, és különben meg sem kísérli a
belépést. Az állam dönthet úgy, hogy csak
az egyikhez járul hozzá, a másikhoz nem.
Vagy úgy, hogy az egyik engedélyt lazább
feltételekkel adja meg, a másik engedélyt
sokkal szigorúbb feltételekhez kötné.

MEGHATÁROZHATÓ-E AZ
ALAPVETÔ BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

TARTALMA? 
A kiindulópont: amit eddig legálisan
megkapott a beteg, azt kötelezôen meg
kell adni a számára ezután is. Ha érvénye-

síteni akarjuk az esélyegyenlôséget az
alapvetô csomag szintjén, akkor tisztázni
kell, mi az, ami jár a betegnek.

Három sávot érdemes megkülönböz-
tetni: aminek biztosan benne kellene len-
nie az alapvetô csomagban; amit bizto-
san ki kell zárni ebbôl a csomagból; végül
létezik egy, az elsô kettônél bizonytala-
nabb – középsô sáv, ahol az orvosnak,
esetleg feletteseivel és konzultánsaival
együtt mérlegelnie kell, vajon minôsíthe-
tô-e az alapvetô csomag részének. De
irányelveket és kritériumokat kell kijelölni.
Ezzel akkor is foglalkozni kell, ha a biz-
tosítás decentralizálásától teljesen elzár-
kóznánk. Dönteni kell arról: mi az, amit
térít az OEP, és mi az, amit nem térít. Le-
gyenek konzisztensek ezek a döntések –
és legyen minél inkább transzparens,
hogy milyen szabályok és kritériumok sze-
rint döntöttek egy-egy szolgáltatás finan-
szírozásának elfogadásáról vagy megta-
gadásáról.

Az alapvetô biztosítási csomag folya-
matos revízióját több tényezô indokolja:
1. A tudomány fejlôdik. Újabb szolgálta-

tási lehetôségek nyílnak meg – vállalja-e
ezek térítését az alapvetô biztosítási
csomag?

2. A gazdaság növekszik, a makrogazda-
sági helyzet javul. Többet engedhetünk
meg magunknak.

3. Az orvosok vagy a betegek panaszai hi-
bákat hoznak felszínre.

Nem lenne helyes a döntést kizárólag 
a biztosítóra bízni. Szükség van egy ezek
felett álló független testületre, amely kö-
teles a makrogazdasági korlátokat is szá-
mításba venni. Olyan testületet kell létre-



hozni, amelynek tekintélye van, amely
iránt bizalmat tanúsít az állami biztosító,
a magánbiztosító és végsô soron az orvos
és a páciens is.

LEGYEN-E KÖTELEZÔ BIZTOSÍTÁST
KÖTNI AZ ALAPVETÔ BIZTOSÍTÁSI

CSOMAGRA?
Úgy is dönthetek: nem kötök biztosítást.
Ha megbetegszem, mindent magam fize-
tek.

Gondoljunk az autó analógiájára. Csak
a szavatossági biztosítás kötelezô, a casco
biztosítás önkéntes. Az USA-ban nincs
kötelezô egészségügyi biztosítás. Számos
európai országban – bizonyos jövedelem-
határ felett – megengedik a kilépést a tár-
sadalombiztosításból. A magam részérôl
állást foglalok az alapvetô biztosítás kö-
telezô elôírása mellett. Aki elmulasztja 
a biztosítás megkötését, az visszaélhet 
a társadalom jóindulatával, szolidaritásá-
val. Potyautasság elhárítására szolgál az
alapvetô biztosítás megkötésének kötele-
zô jellege. A kilépés megengedése (pl. a
magasabb jövedelmûek számára) növeli
az egyéni szuverenitást, de esetleg csök-
kentheti a (kikényszerített) szolidaritást.

Ki fizeti meg a kötelezô biztosítást an-
nak, aki saját erôforrásaiból nem tudja fi-
zetni? Most csak azokról beszélek, akik
szociális helyzetük következtében nem
tudják fizetni biztosításukat. (Késôbb té-
rek rá azoknak a betegeknek a problémá-
jára, akiknek ellátása egészségügyi állapo-
tuk miatt igen költséges, és ezért biztosí-
tásuk magas kockázattal jár a biztosító
számára.) Osztom azok álláspontját, akik
szerint az állam fizesse meg a rászorultak
biztosítási díját. Az alapvetô csomag
szintjén így érvényesíthetô az egyenlôség
és a szolidaritás. Az alapvetô csomag te-
kintetében nem szabad megengedni a
biztosítónak a válogatást, a biztosítás de-
centralizálásának egyik elemi feltétele:
minden jelentkezô ügyfelet fel kell venni.

A kiegészítô biztosítás tekintetében
megengedhetô, hogy a biztosító válogas-
son a betegek között. Ez önkéntes keres-
kedelmi ügylet mind a biztosító, mind 
a biztosított oldalán. Ha valamelyik bizto-
sító beveszi a termékpalettájába az öre-
gek otthoni ápolását – ez rendben van.
De ha erre nem hajlandó – akkor ez is el-
fogadható. Nem kell, nem szabad a ma-
gánbiztosítót abban korlátozni, hogy 
a kiegészítô biztosítások szegmensében
belátása szerint döntsön egyes korosztá-
lyok vagy egyes betegségtípusok kezelé-
sének finanszírozásáról.

MARADJON-E A MONOPÓLIUM?
Nem népszavazás és nem közvélemény-
kutatás keretében kell megkérdezni a la-

kosságot, fenn akarja-e tartani az állami
biztosítás monopóliumát. Közvélemény-
kutatás persze történhet. Az állampolgár
jogi és pénzügyi konzekvenciákkal járó
tényleges szerzôdéskötésével feleljen a
következô kérdésre: Hajlandó-e biztosí-
tást kötni magánbiztosítóval csak a kiegé-
szítô szolgáltatásokra, vagy az alapvetô
biztosítási csomagra és a kiegészítô bizto-
sításra is?

Tiszteletben kell tartani nemcsak azok
akaratát, akik változtatni akarnak a jelen-
legi status quón, hanem azokét is, akik
nem akarnak változtatni. Ha komolyan
vesszük az önkéntesség elvét, fenn kell
tartani azt a lehetôséget, hogy – ha kí-
vánja – megmaradhasson az államilag
finanszírozott és államilag menedzselt
non-profit biztosítás keretei között.
Maradjon fenn ilyen szervezet! Illetve,

ha kiformálódna egy több-biztosítós rend-
szer, akkor legalább egy (monopoljo-
gokkal nem rendelkezô) állami biztosító is
mûködjék.

A kiegészítô ellátás-szolgáltatás legali-
zálása növeli a választási lehetôséget – de
sérti az egyenlôség elvét. Legálissá és át-
láthatóvá teszi azt, hogy egyesek saját
költségükre elônyöket vásárolnak meg. 
Ez most is megtörténik, de többnyire ille-
gálisan és elködösítve. Aki ellenzi a válasz-
tási lehetôséget, mondja meg nyíltan:
kész megsérteni az egyenlôség kedvéért
az állampolgár egyéni szuverenitását.
Megengedi, hogy a jobb módú ember
pezsgôt vagy luxusutazást vásároljon, de
megtiltja, hogy külön pénzt áldozzon be-
teg gyermeke vagy édesanyja gyógyításá-
ra. Megtiltja, hogy az állampolgár saját
pénzét egészsége fokozott védelmére,
gyógyulásának gyorsítására fordítsa. Aki
mellette van, mondja meg: igenis privilé-
giumot akar megvásárolni. Nem a többi
adófizetô terhére akar hozzájutni az elô-
nyökhöz, hanem a saját zsebébôl kívánja

fizetni. Legálisan akar venni soronkívülisé-
get, extra figyelmet, drágább gyógyszert.

Minél centralizáltabb a finanszírozás,
annál inkább ráhagyatkozunk arra, hogy
az egészségügyre szánt összes kiadások-
ról szinte kizárólag a politikai processzus
(a kormány és a parlament) döntsön. Mi-
nél inkább decentralizáljuk a finanszíro-
zást, és ennek keretében minél inkább ki-
nyitjuk a kötelezô részen felül igénybe ve-
hetô kiegészítô biztosítás lehetôségeit,
annál inkább saját kezébe veheti az állam-
polgár a döntést. A decentralizált egyéni
döntések alapján fizetett magánkiadások
összessége hozzáadódik a politikai szférá-
ban eldöntött egészségügyi közkiadások-
hoz. A kettô együttvéve határozza meg,
hogy makroszinten a GDP mekkora hánya-
dát fordítsuk egészségügyre. Minél na-
gyobb a decentralizált finanszírozás rész-

aránya az állami finanszírozáshoz képest,
annál „depolitizáltabb” a döntés. Annál
inkább a saját zsebünkbe nyúlhatunk, ön-
ként, ahelyett, hogy – politikai döntés
nyomán – az állam nyúlna a zsebünkbe.

KORLÁTOZÁS ÉS ELLENÔRZÉS
Már most napirendre került, és mostaná-
ban érezni kezdjük a korlátozásokat az
államilag menedzselt körön belül is. Majd
kiderül, célszerûek-e a most bevezetett
korlátozások és az új betegutak. Ha nem
– majd korrigálni kell. Még inkább korlá-
tozhatják a beteg választásait a magán-
biztosítók. Éppen ez a költségek megfo-
gásának egyik legfontosabb és leginkább
hatásos eszköze. Biztosítónként eltérô,
mennyire ragaszkodik a biztosító a kijelölt
háziorvoshoz, szakorvosi körhöz, járóbe-
teg-intézethez és kórházhoz. A kifinomul-
tabb biztosítási rendszerben magasabb
biztosítási díjjal kell megvásárolni a na-
gyobb választási lehetôséget.

Hogyan ellenôrzik a szolgáltatás minô-
ségét? Milyen processzusok és intézmé- 7
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nyek védik a beteg jogait? A verseny mind
a szolgáltatók, mind pedig a biztosítók
között lényegesen hozzájárulhat a minô-
ség javításához. Minél teljesebb a verseny,
annál erôsebb a minôségi ösztönzés, mi-
nél korlátozottabb, annál gyengébb. Mi-
vel sokféle ok miatt korlátozott a verseny,
szükség van a minôség állami felügyele-
tére. Érdemes lenne ezt a feladatot sokkal
inkább elôtérbe helyezni. 

A problémának több összetevôje van.
Minôségi kritériumok kialakítása, a minô-
ség mérésének megszervezése, a szolgál-
tatók és a magánbiztosítók mûködésének
engedélyhez kötése, akkreditálási eljárások
bevezetése, minôség-ellenôrzés és „fogyasz-
tóvédelem” kiépítése. A felügyelet legyen
független mind a szolgáltatóktól, mind 
a biztosítóktól. Hatókörébe tartozzék a sé-
relmek és panaszok kivizsgálása, minél 
inkább érzékelhetô lesz a legszélesebb
nyilvánosság számára, hogy a beteg pana-
szát komolyan veszik, kivizsgálják és –
amennyiben a panasz indokolt – hatható-
san orvosolják, annál inkább nô majd 
a bizalma a reform iránt. A szolgáltatók
és a biztosítók nyilvános értékelése és
rangsorolása nélkül illuzórikus a választási
lehetôség felkínálása és a szolgáltatók kö-
zötti igazi verseny. Ne becsüljék le a ver-
senyt, ez is erôsebb ösztönzés, mint 
a monopólium.

A decentralizálás hívei azzal érvelnek: 
a magánbiztosító keményebben odafigyel
a költségekre, mint a monopolhelyzetben
lévô állami biztosító. Inkább kikényszerít-
heti a takarékosságot.

Nem biztos! Az USA igen messzire
ment a decentralizálásban – mégis folyto-
nosan emelkednek a költségek. A biztosí-
tók ideig-óráig ellenállnak a költségnyo-
másnak – azután emelik a biztosítási dí-
jat. A díjemelkedés több és több kis kere-
setû embert szorít ki az ügyfelek körébôl.
A centralizálás hívei azzal érvelnek: az ál-
lami monopólium megkönnyíti a költsé-
gek kézben tartását.

De ez sem biztos! Az OEP próbálja szo-
rosra fogni a költségek ellenôrzését, ám 
a centralizáció végletes formájában ezt
szinte lehetetlen megvalósítani.

A KÖLTSÉGEK KORLÁTOZÁSA
AZ OEP sohasem mondhatja: „nem törô-
döm azzal, mennyi a veszteséged, oldd
meg a problémádat!” Ezzel szemben 
a magánbiztosítónak mondhatja az állam:
„van más üzletágad; átmenetileg annak
nyereségébôl fedezzed ennek a vesztesé-
ges ágazatnak a deficitjét.” Éppen ez a de-
centralizálás egyik fô elônye. Költségtuda-
tosabb, hatékonyabb, takarékosabb lehet,
mint a centralizált forma.

Ha azonban a veszteség nem átmeneti,
hanem tartós, akkor a magánbiztosító ki-
vonul errôl a piacról. És mivel egyes szol-
gáltatók tipikus esetben az adott biztosí-
tóhoz kapcsolódnak, az eddigi biztosító
kilépése nyomán ezek a szolgáltatók sem
állnak a biztosított rendelkezésére. Ez nagy
megrázkódtatást okozhat számos ügyfél-
nek. Éppen ezzel a megrázkódtatással, az
állampolgárok felháborodásának kiváltá-
sával zsarolhat a magánbiztosító, és rá-
kényszerítheti az állam különbözô szerveit
arra, hogy kimentsék a tartós veszteség-
bôl. Az állam és a magánbiztosítók közöt-
ti tárgyalások egyik fô témája tehát a be-
lépés és kivonulás (entry – exit) feltételei-
nek együttese. 

Milyen processzus dönti el a kötelezô
biztosításért fizetett járulékot? És mi tör-
ténik, ha kiderül: a járulék nem fedezi a
költséget és hosszabb idôn át nem hoz
nyereséget, sôt esetleg tartósan vesztesé-
get okoz? A válasz összefügg a költségve-
tési korlát puhaságának vagy keménysé-
gének problémáival.

Milyen költségelemeket ismerjen el 
a kötelezô biztosítás regulált díja? A ma-
gas adminisztratív költség fontos ellenérv
a decentralizálással szemben. Ne beszél-
jünk mellé – ez jogos érv. Aki a verseny
híve, annak azt kell kijelentenie: igaz, 
a verseny rövid távon magasabb (esetleg
jóval magasabb) költségekkel jár. Ez így
van nemcsak az egészségügyben, de 
a söriparban vagy az autókereskedelem-
ben is. Ezért a hátrányért adnak kárpót-
lást a verseny elônyei.

Az egészségügyi kiadások nagy része a
lakosság egy kis hányadára koncentráló-
dik – krónikus betegekre, öregekre, vala-
mint azokra, akiket halálos betegség sújt.
Többféle módon kezelhetô ezeknek a cso-
portoknak a finanszírozása. Pl. erre a célra
külön elhatárolt állami programmal. Vagy
a decentralizált biztosítóknak adott koc-
kázati kiegyenlítés megszervezésével,
esetleg a kettô kombinációjával. Minimá-

lis szinten már az indulástól kezdve bizto-
sítani kell a rizikókiegyenlítést. Késôbb pe-
dig folyamatosan fejleszteni kell a kocká-
zatkiegyenlítés mechanizmusait.

És mondják meg: megtagadják-e az
alapvetô ellátást attól, aki nem fizette be
a járulékot? Mi történjék azzal, aki több-
szöri felszólítás után, notórius potyautas-
ként nem fizet és orvoshoz kíván fordulni
olyan egészségügyi problémával, ami ko-
moly, de nem sürgôsségi jellegû?

A DECENTRALIZÁCIÓ IDÔIGÉNYE
Az elôkészítô fázisba beletartozik a jog-
szabályok kidolgozása. Ezután kezdôdhet
el az ügyfelek toborzása és a biztosítások
megkötésének fázisa, valamint a szolgál-
tatókkal kötendô megállapodások elôké-
szítése, a biztosítások és a finanszírozás
adminisztratív apparátusának felépítése.
A szükséges elôkészületi idôbe bele kell
kalkulálni a lakosság felvilágosításának
idôigényét.

Én itt csak a kérdést tettem fel, a vá-
laszt a probléma szakértôinek és az elôké-
szítô folyamatok résztvevôinek kell meg-
adniuk. Nyomós politikai és társadalmi
megfontolások a sürgetés mellett szól-
hatnak. Nincs idô sem maximális gondos-
sággal végzett elôkészítésre, sem pedig
kísérletezésre. Ezzel a gondolatmenettel áll
szemben az, aki óvatosságra és fokozott
gondosságra int. Én inkább az utóbbival
rokonszenvezek. A hibák – amelyek a kö-
rültekintôbb elôkészítés révén elkerülhe-
tôk lennének – felesleges terheket rónak
az állampolgárokra, veszteségeket és fáj-
dalmakat okozhatnak. A kapkodás, a nem
eléggé gondos elôkészítés rontja a reform-
gondolat hitelét és vonzerejét.  

Feles törvényekkel sok minden elôírható
vagy megengedhetô. Igen, de politikai kur-
zusváltás esetén ugyancsak feles törvény-
nyel a törvény újra módosítható, az enge-
dély visszavonható. Hajlandóak-e a magán-
biztosítók belépni az egészségügyi biztosí-
tás piacára, ha fenyegetônek érzik a veszélyt:
kurzusváltás esetén újra kiszorítják ôket?

Minél inkább politikai megegyezésen
alapul a biztosítási reform, annál kisebb 
a belépés politikai kockázata. Minden új
rendszer elôször csikorogva, sok hibával
mûködik. Ezért párhuzamosan kell meg-
nyerni az embereket a reformoknak – és
ugyanakkor felkészíteni az elsô üzemza-
varokra. Ám sokat lehetne tenni azért,
hogy a reformnak legyen, ha nem is általá-
nos, de azért elég széles támogatottsága,
és ne élezôdjék ki végletesen az ellenállás.
Jó lenne, ha a vita minden résztvevôje
elôítéletek nélkül megalapozott érvekkel
közelítene a kérdések tisztázásához.

FORRÁS: NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 4.
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2007. május 18–20.
IX. tudományos konferencia

Hotel Azúr konferenciaközpont

Siófok

„Nem csak tanulás, több annál: egy májusi hétvége 
a Balaton partján, „péntek esti lázzal“, 
szombat esti vacsorával, hajókirándulással, 
élményfürdôvel, barátokkal.“

Várjuk, várunk szeretettel! 

A programból

Kamaszkor – kamaszkór 
Értünk a nyelvükön? Hozzánk fordulnak, ha gondjuk van? És ha hozzánk, tudunk-e eleget 
ennek a sokszor gazdátlan korcsoportnak a sajátos betegségeirôl és azok kezelésérôl? 
Hypertonia, ortopédiai kórképek, gynecologiai problémák, fogamzásgátlás, terhesség, 
szexualitás, kóros nemi fejlôdés, pszichiátriai gondok az adoleszcens korban. 

Labordiagnosztika: mikor és milyen vizsgálatot kérjünk?
A laboratóriumi vizsgálatok racionális javallatai mellett kitérünk az inhalációs és a táplálék-
allergiák bizonyítási lehetôségeire. Mi tartozik az alapellátásra és mi a szakellátásra? 

Választható védôoltások
Pneumococcus, rotavírus, varicella, human papillomavírus, meningococcus és a többiek. 
Epidemiológiai adatok, etikai kérdések. 

Elôadók: 
Prof. Dr. Borsos Antal, dr. Csermely Tamás, dr. Halász Zita, dr. Kádár László, dr. Lengyel Zsuzsanna, 
dr. Mészner Zsófia, dr. Micskey Éva, dr. Nagy István Géza és a témák további szakértôi. 

A továbbképzô programot Fekete György professzor, egyetemi tanár, klinikaigazgató vezeti.

A továbbképzés pontértéke 20 kreditpont.

Online regisztráció: www.hgye.hu
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Forrás: OECD

Forrás: Medical Markets Fact Book 2005, Espicom Business Intelligence 

Önrész és közkiadás aránya az egészségügyi kiadásokon belül

Magyarországon a viszonylag magas egészségügyi kiadásokon belül 
a közkiadások aránya az európai átlag alatt van

Egészségügyi kiadások a GDP arányában, 2004 [%]

GDP-arányos egészségügyi kiadások az EU régi tagországaiban, 2005 [%]

Forrás: Medical Markets Fact Book 2005, Espicom Business Intelligence

GDP-arányos egészségügyi kiadások az új EU-tagállamokban, 2005 [%]

A GDP-arányos egészségügyi kiadás a hasonló gazdasági fejlettségû 
országok között Magyarországon a legmagasabb
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*Bognár–Gál–Kornai: Hálapénz a magyar egészségügyben c. tanulmány alapján
Forrás: Capitol Consulting Group kutatás

A hálapénzhez jutás gyakorisága szakterületek szerint [%]*

Forrás: KSH

Lakosságszám/alapellátó orvos (regionális bontásban) 2005

Budapest jobb ellátottsága erôsen torzítja az országos átlagot

Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos (fô) Egy háziorvosra jutó megjelentek 
és meglátogatottak száma (ezer fô)

0 és 19 év közötti lakosság és a házi gyermekorvosi ellátottság összehasonlítása
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Van-e értelme az újszülött- és fiatal csecsemôkori
ultrahangos szûrôvizsgálatoknak?

Dr. Rudas Gábor, SE MR Kutatóközpont, Budapest

Az újszülött- és fiatal csecsemôkorban
végzett ultrahangos (UH) szûrôvizsgála-
tok egy kétség kívül nagyon pozitív, pre-
venciós szemléletbôl fakadóan indultak
15 évvel ezelôtt. Ennek ellenére, már akkor
nagyon sok vita volt értelmükrôl és a ta-
pasztalatok, valamint az új eredmények
feltétlenül szükségessé teszik a kérdés új-
ragondolását.

Mindenekelôtt fontos felhívni a figyel-
met arra, hogy a szûrôvizsgálatnak az
alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
1. Olyan betegséget kell kimutatnia,

a. mely klinikai tüneteket nem okoz,
b. mely terápiásan megközelíthetô,
c. mely kellô gyakorisággal fordul elô,

2. és olyan vizsgálatnak kell lennie,
a. mely a betegre, ill. a környezetére

káros, ill. kellemetlen hatással nincs,
b. mely kellô szenzitivitással és 

specificitással mutatja ki 
a betegségeket és végül

3. a vizsgálat költségeinek arányban kell
állnia a terápiás eredményekkel.

További, természetes kritérium, hogy a
vizsgálat minôségének (gép és vizsgáló)
megfelelô szintet kell elérnie.

A szûrôvizsgálatok jelenleg három ré-
gióra terjednek ki: koponya, has és csípô.
A koponya-ultrahangszûrések voltak azok,
melyek már kezdetben is a legnagyobb vi-
tát váltottak ki, mert gyakorlatilag nincs
olyan betegség, mely a fenti kritériumok-
nak megfelelne. Ráadásul a praenatalis
diagnosztika is talál egy sor intracranialis
elváltozást, bár terápiásan legtöbbször
ezek sem befolyásolhatók. 

Végül a vita gyakorlatilag a véna mag-
na Galeni aneurysmára, ill. a plexus cho-
rioideus cystákra szorítkozott. Az elôbbi
egy nagyon ritka betegség, melynek két
formáját lehet megkülönböztetni: az
egyik – a jóval gyakoribb, kb. 70–80%-
ban elôforduló – akut forma, mely már az
élet elsô napjaiban drámai tüneteket okoz
és az esetek túlnyomó többségében saj-
nos letális kimenetelû. A másik – megle-
hetôsen ritka – forma, amikor a shunt-vo-
lumen minimális, a gyereknek nincsenek
tünetei és néhány hónap múlva spontán
thrombotizálódnak az ellátó artériák.
Nyilvánvaló, hogy ezek a betegségek sem-
milyen szempontból sem felelnek meg 
a szûrôvizsgálatok kritériumainak.

A plexus chorioideus cysták esetén – 
a készülékek minôségétôl és a vizsgáló

rutinjától függôen az incidencia elérheti 
a 75–80%-ot is – egy anatómiai variánssal
van dolgunk, mely semmilyen terápiát,
illetve követést nem igényel. 

Ráadásul az elmúlt években – az MR
rutinszerû alkalmazásával – nyilvánvalóvá
vált, hogy a neurosonografiának a szenzi-
tivitása nemcsak az anyagcsere-betegsé-
gek, az asphyxia, ill. a finomabb fejlôdési
rendellenességek esetén nem megfelelô,
de fehérállományi laesiók, infekciók, sôt
vérzések esetén is kérdéses. Több közle-
mény is foglalkozik azzal, hogy pl. kora-
szülöttek esetén negatív neurosonogra-
fiás vizsgálati lelet mellett is 30%-ban for-
dulnak elô jelentôs neurológiai kórképek
(10%-ban cerebrális paresis és 20%-ban
jelentôs fejlôdési lemaradás). 

Külön gond, hogy alkalmanként olyan
betegségeket talál a szûrôvizsgálat, mely
kitûnô prognózissal bír, terápiásan viszont
nem befolyásolható – pl.: subependyma-
lis kamravérzés stb. – és ilyenkor a gyere-
ket és a szülôket teljesen felesleges stressz-
nek és további vizsgálatoknak tesszük ki.

Mindezek alapján megállapíthatjuk,
hogy a neurosonográfiás szûrôvizsgála-
tok a fenti kritériumok közül nemhogy
mindnek, de gyakorlatilag egyetlen egy-
nek sem felelnek meg, ennek következté-
ben teljesen feleslegesek.

Egy kissé más a helyzet a csípô-ultra-
hangszûrésekkel. A vizsgálatok célja a
congenitalis csípôízületi dysplasia minél
korábbi diagnosztizálása. A betegség in-
cidenciája 5–7 ezrelék. A szûrôvizsgálato-
kat leginkább az ún. Graf-módszerrel
végzik. A gond itt kettôs. Egyrészt a fizi-
kális vizsgálattal, az anamnézis, illetve az
intrauterin elhelyezkedés ismeretével, és
az ennek alapján indikált, azaz nem szûrô
ultrahangvizsgálatokkal gyakorlatilag az
összes közepesen súlyos vagy súlyos dys-

plasia diagnosztizálható. A dysplasiák túl-
nyomó többségét alkotó enyhe fokú dys-
plasiák esetén viszont nincs terápiás kon-
zekvenciája az ultrahang-szûrôvizsgálat-
nak, hiszen ma már minden csecsemônél
a terpeszpelenkázást használják függetle-
nül attól, hogy van-e enyhe csípôficama
vagy nincs.

Ráadásul gond van a vizsgálat szenziti-
vitásával és specificitásával, mert gyakran
túl korán végzik a vizsgálatot – az elsô né-
hány életnapon –, ill. a vizsgálóknak alkal-
manként minimális a rutinjuk, így sok 
a fals pozitív eset. Egy másik probléma,
hogy vannak késôn kialakuló dysplasiák
is, amikor a korai csecsemôkorban vég-
zett vizsgálat még negatív eredményû.

A fentieknek megfelelôen a csípô-ult-
rahangszûrôvizsgálatok értelme is erôsen
megkérdôjelezhetô.

Hasonló a helyzet a hasi ultrahang-
szûrôvizsgálatokkal is: nagyon kevés az
olyan betegség, mely csak ezen az úton
deríthetô fel és terápiás konzekvenciája
van. Ráadásul a praenatalis ultrahangvizs-
gálatok ezen a területen valóban sok
alapinformációt hoznak. A csecsemôkori
vesepyelectasiak túlnyomó többsége
spontán rendezôdik és fordítva: a negatív
hasiultrahang-lelet sem zárja ki késôbb
kialakuló húgyúti fertôzés lehetôségét.
Egyébként pedig a csecsemôkorban lázas
betegség esetén, ha nincsen más nyilván-
való ok, akkor az elsôk között húgyúti fer-
tôzésre kell gondolnunk, és egyebek mel-
lett hasi ultrahangvizsgálatot is kell
végezni.  

A neuroblastomák is leggyakrabban
abszolút benignusak ebben az életkorban,
és semmilyen terápiát nem igényelnek. 
A neuroblastomák esetén az elmúlt 10–15
évben nagyon sok próbálkozás volt a kü-
lönféle szûrôvizsgálatokkal (UH-, vizelet-,
VMA- stb.), de eddig mindegyikrôl végül
kiderült, hogy több a hátrányuk, mint az
elônyük, és nem kerültek be a napi klinikai
rutinba. Egyéb intraabdominalis betegsé-
gek esetén pedig az ultrahang-szûrôvizs-
gálatok végképp nem felelnek meg a
kritériumoknak.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy
az újszülött és fiatal csecsemôkori kopo-
nya-ultrahangszûrôvizsgálatoknak sem-
milyen indikációjuk nincs, míg a csípô- és
hasi ultrahangszûrés esetén is valószínû-
leg többet ártunk, mint használunk.



Ki kaphat Prevenart támogatással?
2007. január 16-tól 70% támogatással írható fel Prevenar az
alábbi fokozott kockázati csoportba tartozó, 5 év alatti gyer-
mekeknek: 
immunológiai faktorok

egyes veleszületett és szerzett immundefektusok 
(pl.: HIV-fertôzés, immunszuppresszív kezelés 
következménye) 

funkcionális vagy anatómiai asplenia
vérképzôszervi betegségek (funkcionális aspleniával)

haemoglobinopathiák
krónikus betegségek

szív-érrendszeri betegségek
légzôszervi betegségek
máj- és vesebetegségek
anyagcsere-betegségek (diabetes mellitus, coeliakia stb.)

a dura mater megnyitásával járó beavatkozások /
állapotok

koponyatrauma, liquorcsurgás / mûtétek
cochlearis implantatum

átvészelt invazív pneumococcus betegség

Az invazív pneumococcus megbetegedésre hajlamosító
állapotoknak és alapbetegségeknek nem mindegyike költ-
ségenyhítô tényezô! Csak azok a gyermekek részesülhetnek
támogatásban, akiknek igazolt és megfelelôen dokumentált
alapbetegségük van. 

Egy egyébként egészséges koraszülöttnek pl. nem írható fel
támogatással a vakcina, de a tartósan beteg, például bron-
chopulmonalis dysplasiás csecsemônek már igen. Mint ahogy
– az indikáció szempontjából – légzôszervi betegnek is
csak a tartós profilaxisra szoruló obstruktív bronchitises kis-
gyermek tekinthetô, az epizodikus asztma nem. 

Középfülgyulladás esetén akkor írhatunk fel támoga-
tással Prevenart, ha megfelelô dokumentációval igazolható,
hogy 

a.) fél éven belül három alkalommal zajlott, esetenként 
tíznapos antibiotikum-kezelést igénylô otitis, 

b.) krónikus folyamatról van szó, 
c.) fülfolyamata egy hónapon belül recidivált. A lezajlott   

mastoiditis, vagy a mastoidectomia is javallatot jelent. 

Dokumentált IgA-hiány önmagában nem, de légúti in-
fekciókkal vagy malabsorptioval társulva már javallatot je-
lent. 

5 éves kor alatt az életkor szerint szükséges összes adag
támogatással írható. 

Nélkülözhetetlen feltétel a kórtörténet megfelelô doku-
mentációja! A vényen az Eü. tér. köt. kategóriát kell meg-
jelölni. Annak a betegségnek a BNO-kódját kell feltüntetni,
amelyik a tb-támogatás indikációját képezi. 

Minden eset egyénileg mérlegelhetô. Kétes esetben a Fô-
városi Szent László Kórház Védôoltási Ambulanciájához for-
dulhat szakvéleményért.



15

Az amerikai Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) a Morbidity and
Mortality Weekly Report 2007. január 12-i
számában tette közzé a következô cikket:
Köhögés és nátha elleni orvosságokat 
(pl. orrdugulás elleni szerek, antihisztami-
nok, köhögéscsillapítók, köptetôk és ezek
kombinációja) gyakran adnak orvosok és
szülôk két éven aluli gyermekeknek is. 
E szerek többek között pseudoephedrint,
carbinoxamint, dextromorphant és aceta-
minophent tartalmaznak.

Az amerikai adatok szerint 2004–2005-
ben mintegy 1500 csecsemôt kezeltek
sürgôsségi osztályokon a fenti szerek
okozta mellékhatások, illetve túladagolás
miatt. Miután néhány csecsemô meg is
halt, a CDC és a National Association of
Medical Examiners megvizsgálta három,
2005-ben elhunyt, 6 hónaposnál fiata-
labb csecsemô kórtörténetét, és megál-
lapította, hogy haláluk kétségkívül a fenti
gyógyszerekkel hozható összefüggésbe. 

Nem ismert, hogy a fenti csoportba
tartozó szerek mely dózisa okozhat mér-

gezést vagy halált a 2 éven aluli gyermek-
csoportban. Ezeknek a szereknek ebben 
a korcsoportban nincs az FDA által java-
solt dozírozása. Miután sem a toxicitás,
sem a biztonságos dózis nem ismert és az
eddig közétett publikációk nem bizonyít-
ják egyértelmûen e készítmények hatásos-
ságát, felhívják a szülôk figyelmét arra,
hogy mielôtt ilyen gyógyszerekhez folya-
modnak, beszéljék azt meg gyermekorvo-
sukkal. Arra pedig az orvosokat figyel-
meztetik, hogy amikor ilyen készítménye-
ket írnak fel, kérdezzék meg a szülôket,
hogy milyen, más, recept nélküli készít-
ményt használnak gyermeküknél. Ezzel
elkerülhetô lehet a túladagolás. 

A fentiekkel kapcsolatos a Cochrane
Database egyik Systemic Revue-je is. Mint
ismeretes ez a szervezet idôrôl idôre össze-
gyûjti az egy adott témára vonatkozó
közleményeket, azokat kritikusan elemzi,
és az eredményt közreadja. A 2004 októ-
berében megjelent elemzés a vény nélkül
kapható, akut köhögésre ható szerek ha-
tásosságát vizsgálta felnôtteknél és gyere-

keknél. Itt csak a gyermekekkel foglalkozó
eredményeket ismertetném:

Mindössze 7(!) olyan, randomizált,
placebokontrollált közleményt találtak,
amely gyermekekkel foglalkozik. Az ered-
mények csupán 516 gyermek adatait öle-
lik fel. A vizsgálat kitért a köhögéscsillapí-
tókra (1 közlemény, hatástalan), köpte-
tôkre (nincs közlemény), mukolitikumokra
(1 közlemény, mérsékelt hatás), antihisz-
tamin–orrdugulás elleni szer kombináció-
jára (2 közlemény, mindkettôben hatásta-
lan), antihisztaminokra (1 közlemény, ha-
tástalan) és egyéb kombinációkra (egy
közleményben a köhögéscsillapító szirup
hatásos, a másik közleményben hatásta-
lan). Az elemzés végkövetkeztetése az,
hogy a fellelhetô közlemények alapján
nincs meggyôzô bizonyíték (felnôtteknél
sem!) arra, hogy a fenti csoportba tartozó
szerek hatásosak lennének az akut köhö-
gés csillapítására.

Irodalom: MMWR Morb Moral Wkly Rep 2007 jan 12 56:14
Cochrane Database Syst Rev. 2004 oct 18, CD001831

Nincs meggyôzô bizonyíték

A N. Engl. J. Med. 2006. december 16-i
számában összefoglalót olvashatunk 
a polio elleni világméretû küzdelem mai
állásáról. A WHO 1988-ban hirdette meg,
hogy 2000-re  – a variolához hasonlóan –
a poliomyelitisnek is el kell tûnnie Föl-
dünkrôl. Hat évvel késôbb e célt még min-
dig nem sikerült elérni. A betegség elôfor-
dulása ugyan 99%-kal csökkent, de 2006-
ban még mindig 1646 eset fordult elô, 
és az incidencia az utolsó 4 évben állan-
dó. E tény alapján egyesekben felvetôdik
a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán 
a betegség globális eradikációja. A polio-
myelitis ma már csak négy országban, 
Nigériában, Indiában, Pakisztánban és 
Afganisztánban endémiás, ezekben az or-
szágokban fordul elô az új megbetegedé-
sek 93%-a. A fenti négyen kívül még 12
másik országból jeleztek a poliomyelitis
elôfordulásáról. Szerencsére molekuláris
biológiai módszerek segítségével ma már
el lehet különíteni, hogy a megbetegedés
helyi, nem detektált víruscirkuláció, vagy

más, endémiás országokból történô be-
hurcolás következménye. Ennek megha-
tározása rendkívül fontos, mert ennek
alapján lehet következtetéseket levonni a
lakosság immunizációjának fokáról és a
követendô stratégiáról. A betegség kiala-
kulásának biológiai oka mindkét esetben
azonos: az immunizálás mértéke nem
elégséges ahhoz, hogy a betegség cirku-
lációját megakadályozza. Magyarul, nem
elegendô számú gyermeket nem elégsé-
ges dózissal immunizálnak. Az egyes or-
szágokban azonban különbözôek a be-
tegség elôfordulásának okai. Nigéria 4
északi tartományában például a gyerme-
kek 30%-a nem kap védôoltást. Ennek
oka a helyi népesség körében elterjedt
tévhit a védôoltás mellékhatásairól és hát-
rányairól. Más országokban, például Szo-
máliában és Afganisztánban a politikai
instabilitás és a fegyveres konfliktusok te-
szik lehetetlenné a vakcinációt. Majdnem
minden országra igaz, hogy a betegség 
a lakosság egy bizonyos rétegében, álta-

lában a szegények között fordul elô,
Indiában például az esetek 70%-a Uttar
Pradesh állam muzulmán kisebbsége kö-
rében jelentkezett. Indiában a megbete-
gedések miatt újabb intenzív vakcinációs
programba kezdtek. A gyermekek 2 éves
korukig 12 dózis vakcinát kapnak. Sajnos
a megbetegedések olyanok között is elô-
fordultak, akik 10 alkalommal kaptak vé-
dôoltást. A vakcina minôsége ugyan
adekvát volt, de valószínûleg enterális in-
fekciók és a gyermekek alultápláltsága
miatt mégsem volt elég hatásos. Az el-
múlt években sajnálatosan vakcina által
kiváltott járványok is kialakultak, például
az indonéziai Madura szigetén. A dolgok
jelenlegi állása szerint a polio 2-s típusát
valószínûleg már sikerült eliminálni, az
egyes és hármas szerotípus teljes eradiká-
ciójának pontos idejét azonban senki
nem tudja megmondani. 

Irodalom: N. Engl. J. Med. 2006, 355:2508-2511

Eradikálható-e a poliomyelitis?

Kardos 
Gabriella 

rovata



Ma már tudományosan bizonyított,
hogy az elfogyasztott táplálék minôsége
és összetétele alapvetôen meghatározza
életünk, gyermekeink életének minôsé-
gét, hiszen a bevitt táplálékból fedezzük
az életmûködéseinkhez szükséges ener-
giát, építjük újjá testünk sejtjeit, szövete-
it. Ezért bármely korosztályt is nézzük, 
a minôségi élet megôrzése a helyes, ki-
egyensúlyozott táplálkozással szoros
összefüggést mutat. A megfelelô mennyi-
ségû, kiváló minôségû élelem az egész-
séges, zavartalan életfunkciók záloga,
míg a mennyiségében és/vagy minôsé-
gében helytelen étkezés elôbb-utóbb
mûködési zavarokhoz, betegségekhez
vezethet, amelyek mind minôségileg,
mind években megrövidítik életünket.
Egyes betegségek, elhízás, cukorbeteg-
ség, betegségcsoportok, emésztôszervi
betegségek, bizonyos daganatok, a szív-
érrendszeri megbetegedések kialakulá-
sának kockázata a táplálkozással régóta
szoros összefüggést mutat, és már a fia-
tal populációt is érinti. 

A gyermekkori elhízás mértéke, 
a gyermekek inaktivitása és táplálkozási
szokásai mind a hazai, mind a nemzet-
közi adatok fényében riasztóak. Számos
vizsgálat bizonyítja, hogy a gyermekkori
túlsúly és elhízás komplex megközelítést
tükrözô kezelésével, korai prevencióval,
egészséges életmódra neveléssel az elhí-
zás eredményesen megelôzhetô, kezel-
hetô, ezáltal a jövôben várható egész-
ségügyi kockázat számottevô mérték-
ben csökkenthetô. 

Épp ezért soha nem feledkezhetünk
meg arról, hogy étkezéseinknek és éte-
leinknek a prevencióban, a megbetege-
dések kockázatának csökkentésében ki-
emelkedô szerepe van. 

Az egészséges táplálkozás népszerû-
sítése érdekében az elmúlt években két
fontos nemzetközi, de hazánkat is érin-
tô intézkedés született. 2005 márciusá-
ban indította útjára az Európai Bizott-
ság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Igazgatósága az EU-platformot, hogy
közös fórumot teremtsen az egészséges
táplálkozás és testmozgás elterjesztése
érdekében. „A fejlett országok, így az
unió polgárai is túl sok kalóriát, a szük-
ségesnél több zsírt, sót, cukrot fogyasz-
tanak, zöldséget, gyümölcsöt azonban

az ajánlottnál kevesebbet. Ehhez társul
a mozgásszegény élet, így uniószerte
növekszik a túlsúlyosak és elhízottak
aránya. Különösen aggasztó ez a ten-
dencia a gyermekek és a serdülôkorúak
esetében.” Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) „A táplálkozás, a testmoz-
gás és az egészség globális stratégiája”
címû dokumentuma is számos feladatra
hívja fel a kormányok, a gazdasági sze-
replôk és a civil szféra figyelmét. Mind-
két anyag jelzi, hogy a probléma komp-
lex kezelésére van szükség ahhoz, hogy
valódi elôrelépés történjen az elhízás el-
leni küzdelemben. Ennek egyik fontos,
gyermekeket érintô lépése a tudatos
táplálkozás kialakítása. Ezért kiemelt
célcsoportnak kell tekinteni az ifjúságot,
mivel a tanulók egészséggel kapcsolatos
ismereteinek bôvülése, pozitív attitûdök
és kedvezôbb egészség-magatartás ki-
fejlesztése hosszú távon egészségesebb
nemzedéket eredményez. 

Ahhoz, hogy valóban célzott, kor- és
rétegspecifikus táplálkozási ismeretek
jussanak el a gyermekekhez, meg kell is-
merni, fel kell tárni az életmódjukkal,
táplálkozási szokásaikkal összefüggést
mutató tényezôket. A kutatási eredmé-
nyek adatainak széles körû ismertetése a
döntéshozók, egészségfejlesztésben dol-
gozók, táplálkozási és kommunikációs
szakemberek, tanárok, szülôk, fiatalok
körében – célzott programok kidolgozá-
sára is lehetôséget teremt. 

Hogy egy kedvezôtlen egészségügyi
helyzeten változtatni lehessen, elôször a
változtatásra szoruló állapotot kell fel-
mérni. Ezt a célt eddig több, a gyerme-
kek egészség-magatartására irányuló
magyarországi vizsgálat is elôsegítette
(pl., Mándoki, 1997; Bihari és mtsa,
1999; Németh és mtsa, 2000; Antal és
mtsa, 2001, Aszmann és mtsa, HBSC
nemzetközi kutatás, 2003). A vizsgála-
tok alapján, a táplálkozási szokások vál-
tozásait tekintve több, egymással egy-
behangzó pozitív és negatív tendencia
is megfogalmazható. A pozitív változá-
sokra (pl. az energiában és zsiradékban
gazdag édességek, rágcsálnivalók fo-
gyasztásának csökkenésére, vagy a tej-
termékek fogyasztásának lassú növeke-
désére) rá kell erôsíteni, míg a negatív
tendenciákkal (a fôétkezések, és közöt-

tük fôként a reggeli elhagyásával; a rost-
ban, vitaminokban és ásványi anyagok-
ban szegény étkezéssel) szemben új, ha-
tékonyabb, lehetôleg interaktív módsze-
reket kell kidolgozni.

A „Nagyra növök” mozgalom
(www.nagyranovok.hu) reprezentatív
felmérést készített a gyermekek étkezési
szokásairól, elsôsorban a reggelizésre
fókuszálva. A rendszeres étkezés, fôként 
a reggeli hiánya még most is fontos
problémája a fiatalok táplálkozásának.

Miért is fontos, hogy képet kapjunk
az étkezési mintázatról, különösen a
reggelirôl? Mert az ilyenkor fogyasztott
étel látja el a gyermekeket a délelôtti fi-
zikai és szellemi tevékenységekhez szük-
séges energiával, fokozza a teljesít-
ményt, javítja a memóriát és a kognitív
funkciókat, segít megbirkózni a napköz-
beni feszültségekkel. A délelôtti kon-
centrációs nehézségek egy része a nem
megfelelô vagy hiányzó reggelire vezet-
hetô vissza. A kiegyensúlyozott reggeli
az egészséges testtömeg megôrzéséhez
is hozzájárul. Bizonyos vizsgálatok sze-
rint az elhízott és túlsúlyos gyermekek
kevesebbet reggeliznek, és többet vacso-
ráznak, mint vékony társaik, s összefüg-
gést találtak a kamaszkorúak és a fel-
nôttek kihagyott reggelije, valamint 
a nagyobb testtömegindexük között. 

A problémák megoldását segítô
„Nagyra növök” mozgalom keretében
végzett kutatás a következô kérdésekre
keresi a választ:

– a magyarországi iskoláskorú gyere-
kek mekkora hányadának vannak hely-
telen (reggeli) étkezési szokásai;

– a helytelen étkezési szokások kiala-
kulása mutatja az összefüggést az anya-
gi háttérrel, az étkezési körülményekkel, 
a szocio-kulturális tényezôkkel.

A válaszok ismeretében olyan prog-
ramokat, megközelítési módokat, okta-
tási anyagokat, mintaórákat, interaktív
módszereket kell kidolgozni, melyek ré-
vén hatékonyan bôvíthetôk az étkezési
szokások módosítását segítô, a gyerme-
kek egészségét megôrzô vagy javító
táplálkozási ismeretek.

FEKETE KRISZTINA

DIETETIKUS

Reprezentatív kutatások – célzott programok –
hatékony prevenció gyermekkorban
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In memoriam Dr. Méhes Károly
(1936. február 22 – 2007. január 20.)

Január 20-án este sms-en kaptam a
szörnyû üzenetet: „Meghalt Méhes
Károly”.

Döbbenet, fájdalom, szörnyûség…
Sajnos igaz. Tíz éve – az elsô, villámcsa-
pásként jövô –, súlyos infarktusa óta
tudtuk, és féltünk tôle, hogy bármikor
bekövetkezhet, de struccként reméltük,
hogy ez nem jön el, még tíz évig, még
húsz évig, még… S most írjak róla
(Róla!) nekrológot. Nem lehet, nem
tudok! De mégis kell! 

Miért? Egyrészt belsô késztetés, hogy
valahogy elbúcsúzzam Tôle. Másrészt,
hogy aki nem vagy csak nagyon távolról
ismerte, érezze, vagy legalább sejtse, kit
is vesztettünk el. Egy nagy tudóst, egy
nagyszerû kollégát, egy kiváló orvost,
egy EMBER-t. A magyar gyermekorvo-
sok egyik legnagyobbikát.

Nem vagyok méltó arra, hogy szabá-
lyos, kronologikus nekrológot és mélta-
tást írjak. Leírom inkább saját emlékei-
met, kavargó gondolataimat.

1976 ôszén az Akadémián ismerked-
tünk meg. Ifjú gyermekorvosként elôa-
dást tartottam a jávorfaszörp-betegség
gyanúja miatt itthon elsô ízben végzett
intrauterin vizsgálatról. Az elôadás elôtt
két nappal kaptam meg a leletet, hogy 
a család korábbi, két beteg gyermekével
szemben, a jelenlegi magzat mentes a
betegségtôl. Sugároztam az örömtôl,
gondolom elôadóként is. Méhes Károly
hozzászólásában annyit mondott, hogy
ô akkor fog igazán megnyugodni, ha
meg is született az egészséges gyermek.
Szünetben négyszemközt – kissé sértô-
dötten – megkérdeztem, hogy miért
mondta ezt, hiszen a tudomány mai ál-

láspontja szerint történt a diagnoszti-
kus algoritmus, és én biztos vagyok ab-
ban, hogy egészséges a magzat, mert:
„A nagy, szürke és ormányos, az az ele-
fánt!”. Mire ô szelíden, de határozot-
tan: „Igen! De létezik afrikai és indiai
elefánt is!” Így jelezte a tudós, hogy 
a tudásunk csak a pillanatnyi érzésünk
szerint lehet végleges…   

1980-tól kerültünk közelebb egy-
máshoz. Ô már 7 éve vezette a gyôri
osztályt, én akkor kerültem Tatabányára.
Több osztályvezetési gondommal, gon-
dolatommal kerestem meg, mint a ré-
gió vezetô gyermekgyógyászát. Mindig
türelmesen végighallgatott, megerôsí-
tett osztályfejlesztési elképzeléseimben,
jó érzékkel nyesegetve túlzásaimat. 
S abban, hogy sikerült Tatabányán
1980 és 2003 között reálisan fejleszte-
nünk a gyermekellátást, akkor ezeknek
a  tanácsainak jelentôs szerepe volt. 
A kollegiális segítségre mindig volt ideje
és energiája.

1987-ben visszament Pécsre, a Gyer-
mekklinika élére. Majd betegsége után 
a tanszékvezetésrôl lemondva a geneti-
kai munkacsoportban dolgozott to-
vább. Tancélos példaként ma is ôrzöm
annak a kórtörténeti összefoglalónak a
másolatát, amelyet egy ritka és bonyo-
lult genetikai ártalomban szenvedô
gyermekrôl írt. Az epikrízis 9 mondat
14 sorban. A beküldô orvos gondolko-
zásának elismerése – a betegség lénye-
gének leírása a molekuláris genetika
ebbéli eredményét is beleértve –, a vár-
ható kórlefolyás, a mai ismereteink sze-
rinti prognózissal, a tennivalók és a kont-
rollvizsgálat javasolt ideje. Egy szó sem
hiányzik, de egy betû sem felesleges.
Mindig így dolgozott oktatóként és or-
vosként…

1999-ben látogatott meg Tatabá-
nyán, az új kórházunkban. A látogatás
emlékeként egyik fia könyvét kaptam
tôle, gyönyörû kézírásával dedikálva.
Szinte mindig kézzel írta leveleit is. Sa-
ját eredményeinek – benne az akadémi-
ai tagságnak is – örült ugyan, de büszke
a családjára volt. Fiait tartotta igazi si-
kerének. Ilyen EMBER volt…

Az Isten kegyes volt hozzá; nem csu-
pán a talentummal, amellyel rendelke-
zett, de azzal is, hogy az elsô – akár már
akkor halálhoz is vezethetô – infarktus
után kapott még tíz jó évet. És azzal is,
ahogyan – hirtelen, csendben – mehe-
tett el.

És kegyes volt mindannyiunkhoz,
akik ismerhettük.

Béke poraira.

DR. BÉKEFI DEZSÔ

Hova nem kell beutaló?
2007. január 1-tôl a biztosított orvosi beutaló nélkül is

jogosult az alábbi szakrendelések igénybevételére: bôrgyó-
gyászat, fül-orr-gégészet, nôgyógyászat, általános és baleseti
sebészet, szemészet, urológia, pszichiátria, onkológia.

Az ügyeletes orvosnak kell-e felírnia az általa javasolt
gyógyszereket?

A sürgôsségi ellátáshoz szükséges gyógyszereket az ellátó or-
vos írja fel. (A krónikus betegség gyógyszereit a kezelôorvos.)

Mûtét vagy kórházi felvétel elôtt a kórházi orvos által
meghatározott, szakrendelésen a szakorvos által elren-

delt vizsgálatokhoz kinek kell a beutalót megírnia?
A szakorvosnak vagy a háziorvosnak?

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszí-
rozásának egyes kérdéseirôl szóló 9/1993. (IV.2) NM rendelet 
2. sz. mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátási tevékenysé-
gi kódlista alkalmazásáról szóló, „Szabálykönyv”-et tartalmazó
8000/2006 (Eü.K3) tájékoztató A24 pontjában meghatározot-
tak egyértelmûen szabályozzák, hogy a járó-, illetve fekvôbe-
teg-szakellátás orvosa az egyéb orvosi eljárásra történô beuta-
lást nem kérheti más orvostól – így a háziorvostól sem. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. RÓSA ÁGNES
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ESAP 
– Europaen Society of Ambulatory Paediatricians

Február 24–25-én Budapesten ülésezett
az Alapellátó Gyermekorvosok Európai
Szövetségének (ESAP) elnöksége. Amint
azt a Hírvivô legutóbbi számában is jelez-
tük, az ESAP a gyermek-alapellátás tudo-
mányos munkájának összehangolását te-
kinti meghatározó feladatának. Célja ter-
mészetesen a gyermekorvosok primer el-
látásának optimalizálása is. Szeretnék en-
nek érdekében a területi gyermekgyógyá-
szat érdekeit hatékonyan képviselni, de
nehezen hallatszik el hangjuk Brüsszelbe.
Ott elsôsorban a gyermekgyógyászat
egészét képviselô (és hamarosan Európai
Gyermekgyógyászati Akadémiává alakuló)
CESP-re figyelnek. A CESP egészén belül
az ESAP azonban csak egy a – gasztroen-
terológusokat, immunológusokat, egyéb
specialitásokat képviselô – tudományos
szervezetek között. Hiába dolgozik ezek
szerint közel 40 ezer gyermekorvos az eu-
rópai országok alapellátásában, szakmai
érdekeik képviseletére az ESAP erôtlen, 
a CESP pedig – bár respektálja a nagy 

számokat – nem tekinti prioritásnak az
alapellátást.

Ki nem mondott, de érezhetô háttérbe
szorultságunk oka lehet persze az is, hogy
míg egy pulmonológusnak van, nekünk
nincs ráépített szakvizsgánk. Az ESAP sú-
lya akkor nône, ha a szervezetnek nem
egy-kétszáz, hanem sok ezer tagja lenne.
Ehhez az kellene, hogy a tagországokat
ne néhány kolléga képviselje egyéni tag-
sággal, hanem a tagszervezetek sokezres
tagságukkal. Gondoljuk csak el, mennyi-
vel nagyobb tekintélye lenne a szervezet-
nek, ha tagjai között tudhatna hatezer
német, ugyanennyi olasz, sok ezer spanyol,
cseh vagy magyar házi gyermekorvost.
Jelzi mindennek ellenére az ESAP elis-
mertségét, hogy a CESP vezetôi felkérték,
vállaljon aktív szerepet a 2008-as nizzai
gyermekorvos-kongresszus megszervezé-
sében.

Az elnökségi ülésen vitát váltott ki,
hogy azokban a régiókban, ahol nincs
gyermekorvos, miként lehetne a gyerme-

kek ellátását javítani. A háziorvosok jobb
gyermekgyógyászati képzésével? Az alap-
ellátáshoz értô „felülvizsgáló” gyermekor-
vosok rendszeres helyszíni konzultációjá-
val? Gyermekorvosi centrumok kialakítá-
sával? Ezzel kapcsolatban érdekes volt a
német Elke Jaeger-Roman megjegyzése,
miszerint „amíg a finanszírozásnak mind-
egy, hogy a gyermeket alap vagy kórházi
szinten látják el, addig a kórházi osztályok
mellett kialakított gyermekgyógyászati
centrum a területi gyermekellátást fenye-
geti, hiszen az osztály bármikor felvehet 
a területrôl gyermeket, amikor anyagi ér-
deke kívánja.” Adódott ebbôl a további
kérdés: hol húzódnak a frontvonalak a lé-
tért (gyerekért) való küzdelemben? A házi
gyermekorvos és a háziorvos, vagy a házi
gyermekorvos és a kórházi gyermekorvos
között? 

A találkozón megállapodtak az ESAP
és a HGYE közös ôszi konferenciájának
vezetô témáiról. 

K. F.

Az ESAP XVIII. és a HGYE XIII. ôszi konferenciája
2007. október 26–27. 

Budapest, Park Hotel Flamenco

A nemzetközi konferencia témáiból:
• Az ezredforduló morbiditási változásainak hatása a gyermekgyógyászati ellátásra;
• Újszülöttkori történések felnôttkori következményei; 
• Eltérô szociokulturális hátterû gyermekek alapellátása Európában; 
• Herd immunitás – hány százalékos átoltottság szükséges a populációs védettséghez? 
• Gyermek-alapellátás Európában;
• Eredmények és kihívások a vakcinológiában.
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.

1136 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel./fax: (06-1) 339-3704, e-mail: mediconsult.kft@chello.hu

A jogsegélyszolgálat továbbra is várja jelentkezésüket
minden pénteken 14 és 16 óra között.

Egyesületünk címe:
1136 Budapest
Tátra u. 48–52.

Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: (1) 330-0900
Fax: (1) 238-0388

E-mail:
hgye@mail.datanet.hu

Honlap:
www.hgye.hu

Az egyesület titkára:
Fekete Éva

H Í R E K
P r a x i s o k

• Bejáratott, 680 fôs gyermekpraxis eladó Budapesten, 
a III. kerületben. Érdeklôdni: 06/30-811-4110, 
kizárólag az esti órákban vagy szombat-vasárnap lehet. 

• Budapest III. kerületében lévô (Ányos utca) 800 kártyás bejára-
tott gyermekorvosi praxisom eladó. Érdeklôdni az esti órákban
a (06-1) 242-1984, vagy 06/70-531-0653-as telefonon lehet. 

• Veszprémtôl 10 percre 940 fôs gyermekorvosi praxisjog eladó.
Telefon: 06/70-333-6059. 

• Budapesten, a XV. kerületben házi gyermekorvosi praxis eladó.
Telefon: 06/30-972-2795. 

• Budapesttôl 40–50 km-re északi irányban, Duna menti telepü-
lésen, magántulajdonú rendelôben, területi ellátási kötelezett-
séggel mûködô, 800 kártyás házi gyermekorvosi praxis eladó.
Érdeklôdni lehet: Mediconsult Kft., (1) 339-3704-es telefon-
számon.

• Angol orvosi szaknyelv oktatását vállalja kiscsoportos keretben
Budapest XIII. kerületében orvos-kandidátus. 
Alapfokú nyelvtudás szükséges. Telefon: 06/20-534-4792. 

• Megü Bt. Aszód Iskolaorvosi Szolgálata teljes állású 
iskolaorvost keres. Helyettesítést a házi gyermekorvossal 
közösen rendezik. Telefon: 06/30-635-2608.

• Budapest XX. kerületében házi gyermekorvosi praxisjog eladó.
Ügyeleti kötelezettség nincs. Érdeklôdni lehet hétfô kivételével
– este 19 óra után a 06/20-380-7702-es telefonon. 

• IX. kerületi lakótelepi, ISO-követelményeknek megfelelô 
modern, beruházott, 500 kártyás házi gyermekorvosi praxis
áron alul, nyugdíjba vonulás miatt eladó. 
Telefon: 06/30-961-4363, (06-1) 281-6222.

• Gyermekorvos Pest közeli területen ügyeletet 
vagy helyettesítést vállal. Telefon: 06/30-529-1153. 

Folytatódik a 
„Beszélgetések a gyermekgyógyászatról”

c. elôadás-sorozat a Semmelweis Egyetem 
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika szervezésében.

2007. március 22., csütörtök 19.30
Genetika és családtervezés 

(a vizsgálatok indikációja, lehetôségek)
dr. Fekete György, dr. Dobos Matild, 

dr. Garami Miklós

2007. április 19., csütörtök 19.30
Krónikus betegek fájdalomcsillapítása

dr. Garami Miklós, dr. Kovács Veronika, 
dr. Hauser Péter 

Helyszín: Hotel Taverna, 
1052 Budapest, Váci utca 20. 

(Megközelíthetô a metró Ferenciek terei 
vagy Deák téri állomása felôl.)

Dr. Krivácsy Péter:

„Gyermekkori vészhelyzetek, 
S.O.S. megoldások“

A napokban megjelent könyvet elsôsorban kis-
gyermekes szülôknek, nagyszülôknek, óvónôk-
nek, bölcsôdei gondozónôknek, bébiszitterek-
nek, mindenkinek ajánlom, aki gyerekekkel fog-
lalkozik.

Gyakorlati ismeretektôl a pánik leküzdésén ke-
resztül az életveszélyes szituációk megoldásáig
talál benne alapismereteket az olvasó. 

A könyv az allergiától a bölcsôhalálon, a lázon át
egészen a vízbefulladásig 32 féle betegséget, bal-
esetfajtát ismertet. Külön fejezetet szán az újra-
élesztés alapjainak és a gyermekkori vészhelyze-
tek felismerésének. 
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