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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben:

Keskeny palló

Az európai és a hazai gyermek-alapellátás közös konferenciája több ok miatt volt
nagy jelentôségû. Elsô alkalommal rendeztünk nemzetközi kongresszust. So kan jöt-
tek, sok országból. Közöttük olyanok is voltak itt, akik korábban még csak nem is hal -
lot  tak errôl az európai szervezetrôl, és olyanok is, akik ugyan már hallottak, de épp
tô le féltették saját presztízsüket. A sikert azonban a tartalom ha tá rozta meg.

A konferencia nemzetközi része a gyermek-alapellátás, a hazai része pedig a ma -
gyar egészségügy jövôjérôl szólt. Az elôbbi arról, hogy miként változik a morbiditás,
a diagnosztika, a terápia, a feladat. Milyen ellátóstruktúra kell a változó igényekhez
és milyen képzés? Mindezekkel szoros összefüggésben újra meg újra elôjött a régi,
de fenyegetô kérdés, ránk van-e szükségük a gyerekeknek, velünk jobb-e, vagy elég
ne kik a háziorvosi rendszer is. Hozhat-e más modell is jó eredményt? Nem született
most sem mindent eldöntô, végsô válasz. De a konferencia egy lépés volt felfelé a
pár be széd és a fejlôdés sok-sokemeletes lépcsôházában. 

Itt kapcsolódik egymáshoz a gyermekgyógyászat fejlôdésének összeurópai és a
biz tosítás változásának hazai kérdése. Mindkét terület hagyományain, megszokásain
át ütô erôvel tör át egy új szemléletmód. Változik a gyermekgyógyászat, vele a gyer -
mek  gyógyászati ellátás struktúrája, és ezzel együtt változik a magyar egészségügy
finanszírozása is. Végig kell gondolnunk, hogyan rendezkedjünk be az újra, a min -
den képpen másra. 

Megkerülhetetlen része a változásoknak a biztosítási rendszer átalakítása, de a
piaci törvények érvényesülése miatt jottányit sem sérülhet a szolidaritás, a nemzeti
koc kázatkö zös ség és az esélyegyenlôség. Félô azonban, hogy az új rendszerben sem
a szolidaritás, sem a piac nem kapja meg az ôt megilletô helyet. Hogy Kornai János
ha sonlatával éljek: a kávéból és teából kotyvasztott fôzet könnyen ihatatlan lehet. 

Ezért is fontos a biztosítási rendszerek egyik legjobb ismerôjének nemrég elhang-
zott figyelmeztetése, miszerint ha nem tud juk pontosan a létrehozott formák összes
hatását (és mellékhatását), akkor ne töre ked jünk arra, hogy egy megváltoztathatat-
lan szer kezetet hozzunk létre! Ne „cemen tez zünk” be semmit, „mert hátha tévedek,
hát ha nekik van igazuk”. 
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Most kellett?
Tisztelt „Hírvivô”, a HGYE Szakmai 
Lapjának Szerkesztôsége!

Én már megkaptam Huszár Andrástól,
hogy a politikát ne keverjük az egyesületi
munkába, és én ezt el is fogadtam. Bár
saj nos a politika beleszól lépten-nyomon
a hétköznapi életünkbe és a munkánkba
is… Nehéz csendben maradni akkor, ami -
kor a politikusok az egészségügy egészét
reformálják szakmai konszenzus nélkül,
párt érdekek mentén. Nem is tehet mást
eb ben a helyzetben egy orvos, fôleg ha a
kö zössége felszólítja erre, minthogy vé  le -
ményt alkot tapasztalatai, felkészültsége
alapján. És ez még nem feltétlenül po li ti -
zá  lás, inkább közéletiség, az értelmiség
fel e lôs ségének felvállalása.

Megtapasztalva szûkebb környezetem-
ben az egészségügy „reformjának” eddigi
ha tásait, röviden összegezhetem: káosz
és kilátástalanság. Lehet persze, hogy
min d ez csak Hódmezôvásárhelyre igaz,
de itt 60 000 ember kórházi ellátását tet-
ték kockára pillanatok alatt politikai vagy
rosszul felmért logisztikai indokból. Mivel
nem voltunk jó együttmûködôk a reform
he lyi megvalósításában, büntetést kap-
tunk: az országban a legnagyobb aktív -
ágy  szám-elvonást, mely a finanszírozási
gondok felerôsödését, 200 kórházi dol -
go zó elbocsátását eredményezte. A lét-
számcsökkentés a mûködôképességet át -
me netileg biztosítja, de ehhez a súlyos,
eg zisztenciákat, családokat érintô dön-
téshez pl. az én képviselôi szavazatom is
kel lett. Ez azóta is frusztrál… A helyi ön -
kormányzat anyagi segítségével is csak
ideig-óráig képes a kórház a betegellátás
biztosítására. És ha a 150 éves intéz -
ményt, amely eleink, a vásárhelyi polgá -
rok pénzén épült, és amelynek megma -
radásáért 20 000 ember tüntetett, mégis
be kell zárni, a minisztérium cinikus vá la -
sza majd várhatóan az lesz – hisz már hal-
lottuk –, hogy ôk egyetlen kórházat sem
zár nak be, a körülményeket és magunkat
okoljuk. Csakhogy a körülményeinket ôk
tet ték lehetetlenné az átgondolatlan és
erôl tetett reformlépéseikkel… 

Szóval nehéz nekem kívülállóként,
apo   litikusan nézni a „reformokat”, és
mind  ebben a jobbítás szándékát felté te -

lez nem. Nem érzem, hogy fikarcnyit is ja -
vult volna az egészségügyi ellátórendszer
helyzete az eddigi áldozatvállalások kö -
vet keztében… És ebben a letargikus lelki -
ál lapotomban olvasom a Hírvivô legújabb
számát, és benne a sok megszokottan jó
színvonalú cikk között, több politikai ál -
lás foglalást tükrözô vagy arra utaló írást,
köztük a Horváth Ágnes miniszterrel ké -
szült riportot is, melynek már a címe is
fel  borzol: „A jóknak lesz jobb”. Kik a jók?
És ki mondja meg, hogy kik a jók? A szak -
ma ilag legjobban teljesítôk, a leggazda -
sá gosabban gyógyítók, vagy a hatalom -
hoz lojális, a „reformok” megvaló sítá sá -
ban élen járók? Sajnos az a hír, miszerint
az egészségügy eddig soha nem látott
meg takarításából azok a szolgáltatók ré -
szesülnek mintegy jutalmul, akik a „refor -
mok” bevezetésében a legegyütt mûkö -
dôb  bek voltak – megválaszolta a kérdést.

A miniszter asszony elsô válaszmonda-
ta, ami arra a kérdésre vonatkozott, hogy
a biztosítási reformtárgyalások hol tarta -
nak, jellemzôen és sejtelmesen semmit -
mon dó: „a koncepcióalkotás véglegesí té -
sé nek idôszakában vagyunk.” (Mi pedig,
a végeken dolgozó orvosok, betegeinkkel
együtt a tûrôképességünk határán va -
gyunk, bár ez a koalíciós partnereket 
va ló  színûleg egyáltalán nem érdekli…) 
A kö  vet kezôkben a tárcavezetô ismét erô -
síti ben nem azt az érzést, hogy egy idô -
be li megfelelési kényszer is motiválja
mon da ta it és fôleg cselekedeteit. A köz -
readott „biztosítási reform menetrend”
napra pon  tosan meghatározza, mikor mi
fog tör  ténni. A lényeg, hogy „még ebben
a kormányzati ciklusban a döntô lépé se -
ket meg kell tenni”, ha senki nem is ért
velük egyet, ha belegebedünk is… 

Kinek is fontos ez? Miért is? Nekem, el -
lá tónak, a betegnek vagy valaki másnak?
Mert ha nem lépik meg, akkor mi lesz? De
errôl nem beszél! De beszél sok minden
másról. De amit mond, sajnos hiteltelen.
Szerintem, és sokunk szerint nem kell
magyaráznia az egészségügyi tárca veze -
tô jének az ô reformja lényegét, mert az a
reform mára köszönô viszonyban sincs az
általunk is óhajtott és szükségesnek vélt
reformokkal! A reform új értelmet kapott
az egészségügyi tárca áldásos tevékeny sé -

ge eredményeként az elmúlt egy évben.
Mára a rombolás és a pénzelvonás szino -
ni májává lett.

A jól megfogalmazott kérdésekre adott
válaszokban a miniszter asszony idôn  ként
egy kicsit álszent, vagy éppen egy kicsit
demagóg: „Rettenetes érzés, ami kor va la -
ki nek a munkahelye meg szû nik, rossz, ha
valaki nem mehet abba a kórházba, aho -
va eddig járt. De nem lehet úgy reformot
csinálni, hogy az csak má sokat érint -
sen…” Micsoda empátia! De sajnos nincs
mit tenni „Sok mindent le kell ahhoz rom-
bolni, hogy a helyén újat építhessünk.” –
szól az életbölcsesség. Azért hozzá sze -
ret ném tenni, hogy ezt csak ô és a lassan
ki sebbségben maradó liberális barátai lát -
ják így. Talán nem kelle ne mindent lerom-
bolni. Talán a jól mû kö dô elemeit meg
kel lene tartani a még meglévô rendszer -
nek. Talán úgy is lehet építkezni, hogy va -
ló ban megreformáljuk a Korányi Frigyes,
Semmelweis Ignác, Heim Pál, Mar ku -
sov szky Lajos, Bókay Já nos, Imre József,
Ormos Pál és mások által ránk hagyo má -
nyo zott magyar egészség ügyet: lassan,
körültekintôen, a mûködô ké pességet nem
veszélyeztetve, széles társadalmi konszen-
zussal, a többség érde kei  nek megfele lô -
en, nem pénzelvonással, hanem pluszfor-
rásbevonással. Miért kellene mögöttünk
mindent felégetni? Még sem egy háborús
pusztítás utáni építke zést kell hogy elvé -
gezzünk, bár a „reform” rom  bolása lassan
hasonló helyzetet te remt…

Idônként elszólja magát: „Azért hozna
számunkra profitot, megtakarítást az alap
vagy szakellátás javítása, mert ez meg-
fogná az indokolatlan és óhatatlanul drá -
gább kórházi igénybevételt.” Kinek hozna
profitot? Nekem, ellátónak, a betegnek, 
a magyar államnak vagy netán egy profit -
éhes befektetônek? (A kérdés költôi
volt…) Nekem, házi gyermekorvosnak
csak akkor lesz jobb, ha a jók közé fogok
tartozni. És ezt úgy tudom elérni például,
hogy senkit nem utalok kórházba, hisz
miniszter asszony szerint, és a miheztar -
tás végett is tudnunk kell, hogy „az indo -
ko latlan ellátások száma a gyermek kór -
házak esetében jelenleg még az átlagost
is meghaladja.” Ne csodálkozzunk hát, ha
még bezárnak néhányat… 

Pro és kontra

Folytatás a 4. oldalon
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KEDVES KARCSI!
Azzal kezded, fájlalod, hogy a politika
be lekeveredett az egyesületi munkába.
Sze retném nem belekeverni, de a poli-
tika min dent benyálaz, mindenbe be le -
eszi ma gát, így mi sem tudunk tôle
men tesek maradni. Áthatja minden na -
punkat. Po li ti ka, ha a Hírvivôben ellen-
zéki vagy kormánypárti politikust szó -
lal tatunk meg, po litika, ha dühít, ami -
kor politikai okból ér telmetlenül akadá-
lyozzák a közlekedést, és politika az is,
hogy ki mire mondja azt, hogy értel-
metlen. De ha Te a közéletiség re, az ér -
tel miségi felelôsségvállalásra hi vat koz -
va emelsz szót a múltkori Hírvivô tartal -
má val szemben, hadd hivatkozzak én is
ugyanezekre, amikor védelmembe ve -
szem azt.

AZ INTERJÚRÓL 
Botcsinálta szerkesztôként, fôállás mel-
lett szakmai lapot készítô gyermekor -
vos ként úgy érzem, hogy a Hírvivôt ol -
vasó kollé gák tájékoztatása érdekében,
feladatunk a mindenkori minisztert
meg szólaltatni. Örültem, hogy amikor
Huszár Andrással és a miskolci gyer mek -
orvosi szervezetet ve zetô Török La jos sal
együtt választ kér tünk alapellátással
kap csolatos kérdése ink re, a reformfo lya-
mat egészére is ki tér hettünk. Hogy az
interjú jó volt vagy rossz, azt én nem
tudom eldönteni, és az is lehet, hogy a
cím nem volt szerencsés. De at tól, hogy
interjúalanyunkat nem ne veztem „Gyil -
kos Ágnesnek”, és nem fe nye gettem 
ôt kötéllel, még nem biztos, hogy a
„meg felelési kényszer” motivált írás
köz ben. Te is ismersz annyira, hogy tu -
dod, stílusomat sokkal inkább a „fejjel
a falnak”, mint a csúszó-mászó haj bó -
kolás jellemzi. 

A RÉMHÍREKRÔL 
Nem értek egyet a helyzetmegítélésed-
del. Biztos, hogy van, ahol káosz van,
és van, aki kilátástalannak ítéli meg
hely zetét és jövôjét. De hogy ez az
egészségügy egészére jellemzô volna,
hogy ez minden orvosra vagy betegre
igaz lenne, azt két lem. Sôt, még az is

felmerül bennem, hogy ott, ahol káosz
van, azt nem fel tét lenül a legfelsôbb
szintrôl generálják. Ta lán egyszer arra is
ki lehetne térni, hogy kinek, kiknek az
érdeke a zavarkeltés. Ha azt sugalljuk,
hogy a valóban rászorulók nem kap -
hat nak kórházi ellátást, mert min dig
lesz nek néhányan, akik el is hiszik a
rém híreket. Akinek megszûnik az állá -
sa, veszélybe kerül az egzisztenciája,
megváltozik megszokott élete, csökken
a jöve del me, annak részérôl termé sze -
tes, ha til ta kozik, vagy ha az utcára vo -
nul. De az ed dig is tájékozatlan em be -
rek be (be te gekbe, nem betegekbe)
szûk helyi érdekbôl nemzeti, és még
nem zetibb zászlók alatt azt sulykolni,
hogy a liberálisokat, vagy a másik kor-
mányzó pártot önös ér dek, kvázi rossz
szándék vezérli, vagy hogy az orvosok
ve lük (betegekkel) együtt a „tû rôké pes -
ségük határán” vannak és „be lege bed -
nek” a kialakult helyzetbe – túl zás.

Bizonyos intézkedésekre Te is tudod,
hogy szükség van. Ezért adtad magad
is kép viselôi szavazatod fájdalmas in -
téz  ke dé sekhez. Hogy ez frusztrál?
Meg értelek. De amikor közéleti indítta -
tás ból politikusi szerepet vállaltál, tud -
hat tad, hogy egy kép viselônek olykor
népszerûtlen intéz ke dé seket is fel kell
vállalnia. 

A DEMAGÓGIÁRÓL
Én nem tudom, hogy akik most ezt a
re  formot csinálják, jól csinálják-e. Le -
het, hogy rosszul, ami nagyon nagy baj
lenne. Azt sem tudom, hogy elôbb a
struktu rá lis és utána a biztosítási re -
form, vagy for dítva. Viszont úgy érzem,
igaza volt Orbán Viktornak, amikor úgy
nyolc éve sokunk elôtt azt mondta:
„lyu kas zsákba nem szabad pénzt töl-
teni, elôbb bevarrjuk, és csak utána
jöhet a pluszforrás.” 

Az egy vagy több biztosító kér dé sé -
ben nem tartom magam felkészült vi -
ta partnernek. Kornainak, meg a sok év -
ti  ze des tapasztalataimnak viszont hi -
szek. Látom a pazarlást, az átgondolat-
lan döntések következményeit, sajná -
lom, hogy oly sok minden nehezíti,

hogy egyszerûen csak a szakmánkkal
foglalkozhassunk. Szó val tudom, hogy
el kéne végre indulni, ki kéne már mász -
ni a gödörbôl. Meg azt is, hogy renge -
teg pluszpénzre van szükség. 

Ezért idegenkedek a „kinek hozna
hasz  not”, meg „profitéhes befektetô”
stílusú érvelésbôl! A Suzukikból, a be -
vá sár lóközpontokból, a sztrádákból, a
mo bil telefonokból vagy a számítógé -
pek bôl leg nagyobb haszna nyilvánva ló -
an a nagy befektetôknek van. De profi -
tálsz belôle Te is, én is és a legegysze -
rûbb vásárló is. Miért lenne rossz Ne  -
ked vagy a betegnek, ha egy kórház 
fû té si rendszerét, a szo bá kat vagy az
ágya kat, a mûszereket és a gé peket
mo  dernizálják? Ráadásul nem is a mi
pénzünkbôl? Neked és nekem az a
rossz, ha bennünket rúgnak ki, ha a mi
ren delônket zárják be, de azért ez – lás-
suk be – nem a világ vége! Ha egy in -
téz mény fenntartása gazdaságtalan és
mû köd tetése még veszélyeket is hordoz
ma gá ban, értelmetlen, ha továbbra is
pénzt ölünk bele. Pocsékolás. Különben
is, hol van az elôírva, hogy csak kohót,
gyárat sza bad bezárni, egészségügyi
intéz ményt, kórházat, rendelôt nem?
Úgy tû nik, hogy az egészségügyet
racionalizáló kellemetlen intézkedé se -
ket a helyi politi kai vezetôk soha nem
merik felvállalni. A fáj dalmas, de mégis
szükségszerû döntéseket rendre maga-
sabb szintre tolják, hozzák inkább ott
meg a nehéz határozatokat. És utána,
ôk jó hangosan és má sok ra mutogatva
„karvalytôkéznek”. 

Nem demagóg ez egy kicsit? Nincs
ki fo gásom, ha valaki a saját zsebébôl
fizeti a vásárhelyi kórház fenntartását,
de ha ez minden szempontot figyelem-
be véve ér tel metlen, az én pénzembôl
inkább ne költ senek rá. Mert az enyém-
bôl is költe nek rá, nem csak a vásárhelyi
polgá ro ké ból. Tiltakozom ellene, ahogy
Te is tennél, ha mondjuk az én háttérin-
tézményem, a Madarász utcai Gyer -
mek kórház gazda ság talan fenntar tá sá -
ról lenne szó.

Igen, most!

Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról

Akkor tartozhatom a jók közé, ha min-
denkit otthon meggyógyítok, a kompe -
ten ciamegvonások eredményeként, lehe -
tôleg labor- és eszközös vizsgálatok nél -
kül. A gyógyszerrendelésnél egyetlen
szem     pont ként a költséghatékonyságot
tart   sam szem elôtt, de a legjobban te -
szem, ha el te kintek a gyógyszerírástól. És
ha a beteg nem gyógyul meg magától,
hát menjen magánorvoshoz, alternatív
gyó gyászok hoz, táltosokhoz, vajáko sok -
hoz. Ha gyógy  szerhez ragaszkodik, vegye
le a szupermarket vagy a benzinkúti shop
polcáról és vegye meg teljes áron. Csak le -
hetôleg ke rülje el a jelenleg még államilag
finanszí ro zott egészségügyi ellátórend -
szert, és ne okozzon felesleges költsé ge -
ket az ál lam háztartási hiánnyal, meg kon-
vergenciával terhelt magyar államnak.
Mert ha nem tu dunk a betegeink költsé -
gei miatt meg fe lelni valakiknek, hát nagy
baj lesz, va lakik rosszul járnak. 

De kikrôl van itt szó? Rólam vagy a be -
teg rôl? Ja, nem rólunk? Bocs…

Egyébként a házi gyermekorvosi szak-
ma eddigi törekvésével szemben, minisz -
ter asszony szerint „nincs reális esélye an -
nak, hogy valamennyi településen legyen
házi gyermekorvos”, ezért integrálni kelle -
ne a házi gyermekorvosi szakmát a kis tér -
ségi járóbeteg-ellátás körébe. 

Lehet, hogy a jövôben megszûnik az a
hungarikum, aminek megmentésére egye -
sületünk megszervezôdött 13 éve, és ami -
nek megtartására olyan büszkék voltunk:
a házi gyermekorvosi ellátás? Lehet, hogy
egy magasabb ellátási szintre, a járóbe -
teg -szakellátásba kerülünk…?

Egy ôszinte elszólás és egy agit-propos
slusszpoén a végén: „És hogy mennyiben
javult az ellátás? Láthatóan még nem sok-
ban!” De mint egy jó pártaktivista a bizto -
sí tási reform tudományos igényû folya -
mat ábráját közreadva a miniszter asszony
nem hagyott kétséget afelôl, hogy „Ké -
szek vagyunk és elszántak rá, hogy végig -
csináljuk.” Mi pedig csak reménykedhe -
tünk… Hát nem tudom, meg kellett-e en -
nek a riportnak jelenni a házi gyermek -
orvo sok politikamentes szakmai lapjában.
Szerintem nem ért volna minket semmi
hátrány, ha eltekint a szerkesztôbizottság
a közléstôl. Vagy nekünk is megfelelési
kényszerünk van?

Na de lapozok tovább és látom, hogy
„Meg kell szólalnunk…” Magam a kifo -

gá solt írást nem olvastam a MOK hon-
lapján. Tartalmára csak megszólalásunk
alapján kö vetkeztethetek. Természetesen
egyet ér tek az elhatárolódással, de ha
tényleg ra gaszkodunk a napi politikai
küzdelmektôl való távolmaradásunkhoz,
akkor miért most kell megszólalnunk,
közel 2 hónappal Nagy Attila doktor írá -
sá nak megjelenése után, mikor már las-
san mindenki elfelej tet te. Pont most,
amikor Magyar or szág han gos a kire kesz -
tés sel, szélsô sé gek kel va ló riogatásoktól,
melyek hátterében a bi zal mi válságot ke -
zelni nem tudó hata lom képviselôi állnak,
akik az ország és a kor mány zás bajairól a
figyelmet a fasiszta, an tiszemita, homofób
veszély rémképével pró bálják elterelni. Aki
ezt nem látja, az nem akarja látni…
Szóval nekünk mint a Házi Gyermekor vo -
sok Egyesülete vezetô sé gének nem feltét -
lenül kellene meg szó lal nunk egy olyan
ügy ben, ahol nem egy gyer  mekorvos kol-
léga az inkriminált írás el követôje, illetve
ahol nem a házi gyer mek  orvosokat ért
hát rányos helyzet ellen kell fel emelnünk
szavunkat. Így a legjobb szán dék ellenére
is csak egy megrendelt po  li ti kai nyilat ko -
zat nak tûnik a „meg szó la lás”…

És ezek után olvashatom a „Gyermek -
ne velés és a homoszexualitás” címû refe -
rá tumot. Már az elején összegzek: szerin-
tem szerencsétlen a Pediatrics cikk bemu-
tatásának idôzítése. A közlemény tartal -
mi lag és következtetéseiben is rímel az
SZDSZ azon javaslatára, mely a melegek
há zasságkötésének magyarországi tör vé -
nyes elfogadását kezdeményezte a na -
pok  ban. Ezzel persze a kisebbik koalíciós
kormánypárt indulatokat, álvitákat ger-
jeszt, miközben az ország valós problé -
má iról terelôdik el ismét a figyelem… Ez
aztán valóban a napi belpolitikai csa tá ro -
zás színtere. Talán nem kellene nekünk
ebbe is belefolynunk. A referátum leköz -
lé se után nem lepôdnék meg azon, ha
most nem is a miniszterelnök, de Kóka
kol légánk vagy Gusztos Péter blogján je -
lennének meg a házi gyermekorvosok vé -
le ményeként a cikk következtetései, mely
szerint „Számos kiterjedt vizsgálat bi zo -
nyítja, hogy a homoszexuális kapcsolat-
ban felnövô gyermekek pszichoszociális
fej lôdése nem különbözik a heteroszexu -
ális kapcsolatban felnövôkétôl, sôt tole -
rán sabbak, a kisebbek iránt törô dôb bek…
A cikk szerzôi leszögezik, hogy a ho mo -
szexuális párkapcsolatok legalizálása elô -

se gítené az e kapcsolatban élô gyerekek
helyzetének javulását…”

Persze mondhatjuk, hogy mindez az
Amerikai Egyesült Államokra igaz, de
kom mentár nélkül úgy hat, hogy a meg -
ál lapítások a HGYE véleményét is tük rö -
zik. Hiányoznak a kérdéskör jelentôségét
alátámasztó vagy megkérdôjelezô, ma -
gyar országi adatok. Nálunk vajon hány
gyermek érintett? Leszögezhettük volna,
mondjuk egy szerkesztôségi megjegyzés-
ben, hogy természetesen nem ítéljük el,
de a referátum pozitív végkövetkeztetései
ellenére sem tekintjük ideális mintának 
a homoszexuális párkapcsolatot mint
gyer meknevelô családmodellt, a mégis -
csak a többséget reprezentáló, „hagyo -
má nyos”, heteroszexuális családmodellel
szem ben. De ha nem akarunk állást fog -
lal ni, hát nem kell ilyen cikkeket pont
most megjelentetni…

BERÉNYI KÁROLY

A Hírvivô augusztusi számában „Meg kell
szólalnunk...” nyilatkozatot ol vasva nem ér -
tettem, hogy sok fontos gondunk között ve -
ze tôségünk miért ép pen a homoszexuali tás
és politika kér dé sé ben foglal állást. Dr. Kar dos
Gabriella Gyermeknevelés és a ho mo szexu -
alitás címû referáló cikkét ol vas va vi lá  gos sá
vált, hogy ez nem véletlen, kü lö nö sen akkor,
amikor SZDSZ-kép vi selôk törvénymódosító
javaslatot nyújtottak be „Az azonos ne mûek
házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek
megte rem té sé rôl”. Va jon lapunk akarva-nem
akarva – a közölt nyi lat ko zattal – nem lett-e
politikus? Vajon gyer mekgyó gyá szok hoz
mél tóan védjük-e a ránk bízott kor osztály
egész séges pszic ho szexu ális fej lôdé sét? 

Nagyszámú, hiteles közlés alap ján orvos -
szak mailag is megalapozva „szó la lok meg”.
Úgy vélem, nem árthatunk na gyobbat gyer -
me  ke in knek, mintha nem ta nítjuk ôket szó-
val és pél dával a termé szeti törvények figye -
lem bevé telének fon tosságára. A négy kis 12
éves, akik a homokfalba ala gu tat építettek,
sa ját korlátolt ismereteik alap ján nem szá -
mol  hattak a veszedelemmel, a barlang be -
om  lott és három gyermek meghalt (hírek
2007. október 30.). Gyer me keink neve lé sét



Folytatás a 3. oldalról

A TÚLHALADOTT 
ÁLLÁSPONTOKRÓL

Hogy ki a jó? Tudjuk, sejtjük, de nehéz
meg  fogalmazni, nehéz a jó indikáto ro -
kat megtalálni, foglalkozik is vele egye -
sü le tünk vezetôsége. Amikor korábbi
elgon do lásunkat túlhaladottnak tartva,
a „minden faluba gyermekorvost” elve
helyett a „minden gyereknek gyerekor-
vost” elvét fogadtuk el, megfogalmaz-
tuk,  hogy egész ségügyi központokban
kell ellátni a kistérség összes gyerekét,
hogy nagy vá ro sokban nincs szükség
annyi kicsi praxisra, amennyi most van,
vagy hogy a két-háromorvosos osztály
csak azokat tudja ellátni, akik igaziból
nem is szorulnak kórházi kezelésre.
Akkor most miért ágálnánk az ellen,
hogy egyes intézményeket, osz tá lyo kat
bezárjanak? Te is tudod, hogy ez nem-

csak a miniszter „liberális barátai nak”,
hanem sokaknak, gyerekeknek, a szü lôk
többségének az érdeke. Még akkor is
így van ez, ha tisztánlátásuk hiányát, és
könnyen befolyásolható állapotukat ki -
hasz nálva – egzisztenciális félelmében –
mindig ôket tolja maga elé minden be -
zá rás ra ítélt intézmény. 

A HOMOFÓBIÁRÓL 
A benzinkutak, illatszerboltok gyógy -
szer  kí nálatával, szûk szakmai csoport
mar gi ná lis érdekeivel nem akarok fog -
lalkozni. Fontosabbnak tartom azt,
amit a végére hagytál. Hogy tudniillik
meg kell-e szólalnunk, ha egy orvos a
Magyar Orvosi Ka ma ra honlapján ho -
mo fób nézeteket hirdet? Igen! Azt val-
lom, hogy meg kell. Jobb lett volna ko -
ráb ban, de nem én vagyok az oka a ké -
sôbbnek. Te „megrendelt politikai nyi -
lat kozatnak” tartod a HGYE vezetô sé -

gé nek szavazással is megerôsített állás -
fog lalását, én szigorú köteles sé günk -
nek, hogy akkor is felemeljük szavun -
kat, ha egy szégyenteljes írás szerzôje
nem gyermek or vos, hanem „csak” or -
vos. Nem is gyermekorvosként, ha nem
or vos ként ítélem el a szerzôt és a meg -
jele nés nek helyt adó hon lapot. Eluta sí -
tom azt a nézetet, misze rint ha nem ró -
lunk van szó, hallgat hatunk nyugodtan. 

A LAPSZERKESZTÉSRÔL 
Hogy a Hírvivôben nem pont most kel-
lett volna a Pediatrics homoszexuális
pá rok gyermekneveléssel foglalkozó ta -
nulmá nyát referálni? De igen, most kel-
lett. Ép pen most! Amikor már azért is
vernek ut cán embereket, mert meleg-
nek vélik ôket. Hogy ez már felér egy
állásfoglalással? Igen, felér. Vállalom.  

KÁDÁR FERENC

Pro és kontra

olyan felnôttekre cél sze rû bízni, akiknek pél dá -
ja és tanítása gyer mekeink testi-lelki-szel le mi
fejlôdését a legkevésbé kockázatos úton segíti
célba jutni. Álhumánus, ha megértés cí mén fe l -
ad juk embertársaink valódi segítését, sôt a jövô
generáció valódi boldogulásának esé lyeit is.
Sajnálom a mai serdülôket. A ko rukra oly jel -
lem zô igaz, éltre szóló, tiszta barátságo kat be -
ár nyékolja a homo szexualitásra ösztön zô mé -
dia. Korán kez dett, technikává silányult, dur va,
szitok sza vakkal tarkított szexuális kap cso lataik
lecsökkentik esélyeiket a testestôl-lel kes  tôl,
sze relemben megélt igazi, boldog és tar tós
pár kapcsolatra. Csökken az esélyük, hogy való-
di segítôtárs álljon majd mellettük, aki jó ban-
rosszban velük marad, hogy együtt bir kóz za -
nak meg az élet ne héz ségeivel, de együtt örül-
jenek az életnek és lehetôség szerint gyer me -
keik fej lô désének, sôt megélhessék az uno kák-
adta örömöket is.

A homoszexuális embertársaink élet vi te lé nek
hátrányait lehetetlen figyelmen kí vül hagyni. 
A tanulmányok igazolják, hogy egy átlagos ho -
moszexuális férfinak élete során akár több száz
partnere is van, legtöbbjük „tartós kapcsolata”
2 évig sem tart. Várható élettartamuk 8–20 év -
vel ke ve sebb, mint a heteroszexuális férfiaké.

Sokféle testi-lelki betegségre többszö rös a koc -
ká zatuk. Az elsô állam New Jer sey volt, ahol
két meleg férfi engedélyt ka pott gyermek örök -
be fogadására. El gon dol koztató, hogy két évvel
késôbb a „szü lôk” egyike 44 évesen, a másik
pár hónappal ezután meghalt, a gyermek ma -
gá  ra maradt.

Homoszexuális „szülôk” mellett elma rad a
gyer mekhez méltó, pszichoszexuális fejlôdé sé -
hez szükséges jó példa. A ho mo szexuális pár -
kapcsolatokban kétszer annyi az erôszak (szó -
be li, fizikai, pszicho ló giai bántalom), mint a he-
teroszexu álisokban. Az ilyen párok nevelte gyer -
mekek között négyszeres a való szí nû sége, hogy
felnôtt korában homoszexuális lesz. Lesz bi kus
anya által nevelt lá nyok szexuálisan ka  land vá -
gyóbbak és ke vésbé szemérmesek. Az ilyen kö -
rül  mé nyek között nevelt gyermekek 29%-a lett
a „szülôk” molesztálásának áldozata, a he tero -
szexuálisoknál ez 0,6%. Tehát csak  nem 50-sze -
res a kockázat! 

Bebizo nyo  sodott, hogy azok a gyermekek,
akik sze re tô, gondoskodó, hagyományos csa -
ládban nô nek fel, általában jobban teljesítenek
érzelmi éle tükben, tanulmá nya ik ban, gazdasá-
gi és társadalmi beil lesz kedésükben. A házas -
ság révén hosszabb-rövidebb emberi életünk

egy erôs láncszemként fontossá válik ôseink és
utóda ink életének folyamatában. Felelôsek va -
gyunk utódaink és a ránk bízott gyerme kek-fia -
ta lok bol do gulásáért . 

Érdemes visszatekinteni a gyökerekre. Zsi dó-
keresztény hitünk alapját képezô írásokból
tud juk, hogy az embert Isten te remtette, saját
képére, férfivá és nôvé, a fér fi elhagyja apját és
anyját és ra gasz kodik feleségéhez és lesznek
egy testté. Mindez megegyezik a természeti
tör  vényekkel, és több stabil demokrácia al kot -
mányának alappillére (Svájc, USA). Hitem és
ta   pasztalatom szerint minden ember egyfor-
mán rászorul az Isten ke gyelmére, szeretetére.
Igaznak bizonyul a tanítás, hogy a Te rem tô jé -
vel nem számoló ember sokféle céltévesztett
cselekvésre ad  hatja magát és az effélékkel egyet
is ért. Nekik is akkor nyújtunk igazi segítséget,
ha rávezetjük ôket a boldogsághoz vezetô útra,
ha megismerik azt, aki kétezer éve született és
úgy mutatkozott be: „Én vagyok az út, az igaz -
ság és az élet.”. Jézus Krisztusnak van elég sze -
retete és hatalma ahhoz, hogy az igazság út -
jára vezessen minket és célba jussunk.

DR. DRENYOVSZKY IRÉN

Valóban meg kell szólalnunk...
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Vitaindító
Az eltelt egy év után nagyjából látni lehet,
mit ért a kormányzó koalíció az egész ség -
ügyi szolgáltatások reformján. Nap jainkra
körvonalazódik az elôzôhöz sok szálon
kapcsolódó,  új finanszírozási rend szer is.
Nem törekszünk arra, hogy is mer tessük
az egyes intézkedéseket érintô, po litikai
alapokon álló, megosztó kritikákat. In -
kább olyan szakmai vitát szeretnénk in -
dítani, amelynek révén kialakulhatnak a
szer vezetünk elôtt álló legfontosabb stra -
té giai lépések, a gyermek-egészségügyi
alap  ellátás fejlesztése az új helyzethez va -
ló alkalmazkodás érdekében. 

A bevezetett intézkedések jelentôs ré -
sze a járó- és fekvôbeteg-ellátás kapacitá -
sá nak csökkentését, a látszatteljesítmé nyek
megszüntetését célozta (ágyszámok csök -
kentése, átstrukturálása, teljesítményvolu-
men-korlát), vagy a gazdaságosabb mû -
ködés feltételeit kívánta megteremteni
(gyógyszer-gazdaságosság, gyógyszer -
ren  delés szabályainak megváltoztatása).
A meg  takarítás egy része a források kie -
gészítését szolgálta (vizitdíj, kórházi na pi -
díj, fekvôbeteg-ellátásban az orvosvá lasz -
tás esetén fizetendô önrész).  Megkez dô -
dött a szolgáltatásokat igénybe vevôk biz-
tosítási jogviszonyának rendezése (a jog -
vi szony meglétének ellenôrzése, egész -
ség ügyi hozzájárulás fizetési kötele zett sé -
gé nek kiterjesztése), és lépéseket tettek a
rendszer mûködésének hatékonyabb el -
len   ôr zésére (követhetô adminisztráció,
fel ü gyeleti hatóság létrehozása). A fi nan -
szí ro zási rendszer átalakítása újabb vál -
toz ta tá sokat fog generálni a szolgáltatá-
sok rend szerében. 

A szolidaritás és a nemzeti kockázat -
közös ség elveinek fenntartása mellett a
társa dalombiztosítás mûködtetését új,
egy mással versenyzô – részben magán tu -
laj donban álló – szereplôkre bízzák. 
A szabályozott verseny két szinten való-
sulhat meg, a pénztárak versenyeznek a
biztosítottakért, és ennek eszközeként
ver senyre kényszerítik az egészségügyi
szol gáltatókat is. A háziorvosok, házi
gyer mekorvosok területi ellátási köte le -
zett sége nem változik. A pénztár köteles
lesz valamennyi praxissal szerzôdést köt -
ni, ahová akárcsak egyetlen biztosítottjuk
bejelentkezett. Mind a járó-, mind a fek -
vô beteg-ellátásban lehetôség lesz új,
minôségi ellátást nyújtó szolgáltatók be -
fogadására. A szolgáltatók közötti diffe -
ren ciálás alapja a minôség, a gyógyítás
ered  ményessége lesz. A szolgáltatók mi -
nô sítését jogszabályban meghatározott

in dikátorok alapján az Egészségbiztosítási
Felügyelet teszi közzé. A szolgáltatási dí -
ja kat a Díjtétel Bizottság fogja megállapí-
tani és évente felülvizsgálni. Fontos, hogy
ennek a bizottságnak a munkájában a
szol gáltatók megfelelô szintû képviselete
biztosított legyen.

A röviden ismertetett változtatások
alap vetôen érintik a rendszer finanszí ro -
zá sát. Amennyiben versengô biztosítók
gon doskodnak a szolgáltatások finanszí -
ro zásáról, ab ovo nem lesz tartható a
költ ségvetési szemlélet, vagy, hogy in gye -
nes szolgáltatást kapjon az, akinek nincs
biztosítása. 

Szükségszerû, hogy átgondoljuk viszo -
nyunkat a kialakult helyzethez, és át kell
te kintenünk a gyermek-egészségügyi
alap  ellátás fejlesztésére vonatkozó néze -
teinket, stratégiánkat is. 

Kezdjük a házi gyermekorvoslás jelen -
le gi struktúrájával. A korosztály létszámá-
nak csökkenése mellett szükség van-e a
rendszerben dolgozó 1600 orvosra? Meg-
felelôek-e a jelenleg preferált praxis-
nagyságok vagy sem? Rendelkezésre áll-
nak-e mind azok az eszközök, amelyek ga -
rantálhatják a definitív gyógyítást, illet ve a
szakmai minôséget? Hogyan ala kít suk
viszo nyunkat a régiókhoz? Tudjuk, hogy
szakmánk elöregedett, utánpótlási ne -
héz sé gek kel küzd. A ma hatvan év kö rüli
kollé gáink hamarosan nagy számban
fogják eladni praxisaikat, ami kínálati pia-

cot fog ered ményezni, várhatóan csök -
kent ve a mû ködtetési jog értékét. Nehe -
zíti a hely ze tet, hogy frissen szakvizsgá-
zott fiatal kol légáink nincsenek abban az
anyagi helyzetben, hogy értékén vásá rol -
ják meg praxisainkat. Megoldást jelent -
het-e egy ön segélyezô forma kialakítása,
vagy sem?  

A praxisok finanszírozását ma több,
alap vetôen a szolgáltatás minôségétôl füg  -
getlen körülmény határozza meg: a te rü -
le tünkön bejelentett 0–14 éves la ko sok
száma, a leadott „kártyák” mennyi sé ge,
amelyet kiegészítenek további „szor zók”.
Maradhat-e a jövôben a gyakorlatilag fej -
kvó tarendszerû finan szí rozás, vagy tény -
le ges teljesítmény és mi nôségi elemek ke -
rülnek a rendszerbe? Ha igen, akkor ezek -
re nem kellene-e ne künk javas la tot ten-
nünk, hogy legalább be folyásolni tudjuk
az alakuló szisztémát. Ôszintén vá la szol -
nunk kell arra a kérdésre is, hogyan befo -
lyá solta a vizitdíj helyze tün ket? Ron tott
vagy javított? Milyen ja vaslataink le het -
nek? Milyen problémákkal kell szem be -
néz nünk a minôségi ellátás, és ezzel össze-
függésben a minôségbiztosí tás terü le tén? 

Az ördög a részletekben lakik, kimun -
ká lásukra az elkövetkezô néhány hónap-
ban kerül majd sor. Abban azonban már
ma is biztosak lehetünk: nem tartható a
szak mánk által gyakorolt passzív, helyen -
ként aktív rezisztencia. 

DR. ERDÉLYI ISTVÁN 7
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Mit keres az EBRD 
a kórházak mûködtetésében?

Újsághír: a közszolgáltatások fejlesz -
té sében gyakran szerepet vállaló
Euró pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) négymillió eurós befektetéssel
kisebbségi részvénycsoma got sze rez
egy hazai kórház-üze mel tetô társa -
ság ban. A HospInvest – Ma gyar or szág
piacvezetô kórház mû ködtetô cé ge –
négy kórházat, négy szak ren delôt és
több vidéki fekvôbeteg-el látó inté ze ti
gyógyszertár üze mel tet. Kér dé se ink -
re Hargitai Zsuzsa, az EBRD bu da pes -
ti irodave zetôje válaszolt.

Mi az EBRD célja a magyar
egész  ségügyben? Miért éri meg az
EBRD-nek befektetni ezen a terü -
leten? 

Az EBRD elsôdleges célja a piacgazdaság-
ba történô átmenet támogatása a volt szo  -
cialista blokk országaiban. A bank man -
dá tumának része az új területeken el sô -
ként történô megjelenés és az ezzel járó
nagyobb kockázat vállalása. Intéz mé nyi
be fektetôként az EBRD egyszerre úttö rô
és türelmes, hosszú távú befektetô az
olyan területeken, ahol a privát tôke még
nem látja biztonságosnak a belépést. Sok -
szor töltöttük már be ezt a szerepet az el -
múlt 16 évben a bankszektortól kezdve 
a telekommunikációs piacig és ezt a gya -
korlatot a jövôben is folytatni kívánjuk. 

A HospInvestbe történô befektetéssel
az EBRD az elsô intézményi befektetô,
mely megjelenik a kórházmenedzsment
pia  con Magyarországon. A kórházi szektor
fejlôdésének meghatározó szerepe van 
a kormány által indított egészségügyi re -
form sikeres végrehajtásában. A Hosp In -
vest megfelelô referenciákkal rendel ke zik
korházak reorganizációja terén. In téz mé -
nyi befektetôként persze a kocká zat vál la -
lásnak megfelelô hozamot várunk el be -
fek tetéseinktôl.

Mi lesz a kórház elônye, ha a
HospInvest veszi át a mûködte té sét?
Várható-e attól javulás a szolgálta -
tás minôségében, ha korszerûbb
lesz a fûtési rendszer? Több lesz-e 
a vásárló, a beteg és több lesz-e a
finanszírozás? Szóval a naiv kérdés:
a jobban finanszírozott kórházak
életben maradnak, a rosszabbak
meg elsorvadnak? A pénz majd elin -
té zi, amire a politika képtelen volt? 

Az átvilágítások során kiderült, hogy a
ma  gyarországi kórházak sok felesleges
ka pacitással mûködnek, és az orvosme -
ned zsereket semmi sem ösztönzi arra,
hogy kiadásaikat csökkentsék mindaddig,
amíg rendelkezésre áll egy szükség esetén
rugalmasan bôvíthetô költségvetés, vagy
az önkormányzat kisegíti a kórházat, ha
az vesz teséget termel. Egy privát üze mel -
tetô ez zel szemben profitorientált, az erô -
for rá sok hatékonyabb felhasználásával
igyekszik költségeket megtakarítani. Kemé -
nyeb ben tárgyal ezért a beszállítókkal és
igyekszik a vevôit – a betegeket – minél
magasabb színvonalon kiszolgálni, hogy
növelje betegforgalmát. A több-biztosítós
rend szer bevezetésével nem lesz auto ma -
tikus a betegforgalom egy kórház számá -
ra, va ló di verseny indul be a betegért, a
kór há zak nak elsô körben meg kell felelni
a biz to sí tó által támasztott szigorúbb fel -
té  telek nek, teljesítményüket folyamato -
san mérik, és a betegek szabadon válthat-
nak, ha elé ge detlenek.

Meggyôzôdésünk, hogy a HospInvest
út törôként a piacon, képes lesz folyama -
tosan újabb és újabb szolgáltatások be ve -
zetésére az általa irányított intéz mé nyek -
ben. Reményeink szerint a „HospInvest
modellt” más kórházak is átveszik, és
egyre több önkormányzati vezetô ismeri
fel a kórház-üzemeltetés privát kézbe
adá   sának elônyeit. Végsô soron ez álta lá -
nos javuláshoz vezet a szolgáltatás mi nô -
sé gében.

Az, hogy kapacitások és ezzel együtt
munkahelyek szûnnek meg, nem Hosp -
Invest-specifikus jelenség. Elbo csá tások
az egész szektorban vannak és lesznek.
Fi gye lembe kell azonban venni, hogy na -
gyon sok szolgáltatás alacsony színvo na -
lon mûködik, vagy egyáltalán nincs je len
az or szágban. A HospInvest mint pri vát
szolgáltató általában érdekelt a forgalom
nö ve lésében, így az új szolgáltatások be -
ve ze tésében, amivel a régi pazarló rend-
szer át építése után, középtávon komoly
mun ka helyteremtô funkciója is lehet. 

Mit nyer egy önkormányzat,
ha a kórházát egy privát szolgálta -
tó ra bízza? Hogyan kontrollálja
mûködését? Nem vállalnak-e az ön -
kormányzatok túl nagy kockázatot,
amikor egy ilyen érzékeny közszol-
gáltatást átadnak? Mi történik, 

ha az üzemeltetô rossz döntéseket
hoz – például szükségtelenül zár be
osztályokat, értékes munkaerôt bo -
csát el, vagy adóságot halmoz fel? 

Az önkormányzatok nagy része ma a kö -
vet kezô döntéssel szembesül: fenntart és
fi nanszíroz egy veszteségét termelô, pa -
zarló rendszert, ami mindenkinek rossz,
vagy a modernizáció útjára lép. Nem ki -
zárt, hogy egy önkormányzat képes maga
is megtalálni a jó menedzsmentet és azt
ha tékonyan felügyeli. Amennyiben azon-
ban „kiszervezés” mellett dönt, teljes
mér tékben megszabadul a területén mû -
kö dô kórház finanszírozásának terhétôl, 
a forrást átcsoportosíthatja olyan közszol-
gáltatásokra, ahol a privát szektor nem
tud hatékonyan mûködni (oktatás, szo -
ciá lis szféra, infrastruktúra-fejlesztés).
Amennyiben az önkormányzat egy privát
szolgáltatóval szerzôdik, maga határozza
meg a szakmai kontroll szintjét, több in -
for  mációhoz jut, és lehetôsége van arra,
hogy súlyos esetben idôben figyelmez tes -
se a szolgáltatót, vagy akár felmondja a
szer zôdést. A kockázatok tehát kezelhe -
tô ek és kisebbek a fent említett elô nyök -
höz viszonyítva. 

És mit nyer a beteg? Jobb ellá -
tást? Jobb körülményeket, hatéko -
nyabb gyógyítást? A befektetôk 
a rövidebb kórházi tartózkodást és
a hosszabb otthoni rehabilitációt
részesíti elônyben. Fel van-e Magyar -
országon erre akár a gyógyító, akár
a beteg készülve? Általában; érde -
kelt-e egyáltalán a befektetô a teljes
gyógyulásban? Érdekli-e a befekte -
tôt a betegek kórházon kívüli egész -
ségi állapota? 

Ezek komplex kérdések és túlmutatnak
egy kórház kompetenciáján. A jelenlegi
re  formlépések abba az irányba mutatnak,
hogy a kormány felismerte, az egész séges
életmód, a betegségek korai felis me  rése
jelentôs megtakarításokat ered mé nyezhet
a nemzetgazdaság számára. Az egész -
ség  ügyi finanszírozó rendszer átalakítása
során hangsúlyt kapnak a diagnosztikai
vizsgálatok, a megelôzô kezelé sek, a re -
ha bilitáció. Ezek nagyon fontos lé pések,
melyek hatása tovább erôsödhet a ma -
gán biztosítók belépésével. Egy kór ház nak
az egészségügy szereplôivel több szinten
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kell kooperálnia. A HospInvest üze meltet
járóbeteg-rendelôket és pati ká kat is. A be-
tegek akkor fogják ezeket az in téz mé -
nyeket felkeresni, ha van meg fe le lô biza-
lom és elégedettek a szolgálta tás sal. 
A pri vát üzemeltetôk jobb ösz tön zô rend -
szere arra készteti az általuk veze tett in -
téz ményeket, hogy részt vegyenek ezek -
nek a területeknek a fejlesztésében. Tô ke -
ere jük, hitelképességük erôsebb az ilyen
beruházások megvalósításához. Mind -
ezek révén erôsödhet a privát üze meltetô
által mûködtetett modell.

Mi az állam haszna?

Magyarország ma az egyik legrosszabb
egészségügyi mutatókkal rendelkezô or -
szág a fejlett országok között, miközben
GDP-arányosan a leggazdagabbak szint -
jén költ az egészségügyre. A statisztikák
le hangolóak. A várható élettartam 10 év -
vel az EU-15 országok átlaga alatt van.
2003-ban csak Törökország elôzte meg
Magyarországot a korai halálozás terén
az OECD-országokban, és Magyar or szá -
gon volt a legmagasabb a rákbetegek ha -
lá lozási mutatója. Ezen statisztikák láttán
elkerülhetetlen, hogy a reformok hang -
súlyt helyezzenek a modern gyógyítási
for  mák bevezetésére. A privátszektor be -
vonása tovább katalizálhatja ezt a folya -
ma tot. A gazdag országok versenyké pes -
sé gének egyik fô eleme az egészséges la -
kosság. Nem mellékesen ezek az orszá-
gok járnak élen az egészségügy liberali zá -
lá sában. 

Érdekelt-e az EBRD mint befek-
tetô annak a populációnak a jó
egészségi állapotában, akik 
a HospInvest által mûködtetett 
kór há zak ellátási területén élnek?
Magyarul: érdekelt-e az EBRD 
a magyar biztosítási piacban is? 

Az EBRD-nek számos befektetése van a
kelet-kö zép-európai régió vezetô bizto sí -
tótársaságaiban. Ez a terület tehát nem új
a bank számára, és minden bizonnyal
meg fontolna projektjavaslatokat, ameny -
nyi  ben szilárd háttérrel rendelkezô, ta -
pasz  talt egészségbiztosító igényelne fi -
nan  szírozást.

A kórház mûködtetôjének
szám talanszor kell személyzeti 
vagy terápiás kérdésekben dönte-
nie. Ki hozza meg ezeket a dönté -
seket? Képes-e az EBRD a Hosp -
Invest döntéseit kisebbségi befek-
tetôként befolyásolni?

A HospInvest menedzsmentjét az Orvosi
Ta nácsadó Testület segíti, amely olyan ve -
ze tô orvosokból és orvos-menedzserekbôl

áll, akik már több kórházi átszervezést haj-
tottak végre az elmúlt tíz évben, s emel-
lett praktizáló orvosként tapasztalatot
sze reztek modern egészségügyi intéz mé -
nyekkel rendelkezô országokban. A Hosp -
Invest olyan mûködési modellt dol gozott
ki, amely lehetôvé teszi, hogy az általa
mû ködtetett kórházakban a leg kor sze rûbb
gyógyítási módszereket alkal maz zák. En -
nek a rendszernek a beve ze té se lehetôvé
teszi a rendelkezésre álló esz kö zök és erô-
források optimalizálását, és a felsza ba du -
ló forrásokat fejlesztésre lehet költeni. 
A cél a minél jobb mûködési mu ta  tók el -
é rése, ami egy kórház esetében ja vu ló
egész ség ügyi mutatókat jelent az adott
kórház mû ködési területén. 

Az EBRD képviselteti magát a Hosp -
Invest igazgatótanácsában. Az alkalma -
zá  sá ban álló egészségügyi szakértô ko -
moly ta pasztalatokat szerzett kórházi
rend szerek átalakításában. Har mo nikus
mun kakapcsolatra törekszünk, cé lunk a
menedzsment támogatása a leg jobb
nem zetközi gyakorlatnak megfelelô cég -
irá nyítási módszerek bevezetésében.

Képes-e a kormány a befekte -
tôk ellenôrzésére, vagy arra, hogy
megakadályozza ôket abban, hogy
a betegek rovására jussanak több -
let nyereséghez?

Magyarországon az egészségügyi szektor
je lentôs része már ma is magánszolgálta -
tók kezében van. Ezeken a területeken a
ver seny korszerûbb kezeléseket és maga-
sabb színvonalú szolgáltatásokat eredmé -
nye zett. Az egészségügy egyetlen, kizáró -
la gosan állami mûködtetésû szegmense a
kórházi ellátás területe. Ezen a téren ha -
nyatló a szolgáltatási színvonal, elavult a
fel szereltség és az orvosok hierarchikus
viszonya. A legfôbb kérdés, hogy képes-e
az állam egy olyan hatékony ellenôrzési
rend szer kialakítására, amely felügyeletet
gya korol a verseny felett, és szem elôtt
tart ja a közérdeket. Az EBRD örömmel
ven ne részt olyan párbeszédben, amely
se gítené a kormányt az említett rendsze -
rek kidolgozásában.

Az általános vélemény szerint
a magyar egészségügyet korrupció
jellemzi. Mi teszi majd ezt a rend -
szert tisztábbá?

A hálapénz rendszere mindannyiunk vé le -
ménye szerint legfôbb forrása a korrup -
ció nak és a források nem kellô haté kony -
sá gú elosztásának. Beszélhetünk a beszál-
lítók, alvállalkozók részérôl elvárt speciális
juttatásokról is. A kötelezettségek és
mun kakörök pontos behatárolása, a fo -
lya matok és költségek ellenôrzése a leg -

jobb módszer a korrupció megszünte té -
sé re. Ez a költségmegtakarítás egyik leg -
fon tosabb forrása valamennyi szolgáltató
esetében. Az orvosoknak diagnosztizálás-
sal és kezeléssel kellene foglalkozniuk,
nem pedig beszállítókkal, alvállalkozókkal
kel lene tárgyalniuk. Ha mindenki azt te -
szi, amihez a legjobban ért, a kórházak
mû ködése hatékonyabbá válik. Ez azon-
ban azt is magában foglalja, hogy az or -
vo soknak, nôvéreknek, ápolóknak olyan
fi zetésekre és munkafeltételekre van szük -
sé gük, hogy csakis a betegre figyeljenek
és olyan helyzetben legyenek, hogy vissza-
utasíthassák a hálapénzt. És ez nyújtana
le  hetôséget arra is, hogy idôben és meg -
fe lelô nyugdíjjal vonulhassanak vissza az
orvo sok. Ilyen környezet csak évek múlva
fejlô dik, majd ki, de a magánszektor be -
vo nása felgyorsítja a folyamatot.

Milyen alapon szelektál egy
be fektetô az invesztícióra váró kór -
házak között? 

Az elsô és legfontosabb dolog, hogy meg -
felelô pályázatot írjon ki az adott kórház
tulajdonosa. Másodszor, a ma gán szektor
bevonásának széles körû politikai és la -
kos  sá gi támogatást kell kapnia. Egy kór -
ház át vétele elôtt minden információval
rendelkezni kell a mûködési körülmények-
tôl a tartozásokig ahhoz, hogy fel lehes -
sen mér ni a feladatokat és a finanszí ro -
zási szük ségleteket, hogy ki lehessen dol-
gozni a megfelelô reorganizációs és or -
vos-szakmai programot. Amennyiben
ezek a fel té te lek adottak, és reális esély
van hatékony mûködtetésre, a HospInvest
valószínûleg pályázik.

Reális-e annak veszélye, hogy
egy új kormány felbontja a már
megkötött szerzôdéseket?

Bízunk benne, hogy a HospInvest mo dell
sikeres lesz és világos, kézzelfogható
ered mények mutatkoznak már rövid  tá -
von. A fentiekben felsoroltuk az összes
elônyt, amibôl részesednek a betegek, kö -
zös sé gek, önkormányzatok és az állam,
és azt is látjuk, hogy a jelenlegi rendszer
nem tart ható fenn. Mindezek miatt meg -
gyô zô dé sünk, hogy nem lesznek veszély-
ben ezek a szerzôdések, még ha lesznek is
mó dosí tá sok a szabályozásban. 

(A szerkesztô megjegyzése: valószínû-
leg bennem van a hiba, amiért elcsodál ko-
zom, hogy egy ennyire bonyolult kér dés,
mint az üzleti tôke részvétele az egész -
ség  ügy finanszírozásában, ilyen sima, vilá-
gos és csak elônyös következményekkel
já ró ügy.)

KÁDÁR FERENC
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Angliában is viták kereszttüzében 
az otthon szülés 

A brit sajtó újabban sokat foglalkozik az
otthon szülés proble ma ti kájával. A vita a
kor mány egészségügyet szabályozó tes -
tü lete, a beszédes nevû NICE (National
Institute for Health and Clinical Excel len ce)
frissen nyilvánosságra hozott irányelvei
nyo mán újult ki. Minden várandós anyá-
nak többféle választási lehetôséget kell
fel kínálni a szülés körülményeivel kapcso-
latban, beleértve az ott ho n szülést is.
Rendkívül fontosnak nevezi az útmutató,
hogy a nôk pontosan ismerjék ennek elô -
nyeit és hátrányait. Igaz, hogy otthonuk-
ban többnyire természetes módszerrel
hoz zák világra gyermeküket az anyukák,
ke vés bé valószínû a császármetszés és a
bel sô sérülés. Azonban az is tény, hogy
magasabb az otthon, mint a kórházi szü -
lés során elhunyt csecsemôk aránya.

Belinda Phipps, a National Childbirth
Trust szóvívôje a NICE dön tését nagy se -
gít ségnek nevezte, mondván, az otthon
vagy szü lôházban történô szülés „való já -
ban egy normálisabb lélektani fo lyamatot
követ. A legtöbb nô nem igényel orvosi
el látást.” A brit kormány 2009-re tervezi,
hogy minden terhes asszony szá mára biz -
to  sítja a választás lehetôségét. 

2006-ban mintegy 650 ezer szülésre
ke  rült sor Nagy-Bri tan ni á ban. Egyelôre
csak a nôk 2 százaléka hozza világra ott -
hon a gyer mekét. Ezt az arányt 30 szá -
zalék kal kívánják emelni. Az em lí tett Nati -
o nal Childbirth Trust, Országos Szülészeti
Egyesület becs lése szerint a nôk mintegy
60 százaléka biztonságban szül het ne ott -
hon. Szülészek és nôgyógyászok mégis
két lik, hogy a kormány célkitûzése meg -
va lósulhat, mert az otthon szülés két bá ba
jelenlétét követeli meg – egyet az anya,
egyet a csecsemô el lá tá sára –, mi köz ben
már az is nehézségbe ütközik, hogy a kór -
há  zak ban minden szülést vé gig kísérjen
egy bá ba. Egy nemrégiben el végzett köz -
vé  le mény-kutatás szerint mi köz ben tízbôl
ki lenc bá ba támogatja a nô ket az otthon
szülés szándékában, a csa lá di or vo soknak
csak a fele adja áldását a dön tésre, míg a
kórházi szak or vosok közül kevesebb, mint
minden nyolcadik tartja helyesnek a vá -
lasz  tást. 

Mint a brit egészségügy oly sok más
területén, a szülészetben is érvényesül az
ún. postai „irányítószám-lutri”. Ez azt je -
len ti, hogy a helyi önkormányzat az alkal -
ma zásában lévô bábák szá má tól teszi

füg gôvé az otthon szülés engedélyezését
vagy til tá sát. Becslések szerint a képzett
bá bák egyes területeken kétszer annyi
ott hon szülést próbálnak „összezsong lôr -
köd ni”, mint ami re az érvényes elôírások
alapján képesek lennének. A szülô nôket
ez úgy érinti, hogy vajúdás közben, mint
a stafétabotot adják ôket egymásnak a
szü lésznôk vagy egyszerûen segítség nél -
kül hagyják ôket. Hány esetet hallani,
ami kor sokkolt apák a mentô szol gálat te -
le fonügyeletének instrukcióit követve bar -
ká csolják, bo nyolítják le életük egyik leg -
fon tosabb eseményét! Az állandó je lenlét
pedig csökkenti a gyermekhalandóságot,
kellemesebb él ménnyé változtatja az ifjú
anyák küzdelmét, és kevesebb mûsze res
be avatkozást tesz szükségessé. A Szü lész -
nôk Királyi Egye sü le tének kalkulációja sze -
rint Nagy-Britanniának ötezerrel több bá -
bá  ra lenne szüksége, ha a kormány ko -
mo lyan veszi céljait. 

A NICE szerint otthon szülések esetén
a fáj dalom enyhítésének egyik jól bevált
for mája a szülômedence. A komplikáció-
mentes szü lés egyik titkának az állandó
kommunikációt tartják az anya és a bába
kö zött. A „fôszereplônek” alapos isme re -
tek re van szük sége annak érdekében,
hogy ellenôrzése alatt tarthassa a pro ce -
dú rát, tudja, mire számíthat, és helyes
dön téseket tudjon hoz ni a saját és a gyer -
me ke ér dekében. A szülészek és nôgyó -
gyá szok szakmai szervezete mindenesetre
nem gyô zi eléggé hangsúlyoz ni, mennyi re
ki szá míthatatlanok – még alacsony koc ká  -
za tú ter hes ségeknél is – az esetleges bo -
nyo dalmak, márpedig ebben az esetben a
nônek kórházban van a helye. Az ott hon
szülôknek je len leg mintegy harmadát kell
„menet közben” szakintéz mény be szál -
lítani, mert nem sikerül haté konyan csil la -
pí tani a fájdalmat, el húzódik a vajú dás,
ve szélybe kerül az újszülött. Az ag go dal -
mas  kodó szakorvosok megfelelô kompro-
misszumnak tekintik a szülészeti osztá -
lyok hoz kapcsolódó szülôházak in téz mé -
nyét. Az asszonyokat megnyugtatja, hogy
szükség esetén szülész, al ta tó- és gye rek -
or vos egyaránt gyorsan elôteremt hetô. 

A szüléssel kapcsolatos veszélyekre éle-
sen világított rá a Szü lé szek és Nô gyó gyá -
szok Egyesületének most napvilágot lá -
tott át fo gó jelentése. A biztonságos szü -
lés megszervezésének alapvetô normáit
össze foglaló írás dermesztô adatot közöl.

Az elmúlt há rom évben az NHS egészség-
biztosító 665 millió fontot, azaz több
mint 240 milliárd forintot fizetett ki olyan
orvosi mûhibák esetében, amikor szakor-
vos jelenlétében vettek katasztrofális for -
du latot a szülés eseményei. Ebbôl a hatal-
mas összegbôl három éven át lehetne
ezer szakorvost alkalmazni. A szakmai fó -
rum bí rál ja a szülészek és bábák hiányát,
a szülési ráta növekedésével az állo mány -
ra nehezedô nyomást és a szakképzés fo -
gya tékosságait. De vajon mekkora kár té rí -
tést fizetett volna a biztosító, ha ezek a
szü lések otthon történnek?

Miközben a gyermekszülés biztonsága
állítólag soha nem lá tott méreteket öltött,
az NHS keretében mûködô kórházaknak
min d en egyes ott születendô csecsemô
után 450 font „biztosítást” kell fizetniük,
hogy mûhiba esetén állni tudják a kom-
penzációt. Az Európa legnagyobb válla la -
tá nak szá mító NHS peres ügyekkel fog lal -
ko zó ha tósága 2006-ban elôször készí tet -
te el, kocká za tos sá guk alapján a szülé sze ti
osz tá lyok rangsorát. Anglia 154 szü lé szeti
osz tálya közül jelenleg csak 18 szá mít iga -
zán, és 54 kö ze pe sen biztonságosnak. 
A jö vôben helyezésüktôl függôen 10 szá -
za lék kal kevesebb, illetve 30 százalék kal
több biztosítási díjat szá molnak fel nekik.
Egy, évi ötezer csecsemô világra segí té sé -
ben közremûködô kórház akár 750 ezer
fontot is megtakaríthat a 2,5 mil  lió fontos
biztosítási számlájából. A kár térítés össze -
ge a leg sú lyosabb esetekben az 5 millió
fon tot is elérheti, igaz ebbôl akár egy éle -
ten át kell fedezni a sérült személy gon -
do  zását. 

Sok fiatal anya az MRSA baktériumtól
vagy más fertôzésektôl tar tva próbálná
nagy ívben elkerülni a kórházakat. Rá adá -
sul prob lémamentes szülés és egész sé ges
csecsemô esetén amúgy is ripsz-ropsz
otthon találja magát. A brit szisz té mában
termé sze tes szülés után néhány órá val,
legfeljebb egy éjszaka elteltével ki en gedik
a kórházból az anyát és gyerme két, akik
ezt követôen rendszeres, szükség esetén
napi segítséget kapnak az ott ho nuk ba
kijáró védônôtôl, és bejelent kez het nek a
családorvosi rende lô be, ahol némi sze ren -
csével gyermekgyógyászati szak  kép zett -
ség gel rendelkezô orvoshoz ke rülhetnek. 

R. HAHN VERONIKA

LONDON



Október 26–27-én Budapesten tartotta
XVIII. Konferenciáját az ESAP, a kórházon
kívüli ellátást nyújtó gyermekorvosok eu -
ró pai szervezete. Hogy miért ez a nya ka -
tekert név a közérthetôbb házi gyermek -
or vosok helyett? Mert ez a szervezet nem-
csak azokat a gyermekorvosokat képviseli,
akik hozzánk hasonlóan körzetben dol -
goz nak, hanem az iskola-, óvoda- (szóval
com munity) orvosokat is, és azokat is, akik
kórházi munkájuk során kizárólag am bu -
láns ellátással foglalkoznak, vagy ma gán -
rendelôjükben fogadnak gyereket.

280 kolléga érkezett Európa 26 or szá -
gá  ból. Az elsô nap délelôttjén, míg a kül -
föl   diek autóbusszal nézték a dugót, a ren  -
dôröket meg a várost, Huszár András ve -
zényletével vitatták meg hazai kollé gá ink
a biztosítási rendszer átalakításával kap -
csolatos kérdéseket. Az ezután kez dô dô
program sikerét a neves külföldi és ha zai
elôadók egymáshoz fogaskerék-sze rû en

illeszkedô, tartalmukban újszerû és a kér -
dé seket szokatlanul ôszinte stílusban fel -
vetô prezentációi határozták meg. Fe ke te
György professzor a rá jellemzô fel ké szült   -
ség gel, finom humorral fûszere zett ele -
gan   ciával tartotta egyben a prog ra mot.
Olyan országok gyermekorvos-tár sa ságai
kép viseltették magukat, amelyek eddig
so ha, és olyan szervezetek vezetôi ül tek
közös tárgyalóasztalhoz, amelyek ed dig
többnyire csak kívülrôl kritizálták egy mást.
Elôször jött el az európai gyer mek alap -
ellátás találkozójára a brüsszeli szék he lyû
Európai Gyermekgyógyászati Aka dé  mia
(EAP) több vezetôje. Elôadást tartott a brit
Patricia Hamilton, az EAP alel nö ke és az
olasz Alfred Tenore profe sszor, a Euro pean
Board of Paediatrics, a gyer mek  gyógyász-
képzésért felelôs bizott ság olasz elnöke. 

Határozat született az alapszabály mó -
do sí tásáról, de nincs még eldöntve, hogy
ki zá  rólag a gyermekorvosi alapellátást

fenn tartó, vagy az azzal egyáltalán nem
ren del   kezô országok is beléphetnek-e a
szer ve  zetbe. Hatékonyabban képviselhetné
a 40 000, alapellátásban dolgozó európai
gyer mekorvost és az általuk ellátott több
tíz milliónyi gyermek érdekeit az ESAP, ha
a jövôben nem egyének, hanem társasá-
gok lennének a szervezet tagjai. Ekkor vi -
szont új kérdésként merülne fel az, hogy
hány szavazati joga lenne mondjuk a több
mint másfélezer házi gyermekorvost rep -
rezentáló Magyarországnak, és hány az
Egyesült Királyságnak, ahol ma még házi
gyermekorvos nincs. És mennyi lenne
Cseh    ország tagdíja a maga majdnem
2000 alapellátójával, és mennyi Svéd or -
szágé, ahol ugyancsak ismeretlen a házi
gyermekorvos fogalma? Érdekes, hogy a
volt szocialista országok közül csak ott ma -
radt fenn a korábban már min de nütt kié -
pült gyermekorvosi alap ellá tás, ahol a kol -
lé gák idôben megalakították ön álló és
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füg getlen érdekvédelmi szer ve ze tüket.
(Csehországban, Szlová ki á ban és Magyar -
or szágon.) A 26 ország gyer  mek- alap el lá -
tá sát képviselô delegátusok meg be szé lé -
sü kön hangoztatták: az unió leg fôbb szak-
mai szervezeteitôl várnak támogatást ah -
hoz, hogy azokban az országokban, ahol
van, ott megvédjék, ahol pedig meg szün -
tették, ott újraéle s szék a gyer mek  orvosi
alapellátást. Meg fontolandó per  sze az a
többek által hang oz tatott ja vas  lat is, hogy
többre mennénk, ha a mé dia közve títé sé -
vel a szülôk támogatását sze reznénk meg,
hisz tagadhatatlan, hogy még ott is fo ko -

zó dó igény van irántunk, ahol a mai napig
nincs gyermekorvos a te   rü leten. A jövô évi
nizzai Euro pa ed i at rics konferencia társ -
szer vezôje ként meg ha tá roz  tuk az alapel-
látási szek ciók téma köreit is.

Elértük, amit akartunk. Olyan konfe ren  -
ciát szerveztünk az ESAP-nak, amilyet sze -
rettünk volna, amilyet elképzeltünk. A részt
vevô kollégák és országok száma, az elô -
adások színvonala, a megbe szé lé sek ered-
ményei nemcsak az ESAP tekintélyét nö -
vel ték az Európai Gyermekgyó gyá szati Aka -
démia, hanem a HGYE presz tí zsét is mind
az ESAP, mind az EAP elôtt. Olyan témá -

kat vitattunk meg és olyan mó don, ahogy
eddig az egy hajóban eve zô gyermekgyó-
gyászok ilyen jellegû kon fe rencián még
soha. A sétahajós fogadás az Európa ha -
jón és a díszvacsora a Cita del lában már
csak hab volt a tortán. Hogy volt-e hiba?
Talán az, hogy a poszterszekciót nem vit-
tük nyilvános vitára. Hiába nem volt rá idô,
megérdemelte volna. És ta lán szükség lett
volna még egy-két, alap ellátásból jövô
elô   adásra. Ehhez viszont még kishitûek
vol tak a szervezôk.            

K. F.

Köszönjük mindazoknak, akik hozzá já rul tak a sikerhez: 
a Wyeth-nek, a GSK-nak, a Baxter-nek, a Nestlé-nek, a kie mel ke dô tá mogatást, 

Dr. Kar dos Gabriellának a szaktanácsokat, Szônyi And reának a nyelvi ne héz ségek leküz dé sét, 
a dART stúdiónak a grafikai tervezést, Demjén Ágnesnek a pótolhatatlan segít sé  get, 

Cserényi Ritának, Langó Katinak, Juhász Mariannak, Kálmán Emesének, Pót Erikának, Papp Nórának, 
Póta Eszternek, Hordai Juditnak a vendégek istápolását, 

Takács Bencének és Takács Domonkosnak a gördülékeny technikai hátteret, 
Elôd An nának és Ringwald Juditnak a szink ron  tolmácsolást, 

Dr. Márkus Györgynek, Dr. Benedek Lászlónak, Dr. Kovács Zsu zsá nak, Dr. Sztanó Gabriellának a helyszíni se gítséget.  
És végül Fekete Évának és Török Kata lin nak a fáradhatatlan munkát, 

Kádár Ferencnek, Kálmán Mi hálynak, Póta Györgynek, Dolowschiák Anna má riának, Hóbor Miklósnak a szervezést. 

Huszár András



Veszélyezteti-e a gyermekeket 
a brit alapellátási modell?*

Patricia Hamilton, a Royal College of Paediatrics and Child Health elnöke, 
a European Academy of Paediatrics (EAP) alelnöke

Szeretném megköszönni a szervezôknek,
hogy meghívtak és elôadásra kértek fel.
Na gyon sokat tanultam abból, hogy 
be szél gethettem Önökkel az alapellátás-
ban dolgozó gyerekorvosokról, hiszen,
mint Ön ök is tudják, az Egyesült Királyság
nem él vezi a gyermekorvosi alapellátás elô -
nye it. Az Egyesült Királyság annak a tizen-
egy EU-tagállamnak az egyike, ahol a
gye re ke ket a családorvosi rendszer látja
el. Gyer  mekorvosok nem dolgoznak az
alap el látásban, csak a szakrendelôi és
kór házi  szinteken. Ôk összesen nyolcév -
nyi képzést kapnak, eb bôl öt évet az álta -
lános gyer mekorvos tan tesz ki, a követ -
kezô háromban pedig sza kosodhatnak 
a még részle te sebb ál ta lá nos gyermek -
gyógyászat, vagy valamelyik szubspeciali -
tás irányába.

Az egészségügyi ellátási mutatók te -
kin tetében hatalmas különbségek vá laszt -
ják el a lakosság legjobb helyzetû egy ö tö -
dét a leghátrányosabb helyzetben lévôktôl.
Ez megmutatkozik a kórházi felvé te lek -
ben, de vizsgálhatunk bármit, akár a ton -
sil lectomia gyakoriságát is: a leg hát rá nyo -
sabb helyzetû húsz százalékba tarto zók
nagyobb gyakorisággal esnek át man d u -
la mûtéten, mint a társadalmi-gazda sági
rang létrán magasabb helyen lévôk. 

Országunkban jelenleg 40 000 házior-
vos, 2 500 konzultáns gyermekorvos és
kö rülbelül 1 500 olyan, képzés alatt álló
gyer mekorvos dolgozik, aki még nem érte
el a konzultánsi fokozatot. A gyermekor-
vosok harmada általános gyermekorvos,
másik harmada specializált általános gyer -
mekorvos, harmadik harmada szub spe -
cia lista. 

MI ROSSZ, MI JÓ?
Mennyire jó a mi egészségügyi ellátá-
sunk? Nemrégen szembesültünk azzal,
hogy a gyermekvédelem területén kudar-
cot vallottunk. Szolid tumorok terá piá já -
ban, mint pl. a Wilms-tumor kezelésében
csak nagyon gyenge eredményeket tu -
dunk felmutatni más európai országokkal
összehasonlítva. Rosszul állunk a diabete-
ses gyermekek gondozását illetôen is.
Több európai országhoz viszonyítva ma -
gas a csecsemôhalandóságunk. Közis mert,
hogy ahol van gyermekorvosi alap el látás,
ott alacsonyabb a csecsemôhalan dó ság.

Elmondhatunk valami jót is az Egyesült
Királyságról? Kétségkívül. Jó képzési prog -
ramot nyújtunk, a gyakornokokat, de a
képzett orvosokat is szigorú értékelési és
újraakkreditálási rendszernek vetjük alá.
Jó szakorvosi ellátással és multidiszcipli -
ná  ris csapatmunkával büszkélkedhetünk.
Családi orvosaink nemcsak a szülôket, a
testvéreket, de a gyermek egészségét be -
fo lyásoló egyéb körülményeket is jól is -
merik. Egyenlô stá tuszt élvezünk a felnôt-
tek orvosaival, közvetlenül és egyenlô el -
bí rálás alapján képviselhetjük a gyerekek
érdekeit a Par la mentben és az egészség -
ügyi ellátórendszert mûködtetô szer veze -
tek nél. A fize té sünk sem rossz. Mindez
azonban nem elég, ha az eredményeink
nem érik el a kív ánt szintet. 

SOK A SÜRGÔSSÉGI VIZSGÁLAT
A sürgôsségi felvételek száma növe ke dik:
25-rôl 50%-ra emelkedett azok aránya,
akiket a háziorvos kórházba utal, de egy
napnál rövidebb ideig maradnak ott;
vagyis érkezésük után röviddel el is bo -
csátják ôket. Több az olyan beteg, akit
nem a há zi orvos küld be, azaz a szülôk
egyenesen a sürgôsségi osztályra viszik –

fô ként egy évnél fiatalabb – gyermeküket.
Ez is egy olyan tény, amiért el kell azon
gon dol kod nunk, milyen a gyermek-alap -
el      látásunk minôsége. Miért a sürgôsségi
osztályra viszik a gyereket, ha egyszer van
családorvos? Magyarázható ez a házi or -
vo sok hiá nyos képzésével, a gyermekek
vál tozó mor biditásával, a háziorvosok
rosszabb elérhetôségével, a szülôk elvárá-
sainak változásával, vagy egyszerûen az -
zal, hogy az alapellátásban nem dolgoz-
nak gyermek or vosok. 

Szégyenletes tény, hogy háziorvosa ink -
nak közel a fele nem részesült igazi gyer-
mekorvosi képzésben, nem végeztek ilyen
irányú szakmai gyakorlatot. Nem kellett
vizsgázniuk gyermekgyógyászatból, az ál -
ta luk letett vizsgát háziorvosok ké szí tet -
ték elô, és ôk is értékelték ki. Ez az ál la pot
tarthatatlan, hisz az ilyen háziorvo sok
nem tudnak mit kezdeni a kisgyerme kek -
kel. Nem csoda, ha legkisebb gond ese tén
is sürgôsségi osztályra küldik ôket. 

Változik a gyermekek morbiditása is.
Egyre több a nehezen ellátható, túlsúlyos,
kövér gyermek, növekszik a magatar tás -
za  varos, figyelemhiányos, az autista és a
komp lex fogyatékkal élô gyermekek szá -
ma is. Fokozza a problémát, hogy a házi or  -
vosok alig kapnak mentálhigiéniai kép zést.

A háziorvosoknak ma már nem kell a
hi vatalos munkaidôn túl ügyeletet tarta -
ni uk, de rendelési idôben is alig lehet ôket
a túlzsúfolt rendeléseken utolérni. Van -
nak ugyan szombaton és éjszaka is nyitva
tartó rendelôk, de nehéz ôket megtalálni.
Különösen az egyre növekvô bevándorló -
po puláció fordul gyak ran a sürgôsségi
osz tályokhoz, mert nem tudják, hova vi -
het  nék gyermekeiket. 

VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOK
A szülôi oldalon két tendencia figyel he tô
meg. Egyrészt nincsenek úgy fel ké szülve a
gyerekgondozásra, mint a korábbi gene -
rá ciók, másrészt egyre hamarabb és gyak -
rabban kérnek segítséget szakembertôl, 
a háziorvossal fenn tar tott kapcsolatuk
nem olyan szoros már, mint ré geb ben, és
változnak az elvárásaik is, jól vagy rosszul,
de sok információt szereznek be az inter -
net rôl, egyre többet tudnak orvosi kérdé -
sek rôl. A gyermek betegsége esetén már 
jó val korábban szeretnének gyermek or -14

* Az ESAP XVIII. konferenciáján elhangzott elôadás
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vos sal találkozni, mint ahogy az ma le het -
séges. Tudják, hogy ha a sürgôsségi osz -
tályra mennek, négy órán belül szak or vosi
vizsgálathoz jutnak, az Egyesült Király ság -
ban ez igen szigo rú köve tel mény. Nem
akut esetben az aggódó szülô felke resheti
a védônôt, a körzeti nôvért, eset leg a há -
zi orvost, aki nagyon gyakran to vábbküldi
a gyereket a kórházban és többnyire a
gyermek lakhelyétôl távol dolgozó gyer -
mek orvoshoz. Akihez a legtöbb esetben
csak vá rólistáról lehet bejutni. Amikor a
helyzetet a szülô akutnak ítéli meg, az
NHS-Direct-hez fordul. Ez egyfaj ta telefo -
nos egész ségügyi gyorssegélyszolgálat,
amit nô vérek mûködtetnek részletes pro-
tokollok alapján. A szolgáltatás felnôttek
ese té ben igen hatékony, de ha gyerme -
kek rôl, különösen, ha nagyon kicsikrôl
van szó, szinte automatikusan a sürgôs -
sé  gi osztályokra irányítják ôket. Nem cso -
da ezért, ha a szülô tapasztalatai alapján
sokszor ugyan ezt teszi, de a közbülsô
szin tek ki ha gyásával. 

Megelôzhetô lenne-e az, hogy a szülôk
a sürgôsségi osztályhoz forduljanak, ha
az alapellá tás ban gyermekorvosok dol goz-
nának? Mi lenne a helyzet a rendelési
idôben? És mi történne a rendelési idôn
kívül? Vajon to vább ra is specialistához
akar nának-e men ni, vagy megelégedné -
nek az alapellá tás ban dolgozó gyermek -
or vossal?

ALTERNATÍVÁK
Ha beindítanánk a gyermekorvosi alapel-
látást, további 10 000 gyer mek orvosra
lenne szükségünk a rendszer kiépíté sé -
hez. Milyen legyen a kép zé sük? Szük sé -
ges-e számukra is a nyolc  év, ami hosz -
szabb, mint Európa bármely más orszá -
gá ban? Vagy meg elé ged hetünk-e az öt -
éves általános képzéssel? Egészen más
kép zés re lenne azonban szükség az alap -
ellá tás ban dolgozó gyermekorvos szá má -
ra, hi szen más típusú beteganyaggal ta -
lál  koz nak. Azt is el kellene érnünk, hogy a
gyermekorvosi alapellátásnak olyan presz -
tí  zse legyen, hogy a fiatal gyermekorvo -
sok szí ve sen válasszák maguknak ezt a
fog lalko zást. Számolnunk kell azzal is,
hogy így el  veszítjük a családi vagy házior-
vosok által felhalmozott nagyon értékes
tudást.

Milyen alternatívák vannak? Ha min-
den háziorvosnak gyermekgyógyá szati
kép zést nyújtunk, ami elkerülhe tet len, ak -
kor milyen hosszú legyen az? Az ötéves
háziorvosi képzés igazán jó alkalmat te -
remt a megfelelô fel készítésre. Valószí nû -
leg nem is a képzés idôtartama a fontos,
hanem az, hogy mi lyen kompetenciákkal
kell rendelkeznie a gyerekeket is ellátó há -

ziorvosnak. Képezhetnénk a gyermekgyó-
gyászat iránt speciális ér dek lôdést mutató
háziorvosokat is, de az ilyen programok
már korábban sem voltak túl sikeresek.
Költ séghaté kony sá guk nem megfelelô,
nagy befektetést igé nyelnek és ezen kívül
sem a folyamatos szakmai fejlôdésük
iránt aggódó specialisták, sem a többi há -
zi orvos-kolléga nem né zi ôket jó szemmel.

Vannak „community” gyermekorvosa -
ink, ôk azok, akik az egészséges gyerme -
kek kel foglalkoznak, követik fejlôdésüket,
be adják a védôoltásokat, tanácsokat ad -
nak a szülôknek – építsünk az ô munká -
juk ra?

Vagy adjunk több feladatot a nôvé rek -
nek és a többi egészségügyi szakember -
nek? Fordítsuk-e erôinket esetleg arra,
hogy a specialistáinkat kiküldjük a körze -
tek be, háziorvosi rendelôkbe? Hozzunk
lét  re egyfajta integrált egészségügyi el lá -
tóközpontot? Keserû tapasztalatainkból
tud juk, hogy ha a specialistáinkat kihe -
lyez zük a körzetekbe, idejük legjavát a
ren delôk közötti utazgatással kénytelenek
eltölteni. Valószínûleg szakmai vagy kolle -
gi ális támogatás nélkül kell dolgozniuk,
bár a mostanában alakuló poliklinikák
meg   oldást jelenthetnek, ugyanis itt szá-
mos diagnosztikus módszer elérhetô lesz,
és összeállhat egy kisebb multidiszcipli ná -
ris csapat. 

Valamennyi megoldás esetén egy ér tel -
mû en meg kell határozni, hogy ki felel az
ellátás irányításáért, a minôség biztosí tá -
sá ért és értékeléséért. A gyermekgyógyá -
szati alapellátásnak komoly elônyei van  -
nak: a beteg sé geket korai idôszakban
diag nosztizálják, és a krónikus betegeket
folyamatosan gon dozzák. Hátránya vi -
szont, hogy a gyermek orvos nem ismeri a
teljes családot, és ez sokszor nagyon fon -
tos in for máció. Kérdés, hogy hogyan kell
meg ol dani a rendelési idôn túli ellátást, 
és eh hez mennyi orvosra van szükség.
Emellett végig kell gondol ni a munkaköri
elégedettséget, a speciali zá  lódásra való
haj lamot is. 

Vannak olyan egészségmegôrzési és
meg elô zési feladatok, melyeket nôvérek
és vé dô nôk is elláthatnak. Az Egyesült
Király ság ban végeztek egy vizsgálatot az
új szü löt tek kórházi kibocsátása után, és
azt ta lál ták, hogy az anyák szívesebben
vették, ha az orvosok helyett a nôvérek és
szü lész nôk látták el ôket tanácsokkal,
mert ezt érthetôbbnek, életközelibbnek
ta lál ták. És valóban minden újszülöttnek
szük sége van gyermekorvosra? Nem di -
men zionáljuk-e túl a gondokat, nem me -
di kalizáljuk-e feleslegesen a problémákat,
ha ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenki -
nek legyen házi gyermekorvosa, és a szü -

lôk be is beletápláljuk, hogy erre szükség
van? 

Nyugtalanító, ha egyes orvosok egye -
dül, és nem csoportban praktizálnak. Mi -
ként biztosítható, hogy tartsák a színvo -
nalat? Az egyszemélyes vagy kicsi praxi -
sokban fennáll az elszigetelôdés veszélye. 
A fo lyamatos egészségügyi képzés kérdé-
sei húsba vágóak, hiszen az Egyesült
Király ságban a követelmények egyre szi -
go  rodnak. A jövôben a kollégák véle mé -
nye és 360 tesztkérdés megválaszolása
kell majd az orvosok revalidálásához, és
ez bizony nehéz. 

INTEGRÁLT KÖZPONTOK
Kórházaink is átalakulóban vannak. 
Az Egyesült Királyságban ma nincs annyi
gyermekorvos, amivel megfelelhetnének
az EU munkaidôs irányelveinek, mely sze -
rint az összes kórházban 24 órás szolgá -
lat ra van szükség. Ha két, egymáshoz kö -
ze li kórházat összevonnánk, akkor több
gyer mekorvos állna rendelkezésre az akut
ellátáshoz, mások viszont felszabadulná-
nak, és dolgozhatnának távolabbi rende -
lôk ben, hogy a gyermek la kó helyéhez kö -
zelebb nyújtsanak ambu láns ellátást vagy
folyamatos gondozást a kró nikus bete -
gek nek.

Olyan integrált egészségügyi ellátást
pró bálunk kidolgozni, mely elszakad az
alap- és második szintû ellátás hagyo má -
nyos fogalmától. Azt szeretnénk, hogy a
saját területükön nagy szakérte lem mel bí -
ró családi orvosok, általános és szako so -
dott gyermekorvosok együttmû köd  jenek,
magasabb színtû, kórházon kí vüli gondo-
zást nyújtva a gyermekeknek és a csalá-
doknak. Ebben a modellben az egész ség -
ügyi tanácsadók összeállnak, és egyfajta
családorvosi tanácsadó cso por tot hoznak
létre, ami mellett a kórház nyújtja az akut
ellátást. A családorvosi praxisok és a kór -
ház közé szeretnénk be il leszteni az integ -
rált gyermek-egészségügyi központokat.
Ezeket akár a kórházak hoz is lehetne csa -
tol ni, így az általános gyermekorvosok
olyan helyen dolgoznak majd, ahol sür -
gôs ségi osztály is van a kö zel ben. A kör -
ze tekben is létrehozhatjuk azonban eze -
ket a köz pontokat. Ebben az esetben a
csa ládorvosok továbbra is fogadhatnák 
a gyere ke ket, de aki gyermekorvosi rende -
lés re szeretne menni, az azt is megteheti.
A háziorvos és a gyermekorvos vica versa
kérhetne tanácsot a másiktól.  

Ma még senki nem tudja, melyik a he -
lyes út. Több modellel is kísérletezünk an -
nak érdekében, hogy minél jobb ered-
ményt érjünk el, és hogy fejlesszük a gyer -
me kek számára nyújtott alapellátás mi nô -
ségét. 
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A helyettesítésrôl
Hiába jelzem évek óta minden fórumon, a
helyettesítés gyakorlata máig rende zet -
len. Az illetékesek azt hiszik, hogy ha a
szerzôdésben meg van nevezve két he -
lyet tes, akkor minden rendben, mert ez
csak papíron van így. Az életben gyakran
adódik olyan helyzet, hogy egyszerre
men ne mindenki konferenciára, ne adj’
isten szabadságra és uram bocsá’ az is
elôfordul, hogy mindenkit egyszerre dönt
le egy betegség. Leggyakrabban azonban
a nagyvárosokban elterjedt 4–6 fôs ren-
delô teljes beosztásának megváltoztatása
okoz nehézséget. Ilyenkor lenne szükség
egy külsôs vál lal kozóra. Lenne is ilyen, van

is ilyen, mond  juk már nyugállományba
vo nult, vagy máshol dolgozó kolléga, de
legális alkalmazásukhoz 27 ezer forintért
kell mó dosíttatnunk az ÁNTSZ-nél saját
szer zô désünket. Utána persze hasonló
mó  do sításra van szüksége a helyettesítést
vál laló orvosnak is, aki ezzel a mûködési
engedéllyel már dolgozhat a megjelölt or -
vos praxisában. Persze, csak ha van fe le -
lôs ségbiztosítási, egészségügyi alkalmas -
sá gija és az újraakkreditáláshoz szükséges
kreditpontja. Munkavállalás esetén saját
receptjén rendel, saját körpecsétjével pe -
csé tel, de a helyettesített hosszú pecsét jé -
vel kell igazolnia, hogy kinek a kontójára

ren delt gyógyszert. Hogy a gyógyszerfel -
írás kinek a statisztikáját rontja, arról még
csak fogalma sincs senkinek.

A HGYE jogásza azt javasolta, hogy aki
akar, indítson vállalkozást változó telep -
hellyel, ilyen engedélyt azonban nem ad -
nak ki. Lehet, hogy a szabadfoglalkozású
orvos intézménye lenne a megoldás, mert
ehhez a pletykák szerint még ÁNTSZ-en -
gedély sem kell. Úgy tûnik, ez fedné leg -
in kább a változó telephelyû „pluripotens”
orvos fogalmát. 

Én elfáradtam az utánjárásban, átad-
nám a stafétabotot. Átvenné valaki?

SZÔCS GABRIELLA

A vakcináció áráról
Az Egészségbiztosítási Felügyelet tájékoz-
tatása szerint a nem kötelezô védôoltások
beadásáért – a 284/1997. (XII.23.) kor -
mány rendeletnek megfelelôen – térítési
dí jat kell fizetni. Ennek összegét a szolgál-
tató határozza meg, mértékérôl a szolgál-
tatás igénybevétele elôtt tájékoztatnia kell
a pácienst. A díj összege nem haladhatja
meg az oltóanyag vételi árát, ha azonban
a biztosított térítésmentesen jogosult a vé  -
dôoltásra, a térítésmentesség a beadásra
is kiterjed. 

A november 15-én keltezett állásfog la -
lás tájékoztat arról is, hogy az alkot mány -

bíróság határozata értelmében a minisz -
té riumi és egyéb központi állami szervektôl
származó, jogi iránymutatást tartal ma zó
le iratok, körlevelek, útmutatók, irány mu -
ta tások, állásfoglalások és egyéb informá -
lis jogértelmezések kiadása és az ezek kel
való irányítás gyakorlata alkotmányel le nes.

A HGYE vezetôségének a Hírvivô jú ni -
usi számában ismertetett álláspontja vál -
to zatlan: fontosnak tartjuk, hogy a té rí -
téses védôoltások a betegek minél széle-
sebb köre számára elérhetôk legyenek.
Mi vel a munkadíj felszámolása jelenleg ez
ellen hat, nem támogatjuk a védôoltás té -

rí tési díj ellenében történô beadását.
Ugyanakkor tisztában vagyunk állás pon -
tunk ellentmondásos jellegével. Ha ugyan -
is az egészségügy szolgáltatás, ak kor an-
nak ára is van. Az árat valakinek meg kell
fizetnie. Ha az állam érzi fon tos nak, hogy
megvegye a szolgáltatást, ak kor neki kell
fi zetnie, ha azonban a gye rek csak a szü -
lô nek fontos, akkor neki. Vé le ményünk
sze rint a betegségek meg elô zé se az ál -
lam nak és a szülônek egy aránt fon tos,
ezért meg kell(ene) osztani a terheket.

A HGYE VEZETÔSÉGE

2007. NOVEMBER 17.

A táborozási igazolásokról
Nyár közepén megjelent a 37/2007. 
(VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 
a nem üzleti célú közösségi, szabadidôs
szál láshelyek üzemeltetésének, valamint a
12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló  -
ifjú ság üdülésének és táborozásának
egész ségügyi feltételeirôl. A jogszabály a
6–18 éves fiatalok legalább hat fôbôl álló
kö zös ségének járványügyi szempontból
tör té nô orvosi alkalmasságáról szóló iga -
zo  lá sok kiadását is szabályozza.

Évek óta az a szakmai álláspontunk,
hogy a jelenlegi járványügyi helyzet és vé -
dô oltási rendszer mellett felesleges és in -
do kolatlan – az év közben egyébként is
kö zösségbe járó – panaszmentes gyerme -

kek táborozás, üdülés, kollégium-, óvoda-,
iskola- vagy uszodalátogatás elôtti újabb
orvosi vizsgálata és arról igazolás kiadása.

Javaslatunk az, hogy a tanköteles gyer -
me kek intézményi felvételére és közös -
ségben történô tartózkodására jogosító
elsô orvosi igazolást tekintsük mindaddig
érvényesnek, amíg egy akut betegség az
egészséges állapotot meg nem szakítja. 
A táborozás, üdülés, kollégium stb. meg -
kezdésekor legyen elegendô a szülô nyi -
lat kozata arról, hogy gyermeke akut be -
teg ségben nem szenved, egészséges. Sze    -
repelhet a formanyomtatványon, hogy a
gyermek tetûmentes, milyen gyógyszert
szed rendszeresen, mire allergiás, és tör -

tént-e négy héten belül a környezetében
járványügyi intézkedés, vagy megkapta-e
a kötelezô oltásokat. A Csecsemô- és
Gyer mekgyógyászati Szakmai Kollégium
ez év szeptember 13-i ülésén foglalkozott
a kérdéssel. A testület az országos házi
gyer mekorvosi szakfelügyelô fôorvos és 
a Házi Gyermekorvosok Egyesületének
aján latával egyetértve ja va solta az üdülési
és táborozási alkal mas sági vizsgálatokról
szóló rendeletek mó do sítását. Véle mé -
nyük szerint a változta tás csökkentené 
a felesleges orvosi ad mi nisztrációt és ki -
emel né a szülôi fele lôs séget is. 

DR. KOVÁCS JULIANNA

ORSZÁGOS HÁZI GYERMEKORVOSI SZAKFELÜGYELÔ
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Az élôcsíra-tartalmú joghurt helye 
a laktóz-intolerancia diétájában

Dr. Barna Mária SE-EFK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

A tejcukor-érzékenység oka 
a laktáz enzim relatív vagy
abszolút hiánya
Az emésztés során a tejcukrot a bélnyál -
ka hártya sejtjeiben mûködô tejcukorbon-
tó enzim, a laktáz (ß-galaktozidáz) hasít-
ja felszívódásra alkalmas egyszerû cuk rok -
ra, glükózra és galaktózra. Hiányzó vagy
csökkent enzimaktivitás mellett a tejcukor
bontása, s így a felszívódása is elmarad,
és a tejcukor bontatlan formában kerül az
alsóbb bélszakaszokba. Itt a laktóz – oz -
mo tikus hatásánál fogva – vizet szív ma -
gá  hoz, és a béltartalmat növelve vizes has-
menést hoz létre. A bontatlan cukor a bél-
baktériumok tevékenységének hatá sá ra
er jedésnek indul, és savanyú bomlás ter -
mé kek (ecetsav, tejsav, vajsav, valeriánsav,
propionsav stb.), valamint gázok (hid ro -
gén H2, széndioxid CO2 és metán CH4) ke -
letkeznek. A savanyú béltartalom fo koz  za
a bélmozgást, s a vizes hasme nés hez er -
jedéses hasmenés já rul, a keletkezô gá zok
pedig hasi feszü lést, puffadást, bél gör -
csöket okoznak.

A laktóz-intolerancia megjelenési
formái
1. Elsôdleges, veleszületett tejcukor-into -

le rancia. Rendkívül ritka, öröklôdô
elváltozás. 

2. Elsôdleges, felnôtt típusú tejcukor-in -
to lerancia 3–5 éves kor után fo ko za -
to san csökkenni kezd, majd meg szû -
nik a tejcukorbontó enzim aktivitása.

3. Szerzett vagy másodlagos tejcukor-
érzékenység. A bélnyálkahártyát 
ká ro sító folyamatok következtében
má sod lagosan fejlôdik ki. Általában
átmeneti jelenség, az elôidézô ok 
gyógyulása után megszûnik.

Elôfordulása
A tejcukorérzékenyek számát Magyar or -
szágon kb. 15%-ra becsülik. A tényleges
elô  fordulás azonban ennél az értéknél na -
gyobb, mert átmeneti vagy tartós laktáz-
aktivitás-csökkenéssel a gyomor-béltraktus
számos megbetegedésében számolni kell. 

A diagnózis felállítása: a klinikai tüne -
tek és a laboratóriumi eredmények érté -
ke  lésén (kilégzési hidrogén H2-teszt, cu -
kor terhelés stb.) alapszik.

A laktóz-intolerancia tünetei
Enzimhiányos egyénekben bizonyos meny-
nyiségû tejcukortartalmú étel elfogyasz tá -
sát követôen (általában 4–6 óra múlva)
puf fadás, fokozott bélgázképzôdés, kor gó
bélhangok, hasi görcsök, robbanás sze rû
vi zes hasmenés jelentkezik. A széklet híg,
habos, savanyú szagú, a végbél nyí lás kö -
rül csípô érzést, felmaródást okoz hat. Az
is elôfordulhat, hogy nem ala  kul ki has -
me nés, mert az alsóbb bél sza kaszokban
be sûrûsödik a béltartalom, s ilyenkor
egyet  len tünet a köldök körül észlelhetô
görcsös hasi fájdalom. 

A tü ne tek jelent ke zé se és hevessége az
en zim ak ti vitás mér té kétôl függ. Csekély
mennyi sé gû tej cuk rot a laktózérzékenyek
többsé ge panasz nélkül fogyaszthat, van-
nak azonban olyanok is, akik egészen kis
mennyiséget sem tolerálnak.

A diétája
Az étrendi kezelés lényege, hogy a tej cuk -
rot a laktázhiány mértékétôl függôen
rész ben vagy teljesen kihagyjuk az étrend-
bôl. A tej azonban nem nélkülözhetô,
fon tos alap élel miszer mindenki számára.
Kitûnô fe hér jeforrás, sok vitamint és ás vá -
nyi anya got tartalmaz. Fedezi a  szervezet
kalciumszük ség letének 75%-át. A sava nyú
tejtermékekben mindig van ke vés tejcu -
kor, ám a legtöbb laktózér zé keny egyén
ezt a kis mennyiséget jól tûri. A savanyú
tej termékek és a tejes margarinok fo -
gyaszthatósága az egyéni érzé keny  ség
füg gvénye. Szigorú tejcukormen tes dié -
tában tejföl helyett tejcukormentes táp  -
szer, túró helyett tofu fogyasztása ja va   sol -
ha tó. A kereskedelemben kaphatók lak -
tóz men tes tej- és tejtermékek is, és a kal -
ciu mszükséglet kielégítése érdekében még
a sajt él ve zetérôl sem kell lemondani.

Az utóbbi évtizedekben számos vizsgá -
lat  ban kimutatták, hogy az élôcsírát tar -
tal  mazó fermentált tejkészítmények. (pl.
az élô fló rás joghurt) csökkentik a kli ni kai
tü ne  teket. 

Érthetô, hogy a szakemberek örömmel
fo gadnak minden olyan megoldást, amely
a tej, illetve a tejtermékek fo gyasz tását a
tejcukorérzékenyek számára is le he tôvé
teszi, hiszen tejre mindenkinek, gyermek -
nek, felnôttnek egyaránt szüksé ge van.

Kollárs és munkatársai a joghurt kedve zô
hatásának bizonyítására összehasonlí tó
vizsgálatot végeztek: önként jelentke zô,
tejcukorérzékeny egyénekben azonos
mennyiségû tejcukrot tartalmazó tej, il let -
ve joghurt fogyasztását követôen mérték
a kilélegzett levegô H2-tartalmát. A tejfo-
gyasztást követôen a kilégzett leve gô H2-
tartalma több mint négyszeres volt.

Ha az élôcsíra – hôkezelés (hôelvonás)
miatt – elpusztult, a kedvezô hatásra már
nem lehetett számítani. Marteau élô csírát
tartalmazó és hôkezelt (élôcsírákat nem
tartalmazó) joghurt és tej adását kö  ve tô -
en mérte a kilégzett levegô H2-tartalmát.
Nem találtak különbséget a tej, és a hô ke -
zelt joghurt adását követô H2-koncentrá-
cióban, míg az élôcsírát tartalmazó jog -
hurt fogyasztása után szignifikánsan ala  -
csonyabb volt a H2-koncentráció.

Azt is vizsgálták, hogy a teszttáplálék
sa vas miliôjének tulajdonítható-e a laktóz
felszívódásának a javulása: a) savanyított
tejkészítményt, b) hôkezelt (élôcsírákat
nem tartalmazó) savanyított tejkészítményt
és c) élôcsírákat tartalmazó, sava nyí tott
tej készítményt adtak. Az élôcsírát tartal -
ma  zó savanyított tej fogyasztása után
szig  nifikánsan alacsonyabbak voltak a ki -
lég zési H2-teszt értékei. A kedvezô ha tás
tehát csak az élôcsírát tartalmazó ké szít -
mé nyektôl várható.

A vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a
pro  biotikus savanyú tejtermékeket a tej -
cu korérzékenyek egy része gond nélkül
fo  gyaszthatja. 

A kedvezô hatás azzal magyaráz ha tó,
hogy a probiotikumok ß-galaktozidázt
ter  mel nek, a bélnyálkahártyát tejcukor-
bontó enzim termelésére serkentik, és
ma  guk is felhasználják a tejcukrot, ezáltal
a béltartalomban csökken a tejcukor kon-
centrációja.

Az élôflórás termékek fogyasztásán kí -
vül le hetôség van a tejcukormentes élel -
mi  sze rek kiválasztására is. „A tejcukortól
men  tes élelmiszerek” megbízható listája,
mely a Magyar Táplálékallergia és Táplá -
lék intolerancia Adatbank gondozásában
készül, a tejcukormentes diétára szorulók-
nak kíván segítséget nyújtani.

Irodalomjegyzék a szerkesztôségben.
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Testnevelési kategóriák
A napokban vált véglegessé „A testne ve lé -
si kategóriába sorolás egészségügyi szem-
pontjai” címû összeállítás, amely a HGYE
honlapján elérhetô, és a közeljö vô ben az
OALI és OGYEI közös írásos kiadvá nya -
ként jut el minden alapellátó or voshoz.

Közismert a mai fiatalok mozgáskul tú -
rá ja és ennek minden következménye. 
A testnevelés és a gyógytestnevelés egész-
ségügyi szempontjainak következetes és
gyakorlati érvényesítésével mi, iskola-
egészségügyben dolgozók is nagyon so -
kat tehetünk. 

A gyógyítás és a testnevelés egymást
se gítô tényezôként fogalmazódjon meg a
gyermek egészségéért tenni tudó és aka -
ró környezetben. Minimálisra kell korlá -
toz ni a teljes felmentésben részesülôk
szá mát és a felmentés idôtartamát. A fizi -
kai aktivitás korlátozását a lehetô leg rö vi -
debb ideig kell fenntartani. Aki rendszeres
iskolalátogató, nagyon kevés kivételtôl el -
te kintve, a testnevelési órákon is részt ve -
het, és az állapotának megfelelô aktivitást
fejthet ki. A gyermekek mozgásfejlôdése
nem lineáris, ezért a hosszabb fizikai inak -
ti vitás vagy akár csak fél, egy évig tartó
mi nimális terhelés már pótolhatatlan
vesz teséget jelenthet. Az egészségi álla -

po ta miatt korlátozott teljesítményre ké -
pes tanuló esetén is gondoskodni kell
arról, hogy a testnevelés és a fakultatív
sportolás eredményeként az önmagához
viszonyított fejlôdés folyamatos legyen. 

Óvodáskorúaknál igény van a gyógy -
test nevelési ismeretekkel rendelkezô szak -
emberre, elsôsorban a primer prevenció,
de a korrekció szükségessége miatt is. 
A pri mer prevenció a gyógytestnevelési is -
me retekkel felvértezett óvónôk, a korrek-
ció pedig a gyógytestnevelôk feladata.

A konkrét, egyénre szabott iskolai test -
ne velési gyakorlatok meghatározása az is -
ko laorvos, a gyógytestnevelô tanár együt -
tes kompetenciája. Elengedhetetlen az 
is ko laorvosok tájékozottsága a sportor -
vos  lás alapjaiban. 

Azokban az esetekben, ahol egy-egy
mozgásforma hátrányos lenne a tanulóra,
a hátrányos mozgás(ok) megnevezése
mel lett a végezhetô gyakorlatok körét is
meg kell adni. Az iskolai fizikai aktivitás, 
a javasolt és mellôzendô mozgások meg-
nevezésével – május 15-ig – minden
egyes tanulót a számára megfelelô test -
ne velés-kategóriába kell sorolni. Az eset -
le ges módosítások, illetve pótlások legké -
sôbb október 15-ig történjenek meg.

Együttmûködve a testnevelô/gyógy test -
ne   velô szakemberekkel, meg kell tanítani
a fiatalokat 
–  az alapvetô sportélettani is meretekre, 
–  a saját szívfrekvencia méré sé re, annak

sportélettani értékelésére, 
– a sza badidôs sportolás gyakorlásának

alap elveire, a sportsérülések, ártalmak
el ke rülésére, 

–  a sportolás közben fellépô és or vosi
se gítséget igénylô tünetek felisme ré -
sére, 

–  a sportolók táplálkozásának, folyadék -
ellátásának, ásványianyag-, vitamin-,
vasszükségletének fontos ságára,

–  az alul- és túledzés fogalmaira és 
tü ne  teire, 

–  a teljesítményt fokozó szerek veszé -
lyeire.

Táblázat foglalja össze a leggyakoribb – 
a testnevelést befolyásoló – betegségeket,
állapotokat. A javaslatok egy-egy beteg -
ség csoportra általánosságban, majd be -
teg  ségenként részletesebben fogalma zód  -
nak meg, kitérve a kategóriára, a fel men -
tés idôtartamára, a javasolt és mellô zen -
dô mozgásokra.

A SZERKESZTÔK NEVÉBEN ÚJHELYI JÁNOS
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A CERVARIXTM, a GSK méhnyakrák elleni
vakcinája októbertôl elérhetô

A GlaxoSmithKline (GSK) bejelentette,
hogy az Európai Bizottság mind a 27
tag ál lamra vonatkozóan jóvá hagy  ta
méh nyak rák elleni oltóanyagának (Cer -
varix™) forgalmazását*. Az in no vatív
adjuváns rend szerrel, az AS04-gyel
gyár tott Cer va rix™ indikációja a méh-
nyak (cervix) hu mán papillomavírus
(HPV) 16-os és 18-as tí pu sa által oko-
zott praecancerosus elváltozása (nagy -
fokú Cervicalis Intraepithelialis Neo plá -
zia CIN 2. és 3. stádium), valamint a
méh nyakrák prevenciója. Az indikáció
10–25 éves lányokon és nôkön végzett
kli nikai vizsgálatok adatain alapul.1,2

A Committee for Medicinal Pro ducts
for Human Use (CMPH) véle mé nye kö -
zel 30 000 nô részvételével végzett kli -
nikai vizsgálatok adatain alapul, ame-
lyek kiváló hatásossági és im mun ge ni -
tási adatokkal szolgáltak. A do ku men -
tum részei:
• A méhnyakrák elleni vakcina eddigi

legnagyobb, 3. fázisú hatásossági
vizs   gá la tának adataiból3 – a post
hoc analízis alap ján** – ki derül,
hogy a Cervarix™ 100 szá za lékos vé -
delmet biz tosít azon prae can cerosus
(CIN2+) el változások el len, amelyek
hátterében a humán pa  pillomavírus
16-os vagy 18-as tí pu sával történt
fer tôzôdés áll. Ezek a vírustípusok
fe lelôsek globálisan az összes méh-
nyakrák-eset több mint 70 százalé -
ká ért.4 A tanulmányból az is ki de -
rült, hogy a Cervarix™ ál ta lá nosan
jól tolerálható.

• Hosszú távú klinikai vizsgálati ada-
tok, melyek alapján a Cervarix™ 100
szá za lék ban tartós védelmet biztosít
5,5 év vel az oltás után.1 A védelem

tartóssága különösen fontos, hiszen
a nôk éle tük során bármikor fertô -
zôdhetnek a vírussal.

• Az immunogenitási vizsgálatok ada -
tai, melyek szerint a Cervarix™ jelen-
tôs im mu nogén hatása széles élet -
ko ri hatá rok között fennáll, és ma -
gas antitest szin tet biztosít a 10–55
éves nôk szá má ra.1,2,5

ÚJ ADJUVÁNS RENDSZER
A Cervarix™ része az új, saját fej lesz té sû,
AS04 nevû adjuváns rendszer, amely -
nek feladata, hogy erôsítse az im mun -
választ, és növelje a rákot oko zó ví rus -
típusok elleni védelem idôtarta mát. 

A publikált adatokból kiderül, hogy
az ezzel az adjuváns rendszerrel elôállí-
tott Cervarix™ erôsebb és tartósabb
im   mun vá laszt vált ki, mint ugyanaz az
oltóanyag a hagyományos alumínium-
hidroxid adjuvánssal.6

A CERVARIX™
TÖRZSKÖNYVEZÉSI

ELJÁRÁSÁRÓL 
A Cervarix™ európai uniós indikációja a
méh nyak (cervix) humán papilloma ví -
rus (HPV) 16-os és 18-as típusa által
oko zott nagyfokú intraepithelialis neo-
pláziájának (CIN 2. és 3. stádium), va la -
mint rossz indu latú daganatának meg -
elôzése.7

2007 májusában a Cervarix™ meg -
kap ta Ausztráliában az elsô nagy piacra
ér vényes forgalmazási engedélyt a
TGA-tól (Therapeutic Goods Admi nis -
tra tion) a 10–45 éves nôk körében a
hu mán pa pil lomavírus 16-os és 18-as
típusa által oko zott méhnyakrák és rák-
megelôzô ál la po tok prevenciója indiká-
cióval.8 Ez volt az elsô alkalom, hogy
bárhol a világon ilyen egyértelmû in di -
kációval fogadtak el méhnyakrák el le ni
vakcinát a 26 év feletti nôk körére vo -
nat kozóan. 

A széles korosztályban vizsgált oltó -
anyag forgalmazását szeptember vé gén
en gedélyezték az Európai Unió ban.
Ma   gyar országon a termék a többi eu -
ró pai országgal egy idôben, ok tó ber tôl
elérhetô a patikákban. A védôoltás
vény köteles, nem tá mo gatott. A készít-
ményt bármely orvos (nôgyógyász,
házi  or vos, gyermekorvos) felírhatja.

Hivatkozások 
1 Gall SA, et al. Substantial impact on pre cancerous
lesions and HPV infections through 5.5 years in women
vaccinated with the HPV-16/18 L1 VLP AS04 candidate
vaccine. Presented at the American Association for
Cancer Research (AACR) annual meeting, 14–16 April
2007 (abstract no. 4900) 
2 Rombo L, Dubin G. Long-term safety and immunoge -
ni city of a cervical cancer candidate vaccine in 10–14-
year-old adolescent girls. Presented at the European
Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID) annual
meeting on 2-5 May 2007 
3 Paavonen, J., Jenkins, D., Bosch, X., et al. Efficacy of a
human papillomavirus (HPV)-16/18 L1 virus-like particle
(VLP) AS04 vaccine: a phase III randomized, controlled
trial in young women. The Lancet 2007; 369: 2161-
2170 
4 Muñoz N, Bosch FX, Castellsagué X, Diaz M, de
Sanjose S, Hammouda D, Shah KV, Meijer CJLM. Against
which human papillomavirus types shall we vaccinate
and screen? The international perspective. Int J Can
2004; 111: 278-285 
5 Schwarz T, Dubin G, et al. Human Papillomavirus (HPV)
16/18 L1 AS04 Virus-Like Particle (VLP) Cervical Cancer
Vaccine is Immunogenic and Well-Tolerated 18 Months
After Vaccination in Women up to Age 55 Years. Pre sen -
ted at ASCO Annual Clinical Meeting, 1-5 June 2007
(abstract no. 3007) 
6 Giannini SL, et al. Enhanced humoral and memory B
cellular immunity using HPV16/18 L1 VLP vaccine
formu lated with the MPL/aluminum salt combination
(AS04) compared to aluminium salt only. Vaccine 2006
24: 5937–5949 
7 Approved European Cervarix Product Information –
September 2007 
8 Approved Australian Cervarix Product Information –
May 2007 
9 Ferlay J, Bray P, Pizani P, Parkin DM. Cancer incidence,
mortality and prevalence worldwide. Available at:
GLOBOCAN 2002. Accessed September 20, 2005 
10 Gravitt PE, Jamshidi R. Diagnosis and management
of oncogenic cervical human papillomavirus infection.
Infect Dis Clin North Am, 2005; 19:439-458 
11 Castle PE, Schiffman M et al. A prospective study of
age trends in cervical human papillomavirus acquisition
and persistence in Guanacaste, Costa Rica. J of Infect
Diseases 2005; 191; 1808-1816 
12 de Villiers E, Fauquet C, Broker T, Bernard H, zur
Hausen H. Classification of papillomavirus. Virology
2004; 324: 17-27 

* Az EU forgalmazási hatósága által most megadott engedély érvényes lesz Iz land, Norvégia és Liechtenstein te rü le  tén is.

** Ebben a vizsgálatban, amelyben kezdetben egyéb onkogén hu   mán papillomavírussal fertôzött és kó ros, de enyhe stádiumú citológiás le let tel 
rendelkezô nôk is részt vettek, a CIN2+ stádiumú, HPV 16/18 DNS po zitív elválto zás sal rendelkezôk kö ré ben 90%-os ha tá sosságot mutattak ki. A CIN2+
elválto zá sok nagy része több fé le HPV-típussal volt összefüggésbe hoz ható. Egy további elemzésben (amely figyelembe vette az on kogén HPV-fertôzésnek
a lézió kia la ku lá sa elôt ti meglétét is), a HPV 16/18-as tí pus  sal oki összefüggésben álló CIN2+ el vál tozások ellen a hatásosság 100 szá za lé kos volt.3
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A gyógyszerrendelés büntetésérôl
Az ország alapellátó orvosai 2007 má jusa
óta minden hónapban megkapják a
„Gyógyszercsoportonkénti kimutatás a
társadalombiztosítási támogatásról” címû
táblázatot. A táblázat – a 17/2007. (II.13.)
Kormányrendelet alapján – értékeli, hogy
az orvos mennyi olyan gyógyszert rendel,
ami a figyelt 35 gyógyszercsoport vala -
me lyikébe tartozik, és mennyiben tér el 
a felírt mennyiség az országos átlagtól. 
A differencia kiszámítását egy bonyolult
képlet „segíti”, és a jogszabály egy szank -
ció rendszert is felállít, mely az eltérés
mér téke szerint a finanszírozás növekvô
arányú (10%-ig terjedô) visszavonásával
bünteti az orvost.

Az elsô hónapok tapasztalatai azt bi -
zo nyították, hogy a kevesebb gyógyszert
rendelô orvos – a házi gyermekorvosok
több sége – könnyebben esik át a büntet -
hetôség határán, mint a sok gyógyszert
ren delô. Ez valószínûleg a bonyolult ma -
te matikai képlet hibája.

A miniszterhez és az OEP Gyógy szer -
ügyi Fôosztálya vezetôjéhez írt leve lünk -

ben utaltunk arra is, hogy nem érezzük
helytállónak azt, hogy a házi gyermek -
orvo sok gyógyszerfelírási gyakorlatát a
há ziorvosi rendszerrel vetik össze. Java sol -
tuk, hogy a gyermekorvosokat gyermek -
or  vosokkal hasonlítsák össze, és a szakor-
vosi javaslatra történô gyógyszerrendelést
hagyják figyelmen kívül. Erre két alkalom-
mal lefolytatott médiavitát követôen az a
vá lasz érkezett, hogy a jogszabály mó do -
sí tásra kerül a tapasztalatok levonása után.

A következô hónapok adatainak ér té -
ke lését követôen ismét jeleztük a minisz -
ter nek és az OEP-nek, hogy a standardok
nem igazak a házi gyermekorvosi ellátás-
ban, a házi gyermekorvosi gyógyszerren-
delés adatait értelmetlen a háziorvosi
rend szert jellemzô adatokkal összevetni.
Ismét kértük, hogy a pénztár a házi gyer-
mekorvosokra vonatkozó országos átla -
go kat az országban dolgozó 1583 házi
gyer mekorvos gyógyszerrendelési szoká-
sainak összesítése alapján képezze ki.

Mivel úgy tûnt, hogy a szankcionálás
már igen ki eltérésnél is számottevô lesz,

azt javasoltuk, hogy ezt csak nagyobb
ará nyú eltérésnél léptessék életbe. Nyo -
ma tékosan kértük, hogy vegyék figyelem-
be a praxisok létszámát, a krónikus be teg -
ségek jellegét, azok gyógyszerigényét, il -
let ve, hogy a szakorvosi javaslatra rendelt
gyógyszerek ne a mi listánkat terheljék.
El f ogadhatatlannak tartjuk, hogy a csalá-
dunk számára (pro familia) írt receptek is
ne gatívan befolyásolják a gyermekorvosi
praxis értékelését. 

Itt tartottunk, amikor megérkezett az
újabb jogszabály-módosítás, ami már
csak a 2% feletti eltérést szankcionálja, 
de a háziorvost és házi gyermekorvost
továbbra is egyben kezeli. Ez számunkra
továbbra is elfogadhatatlan. Reméljük,
hogy 2008 márciusáig – amikortól a bün -
tetés életbeléptetését tervezik, sikerül 
a meg fe le lô jogszabály-módosítást kihar-
colni.

HUSZÁR ANDRÁS, MUZSAY GÉZA
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Ér de mes-e a szü letendô gyermek köldök -
zsi nórvérét eltenni „rosszabb idôkre”? 
A prob  lémát Amerikai Gyermekorvos Tár -
sa ságnak a Pediatrics 2007. januári szá -
mában megjelent állásfoglalása tárgyalja. 

CSONTVELÔ-TRANSZPLANTÁCIÓ
Számos olyan hematológiai, im mu no ló -
gia, genetikai, anyagcsere- és onkológiai
be  tegség létezik, amelynek során az ôs -
sejt-transzplantáció életet menthet. Ez tör  -
ténhet autológ vagy allogén, csont ve lôi
vagy perifériás ôssejtekkel. Allogén transz-
plantáció esetén a vér szerinti test vér a
leg jobb donor, de 25%-nál nem na gyobb
az esélye annak, hogy ilyen donor talál-
ható a családban. Sokkal nagyobb az esé-
lye annak, hogy a csontvelôbankban tá rolt
– az USA-ban mintegy 7 millió – po ten -
ciális idegen donor egyike alkalmas lesz. 

A köldökzsinórvérben található emb  ri o-
nális ôssejtek – még nem teljes HLA-azo -
nos  ság esetén is – alkalmasak sikeres
transz  plantációra. Az elmúlt években
mint  egy 5500 transzplantáció történt
köl  dökzsinórvérbôl nyert ôssejtekkel. 
Az egyéves túlélés testvér donor esetén
75–90%, míg idegen donor esetén
40–80%. A köldökzsinórvérbôl nyert ôs -
sejt elônye, hogy könnyen hozzáférhetô, 
a vér rel terjedô betegségek (hepatitis,
AIDS stb.) kevésbé fordulnak elô ilyen
esetben, és kisebb a graft versus host
reakció ri zi kója. Sikertelen beavatkozás
után ugyan  at tól a donortól másodszor
már nem ad ha tó ôssejt. Bizo nyos, örök lô -
dô be tegségek génjeit a tárolt ôssejtek
hor  doz  hatják  

Jelenleg nehéz megítélni annak a va ló -
szí nûségét, hogy a saját ôs  sej tekre a jö vô -
ben szükség lesz-e. A szá  mí tások nagy
szó rást mutatnak, az esélyt 1:1000, de in -
kább 1:200 000 között ad ják meg. 

A problémát még tovább bonyolítják 
a következôk: a köldökzsinórvérben már
szá  mos esetben kimutattak olyan „alvó”
leu kémiás sejteket, amelyek csak évek
múl  tán aktivizálódtak és manifesztálódtak
gyer mekkori leukémia formájában. A köl -
dök zsi nórvérbôl nyert ôssejtek ge ne ti kai
ma ni pulációja után történt ôssejt-transz -
plan tá ció súlyos kombinált im mun def fi ci -
en ciá ban az ellenálló képesség javu lá sá -
hoz ve zetett. Néhány esetben azonban 

a génterápiát követôen akut leu ké mia lé -
pett fel, ezért ezek a kezelések je len leg
szü ne tel nek. És végül az sem biztos, hogy
20–30 év elteltével a lefagyasztott ôssej -
tek még használható állapotban lesznek.

A transzplantáció sikere a bevitt ôssej -
tek mennyiségétôl függ, a köldökzsi nór -
vér  ben pedig – miután a begyûjtött vér-
mennyiség sem sok – csak viszonylag ke -
vés ôssejt található. Ezért ezek az átülte -
tések többnyire gyermekeknél történtek.
Ma 30 kg-os testsúly körül van a határ.
Felnôtteknél is használtak már köldökzsi -
nór vér-ôssejteket, ilyenkor több donor vé -
ré bôl nyertek elegendô számú sej  tet. Ez
az eljárás még nem tekinthetô szé les kör-
ben elfogadottnak. 

BIOLÓGIAI BIZTOSÍTÁS?
Az utóbbi években számos nonprofit köl -
dökzsinórvérbankot alapítottak, ahol a
do   norok köldökzsinórvérét gyûj tik, lefa -
gyasz tják, tárolják, különbözô betegsé -
gek re szûrik, és hozzáférhetôvé te szik az
azt igénylô betegek számára. Te vé keny sé -
gü ket nemzetközileg az Euro cord ala pít -
vány koordinálja. Számos olyan nyeresé-
gorientált ôssejtbank is létezik azonban,
ahol a szülôk az újszülött köl dök zsinór vé -
rét saját, esetleges késôbbi fel használásra
– jelentôs pénzért – tá rol tat hatják, mint -
egy „biológiai biztosítás”-ként. E bankok
léte számos etikai kérdést vet fel. A szülôk
természetesen leendô gyer mekük egész -
sé géért mindent meg akar nak tenni, és
kü lönösen fogékonyak az ilyen informá -
ció ra a szülést közvetlenül megelôzô idô -
szakban. Ha nem kapnak kor rekt tájékoz-
tatást a felhasználás esé lye irôl, ha valaki
anyagi vagy egyéb módon ér de kelt a levé -
tel ben, ha a szülés normális me netét a vér
levétele miatt megváltoz tat ják, ha a meg -
ôr zés nem elfogadott stan dardok szerint
történik stb., akkor en nek súlyos anyagi,
eti kai vagy egészségügyi következményei
le hetnek. Jellemzô, hogy tudomásunk
sze rint eddig még nem tör tént olyan
transzplantáció, amelynél privát köldök -
zsi nórbankban ôrzött ké szít ményeket
hasz  náltak volna autológ át ültetésre. 

AZ AMERIKAI GYERMEKORVOS
TÁRSASÁG AJÁNLÁSA

• Saját célra, késôbbi felhasználásra szol -
gá ló köldökzsinórvér megôrzése nem

aján lott, ezt nem kell bátorítani. Ez alól
ki vételt képeznek azok a családok, akiknél
egy elôzô gyermek olyan be teg ség  ben
szen ved, amelyben az ôssejt-transz  plan -
tá ció a kezelés egyik alterna tí vá ja (pl. leu -
ké miás gyermek születendô test  vérének
vére). A gyermekorvosoknak tisztában kell
lenniük azzal a nyomással, amelyet a pro -
fit orientált ôssejtbankok gya   korolnak a
szü lôkre, gyógyulást ígérve mindenféle
késôbbi betegségre. 
• Támogatni kell azonban azt, hogy a köl -
dök zsinórvért összegyûjtsék bárkinek, aki -
nek erre a késôbbiekben szüksége le het.
Kü lönösen fontos ennek hangsúlyo zá sa a
különbözô etnikai minoritások ese tén, hi -
szen például egy indián, vagy esz kimó
gyer mek számára alig találni idegen do -
nort a csontvelôbankokban. A szülôket
tá   jékoztatni kell, hogy a levett vér saját
cél ra a továbbiakban nem használható.
Tud niuk kell azt is, hogy a vért számos fer-
tôzô és genetikai betegségre tesztelik, és
az eredményrôl értesítik ôket. 
• Miután jelenleg a saját célú – autológ –
köl dökzsinórvér gyûjtése mellett nem
szól  nak megalapozott érvek, a felhasz ná -
lás valószínûsége kicsiny, és miután al lo -
gén transzplantációhoz megfelelô ôssej -
te ket viszonylag könnyû találni, a köldök -
zsinórvér tárolását mint „biológiai bizto sí -
tást” a szerzôk nem javasolják. A non-
pro  fit köldökzsinórvérbankokra viszont
szük ség van, de ezeket nemzeti akkreditá-
ciónak kell alávetni, szigorú szabályok
sze rint. 

HAZAI HELYZET
Mindenki számára hozzáférhetô köldök -
zsinórvérbank (mint a mûködô csontve lô -
bank) hazánkban még nem létezik. 
Szá mos magánvállalkozás foglalkozik
azonban köldökzsinórvér tárolásával,
pénz ért. Ezek hirdetéseit az interneten
mindenütt megtalálni, a költségek 
350 000– 400 000 forint körüliek. Tevé -
kenységük engedélye zett, némelyik közü -
lük „rokon” bankként funk  ci onál, vagyis 
a már megbetegedett test vér számára
tárolja a köldökzsinór vért. A többiek
azon ban autológ célra gyûj  tenek, így 
a köznek vajmi kevés, a vál lal kozásnak an -
nál több hasznot hajtanak. 

Megôrizzük-e?

Kardos 
Gabriella 

rovata
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ÍRVIVÔ

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

• Dél-budai 1100 kártyás gyermekorvosi praxis eladó, 
2008. második félévi átadással. Tel.: 06/30-296-5226. 

• 550 kártyás házi gyermekorvosi praxis Budapesten, 
a XIII. kerületben eladó. Érdeklôdni lehet: Mediconsult Kft.,
06/1-339-3704-es telefonszámán. 

• Budapesti agglomerációs kisvárosban 1200 fôs házi 
gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni 19 és 20 óra között 
a 06/30-648-6209-es telefonon lehet. 

• Budapest környékén, területi ellátási kötelezettséggel mûködô,
800 kártyás házi gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni lehet:
a Mediconsult Kft. 06/1-339-3704-es telefonszámán. 

• Nyugdíjas gyermekorvos helyettesítést vállal Budapesten 
vagy Veszprémben, illetve ezek vonzáskörzetében. 
Tel.: 06/30-237-3656.

• Baranyában, jó korösszetételû 840 fôs, évi 10 millió forintos
MEP-finanszírozott gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni
lehet este 20 óra után a 06/69-368-134-es telefonon. 

• Herenden, 940 fôs gyermekorvosi praxisjog eladó. 
Havi finanszírozás 815 000 Ft. Központi orvosi ügyeleti 
díj: 3 000 Ft/óra. Ára: 2,5 millió Ft. Tel.: 06/70-333-6059. 

• Szombathelyen jól felszerelt gyermekpraxis eladó. 
Központi ügyelet van. Érdeklôdni a 06/30-618-7295 
vagy a 06/94-319-484-es telefonon lehet. 

• Veszprémben házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Érdeklôdni a 06/30-957-1427 vagy 06/30-956-3182-es 
telefonon lehet. 

„Gyakorlati gyermekurológia” címmel 
a Heim Pál Gyermekkórház urológiai osztálya 

gyermekgyógyászok, urológusok, gyermeksebészek részére
ingyenes tanfolyamot szervez 

2008. január 26-án, szombaton 9-tôl 14 óráig 
a Heim Pál Gyermekkórházban.

A tanfolyamon elhangzó 20 perces elôadások a gyermek -
uro ló giai betegségek tüneteit, az UH, a CT, az MR szerepét, 
a mag zati urológiai betegségeket, a veleszületett húgyszervi
obstrukciók ellátását, a vesicoureteralis refluxot, a gyermek -
urológiai bete gek gondozását, a fiúk és lányok külsô nemi
szer veinek beteg ségeit ismerteti.

A továbbképzés tesztírással zárul. 
A sikeres vizsga pontértéke 8 kreditpont.

Jelentkezési határidô: 2007. december 15.
Jelentkezni lehet: merksz@heimpalkorhaz.hu címen, 

vagy a 06/1-459-9115, 06/30-265-4356-os telefonszámon 
dr. Merksz Miklósnál.

Szívátültetés 
a Gyermekszív Centrumban

A Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet Gyermekszív Centrumában 

dr. Ablonczy László vezetésével megtörtént 
az elsô hazai, gyermeken végzett szívátültetés. 

Gratulálunk 
dr. Szatmári András csapatának! 

Házi Gyermekorvosok Egyesülete 




