
Kell-e nekünk újra kanyaró?

A mostani lapunkban megjelent, figyelemreméltó levél váltotta ki belôlem a követ ke zô
gondolatokat.

A magyar oltási program nemzetközi összehasonlításban is kiváló. A régebben tö -
me ges járványos megbetegedések gyakorlatilag nem fordulnak elô. A nálunk gazda -
gabb és fejlettebb országokban a védôoltások beadása nem kötelezô. Ezért ott, az ol -
tás iránt elkötelezett gyermekorvosoknak nagy erôfeszítéseket kell tenniük azért,
hogy a miénkhez még így sem mérhetô oltási arányokat fenntartsák, esetleg növeljék.
Közismert például, hogy Németországban a csak 70%-os kanyaró elleni átoltottság
miatt évrôl évre kanyarójárványok jelentkeznek. Nálunk ugyanakkor az új gyermekor-
vos-generáció még tancélból sem láthatott kanyarós beteget.

A védôoltásokat érô különbözô támadások miatt azonban esélye van annak, hogy
mi is a nyugati országok helyzetébe fejlôdünk – vissza! Ha ugyanis nálunk is csak in-
direkt mód szerekkel (közösségekbôl való kizárás) ösztökéljük a szülôket arra, hogy 
a torok gyík, a tetanusz, a szamárköhögés, a járványos gyermekbénulás vagy akár 
a mor billi ellen oltassák be gyermekeiket, akkor majd újra gyakran láthatunk ilyen
betegeket. Akkor nemcsak az állampolgárok fognak élni a korlátok nélküli demokrácia
adta lehe tô ségekkel, hanem az említett betegségek kórokozói is.

Szerencsére Magyarországon ez idáig a törvények és az ombudsman állásfoglalása
alap ján sikerült – legalább a járványügy területétôl – távol tartani a közösség szem-
pont jait figyelmen kívül hagyó, korlátlan és önmagáért való demokrácia híveit. A kö -
te  lezô védôoltások így továbbra is kötelezôek maradhattak.

De hogyan kezeljük az újabb és újabb választható – tehát nem kötelezô – védô -
oltá so kat? Ezek a vakcinák is súlyos betegségeket elôznek meg, de mert nincsenek 
a kö te le zô oltási programban, így szabadon érvényesülhet a szülô önrendelkezése, 
a gyer me ke sorsa feletti döntés lehetôsége. Ez a helyzet sajátos, mostanáig nem
tapasztalt szakmai és etikai problémák elé állítja a gyermekorvost.

Elôször is ismernie kell a vakcinológia legújabb eredményeit. Szakmai, tudo má nyos
ala pokon kell meggyôzôdnie arról, hogy ez vagy az a védôoltás hasznos a páciensei
szá mára. E meggyôzôdés legmagasabb foka az, hogy a kérdésre, miszerint: „a saját
gyer mekét is beoltaná-e a vakcinával?” – határozott igennel válaszol. Meg kell tanulnia
az orvosnak azt is, hogy hogyan tájékoztassa a szülôt, miként hozza döntési hely zet be
anélkül, hogy ijesztgetné, anélkül, hogy erôszakosan erôn felüli anyagi terhek válla lá -
sá  ra kényszerítené. Szakszerû, a laikus számára is érthetô, világos tájékoztatást kell
adnia. Kivétel nélkül mindenkinek, mert  mindenkinek joga van az információhoz. Ma
már legalább akkora felelôsséget hordoz az oltással kivédhetô betegségek ismer teté -
sé  nek elmulasztása, mint a védôoltások igen ritka szövôdményeibôl eredô támadha -
tó ság. Etikai és morális szempont az is, hogy lehetôleg minden gyermek hozzájusson
a védelemhez, és hogy egyetlen gyermeket se veszítsünk el védôoltással kivédhetô
be tegségben. 

A védôoltásoknak köszönhetôen a korábban rettegett betegségek ma már nem
kelte  nek mindennap megélt, közvetlen veszélyérzetet a laikusokban. A szülôk pedig,
mivel nem észlelnek gyermekeiknél semmiféle tünetet, önmaguktól ritkán kezde mé -
nyez nek nem kötelezô védôoltást. A versenyszabályok, a reklámetika betartásával
ezért kell aktí van forszírozni a vakcináció elônyeinek megismertetését. 
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Tekinthetô-e önálló szakmai entitás-
nak a gyermekorvosi alapellátás? –
ez volt elsô kérdésünk Tulassay Tiva -
dar professzorhoz, a Semmelweis
Egye tem I. sz. Gyermekgyógyászati
Klinikájának igazgatójához, a Csecse -
mô- és Gyermekgyógyászati Szakmai
Kollégium elnökéhez.

T. T.: Szakmai megközelítésbôl nem tar-
tom önálló entitásnak. A gyermekgyógyá -
szat a különbözô szervek mellett speciali -
zálódó, életkorhoz kötött szakterülete a
medicinának, amelyen belül az alapellá -
tás ban dolgozó gyermekorvosnak az el-
sôd leges ellátásban van meghatározó sze-
repe. Szervezetileg persze van önállósága,
hiszen a területen, más munkakörül mé -
nyek és más jogi feltételek között, rész ben
privatizált körülmények között dolgoz nak
a kollégák. Ezért is megalapozott, hogy
önálló, érdekvédelmi és szakmapolitikai
törekvéseket egyaránt megfogalmazó szer   -
vezettel rendelkezzenek. A felnôtt-alap -
ellátásban dolgozókat önálló intéz mény -
rendszer védi, mégsem annyira egy sé ge -
sek kiállásaikban, mint a nagyon akcen-
tuált házi gyermekorvosi érdek véde lem.
Néha meg is fogalmazódik, hogy a HGYE
erôs megfogalmazásai alapján oly kor akár
külön entitásnak tûnhet a te rü leti gyer-
mek gyógyászat. Én azonban nem tudom
elfogadni, hogy egy alapellá tó gyermekor-
vosnak más szakvizsgája le gyen, mint a
többi gyermekgyógyásznak, hisz nincs 
a szakvizsga-követelményeknek egyetlen
olyan szegmense sem, amit egy területen
dolgozó kollégának nem kell ismer nie. 

Hasonlít a kérdés a bolognai jellegû kép -
zés problematikájához, ahhoz, hogy van-e
jogosultsága a kétciklusú képzésnek az
orvosképzésben? Nem tudom ugya nis,
hogy mire lenne elég a két- vagy há rom -
éves alapképzés, a bakkalaureatus, a köz -
egészségügyi, és némi klinikumi isme ret -
tel kiegészített, de a jelenleginél fe lü le te -
sebb anatómia, biokémia vagy élettanok-
tatás, amit azután követne a már orvossá
válásra lehetôséget teremtô mes ter kép -
zés. Ez ellen az oktatási forma ellen min-
den felelôs egyetemi vezetô tiltakozik,
mert nem tartjuk mûködôképesnek még
akkor sem, ha néhány brüsszeli bürokrata
forszírozza. 

Ennek analógiájára: hol húznánk meg
a határt az alapellátásba menô, vagy egy
kórházban maradó gyermekorvos szak -
vizsga-követelménye között? És még egy
szempont: a szakmák akkor igazán fej lô -
dô  képesek, ha nagy beteganyagot látnak
el. Évi kilencven-egynéhányezer újszülött
viszonylag alacsony betegszámot „bizto -
sít”. Fôként az újszülött-, csecsemô- és
kisgyermekkorban kulminálódó betegsé -
gek rôl van szó, a betegségek prevalenci á -
ja kisiskoláskortól már jóval alacsonyabb.
Tetszik, nem tetszik, az ellátás döntô
több sége a 14 évesnél fiatalabb korosztály -
ra korlátozódik. Hiába terhelt magatar -
tás-zavarokkal, speciális adoleszcens prob-
lémákkal a 14–18 éves életkor, ez a kor -
cso port ritkán jelenik meg a gyermekgyó-
gyászat ellátási területén. Másfélmillió 
gyer mek kevés ahhoz, hogy megengedjük
azt, hogy külön entitásokra szakadjon a
gyermekgyógyászat. 

Szubspecialitásként, ráépített
szakvizsgával sem lehetne elismerni
a területen végzett gyermekorvosi
munkát?

T. T.: Meg kell vizsgálni, milyen tartalmi
hozadéka lenne egy ilyen ráépített szak -
vizsgának. Egyébként visszakérdezek: mit
tartalmazna a ráépített szakvizsga kurri -
ku luma? Csak a gyakori „területi” be teg -
sé geket? Tonsillitis, adenoiditis, enteritis?
Miként ismerné fel a kolléga egy cseké-
lyebb, ráépített ismeretanyag birtokában,
hogy melyik gyermekkel lehet valóban
gond, akit már nem tud területen ellátni?
Igényes területi betegellátást is csak több
tudás birtokában lehet végezni.

Egy ráépített szakvizsga erô sí -
tené elismertségünket. Hiába mond-
ják ugyanis, hogy a területen dolgo -
zó kollégák egyenrangú szereplôi a
gyermekgyógyászok közösségének,
ha hazai, de nemzetközi színtereken
is jóval alacsonyabb az alapellátó
mun  ka elismertsége, mint a szubspe-
  cialitásoké. Reprezentációjuk min  den
európai országban és minden nem -
zet közi szervezetben hát rány ba szo -
rult. Nemcsak a szakmán, hanem az
alapellátás egész struktúráján be lül
érezzük a diszkriminációt. Ezért is
kényszerülünk arra, hogy olykor akár
a gyermekgyógyá szati fekvôbeteg-
ellátással, máskor a háziorvo sokkal
szemben képvi sel jük sajátos érde ke -
inket. Magunk sem va gyunk meg-
gyôzôdve arról, hogy to vábbi szak -
vizsgával, vagy he lyet te, esetleg mel-
lette, inkább az ellátóhálózat lé nye -
gi, funkcionális és strukturális meg -
újításával kell-e a gyermek-a lap ellá -
tás elismertségét megteremteni? Az
irányunkban fenn álló attitûdöt azon-
ban jól jellemzi, hogy írásban és szó -
ban többször dek larált, egy értel mû -
en az ellátás ja ví tását célzó ja vas la -
taink a szakma részérôl rendre vissz -
hang, kritika és támogatás nélkül
maradnak.

T. T.: Messzebbrôl kezdem a választ. 
A gyer mekgyógyászat a medicinán belül
mindig hátravetett szakma volt. Ma is az.
Nemcsak Európában, de Amerikában is
errôl panaszkodnak barátaim. Már régen
volt belgyógyászat és sebészet, kórházaik
és intézményeik, amikor a XIX. század
má sodik felében a gyermekgyógyászati
diszciplína elkezdett önállósodni. A nagy
gyógyszergyártók is csak ma teszik meg
az elsô lépéseket abba az irányba, hogy
fejlesztési eredményeik költségigényes
vizsgálatát a gyermekgyógyászat terüle té -
re is kiterjesszék. Számukra a gyermekek
jóval szûkebb fogyasztói piacot jelente -
nek, mint a felnôttek, nem véletlen ezért,
hogy a III-as és IV-es fázisú gyógyszervizs-
gálatok döntô többségét – megfosztva 
a gyerekeket azok terápiás lehetôségeitôl
– eddig csak felnôttekre bazírozták.

Sajnálatos az is, hogy amióta a Szak-
mai Kollégiumot vezetem, nagyon keve -
set értünk el. Az elmúlt hat év eredmé -
nyességét vagy eredménytelenségét nem

Politikai szinten dôlnek el 
szakmai kérdések
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rajtunk kell számon kérni, mert nem mi
vagyunk döntéshozó pozícióban. Ború lá -
tó vagyok emiatt. És ugyan nem hiszem,
hogy a területi ellátás nálunk rosszabb
helyzetben lenne, mint Európa más or -
szá gaiban, elfogadom, hogy sem a Gyer-
mekorvos Társaság, sem a Szakmai Kollé -
gi um nem diszkutálta mindig kellô súllyal
az alapellátás problematikáját. A fekvôbe -
teg- és a szakellátás kérdései mellett hát-
tér be szorultak az alapellátás gondjai.
Kezdeményezni fogom, hogy az év elsô,
de akár második kollégiumi ülését az
alap ellátás fejlesztési irányainak meg be -
szélésére szenteljük. Végül is a minisz té ri -
um egyetlen hivatalos tanácsadó szerve 
a kollégium, ennek feladata a gyermekor-
vosok szakmai jövôképének felvázolása.
Várom a Házi Gyermekorvosok Egyesü le -
té nek kidolgozott javaslatait, hogy azokat
megvitassuk, majd az elkészülô doku-
men tumot közösen kommunikáljuk. 

A gyermekorvosi alapellátás
fel  építése a 30–40 évvel ezelôtti
hely zetet tükrözi. Az elmúlt év-
ti ze dek ben a hálózat funkcionális
privatizációján kívül lényegi fej -
lesztés nem történt, az azonban 
a szakmai lag addig valamennyire
összefogott rendszert atomizálta.
Hogyan látod a jelenlegi ellátási 
szerkezet jövôjét?

T. T.: A jelenlegi módon nem sokáig mû -
ködhet tovább. Egyrészt, mert csökkenô
gyermeklétszám mellett is hiányzik a
meg felelô utánpótlás. Másrészt, vannak
kritikus hangok, hogy valóban betölti-e az
alapellátás a tôle elvárt kapuôri szerepet,
vagy inkább csak diszpécserként funkci o -
nál. Sokszor hiányzik a minôség, praxis-
füg gô, hogy kit és mikor küldenek szak -
rendelésre, kórházba, hiányoznak az adott
praxist jellemzô morbiditási adatok, indi -
kátorok. E tekintetben a szakfelügyelet 
sze repét is kritikusan ítélem meg. Sok a
lát szatrendelkezés, a látszatintézkedés.
Ha a szakfelügyelôk meg lennének fizet -
ve, ha lenne egy módszertani leírás arról,
mit kell féléves, havi bontásban ellenô riz -
niük, ezt számon kérnék tôlük és a jelen-
té seiket komolyan vennék, akkor talán
mû ködne a dolog.

Harmadrészt jelentôs különbségek van-
nak a városok és bizonyos régiók, mond -
juk Szabolcs-Szatmár, Észak- vagy Dél-
nyugat-Magyarország ellátása között.
Szakmailag megfogalmazható, hogy mit
vá runk el, de a realitások óhatatlanul kor-
lá tozzák a lehetôségeket. Ismerem az
„egy falu – egy orvos” dilemmát: hogy is -
ko la és orvos nélkül a falu kiüresedhet, 
a szüksé ges feltételek hiányában azonban
nem re mél hetô az ellátás minôségi javu lá -
sa. Súlyos gazdasági kérdéseket vet fel a
kor szerû központokhoz szükséges kö zép -

szintû laboratóriumok, képalkotó egy sé -
gek, bizonyos frekventált szakrendelé sek
biztosításának magas beruházási igé nye,
mégis kétségtelen, hogy épp a falu kö zös -
sé gek összetartása érdekében sze ren csés
lenne a praxisközösségek kiala kí tása. 

Sokat ront a helyzeten az alap -
ellátók nagy vívmánya, a praxisjog
is. A praxisjog ugyanis ma eladhatat-
lan, valós érték nélküli vagyon, ami
gyakorlatilag megmerevítette, rugal  -
matlanná tette a struktúrát. Látsz-e
esélyt egy kisebb és haté konyabb, 
a késôbbiekben azonban értékesebb
hálózat kialakítására?

T. T.: Nyomorult pénzügyi helyzete miatt
ma nem érdeke egy önkormányzatnak,
hogy megszûnésre ítélt praxist vegyen.
Elképzelhetônek tartom azonban olyan
tôkeerôs magánvállalkozás belépését a
piac ra, amely felvásárol és mûködtet,
mondjuk tíz praxist. De amíg az önkor-
mány zatok felelôssége az egészségügyi
ellátás biztosítása, addig alapellátási és
kórházi szinten is kizárólag ôk döntik el,
milyen irányban fejlesztik az ellátást. Ak kor
pedig mondhatok én bármit: politikai 
szinten dôlnek el a szakmai kérdések.

Köszönjük az interjút!

KÁDÁR FERENC, KÁLMÁN MIHÁLY

Gábor Dénes-díj
Dr. Tulassay Tivadar akadémikus,
tanszékvezetô egyetemi tanár, a
Semmelweis Egyetem rektora de-
cember 18-án Gábor Dénes-díjban
részesült. Az elismerést olyan szak -
embereknek adományozzák, akik
jelentôs tudományos, vagy mû sza -
ki-szellemi alkotást hoztak létre,
hozzájárulva a környezeti értékek
megôrzéséhez, intézményük inno -
vációs tevékenységének fejlesz tés -
hez. A kitüntetéssel Tulassay pro-
fesszornak a Pályázati és Innová-
ciós Központ, a Szentágothai Já -
nos Tudásközpont, a Technológia
Transzfer Iroda, a Gyógyszerkuta -
tá si és Gyógyszerbiztonsági Cent -
rum létrehozásában és mûködte té -
sé ben vállalt meghatározó szere -
pét ismerték el. 

Kávészünet-11
2009. május 22– 24., Siófok

A gyógyszeres terápia kérdései. 

Gyermeksebészeti kórképek. 

Mikrobiológiai diagnosztika. 

Kommunikációs zavarok az orvos– beteg kapcsolatban. 

Pontérték: 30 
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Adnák a rendelôt is

Mi történik, ha nem történik semmi?
Ez volt a témája a HGYE novemberi
kon ferenciáján a Magyar Önkor-
mány zatok Szövetségét képviselô 
dr. Gé me si György elnök, a Települési
Ön kormányzatok Országos Szövet-
sé gét képviselô dr. Zongor Gábor 
fô tit kár részvételével zajlott ke rek -
asztal-meg   beszélésnek. A vitában
részt vett dr. Gaál Péter az Egész -
ségügyi Me ne d zserképzô Központ
adjunktusa.

Vitaindítójában Kálmán Mihály felhívta a
figyelmet arra, hogy növekszik a szakmai
és gazdasági szempontból nehezen fenn -
tartható gyermekorvosi praxisok száma.
Az általa felvázolt ellátási modell egyszer -
re próbálja orvosolni a változó feladatok-
ból, a korszerû igényekbôl, a csökkenô
gyer meklétszámból, a megváltozott mor-
bi ditásból és a gyérülô utánpótlásból ere -
dô gondokat. Az elôzô lapszámainkban
ismertetett koncepció a rendszerben ma -
ra dó és a rendszerbôl távozó kollégá ink -
nak is elfogadható lehetne. 

Gaál Péter hozzászólásában felvetette,
hogy nincs meggyôzô bizonyíték arra,
hogy a rendszer megújítását szervezeti
átalakításokkal kell kezdeni. Szerinte elôbb
a rendszer mûködését kell megjavítani,
utána kell a strukturális módosításokhoz
hozzálátni. Abban – mint kifejtette – 
a szakértôk már régen egyetértenek, hogy
a valódi tulajdonosi privatizációnak elô fel -
tétele az, hogy az OEP-finanszírozásba
reá lis értéken beépítsék a tôkeköltségeket
is. Kitért az örök kérdésre: egyáltalán

szük ség van-e a házi gyermekorvosi rend-
szerre, vagy minden gyermeket vegyes
praxisok lássanak el? Erre a kérdésre egy -
ér telmûen a gyermekorvosi rendszer fenn -
tartására adott igen a felelôs válasz, még -
hozzá azért, mert a gyermekorvosi alapel-
látás nagyobb egészségnyereséget bizto -
sít. A képzési költségek miatt ugyan drá -
gább ez a szisztéma, de megéri, mert a
ma gasabb színvonalú területi ellátás fö -
lös leges költségektôl óvja meg a finanszí -
rozót. Magyarországon olyan adatbá zi -
sok állnak rendelkezésre, amelyekkel bizo -
nyítani lehetne, hogy a jelenlegi gyermek -
orvosi ellátórendszer nemcsak olcsóbb,
de hatékonyabb is.

Huszár András szerint tarthatatlan,
hogy a gyermekek 30%-át egy, a gyerme -
kek ellátásában szakmailag alacsonyabb
szintû hálózat lássa el. A mai ellátószer -
kezet egyenetlen és atomizált. Szakítani
kell az „egy falu – egy orvos” elvével, le -
het ne több falunak egy közös orvosa.
Praxis társulásoknak és önkormányzati
mû  köd te tô társulásoknak kellene a HGYE
által javasolt gyermek-egészségügyi köz -
pon tok mûködtetését biztosítani. Az át-
szervezés alapja a kistérségi (mikrotérségi)
szemlé let, feltétele a gyermeklakosság
föld rajzi elhelyezkedésének felmérése.
Meg kell álla pítani, hogy hány gyermek-
or vosra van szüksége az országnak és egy
adott ré gi ó nak. Több önkormányzat ösz -
sze fogásával, ún. emelt kompetenciájú
praxisokat kell mûködtetni, de bizonyta-
lan, hogy ké pe sek-e az önkormányzatok
együtt mû köd ni az egészségügy szer ke ze -
té nek átala kításában?

Gémesi György azzal kezdte hozzá szó lá -
sát, hogy szeretnék elérni, hogy források
biztosítása nélkül ne adjanak újabb fel -
adatokat az önkormányzatoknak. Nem
arról van szó, hogy nem akarják a felada -
taikat felvállalni, hanem arról, hogy kép -
te lenség többletfeladatot elvállalni anél -
kül, hogy közben más feladatuk ne sérül -
jön. A települések létfenntartási problé -
mák kal és 800 milliárd forintos önkor-
mányzati adósságállománnyal küszköd-
nek. A pályázati fejlesztések önrészének
biztosítására is alig van lehetôség. A házi
gyermekorvosi ellátás önkormányzati kö -
te  lezettség, amihez azonban nem kapták
meg a szükséges feltételrendszert, a mû -
köd tetés így az OEP és az önkormányza-
tok megoldatlan közös terhe maradt. Az
ön kormányzatoké a létesítmény, néme-
lyikük támogatást is ad a praxisoknak, de
ugyanakkor nincs igazán ráhatásuk a fel-
adatra, a személyek kiválasztására, a tes -
tü le tek nem is értenek ehhez. A megoldás
az lehetne, ha egy irányból, a biztosítótól
jönne a szakmai elvárás és a finanszírozás
is. Ebben az esetben ô mint polgármes ter
szívesen az orvos tulajdonába adná a ren-
de lôt is. Egy jól mûködô, korszerû egész -
ségbiztosítási rendszerben nem önkor-
mány zati feladat az egészségügyi alapel-
látás mûködtetése. Az egyesület által
meg fogalmazott feladatoknak forrás- és
lé tesítményigénye van, de a centralizáció
többletköltségére nincs pluszforrása az
önkormányzatoknak, mert nincs a rend-
szerben tartalék. 

Az önkormányzati szövetség partner
lenne a változtatásokhoz. Gémesi György
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ennek érdekében ajánlotta fel egy értekez -
let megszervezését, ahol a hét országos
ön kormányzati érdekszövetség vezetôi
szakpolitikusokkal, HGYE-vel, háziorvo -
sok kal, védônôkkel egyeztetve, egy elô ké -
szí tô munkaanyag alapján olyan közös ál-
láspontot munkálnának ki, amit a kormány
önkormányzati érdekegyeztetô fó ru ma és
a minisztérium felé közvetí te né nek, kérve
a törvényalkotási folyamat elin dí tását. 

Zongor Gábor szerint a felelôsség ol -
da láról is újra kell gondolni az ellátórend-
szer mûködését. Az önkormányzati fele -
lôs ség és a praxisok funkcionális privatizá-
ciója ugyanis szokatlan érdekeltségi viszo -
nyokat teremtett. Meg kellene vizsgálni,
hogy mely feladatokat kell önkormányzati
szinten, és melyeket állami szinten ellát ni.
Az egészségügyi ellátást az állam vállal ta
magára, törvény rögzíti: az ellá tás hoz
való hozzáférés alkotmányos jog. A rend-
szer legnagyobb kritikája az, hogy önkor-
mányzati közszolgáltatások széles körét
nem látják el az önkormányzatok. A leg-
nagyobb problémát abban látja, hogy
megoldatlan sok állampolgár ellá tá sa.
Ennek felelôsségében elsôdlegesen az
állam, de az önkormányzat és a szakma is
osztozik. A megoldásához el kell dönteni,
hogy kinek mi a felelôssége, feladata, és
garanciákat kellene a rendszerbe építeni.
A fejlesztésrôl Regionális Operatív Prog -
ramok alapján, ne pedig a minisztériu -
mokban döntsenek. Az egészségcent ru -
mo kat úgy kell elhelyezni, hogy a hát rá -
nyos térségekben élôk számára is meg kö -
ze líthetôek legyenek.

Konferenciánk második napján Póta
György, egyesületünk újonnan megvá -
lasz tott alelnöke leszögezte, hogy a házi -
or vosok nem ellenfeleink, és megismé tel te,
hogy ha nem teszünk semmit, kihalásos
alapon megszûnik a rendszerünk. Füredi
Gyula, az Országos Alapellátási Intézet
fôigazgató-helyettese, a minisztérium 
fôtanácsadója az elôzô nap szakmapoli-
tikai vitájához kapcsolódó korreferátu -
mában hangsúlyozta, hogy ha továbbra is
csak egymás között tárgyaljuk meg a kér -
dé se ket, és nem tudjuk érdekeinket a
döntés ho zók felé kanalizálni, akkor tény-
leg minden marad a régiben. Mindenki
számára nyilvánvaló, hogy az alapellátás
elérte telje sítôképességének határát. Az is
bebizo nyosodott, hogy kizárólag mennyi -
ségi fej lesztéssel nem léphetünk tovább.
A meg ol dás egyik eleme az lehet, hogy
szakítsunk a merev körzeti struktúrával, 
és engedjük meg a rugalmasabb megol -
dáso kat is. Az önkormányzati törvényt
sokan félreértik, az önkormányzatok is
csak a régi szisztémában tudnak gondol -
kodni.

Az önkormányzati törvény ugyanis azt
nem írja elô, hogy milyen konkrét formá -
ban kell gondoskodniuk a lakosságról.
Nincs elôírva az sem, hogy a tele pülé sek -
nek hány körzetet kell fenntartaniuk. Az
ön kormányzatoknak azonban ahhoz, hogy
a finanszírozást megkapják, térítésmente-
sen gondoskodniuk kell az alapellátás
feltételeirôl. Füredi doktor szerint a deg -
resszió negatív hatása is mérsékelhetô
lenne, ha az önkormányzatok körültekin-
tôbben hoznák létre a körzeteket. A hát rá-
nyos helyzetû települések számára csa -
pást jelentett a hatásköri törvény módo sí -
tá sa is. Így ugyanis egy kapacitással ren-
del kezô önkormányzat elháríthatja a kapa-
citással nem rendelkezô kérését. Mód nyílt
arra, hogy a több településre kiterje dô
háziorvosi körzetekbôl és az ügye le tek bôl
a domináns települések kizárják a sze -
gényebb, kisebb létszámú települé se ket. 

A tartósan betöltetlen praxisok ellá tá -
sá ra az OALI által szervezett praxisprog -
ram bebizonyította, hogy az orvosok na -
gyobb biztonságot igényelnének az önkor -
mányzatokkal szemben. Tapasztalat az is,
hogy hagyni kell az önkormányzatok kü -
lönbözô megoldásait, ha azok megfe le -
lôek és a lakosság megelégedésével ta lál -
koznak. Például 4–5 különbözô körze tet
két háziorvos is elláthatna. Miért nem
hagyjuk ezeket a kollégákat az összevont
körzetek egész területére kiterjedô felelô s-
séggel dolgozni? Ezt a háziorvos és a gyer -
mekorvos együttmûködésében is meg le -
het ne valósítani, és aztán az elvégzett
mun ka arányában lehetne osztozni a for-
rá sokon. 

Az is egyértelmû, hogy nem kell min-
den fa lu ba háziorvos vagy gyermekorvos.
Füredi Gyula elmondta még, hogy a 

200–300 lé lek számú körzetek össze vo ná -
sára, a vállal kozások fejlesztésére léteznek
uniós pályázatok, és a jövôben még hitel-
prog ra mot is indítanak.

Füredi Gyula kifejtette, hogy a mûköd -
te tési jog területén is ki vagyunk szolgál-
tatva az önkormányzatoknak, mert az ön -
kormányzati törvény módosítása nélkül
kö tötték a praxisokhoz a mûködtetési jo -
got. Ezt a vagyoni értékû jogot nem le het
egy tollvonással megszüntetni, úgy tûnik
azonban, hogy lassan megérik a helyzet 
a praxisjog önkormányzatoktól való elvé -
te lére. A praxisalapra vonatkozóan 2004-
ben az Országos Alapellátási Intézet, az
OEP, és a Kamara kidolgozott egy kon-
cessziós jellegû konstrukciót, amely most
újra elôtérbe kerül. E tervezet szerint an -
nak megítélése, hogy az adott területen
hány mûködtetési jogot adhatnak ki, és
azt ki kaphatná meg, egy olyan grémium
feladata lenne, amelyben a doktorok, az
ÁNTSZ, a finanszírozó és az önkormány -
zat képviselôi vennének részt. 

Véleménye szerint elengedhetetlen,
hogy végre szakmai egyetértés alakuljon
ki a vitatott kérdésekben is, és mûkö dô ké -
pes javaslatot tegyünk a döntéshozók
asz talára.

KÁLMÁN MIHÁLY

A konferencia keretében 
Kupa Mihály tartott
elôadást a gazdasági 

válság okairól 



Szakfelügyeleti adatok
2008. december 5-én országos gyer-
mekgyógyá szati szakfelügyelôi érte -
kez letet tartottak. Az alábbiakban az
országos házi gyermekorvos és a
neonatológia, csecsemô- és gyermek -
gyógyászat or szá gos szakfelügyelô
fôorvosának adataiból idézünk.

ALAPELLÁTÁS
(Forrás: Dr. Kovács Julianna, országos há zi
gyermekorvos szakfelügyelô)
A szakfelügyelet feladata: a gyógyítás,
a gondozás, a rehabilítáció, az orvosi szak -
véleményezés szakszerûségének, eredmé -
nyességének, minôségének, az egész ség -
ügyi jogszabályok, szakmai irányelvek,
pro tokollok és módszertani levelek elôírá-
sainak, végrehajtásának vizsgálata, a szük -
séges személyi és tárgyi feltételeknek, 
a be tegbeutalás gyakorlatának, az ügye -
le ti-készenléti ellátásnak az ellenôrzése. 
Alapellátó szolgálatok: 1580 házi gyer -
mekorvosi praxis: 1540 területi ellátási
kötelezettséggel, 40 területi ellátási köte -

le zettség nélkül. 19 gyermekorvosi praxis
tartósan betöltetlen. A gyermeket ellátó
3100 praxisból 1520 vegyes praxis. 292
fôállású iskolaorvos van. 
Informatikai ellátottság
33 házi gyermekorvosnak nincs elektroni -
kus beteg-nyilvántartási rendszere. A há zi  -
or vosok 71%-ának, a házi gyermekorvo -
sok 51%-ának van internet-hozzá fé ré se. 
Forgalmi adatok
2007-ben betegrendelésen jelentkezett 
9 661 950, tanácsadáson 1149 565 gyer -
mek. 332294 preventív látogatás, 516 452
beteglátogatás, összesen 11 660 261 or -
vos– beteg találkozás történt. Szakrende -
lésre 1 130 439, fekvôbeteg-gyógy in té zet -
be 50 538 gyermeket utaltak. Fekvôbe teg-
gyógyintézetben 77338 gyer meket kezel-
tek.
Beutalási rend 
Nem kell beutaló: bôrgyógyászatra, nô-
gyógyászatra, urológiára, pszichiátriára,
addiktológiára, fül-orr-gégészetre, sze -
mé szetre, sebészetre, traumatológiára. 

Akkor sem kell, ha a beteg valamely tb-
ellátásra, szociális juttatás/kedvezmény
igénybevételére vonatkozó igazolás/szak -
vélemény kiállítása végett keres fel szakel-
lá tást (pl. szakorvosi igazolás magasabb
összegû családi pótlékhoz), és amennyi -
ben az egyszer már beutalt betegnek is-
mé telten járóbeteg-szakellátásra van
szük sége (kontrollra visszahívott beteg). 

Beutaló kell azokra a szakrendelésekre
is, amelyek ugyan valamely beutaló nélkül
is felkereshetô szakma szakrendeléséhez
tartoznak, de az adott szakrendelés csak
külön ráépített szakképesítéssel látható
el. Pl. fül-orr-gégészet beutalónélküli, de
az audiológia már nem.

Egyetlen beutalónak sincs idôbeli érvé -
nyes sége sem a vizsgálatra való idôpont -
kérés, sem az azt követô vizsgálatra való
je lentkezés vonatkozásában – tehát az
idô közben „réginek” minôsített beutaló
he lyett új beutaló kérése a szakellátóhe-
lyen jogellenes.

FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS
(Forrás: Dr. Mészáros József, a neonatoló-
gia, csecsemô- és gyermek gyógyászat or -
szá gos szakfelügyelô fôorvosa) 
A gyermekgyógyászati aktív ágyak
változása
2004-ben 5975, 2007-ben 3754 aktív
ágy volt. 65 gyermekosztály mûködött
kö zülük 35 súlyponti kórházban, 30 te -
rületi kórházban. A fôvárosban 5, vidéken

6 szülészeti osztály mûködik gyermekgyó-
gyászati háttér nélkül.

12 súlyponti gyermekosztály szorul
meg erôsítésre, mert több szempontból
sem felelnek meg a minimumfelté te lek -
nek. A ráépített szakmákban egyes me -
gyék ben kritikus a szakorvoshiány.  A me -
gyei kórházak gyermekosztályainak szak -
embermegtartó képessége minimálisra
csökkent. Jelentôs orvoshiány van 17 vá -
ro si kórház gyermekosztályán, ezekben az
ügyeleti ellátást önállóan nem tudják
meg oldani. 

Általános vélemény: a szerkezetátala kí -
tás megrekedt az ágyszámcsökkentésnél.
Az alapellátással való kapcsolat sürgôs
rendezése nélkül javulás nem várható.

A perinatalis eredményeket befolyá-
soló szülészeti anomáliák 
Gyakorlatilag megszûnt a prekoncepcio -
nális gondozás, az alapellátásban elégte-
le nül mûködik a terhesgondozás. A pre-
na tális diagnosztika (pl. genetikai tanács  -
adás) elégtelen, nôtt a magzati fejlôdési6

Csecsemôhalálozás, 2007 ‰

Veszprém m. 3,08

Békés m. 3,28

Hajdú-Bihar m. 3,57

Zala m. 4,16

Budapest 4,44

Gyôr-Moson-Sopron m. 4,76

Tolna m. 4,76

Jász-Nagykun-Szolnok m. 5,19

Csongrád m. 5,19

Nógrád m. 5,41

Baranya m. 5,41

Pest m. 5,62

Magyarország  5,89

Bács-Kiskun m. 6,06

Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 6,40

Heves m. 6,66

Somogy m. 7,02

Fejér m. 7,32

Komárom-Esztergom m. 8,33

Vas m. 8,88

Borsod-Abaúj-Zemplén m. 12,24

Csecsemôhalálozás 
(1000 élveszülésre)

Forrás Eurostat (NewCronos Database)

2002 2006
Belgium 4,4 3,7
Bulgária 13,3 9,7
Csehország 4,1 3,3
Dánia 4,4 3,8
Németország 4,2 3,8
Észtország 5,7 4,4
Irország 5,1 3,7
Görögország 5,1 3,7
Spanyolország 4,1 3,8
Franciaország 5,2 4
Olaszország 4,3 3,9
Ciprus 4,7 3,1
Lettország 9,8 7,6
Litvánia 7,9 6,8
Luxemburg 5,1 2,5
Magyarország 7,2 5,7
Málta 5,9 3,6
Hollandia 5 4,4
Ausztria 4,1 3,6
Lengyelország 7,5 6
Portugália 5 3,3
Románia 17,3 13,9
Szlovénia 3,8 3,4
Szlovákia 7,6 6,6
Finnország 3 2,8
Svédország 3,3 2,8
Nagy-Brittania 5,2
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rendellenességek és a halvaszülések szá -
ma. A szülészeti és neonatológiai osztá-
lyok épület-, személyi és eszközellátott sá -
ga nem felel meg a minimumfelté te lek -
nek. Az in utero szállítás elve nem valósul
meg a szükséges mértékben. Az újszülött -
osztályok gyermekorvosi ellátása több 
ese t ben bizonytalan.

A csecsemôhalálozás Kelet-Magyaror -
szá gon 6,39‰, Nyugat-Magyarországon
6,45‰ Közép-Magyarországon 5,03‰,
Budapesten 4,4‰. Az átlagosan 5,9‰-
es csecsemôhalálozás 65 százaléka a peri-
natális idôszakban fordul elô. Az 1500 g-
nál alacsonyabb súllyal születettek közül
kerül ki az egy éven belül meghalt csecse -
môk 45 százaléka. A megindult kora szü -
lé sek ellátásának kritikus pontja az in ute ro
szállítás, a szteroid-profilaxis, a tocolysis,
az antibiotikus terápia elégtelensége. Míg
az Egyesült Államokban a koraszülöttek
90 százaléka, Magyarországon csak az 50
százalékuk részesül megelôzô szteroid-
kezelésben.

Az ÁNTSZ nyilvántartása szerint 2008. 
október 1. és december 16. között 97 310
gyer mek, azaz az oltásra jogosultak
53,6%-a kapott az életkorának megfelelô
oltási séma szerint pneumococcus elleni
védôoltást, amelyhez az orvosok 113 690
adag oltó anyagot használtak fel.

81 641 kisgyermek egy oltásban,14 958 
fô két oltásban, míg 711 gyermek három
oltásban részült. A legtöbb vé dô oltást –
az összes 30,3%-át – Budapesten és Pest
megyében adták be. 

Az oltásra jogosult csecsemôknél és kis -
gyermekeknél az át ol tott ság aránya So -
mogy megyében volt a legmagasabb
(71,8%), de Baranya, Gyôr-Moson-Sop -
ron, Jász-Nagykun-Szolnok és Tol na me -
gyé ben is jelentôsen meghaladta az or -
szá gos átlagot.

Az átoltottságot számos tényezô be-
folyásolta. Ezek közül a leg fontosabb az
volt, hogy az adott területen/praxisban
mennyi ol tóanyag állt rendelkezésre, és
az oltóorvos hogyan tudta ütemez ni és
szervezni az oltásokat. 

Az oltandók körének végleges meg ha -
tá rozása csak szeptember végén történt
meg, és a tervezettnél lényegesen nagyobb
arányban igényelték a szülôk az oltást, így
az oltóorvosok nem tudták minden jelent -
kezônél megkezdeni az oltásokat. Két hó -

nap kevés volt ahhoz, hogy a jelentkezô
oltóanyagigény kie lé gí té sé hez szükséges
oltóanyag-mennyiség azonnal beszerez -
hetô le gyen egy olyan piacról, ahol a gyár -
tás tervszerûen történik és a ka pacitáso -
kat évekre elôre lekötik. A 2009–2010.
évre szükséges ol tóanyag-mennyiség biz-
tosításához a közbeszerzési eljárás le zá -
rult, a szállítási szerzôdéseket a magyar -
or szági forgalmazóval megkötötték. 

A december 15-ig elvégzett több mint
100 000 pneumococcus elleni oltás azt
bizonyítja, hogy mind a háziorvosok, mind
a szü lôk kedvezôen fogadták az oltási
programot.

K. F.

Forrás: Országos Epidemiológiai Központ. Tájékoztatás 
a pneumococcus elleni oltási prog ram teljesítésérôl. Epinfo
2008; 50: 581-584.

Öndicséret

A 2008. október 1. és 2008. december 16. között térítésmentesen bizto sí tott pneumococcus elleni oltások
számának területi megoszlása (N=113 690)
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Közös gond

Amint az lassan már köztudott, az
Európai Gyermekgyógyászati Akadé -
mia (EAP) mindig Brüsszelben tartja
éves közgyûlését. Az EAP célja a gyer-
mek el látás európai összefogása, ez zel
is se gítve a tagállamok közös gond -
jai nak megoldását. Tevékeny sé gét,
gon d  jait 2007-ben a nemzeti gyer-
mek orvos-társaságok elnökei elôtt,
2008 decemberében a szubspeciali -
tások európai szervezeteinek veze tôi
számára foglalta össze. Megle pe tés
volt számomra, hogy az EAP ta va szi
ülésén szûkebb körben elhangzott,
az alapellátás európai gondjait ösz -
sze fogó beszámolóm után most az
akadémia minden vezetôje az alapel-
lá tás háttérbe szorítottságára hívta
fel a figyelmet. Ennek ellenére sem
ál  lítom, hogy a jól összeszedett, tar-
tal mas gondolatok értô vagy leg -
alább együtt érzô fülekre találtak
vol na.

Vezetô uniós országokban és Európa to -
vábbi jelentôs államaiban nincs gyermek -
orvosi alapellátás, ahol azonban van, ott
egymással konkurál háziorvos és házi gyer-
mekorvos a gyerekért. A többi orvosi szak-
területhez képest alulfinanszírozott gyer-
mekgyógyászaton belül is kisebb jövedel -
mû alapellátóknak a tömegellátás miatt
általában nincs elég idejük betegeikre, és
sok gondot hordoz a gyerekek munka -
idôn túli (ügyeleti) ellátása. Általánosság-
ban jellemzô, hogy az egészségpolitika
sehol nem támogatja a gyermekek gyer-
mek orvosi alapellátását. – Így foglalta
össze a területi gyermekellátás generális
gondjait Maximilian Zach, az EAP elnöke.

Növekvô ellentétek feszülnek a klinikusok
és alapellátók között, erôtlen az ér dek -
képviselet, a tudományos szervezetek
nem foglalkoznak a primer ellátás problé -
máival. Francis Mimouni, az Izraeli Gyer-
mekorvostársaság korábbi elnöke mind -
ezt úgy kommentálta, hogy a klinikusok
prominens képviselôinek elitista szemlé le -
te vezetett a kialakult helyzethez.

Diego van Esso, az EAP alapellátási ta -
go  zatának vezetôje elôadásában elmond -
ta, hogy alig jelenik meg publikáció az
alapellátásból, annak ellenére, hogy az
európai gyermekorvosok 40 százaléka –
több mint 33 000 orvos – az alapellátás-
ban dolgozik. Hiányoznak a tudományos
közlemények, márpedig 90 millió gyer-
mek ellátása bôven nyújtana erre lehe tô -
sé get. Emiatt támogatja az EAP azt a spa -
nyol-olasz-ír-izraeli-német javaslatot, hogy
amerikai mintára hozzák létre a Euro pe an
Paediatric Research in Office Settings
(EPROS) hálózatát. Ennek lesz majd fel-
ada ta az alapellátás lehetôségein belül
vé gez hetô multinacionális vizsgálatok
össze  fogása. A kutatás morbiditási, de-
mográfiai, statisztikai, szervezési kérdé -
sekre terjed ki, és országonként 10–15 ér -
deklôdô aktív részvételére számítanak.

Patricia Hamilton, az EAP alelnöke, a Royal
College of Paediatrics and Child Health el-
nöke arra figyelmeztetett, hogy az unión
belüli szabad munkaerô-áramlás nyomán
nyilvánvalóvá vált a szakképzés hetero-
genitása. Az eltérô tudásszintnek nem-
csak az az oka, hogy míg például Gö rög -
országban négy, addig Nagy-Britanniá -
ban nyolc évig tart a szakképzés, de a

kép zési és vizsgakövetelmények is eltér -
nek egymástól. Az ellátás javításának igé -
nye kikényszeríti az egységes oktatási és
vizsgáztatási rendszerû, 3 éves poszt-
gra duális törzsképzést a további 2 éves
(nephrologiai, pulmonológiai stb., illetve
alapellátási) szakirányú képzéssel. 

Alfred Tenore, az European Board of
Paediatrics (EBP) olasz elnöke szerint mind -
ez elképzelhetetlen az oktatócentrumok
központi, „vizitációt” követô uniós akredi -
tációja nélkül. Az oktatók képzését segítô
kétkötetes angol Mastercourse „Európá -
ra” adaptált változatának elkészítéséhez
önkéntes lektorokat várnak. A professzor
szerint jól jellemzi azt, hogy egy adott
ország mit vár el kiképzett gyermekorvo -
sá tól az, hogy hány lakosra jut egy gyer-
mekorvos. Görögországban 3000-re, az
Egyesült Királyságban 53 600-ra.

Jose Ramet, az EAP fôtitkára nemcsak
arra hívta fel a figyelmet, hogy az EAP-on
belül is alulreprezentált az alapellátás,
hanem arra is, hogy a problémák fel-
so rolá sán túl a megoldásra már nem 
jut erô. Több munkaképes kollégára 
lenne szükség, ezért is tették nyílttá 
az eddig zárt EAP-tagságot. Korábban
ugyanis csak de le gált tagjai lehettek az
akadémiának, most azonban évenként 
80 eurós tagsági díj ellenében minden 
gyermekorvost várnak(!) a szervezetbe:
(www.eapaediatrics.eu). Aki belép, az
részt vehet a wor king group-ok szer te -
ágazó mun ká já ban és hoz záférhet az EAP
lapjához, a British Me di cal Journal gon-
do zásában megjele nô Archives of Disea -
ses in Childhood színvonalas példányai-
hoz is.

KÁDÁR FERENC

Diego van Esso Alfred Tenore

Patricia Hamilton
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A HGYE 2008. november 13-án
megválasztott vezetôsége

ELNÖK
DR. HUSZÁR ANDRÁS
1973-ban végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A váci kórház gyermekosztályáról 1977-ben
szak vizsgáztam. 1978 óta Budapesten, a VIII. kerületben dolgozom. 1997-ben iskola-egész ségtan és ifjú ság -
vé delem szakvizsgát tettem, 1999-ben az ELTE Jogi Továbbképzô Intézetében jogi szakoklevelet szereztem. 
A HGYE alapításától a szervezet elnöke vagyok. 1997 óta a Gyermekgyó gyászati Szakmai Kollégium kooptált,
2001-tôl a Háziorvostani Szakmai Kollégium választott tagja vagyok. Az Országos Alapellátási Intézetben a gyer -
mekgyógyászati kérdések felelôse vagyok. 

ALELNÖKÖK
DR. KÁLMÁN MIHÁLY
1972-ben végeztem Budapesten, azóta gyermekorvosként dolgozom: 11 évig a kórházi, 25 éve pe dig a te rü -
le ti gyermekellátásban. Munkahelyeim: Szentesi Megyei Kórház Gyermekosztály, Újpesti Kór ház Gyermek osz -
tály, Madarász utcai Gyermekkórház. Az egyesület alapító tagja, a szakmai mun ká ért felelôs alelnöke, a Hírvivô
egyik szerkesztôje vagyok. 2000-ben az MGYT fôtitkárhelyettesévé választottak. 2006 óta vagyok a fôváros 
gyer mekalapellátási szakfelügyelô fôorvosa. Hat éve képviselem az alapellátást az Országos Oltási Tanácsadó
Tes tületben. A Háziorvostani Szakmai Kollégium gyer mekgyógyászati szakcsoportjának tagja vagyok. Az egye -
sü   let országos konferenciái mellett tovább képzô tanfolyamokat szervezek. Több cikkem jelent meg szakmai
lapok ban, rendszeresen tartok elôadásokat az MGYT és a HGYE konferenciáin. 2007-ben Bókay-díjban része -
sí tett a Magyar Gyermek orvosok Társasága. 

DR. PÓTA GYÖRGY
1983-ban végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A diploma megszerzése után a Heim Pál Gyer-
mekkórházba kerültem. 1988 áprilisában szakvizsgáztam, azóta dolgozom Csepelen körzeti gyermekorvos -
ként. 1998 óta bizottsági tagként, 2001-tôl 2004-ig az Ellenôrzô Bizottság elnö keként, 2004-tôl vezetôségi
tag ként veszek részt a HGYE vezetôségének munkájában, a „rendez vény szervezô” csapat tagja vagyok. 
Novem berben választottak meg az egyesület alelnökévé.

A VEZETÔSÉG TAGJAI
DR. BENEDEK LÁSZLÓ
1974-ben végeztem Budapesten. Szakvizsgáig a karcagi kórház újszülött-, gyermek- és fertôzôosz tá lyain dol-
goz tam. 1978 óta vagyok Százhalombattán gyermekorvos, több mint hét évig voltam a Városi Egészségügyi
In tézmény igazgatója, a Városi Vöröskereszt Szervezet elnöke. A rendszerváltás óta vagyok tagja a városi
képviselôtestület környezetvédelemmel, egészségügyi kérdésekkel foglal ko zó bizottságainak. Régóta foglalkoz-
tat a környezeti ártalmak betegségekkel való összefüggése, ez vezetett az országos méretekben második leg-
na gyobb környezetepidemiológiai vizsgálat elvég zé sé hez Százhalombattán. Ennek eredményeirôl számos
elôadás és publikáció készült, elôsegítve, hogy a város környezetszennyezését a felelôsök jelentôs mértékben
csök kentették. 2002. évi polgár mes ter ré választásomig az Orvosi Kamara Érdi Területi Szervezetének elnökhe-
lyet tese, több városi egyesület vezetôségi tagja voltam. Tagja vagyok a Pest Megyei Kamara Etikai, négy éve
pedig a HGYE jogi bizottságának. Ez év novemberében a HGYE vezetôségi tagjává választottak.

DR. BÉNYI ZSOLT
1975-ben Budapesten fejeztem be orvosi tanulmányaimat. Két évig a Szent János Kórházban, majd 
3 évig az Apáthy István kórházban dolgoztam. 1980-as szakvizsgám óta a XVII. kerületben dolgozom házi gyer -
mekorvosként. Kerületünk önkormányzatában a harmadik ciklusomat töltöm, ahol az egész ségügyi bizottság
elnökeként tevékenykedem. Hetedik éve vagyok az egyesület vezetôségének tagja. 
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DR. DOLOWSCHIÁK ANNAMÁRIA
Szegeden szereztem 1976-ban diplomát. 1987-ben csecsemô- és gyermekgyógyászati, 1998-ban iskola-
egész ségtan és ifjúságvédelmi szakvizsgát tettem. 12 évig a Budai Gyermekkórházban dolgoztam, majd 2 évig
Érden voltam körzeti gyermekorvos és 1 évig Budapesten ifjúsági orvos. 1993 óta vagyok a XII. kerületben házi
gyer mekorvos. A HGYE alapító tagja vagyok. 1998 óta dolgozom a veze tôségben, elsôsorban a konferenciák
szer vezésében, a megyei összekötôkkel való kapcsolattartásban veszek részt. A MOK HOSZ országos és buda -
pes ti vezetôségének is tagja vagyok. 

DR. HÓBOR MIKLÓS
1983-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1983-tól 1995-ig a Zala Megyei Kórház G yer  mek -
osz tályán dolgoztam. 1987-ben gyermekgyógyászatból, 1992-ben nephrologiából szakvizsgáztam. 12 év
alatt az osztály minden részlegén tevékenykedtem, a gyermek- és az intenzív részlegen ve zetôként is. Több köz-
le ményem jelent meg nephrologiai témakörben, számos elôadást is tartottam. Tagja vagyok az Európai Gyer-
mek nephrologus Társaságnak. 1995 óta dolgozom egy zala eger szegi gyermekpraxisban. 2004 óta vagyok
vezetôségi tag. 

DR. JÓZSA LAJOS
1982-ben végeztem a DOTE-n. Debrecenben a megyei kórház gyermekosztályán dolgoztam a szak vizs gáig.
1987-tôl házi gyermekorvosként dolgozom Hajdúböszörményben. 1997-ben iskola -egész ség tan és ifjú ság vé -
de lem szakvizsgát tettem. 1995-tôl szakfelügyelô fôorvos vagyok, 2000-tôl a DE OEC oktatópraxisaként részt
veszek a rezidensképzésben. Több szaklapban jelentek meg cikkeim, tudományos konferenciákon több téma -
kör ben elôadások és poszterek kerültek bemutatásra. 8 éve a HGYE vezetôségében, a finanszírozási bizottság
el nökeként, majd a képzési, tudományos bizottság elnökeként tevékenykedtem. Jelenleg vezetôségi tagként
lá tom el feladatomat.

DR. KÁDÁR FERENC
1972-ben Budapesten végeztem, 12 évig dolgoztam a Madarász utcai Gyermekkórházban. 25 éve dol gozom
a fôváros XIII. kerületének egyik körzetében, kerületi szakfôorvos vagyok. Alapításától 9 éven át a HGYE alel-
nöke voltam, azóta vezetôségi tagként veszek részt a konferenciák szer ve zé sé ben, az egyesület mûködésének
biztosításában, a napi teendôk intézésében. Egyik szerkesztôje vagyok a Hírvivônek, képviselem a hazai gyer-
mek-alapellátást az Európai Gyermekgyógyászati Aka dé mi ában, a területen dolgozó gyermekorvosok európai
szervezetének végrehajtó bizottsági tagja vagyok. 

DR. MUZSAY GÉZA
A Semmelweis Egyetemen 1986-ban szereztem orvosi diplomát. 1991-ig a gyôri Petz Aladár Megyei Kórház
koraszülött-, csecsemô- és gyermekosztályán dolgoztam, akkor szakvizsgáztam. Azóta vagyok házi gyermekor-
vos Gyôrben. Szakmai irányításommal készült el egy, az iskolaorvosok munkáját segítô számítógépes program.
Részt veszek a megyei önkormányzat gyermekvédelmi központjának munkájában és a gyermekorvosi rendelôk
várójában vetített felvilágosító filmek készítésében. 2006 óta Gyôr-Moson-Sopron megye szakfelügyelô fôor-
vosa vagyok. 2007-ben választottak a Gyôri Háziorvosok Ügyelete Kht. ügyvezetôjévé. Alakulásától tagja
vagyok a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, kezdetben több cikluson át küldöttként, 2005-tôl a jogi 
bizottság tagjaként vettem részt a vezetôség munkájában, 2008. novembere óta vagyok vezetôségi tag. 

DR. PAPP BÉLA
1973-ban Debrecenben diplomáztam. 1977-ben szakvizsgáztam, azóta vagyok – egy 5 éves líbiai „külszol-
gálat”-tól eltekintve – házi gyermekorvos Veszprémben, ahol a megyei szakfelügyelô fôorvosi feladatokat is el-
látom. Megalakulása óta vezetôségi tagja vagyok a HGYE-nek, dolgozom a MOK területi szervezetének elnök-
ségében is. 



AZ ELLENÔRZÔ BIZOTTSÁG TAGJAI
DR. NELHÜBEL ÁGOSTON
1977-ben szereztem diplomát a budapesti egyetemen. 1982-ben szakvizsgáztam. Elôször az Apáthy István
Gyermekkórházban, majd 1984 és 85 között az I. sz. Gyermekklinika csecsemôosztályán tanársegédként dolgoz -
tam. 1985 óta vagyok jelenlegi munkahelyemen, Budapest II. kerületében. 1998-ban kollegiális vezetôi felada-
tokkal bíztak meg. A HGYE-nek megalakulása óta tagja vagyok, évekig budapesti összekötôként és küldöttként
dolgoztam. 2005-ben választottak meg az ellenôrzô bizottság elnökévé. 

DR. SZÉLL JÁNOS
Érettségi után 3 éven át mentôápolóként dolgoztam Tolna megye mentôállomásain. Diplomámat 1984-ben
kap tam a pécsi egyetemen. Zalaegerszegen szakvizsgáztam 1988-ban, majd Lentiben lettem körzeti gyermek -
or vos. Néhány éves felsôörsi kitérô után 1997 óta dolgozom Sümegen, ahol egy gyermekorvosi szakrendelés,
az MSzSz, és a környéket is ellátó „vegyes” ügyelet feladataiban is részt veszek. Rendszeresen ügyelek a keszt -
helyi kórház gyermekosztályán. Néhány éve a Tapolca–Sümegi térség házi gyermekorvosi szakfelügyelô fôorvo si
posztját is betöltöm. Két ciklusban voltam vezetôje a HGYE jogi, szakmapolitikai és etikai bizottságnak, most
másodszor választottak meg az ellenôrzô bizottság tagjává. A MOK Veszprém megyei szervezetének ve ze tô sé gi
tagja vagyok. Feladatomnak tekintem a kisvárosi és falusi környezetben, vegyes praxisok mellett mû kö dô gyer-
mekorvos kollégák érdekeinek képviseletét.

DR. SZTANÓ GABRIELLA
1992-ben végeztem Budapesten. Egy évig a Törökbálinti Tüdôgyógyintézet Gyermekpulmonológiai osztályán,
majd a Bethesda Gyermekkórházban dolgoztam, innen szakvizsgáztam. 7 éve Gyôrben élek. Néhány évig egy
gyógyszercégnél dolgoztam, majd marketingtanulmányokat folytattam. 2003 ôsze óta Gyôr-Révfalu házi 
gyer mekorvosa vagyok. 2004-tôl a HGYE ellenôrzô bizottságának tagjává választottak. 

AZ ORVOS-SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI
DR. HORZSA ÉVA
1991-ben diplomáztam a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. Szakvizsgáig a dombóvári kórházban, majd
1995-óta a budapesti Szent Margit Kórház Általános és Intenzív Újszülött osztályán dolgoztam. 2000-ben
neonatológia szakvizsgát tettem. 2003-tól Budapest IV. kerületében dolgozom házi gyermekorvosként. 2008
novemberében választottak a HGYE bizottsági tagjává.

DR. KOLLÁR LÁSZLÓ
1989-ben a Semmelweis Egyetemen végeztem, 1993-ig a Bethesda Gyermekkórházban dolgoztam. 1999-ig 
a Szent László Kórház Csecsemô- és Gyermekintenzív Osztályán súlyos, életveszélyes betegek ellátásával fog lal -
koz tam, 1998-ban gyermekgyógyászatból, 2001-ben aneszteziológia-intenzív terápiából szakvizsgát tettem.
Részt  vettem szakápolók, orvosok, gyermekgyógyász szakorvosok, intenzív-aneszteziológus szakorvosok
képzésében. A Haemobil Kht. munkatársaként 1999 és 2003 között extracorporalis technikát igénylô akut
betegek helyszíni ellátásában vettem részt. Szakértôként több száz gyermek- és több ezer felnôttbetegnél
végeztem a regionális kórház intenzív osztályán akut plazmaferezist, hemodialízist, hemoperfúziós, hemofilt-
rációs vagy ultrafiltrációs kezelést. 2003 óta házi gyermekorvosként dolgozom Csobánkán.
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DR. PETÔ GABRIELLA
1995-ben végeztem Debrecenben, két évig a sátoraljaújhelyi kórház belgyógyászatán, majd az ottani gyer-
mekosztályon, 2002-tôl pedig a miskolci GYEK-ben dolgoztam. 2003-ban szakvizsgáztam. 2005-tôl vagyok
házi gyermekorvos Tiszaújvárosban. 2007-ben jogi szakoklevelet szereztem. 2008-ban választottak a HGYE
szakmai bizottságának tagjává. 

AZ OPERATÍV BIZOTTSÁG TAGJAI
DR. GYIMES ZSÓFIA
1979-ben diplomáztam Debrecenben. 1984-ig, a szakvizsga megszerzéséig a miskolci Gyermek egész ség ügyi
Központban dolgoztam, azóta, több mint 20 éve, Tiszaújvárosban vagyok házi gyermekorvos. 7 éve neveztek
ki városi szakfôorvosnak. Az MSzSz orvosaként részt vettem a vidéki gyermekek preven tív ellátásában. 
Cholnoky professzor elnöksége idején 4 éven át a Csecsemô- és Gyermekgyógyá szati Szakmai Kollégium tagja
voltam, az alapellátást képviseltem. 2004-ben a szakmai kollégium mellett mûködô házi gyermekorvosi szak-
csoport tagjává választottak. Az egyesület alapító tagja vagyok, megalakulástól kezdve vezetôségi tag voltam.
2008-ban újrajelölésemet nem kértem, a vezetôség fia talítását fontosnak tartom. Bizottsági tagként 
a munkacsapat tagja maradok, s lehetôségeimnek megfelelôen dolgozom tovább a házi gyermekorvosok
érdekében.

DR. KOVÁCS JULIANNA
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1980-ban Népköztársasági ösztöndíjasként végeztem. Elôször a
Kiskunhalasi, majd a Makói Kórház Gyermekosztályán dolgoztam. 1984-ben csecsemô- és gyermekgyó -
gyászatból, 1995-ben iskola-egészségtan és ifjúságvédelembôl szakvizsgáztam. 1988-tól Zsombó-Bordány-
Szatymaz körzeti gyermekorvosa, majd 2000-tôl csak Bordány község házi gyermekorvosa vagyok. 1995 óta
Szeged város és környéke szakfelügyelôi teendôit is ellátom. 2001-tôl az Országos Alapellátási Intézetben
munkatársként dolgoztam. A területi-falusi és a kórházon kívüli sürgôsségi-ügyeleti gyermekellátással kapcso-
latos szakmai munkáimról tudományos publikációkban számoltam be, és számos hazai konferencián elôadá-
sokat tartottam. 1997-ben egy nemzetközi „Mentor Training Course”-t végeztem, és azóta folyamatosan az
egyetem graduális és posztgraduális képzésében veszek részt. 2004-tôl a Háziorvostani Szakmai Kollégium
házi gyermekorvosi szakcsoportjának tagja ként a kollégiumi munkába is bekapcsolódom. 2005 ôszétôl a házi
gyermekorvoslás országos szakfelügyeletét látom el. A HGYE-nek egyik alapító tagja és megalakulása óta a
vezetôség munkájának folyamatos részese vagyok.

DR. PÁTRI LÁSZLÓ
A Pécsi Orvosegyetemen diplomáztam 1993-ban, majd a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermek -
kórházban kezdtem dolgozni. 1998-ban szakvizsgáztam, a gyermekkórházban Sulyok Endre profe sszor úr
irányításával végzett testösszetétel-vizsgálatainkért a Magyar Gyermekorvosok Társasága Petényi Géza-díjjal
tüntetett ki. Több nemzetközi kongresszuson való részvétel, illetve tanulmányút mellett a délszláv háborút
követôen oktattam Bosznia-Hercegovinában. A komlói gyermekosztályon eltöltött néhány év után 2005 ele-
jétôl dolgozom házi gyermekorvosként Pécsett. 2008-ban sze rez tem a Pécsi Tudományegyetemen okleveles
közgazdadiplomát. Negyedik éve tevékenykedem az egye tem Családorvostani Intézetének mentoraként.
2007-ben a területünkön dolgozó kollégák érdekvédelmét, továbbképzéseit szolgáló Pécsi Pediater Érdek vé del -
mi Egyesület elnökévé választottak. 2006 óta látom el Pécs és környéke házi gyermekorvos szakfelügyelôi fela-
da tait, 2008 végén neveztek ki Baranya megyei szakfelügyelôvé. 2008. november óta vagyok a HGYE operatív
bizottságának tagja. 

AZ EGYESÜLET TITKÁRA
FEKETE ÉVA
Az Egészségügyi Fôiskola elvégzése után 13 évig dolgoztam védônôként a XIII. kerületben. 1999-ben
szereztem másoddiplomát egészségügyi menedzserképzô szakon. Részt vettem a HGYE szerve zé -
sé ben, melynek kezdetben mellékállású, 2005 óta fôállású titkára vagyok.
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A modellkísérletek eredményei sze -
rint a HPV 16-os és 18-as típusa ese -
tén egyaránt fennállhat a CervarixTM

által indukált immunválasz legalább
20 éven át 

A nemi szervek fertôzéseinek és daga na -
ta inak kutatásával foglalkozó európai szer -
vezet, az EUROGIN (European Research
Organisation on Genital Infection and
Neoplasia) éves kongresszusán, Nizzában
2008 novemberében bejelentették annak
a három modellkísérletnek az eredmé -
nyeit, amelyek szerint a GlaxoSmithKline
hu mán papillomavírus (HPV) elleni vak ci -
ná jával, a CervarixTM -szal beoltott fiatal
nôk tartós, legalább 20 éves immunválasz
kialakulására számíthatnak a HPV két leg-
gyakrabban rákot okozó típusával, a 16-os
és a 18-as típussal szemben.1,2

A három matematikai modell megbíz -
ható és reprodukálható adatokat szolgál-
tat a HPV 16-os és 18-as típusok elleni an-
titestszintek hosszú távú fennmara dá sá -
nak elôrejelzéséhez. Mindhárom modell
azt mutatta, hogy a HPV 16-os és 18-as
típusa elleni antitestek CervarixTM által in-
dukált szintje 20 éven keresztül szigni fi -
káns mértékben meg fogja haladni azt a
kon centrációt, amely a természetes fertô -
zô dés kapcsán kialakuló antitest-terme lô -
dést követôen észlelhetô.2

„Azért jelentôs a HPV 16-os és 18-as tí-
pu sa ellen termelôdô antitestek szintjének
és idôbeli fennmaradásának elôrejelzése,
mert tapasztalataink szerint az immun-
 vá lasz komponensei a védelem tartós sá -
gának kulcsfontosságú meghatározói” –
mond ta dr. Pierre Van Damme, a vakciná-
ci ók értékelését végzô antwerpeni (Belgi -
um) központ professzora. „A hosszú idôn
át fennmaradó immunválasz különösen
fontos akkor, amikor serdülôket és fiatal
nô ket oltunk be a méhnyakrák ellen, hi -
szen a rákkeltô HPV-típussal való fertôzô -
dés életük bármely késôbbi szakaszában
be következhet.”

A vizsgálat során alkalmazott matema -
ti kai modellekkel egy folyamatban lévô, 
II-es fázisú, több mint 6,4 éve zajló tanul-
mány adatait dolgozták fel. Mindmáig ez
a leghosszabb vizsgálat a HPV elleni oltá-
sok területén, és az egyetlen, amely 9,4
éven át szolgáltat majd adatokat a HPV
16-os és 18-as típusa elleni antitestek 
szint jének alakulásáról.3

A vizsgálat adatai igazolták, hogy a
Cer  varixTM az egyetlen olyan vakcina,

amely 6,4 éven át magas és tartós anti -
testszinteket és 100 százalékos preventív
hatékonyságot biztosít a HPV 16-os és
18-as típusok által okozott rákmegelôzô
elváltozásokkal szemben.3 A vizsgálat azt
is kimutatta, hogy a CervarixTM által indu -
kált antitestszintek 6,4 éven át lénye ge -
sen magasabbak, mint amit a szer ve zet
immunrendszere a rákkeltô HPV 16-os
vagy 18-as típussal természetes mó don
létrejött fertôzés után létrehoz.3

A CervarixTM AS04-es jelzésû innovatív
adjuváns rendszert is tartalmaz, amelyet
speciálisan a méhnyakrákot okozó HPV
elleni immunválasz erôsítésére terveztek
és választottak ki. Az adatok szerint az
AS04 adjuvánst tartalmazó CervarixTM

erôsebb és tartósabb immunválasz ki-
a la ku lását eredményezi, mint amikor az
ol tó  anyagban található antigént (a vak -
cina aktív anyagát) kizárólag a hagyo má -
nyos alumínium-hidroxid adjuvánshoz
kötik.4

A CervarixTM tolerálhatóságának kedve -
zô eredményeit megerôsítették annak 
a tizenegy, II-es, illetve III-as fázisú vizsgá -
lat nak az összegzett adatai, amelyeket
közel 30 000 serdülô lány és nô (életkoruk
10–72 év) közremûködésével végeztek.
Az EUROGIN kongresszusán bemutatott
adatok szerint a CervarixTM oltás kapcsán
leggyakrabban elôforduló helyi tünetek
nem különböztek a serdülôknek általában
adott egyéb oltásoknál – például a Boost-
rixTM-IPV vakcina beadásánál – jelent ke -
zôktôl.5 Ezek a helyi tünetek átmenetinek
és enyhének bizonyultak, és nem befolyá-
sol ták a páciensek együttmûködési kész -
sé gét.5

Ugyanezen integrált elemzésbôl szár-
mazó korábbi adatok azt is igazolták,
hogy a három lépésbôl álló oltási sorozat
befejeztével sem tapasztalható különbség
a CervarixTM oltásban részesülôk és a kont -
rollcsoport tagjai között a súlyos nem kí -
vá natos események és a klinikailag jelen-
tôs események kialakulása szempont já -
ból.6 A méhnyakrák elleni oltások tekinte -
tében máig ez a legszélesebb körû biz-
tonságossági elemzés, amelyet ráadásul
földrajzilag és etnikai hovatartozás szem-
pontjából is nagyon különbözô ember-
csoportok bevonásával, széles életkori ha -
tá rok között végeztek.

A CervarixTM az egyetlen, méhnyakrák
megelôzésére fejlesztett oltóanyag, amely -
rôl kimutatták, hogy olyan antitestek 
terme lôdését indukálja, amelyek elérik 

a méh  nyaki szöveteket,12 ahol blokkolni
képesek a vírus bejutását a sejtekbe.7

A CervarixTM abból a szempontból
egye dülálló vakcina a méhnyakrák pre-
ven ciója tekintetében, hogy nagymérté kû
keresztvédelmet biztosít a HPV 45-ös tí-
pusával szemben,8,9 amely a 16-os és a
18-as után a leggyakoribb rákkeltô vírus -
típus.1 A HPV 45-ös típusa jelentôs rész -
ben felelôs az adenocarcinomás esetek
kialakulásáért8 – amely daganattípus elsô-
sorban a fiatal nôk körében gyakori, és
na  gyon agresszív.8

A CervarixTM -ot máig a világ több mint
80 országában törzskönyvezték, köz tük
az Európai Unió 27 tagállamában, Auszt -
rá liában, Brazíliában, Koreában, Mexi kó -
ban és Tajvanon. 

A CervarixTM -ba vetett bizalmat mu-
tatj a az a tény, hogy 2007-es törzs köny -
ve zése óta a GSK vakcinája nyerte az
olyan európai tenderek kétharmadát,
amelyekre mind a GSK, mind a kompeti-
tor vakcinát gyártó vállalat benyújtotta
pá lyázatát. 
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Zsaroló levél csecsemôknek
November vége felé
megjelent egy olva -
sói levél a Népsza -
bad ságban. Hu szár
András és Szabó

Lász ló, az MGYT elnöke azonnal
megírt vála szát kb. két héttel késôbb
közölték ugyanott. Az olvasói levél a
parlament Egészségügyi Bizott sá gá -
ban is vitát váltott ki, ennek nyomán
kérte a minisztérium Mészner Zsófia
OGYEI-fôigazgató állásfoglalását. Tá -
jé koztatásul mellékeljük az említett
írásokat.

Népszabadság 2008.11.25.

Három hónapos lányunknak levelet ho-
zott a postás. A feladó a Republic of Art
Kft., egy digitális borítékcímzô cég. A tény -
leges küldô a Házi Gyermekorvosok Egye -
sülete, amely a Közigazgatási és Elektroni -
kus Közszolgáltatások Központi Hivata -
lától törvényesen kapta meg adatainkat.
A nyomtatott, nyilván minden csecse mô -
nek postázott levelet dr. Szabó László, 
a Ma gyar Gyermekorvosok Társaságának
elnöke és dr. Huszár András, a Házi Gyer-
mekorvosok Egyesületének elnöke írta. 
A levél arra szólítja fel a szülôket, hogy
gondoskodjanak a rotavírus elleni, nem
kötelezô vakcina beadásáról. Azt gondol -
juk, a magyar egészségügyre jellemzô sú-
lyos torzulásról van itt szó, és meg döb -
ben tô, hogy két országos gyermekorvos-
szervezet vezetôje vállalja e tisztességte-
len szemléletnek a képviseletét. 

A levél a tudományos haladás újabb
eredményétôl lelkesült hangnemben író-
dott. A várható megbetegedés súlyos kö -
vet kezményeit, a „bûzös, vizes hasme -
nést”, a kiszáradást félkövér betûkkel
emel ték ki, és ijesztôen részletezték. 
A szöveg fenyegetôen figyelmeztet: el ne
mulasszuk hat hónapos kor elôtt beadat -
ni az oltást, mert utána késô bánat. Az
ajánlás a vakcina (magas) ára és az oltás
el maradása esetén a betegápolásra fordí-
tandó összeg arányára is kitér, az eset le -
ges szövôdményeire azonban nem, és azt
sem tudjuk meg, hogy mennyire tartós az
oltás után a védettség. 

A levél azt a gyanút ébreszti az ébe -
rebb olvasóban, hogy a gyógyszeripar
újabb marketingfogásáról van szó, mely -
nek orvosok megvásárolt szavai adnak 
nyo matékot. 

A szakértô szerint szinte minden gyer-
mek átesik hasmenéses fertôzésen, ezt

leg gyakrabban a rotavírus okozza, az
ilyen megbetegedések pedig esetenként
súlyosak. Ezért kellene minden gyermek -
nek az oltást megkapnia? Utánanéztünk:
a súlyos eseteket a fôvárosban egyetlen
intézmény, a Szent László Kórház fertôzô-
osztálya látja el, még a februári tömeges
megbetegedés idején is csak további 27
ágyat kellett felszabadítani a fôvárosban
és környékén a súlyos eseteknek. A bete -
ge ket átlagosan két napig kezelték. Há -
nyást, hasmenést vagy harmincféle vírus
okoz, a rotavírus egy ezek közül. Nem vé -
letlen, hogy a levél épp csak céloz a vak ci na
árára. A vakcina kétféle változatban kap -
ha tó, az egyiket három részletben kell be -
adatni, és ada gonként 16 ezer, összesen
tehát 48 ezer forintba kerül, a másik két
rész oltásból áll, 2×18 ezer forint az ára.
Nem tudni, mennyi az oltóanyag elô ál lí tá -
sá nak a költsége, de biztosan megéri ki -
nyomtatni, szak véleménnyel ellátni és pos -
tázni minden csecsemônek a tájékozta tót.
Idézet egy babás fórumból: „ez az egész
oltásmi zéria arra jó, hogy az anyu kák
egymás közt licitáljanak, hogy ki mit ada -
tott be. És akinek esetleg nincs pénze, az
már ka pás ból érezheti magát rossz anyá -
nak, mert nem oltatja be a gyerme két”. 

A nyugati világ gyermekgondozási kul -
tú  rájában uralkodóvá vált a vészmadár ko -
dó, mindent túlbiztosító attitûd. Rémtör -
té  netek, tiltások özönlenek a szülôkre
köny  vekbôl, magazinokból és a hivatalos
ál láspontot közvetítô védônôtôl. Az ijesz t-
getésre a várakozásnak megfelelôen rea -
gá ló, jellemzôen elsô gyermekes, jól szitu -
ált anyukát paramaminak nevezi a köz -
nyelv. A paramami hasznos jószág: az ô
fé  lelmeit, jó szándékát és pénztárcáját
hasz nálja ki a bébiipar és a gyógyszer-
gyár tás. Mindenre van megoldás: ôssejt,
légzésfigyelô, fertôtlenítôszerek, hipoal-
ler gén tápszer, bébipóráz, korai fejlesztô
fog  lalkozások... Többnyire nem tudjuk
meg, mit védtünk ki ezekkel, de legalább
nyugodt lehet a lelkiismeretünk. A babák-
nak szánt termékek hirdetése gyakran az
„ugye Ön is a legjobbat akarja gyerme ké -
nek?” trükkel manipulál. Idézet egy fó -
rum ról: „Mi sem tehetünk meg mindent,
de ha a gyermeket valamitôl meg tudom
vé deni, kevésbé lesz neki rossz, akkor
meg fogom tenni, legfeljebb mi nem 
eszünk, meg mindenbôl az olcsóbbat ve -
szem. De nem a bébimnek!” Egy másik
anyuka írja ugyanitt: „Nem is tudom, mit
tennék, ha valami bajuk lenne, és egy

szurival kivédhettem volna.” Nem csoda,
ha sokan az elsô gyerek után belefárad-
nak ebbe a költséges hercehurcába. Pedig
egy kisbabának jóformán csak anyatejre,
testközelre, idôre és figyelemre van szük-
sége, s derûs, érzelemgazdag szülôkre,
akik nem akarnak a gyermeküknek min-
dent megadni, legalábbis nem úgy, ahogy
a bébiipar zsaroló hirdetései gondolják.
Mert ha a legjobbat akarjuk gyerme künk -
nek, biztosan nem divatos módszerektôl,
patikaszerektôl és mûanyag tárgyaktól
kell remélnünk a jót. 

Több szerzô szerint a megbetegedés-
nek az egyén fejlôdése szempontjából az
is kolamedicina által figyelmen kívül ha-
gyott elônyei is vannak. A kényelmi oltá-
sok – mint például az enyhe lefolyású bá -
rány himlô vagy a rotavírus elleni – fontos
tapasztalatoktól fosztják meg az immun -
rendszert. 

A lányunknak küldött levél azt az or -
vos–beteg viszonyt tükrözi, ami a magyar
egészségügy egyik rákfenéje: a betegnek,
sôt, a még egészséges páciensnek is át
kell élnie a kiszolgáltatottságot, hogy sor -
sa kizárólag az orvos kezében van. Hinnie
kell abban, hogy amit az orvos javasol, az
az egyetlen lehetséges út. Holott még egy
tévedhetetlen orvos is csak segíteni képes
abban, hogy a szervezet maga gyôzze le
a betegséget. Az orvosok azonban kép zé -
süknél, gyakorlatuknál fogva és az egész -
ségügyi rendszer miatt is csak részte rü le -
te ket képesek áttekinteni, és a beteggel
nem mint individuummal, hanem mint
esettel foglalkoznak. Ezért nem áll érde -
kük ben a beteg valódi, kiegyensúlyozott
tájékozottsága sem. A hálapénz, az or-
vos látogatói gyakorlat az orvos–beteg vi-
szonyt gazdasági érdekkel terheli, s to -
vább nehezíti a kölcsönös bizalom kia la -
ku lását s a lelkiismeretes gyógyítást. Sze -
rencsére találkoztunk olyan orvossal is,
aki a betegében önálló személyt lát. 

Ha kislányunk elkapja a rotavírust, azt
az élet velejárójának fogjuk tekinteni. 

(A SZERZÔ ÉPÍTÉSZ, ILLETVE TANÁR) 
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Vádaskodásról, védôoltásról

Nem érdemes kipróbálni, ha el lehet kerülni 

Népszabadság
2008. december 10.

Kedves Tanárnô, Kedves Építész Úr!

Az Önök Zsarolólevél csecsemôknek címû
levele (november 25.) késztetett bennün-
ket válaszra. Mostanság mindenki, aki a
betûvetést valamilyen szinten megtanul -
ta, gátlástalanul, mindenfajta felelôsség
nélkül belerúghat az egészségügybe és 
a benne dolgozókba. Ez hovatovább sikk
lett. Természetesen mindent lehet, és sok-
szor kell is kritizálni. Az egészségügy sem
kivétel, mint ahogy a hazai építészet és a
több sebbôl vérzô magyar oktatás sem
az. A megalapozott, felelôsségteljes kriti -
kához azonban tájékozottság és fôleg az
igazság, a tények tisztelete szükséges, va -
la mint kompetenciánk határainak felis-
merése. 

A védôoltásoknak köszönhetôen a leg -
több szülô már nem találkozik közvetlen
élményként a vakcinákkal kivédhetô sú-
lyos, gyakran halálos kimenetelû beteg sé -
gekkel. Így viszonylag kockázatmentesen
lehet e témában olvasói leveleket írogat -
ni. Nehezebb lenne az Önök helyzete, ha
egy gyermekét védôoltással kivédhetô be -
tegségben elveszített szülôvel kellene a
„súlyos torzulásként” értékelt „marketing-
fogásról”, a csúnya „oltásmizériáról” vagy

éppen a „túlbiztosított attitûdrôl” érte -
kez niük. 

A mi kifogásolt levelünk senkit sem
zsa rol, csak egyszerûen tájékoztat. Ez pe -
dig törvényi, orvosi és emberi fele lôssége
egy orvosnak. Az lenne a megdöbbentô,
ha egy gyermekorvosi szervezet nem fog -
lal koz na a védôoltások kérdésével, ha nem
hívná fel fontosságukra a szülôk vagy
akár az orvoskollégák figyelmét. Egy re
több az olyan per, amelyben egy oltás el-
maradásáért vonják felelôsségre az or-
vost, nem pedig a védôoltás – egyéb ként
igen ritka – mellékhatásaiért. Nem aka -
runk „ijesztgetni”, csak ezért nem so rol -
juk fel itt azokat a megbetegedési ada-
tokat, amelyeket azokban az években 
ta pasztaltak, amikor átmenetileg felfüg -
gesz tették – mondjuk – a szamárköhögés
vagy a kanyaró elleni védôoltásokat. 

A rotavírus nem egy a sok, bélhurutot
oko zó vírus között, hanem egy olyan ví -
rus, amely a bélfal gyulladását elôidézve
igen gyorsan vezethet a csecsemô kiszá -
ra dásához. Csak az Egyesült Államokban
évente 55–70 ezer kórházi kezelést tesz
szükségessé, és földünkön naponta 1200  –
1600, évente pedig 450–600 ezer gyerek
haláláért felel (S. Plotkin, W. Orenstein, P.
Offit: Vaccines. ed.: Saunders Elsevier
2008. 718-734). 2007-ben 2682 cse-
csemô került kórházba Magyarországon
rotavírus-fertôzés miatt. 

A szájon át rendkívül egyszerûen bead-
ható védôoltás árához nekünk, gyermek -
or vosoknak sajnos semmi közünk. És
ahogy a betegségek, úgy mi sem válogat -
hatunk gazdag és szegény között. Min-
denkinek kötelesek vagyunk korrekt tájé -
koz tatást adni anélkül, hogy a család
anyagi terhelhetôségét méricskélnénk.
Ma már az alternatív védôoltások mind
szélesebb körét támogatják közpénzbôl.
Mindig van azonban szülô, akiben a gya -
nak vás, a „tévedhetetlen” és „megvá sá -
rolt” orvosok iránti ellenszenv erôsebb,
aki nem hiszi el, hogy az orvosnak is érde -
ke a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Aki 
sze rint jobb, ha a gyermek szervezete
„maga gyôzi le a betegséget”, és csak
azért sem oltatja be a gyermekét! Mert ô
jobban tudja, mert hálapénz és bébiipar,
és…

Nem tudjuk, tudomásuk van-e arról,
hogy amit a „megvásárolt orvosok” kité -
tel lel megvalósítottak, az nem más, mint
al pári rágalmazás! Csak jelezzük, hogy
amikor egy védôoltás elmaradása miatt
baj, netán tragédia történik, akkor a meg -
ren dült szülôk elôtt nem Önök állnak, ha -
nem egyedül mi, a korruptnak nevezett
orvosok. 

DR. HUSZÁR ANDRÁS, ELNÖK, HGYE 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ, ELNÖK, MGYT

A hivatkozott levelet
fel háborítónak, meg le-
hetôsen bántóan és
bután érvelô nek tar-
tom. A stílusát nem is

érdemes mi nô síteni, a mondanivalója lé -
nyegét tekintve nyilvánvaló tárgyi téve dé -
seket, félre értelmezett információkat és
szándékos csúsztatásokat tartalmaz. 

A sérelmezett, szülôknek eljuttatott le -
ve let, melyet prof. dr. Szabó László és 
dr. Huszár András írtak alá, szintén isme -
rem, egyetlen megállapítása sem téves,
vagy túlzó. Még véletlenül sem volt a célja
pánikkeltés – ellenkezôleg, információt kí -
vánt eljuttatni a családokhoz arról, van
egy újabb lehetôség arra, hogy egy po-
ten  ciálisan súlyos, akár kiszáradáshoz ve -
ze tô, kórházi ellátást igénylô csecse mô ko -
ri fertôzést el lehessen kerülni.

Hagyományosan az a tévhit él még a 
nem teljesen laikusok között is, hogy a
kö te lezô oltások a fontosak, a többi pe -
dig amolyan „paramamis” luxus. A gyer-
mek orvosok, háziorvosok közül nem 
mindenki ismerteti a választható vak -
cinákat a családokkal, sokszor azért, mert
nem akar nak felelôsséget vállalni egy
olyan ol tá  sért, amelyet maguk sem is-
mernek. 

A rotavírus-fertôzés egész évben elô-
for duló, a téli hónapokban járványosan is
ter jedô betegséget okoz, mely magas láz
mellett ún. szekretoros (híg, vizes, nagy
ion  vesztéssel járó) hasmenés és hányás
útján vezethet igen hamar a folyadék-
egyensúly felbomlásához, vagyis kiszá ra -
dás hoz. Kockázatot fôként a fiatal csecse -
môk és az idôsek számára jelent, mivel ôk
kevésbé képesek fenntartani folyadék-

egyensúlyukat. Vírusellenes kezelés nem
áll rendelkezésre, a szokásos járványügyi
in tézkedések a fertôzés megelôzésére al-
kal  matlanok, a kisebb-nagyobb kórházi
járványok csak az adott osztályrész teljes
zárlatával állíthatók meg. 

Az esetek száma sokkal nagyobb, mint
az a járványügyi jelentésekbôl kiderül. En -
nek az oka az, hogy a székletbôl vé gez he -
tô, antigén meghatározáson alapuló vizs-
gá lat (Rotalex) drága és nincs terápiás
kon zekvenciája. A pozitív lelet ráadásul
jár ványügyi intézkedést vonhat maga
után, amit a téli szezonban amúgy is túl-
ter helt csecsemôosztályok inkább sze ret -
né nek elkerülni. A valós helyzet könnyen
felmérhetô, ha megnézzük, hogy hány
cse csemôt kellett egy adott idôszakban
folyadékpótlással kórházban ápolni. Ezek -
nek becsülhetôen 70–80%-a rotavírus



Elismerés Mészner Zsófiának
Miként a színdaraboknak, úgy az élet
történéseinek is lehetnek dramaturgiai
csúcspontjai. Az egy évtizede alapított
„Házi Gyermekorvosok Egyesületének
Tiszteletbeli Tagja” kitüntetés díjazottjai -
nak sorában most egy ilyen csúcsponthoz
értünk, amikor Mészner Zsófiát, az OGYEI
fôigazgatóját ebben az elismerésben
részesítjük.

Úgy gondolom, hogy különös jelentô -
sé ge van annak, ha valakinek a keresztne -
ve is intézményesül. Mert egy ország gyer-
mekorvosai sokszor csak úgy emlegetik
Mészner tanárnôt, fôorvosnôt, elnöknôt
és fôigazgató asszonyt, hogy – Zsófi. Így
egyszerûen és nagy-nagy szeretettel, mert
ez a „Zsófi” az ô esetében nem valamiféle
le kezelô paternalista pertu, hanem a tisz -
te let és a szeretet kifejezése. Egy olyan 
gyer mekorvos iránt, aki nagyot teljesít.
Ettôl még ô elismert infektológus fôorvos,
a vakcinológia nemzetközi szaktekintélye,
az Országos Gyermekegészségügyi Inté -
zet fôigazgatója, aki nemzetközi szintre
emelte az OGYEI tevékenységét. Emellett
jelentôs szerepe volt a Nemzeti Gyermek -
egész ségügyi Program kidolgozásában, 
a neonatalis centrumok adatbázisának
lét rehozásában. Kandidátusi értekezése
az immunkompromittált gyermekek vari-
cellájának immunológiai vonatkozásairól
szólt. Címzetes egyetemi docensként négy
egyetemen tanít infektológiát magyar és
angol nyelven. Számtalan nemzetközi 
stu dy résztvevôje.

A közelmúltban 4 éven át a Magyar
Gyermekorvosok Társaságának elnöke -

ként is dolgozott. Az Európai Gyermek-
gyó gyászati Akadémia tagja, a vakciná-
cióval foglalkozó munkacsoport vezetôje,
az európai vakcinációs tanácsadótestület
és a fertôzô betegségek európai képzési
munkabizottságának tagja. A WHO euró-
pai bizottságának területi képviselôje.
132 magyar és 22 angol nyelvû közle mé -
nye jelent meg. 

Mindezért nagyon tiszteljük, de nem
csak ezért szeretjük. Számos tisztsége
mel lett ô a Védôoltási Tanácsadó Központ
vezetôje is. Ebben a munkakörében na -

gyon sokunknak segített védôoltással
kap csolatos problémák megoldásában,
sok szorongással teli órától mentve meg
bennünket. Ô az, akihez mindig bátran
for dulni lehet. A díj oklevelébe nem vélet -
lenül írtuk: 

„akinek az ország gyermekorvosai
a legtöbbet; a tudást, a biztonságot,
a nyugodt éjszakákat – köszönhetik,
akire mindig számíthatnak.”

Fölényes szakmai tudás és világos or-
vo si gondolkodás jellemzi. Kiváló isko lá -
ban, a Szent László Kórházban tanulta a
gyermekorvoslást és kiváló tanító mes ter -
tôl, Nyerges professzortól vette át a sta fé -
ta botot. Megható, ahogyan ôrzi tanítója
és példaképe emlékét. Ez szinte egye dül -
álló ebben az értékvesztô, az idôsek, nagy
elôdeink tiszteletét lassan elvesztô világ-
ban. Fölényes biztonsággal és kristály tisz -
ta logikával, de ugyanakkor könnyedség -
gel, szinte kislányos bájjal, humorral be -
szél a legbonyolultabb tudományos té -
mák ról is. Ôt hallgatva szinte világos és
ma gától értetôdôen logikus lesz ez az
egész infektológia és vakcinológia.

Csak remélem, hogy a területen dolgo -
zó gyermekorvosok megbecsülése számá -
ra is legalább akkora elismerést jelent,
mint amilyen rangot ad egyesületünknek
az, hogy ilyen kollégát tudhatunk tiszte -
let beli tagjaink között.*

KÁLMÁN MIHÁLY

*Elhangzott 2008. november 14-én, a HGYE XIV.
ôszi konferenciáján. 18

ere  detû, vagyis a védôoltással elkerülhetô
lett volna. 

A hazai és a környezô kelet-közép-
euró  pai országokban végzett prospektív
epi demiológiai vizsgálat alapján készült –
a Journal of Pediatric Infectious Diseases
ta valyi számában megjelent – közle mé -
nyemben hasonló eredményekrôl számol -
tam be. A két legnagyobb európai gyer-
mek gyógyászati tudományos társaság
(European Society of Paediatric Infectious
Diseases/ESPID, European Society of Pae-
diatric Gastroenterology and Hepatology
and Nutrition ESPGHAN) szakembereinek
összefogásával készült, rotavírus elleni
vak  cinációra vonatkozó ajánlás magyar
nyelven is megjelent (Útmutató, 2008).
Tévedés, információk hiányán alapuló vé -

le  kedés tehát azt állítani, hogy jelentékte-
len, „luxus”, „kényelmi” vakcináról len ne
szó. Nincs egyetlen olyan, fiatal csecse -
mô ket potenciálisan kórházba kénysze rítô
fertôzés, melyet érdemes volna kipró bál -
ni, ha el is lehet kerülni. 

Hasonló butaság a bárányhimlô elleni
oltást felesleges luxusként említeni, ami kor
az évente 60 ezer jelentett eset 1–3%-a
kórházba kerül. Közülük sok igényel in-
tenzív ellátást, és van, akit ennek ellenére
is elveszítünk.

Védôoltásokkal évtizedek óta foglal ko -
zó gyermekinfektológusként tudom, hogy
fontossági sorrendet kell felállítani, ahol 
a kötelezô oltások mellett elsô a pneumo-
coccusmegbetegedés elleni, második-har-
madik-negyedik a bárányhimlô, a rota  -

vírus- és a meningococcusC-fertôzés el-
leni védôoltás. Nem baj, ha kell értük va -
la mennyit fizetni, mert akkor jobban érzik
a családok, hogy érdemes az egészségbe
is pénzt fektetniük. Törekedni kell ugya n -
ak kor egy olyan támogatási rendszer kia -
la kítására, mely a kispénzû családok szá -
má ra is esélyegyenlôséget biztosít a be -
teg ségek megelôzése terén. 

Minden szakmaiságot nélkülözô, ér -
dem telen támadás ért egy jó szándékú,
információt nyújtani kívánó akciót, pedig
a jövôben is szükség van ilyenekre. Hiszek
abban, hogy a türelmes, kitartó isme ret -
ter jesztés elôbb-utóbb meghallgatást ta lál.

DR. MÉSZNER ZSÓFIA, GYERMEKINFEKTOLÓGUS,
VÉDÔOLTÁSI SZAKTANÁCSADÓ, OGYEI-FÔIGAZGATÓ
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Szükség van-e HPV-vakcinációra?
A New England Journal of Medicine
2008. augusztusi számában jelent meg
Kim és társai cikke az USA-ban alkalma-
zott HPV-(human papilloma vírus)-vak ci -
ná ció költség-haszon elemzésérôl. Azt
vizsgálták, hogy a hatásos vakcinációnak
mik lehetnek az egészségügyi és gazda sá -
gi következményei. Abból indultak ki, hogy
a védôoltás élethossziglani védettséget
ad, hogy bármely életkorban adva azono -
san hatásos, hogy az onkogén HPV-tör -
zsek nem változnak, hogy a méhnyakrák-
szûrés frekvenciája azonos marad, és hogy
a HPV elleni természetes immunitás sem
változik. A tanulmány egy matematikai
modell segítségével a különbözô életkor-
ban alkalmazott immunizálás költség-ha -
szon analízisét végzi el. Arra a következ te -
tésre jut, hogy a fenti elôfeltételek telje sü -
lé se esetén a preadolescens (12 év alatti)
lá nyok oltása költséghatékony, és valószí -
nû  leg az, a 12–18 éveseké is, de az ennél
ké sôbbi (18, 21, illetve 26 éves) életkor-
ban adott védôoltás már nem költségha -
té  kony. 

A cikkhez szerkesztôségi közlemény is
társul, amely fontos kérdéseket vet fel. 
A szerzôk szerint annak ellenére, hogy az
eddigi klinikai vizsgálatok ígéretesek, még
mindig nincs elegendô bizonyíték arra,
hogy a méhnyakrák a jelenlegi HPV-védô -
ol tásokkal megelôzhetô lenne. Az, hogy 
a vakcinák hatásosak a leggyakoribb HPV-
szerotípusok ellen, még nem bizonyítja,
hogy ezzel megelôzhetô a méhnyakrák.
Ez a bizonyíték csak néhány évtized múlva
áll majd rendelkezésre, mikor a jelenleg
oltott korosztály eléri az idôskort. Annak
ellenére, hogy 2007-ben fontos közle mé -
nyek jelentek meg arról, hogy a praecan-
ce ro sus cervikális diszpláziák száma a vak -
ci  nál takban jelentôsen kisebb számban
fordult elô, mint a nem oltottakban, még
szá mos kérdés vár megválaszolásra. Nem
tudjuk, hogy a védôoltás csak a cervikális
diszpláziák számát csökkenti-e, vagy a ki -
a  lakuló méhnyakrák számát, és így a ha lá -
lo zást is. Nem tudjuk, hogy a védô ol tás
adta immunitás mennyi ideig tart. A leg -
több HPV-fertôzést a szervezet immun -
rendszere legyôzi. Ezt a természetes im -
mu nitást hogyan befolyásolja a védô ol -

tás? Hogyan változnak majd a méhnyak -
rákszûrés adatai? Nem gondolják-e az ol -
tot tak majd azt, hogy védettek a beteg -
ség gel szemben, és hogy a szûrésre a to -
váb biakban nincs szükség? Tudjuk, hogy
miután a vakcina csak néhány törzs ellen
véd, a szûrést nem helyettesíti, ez a to -
váb biakban is szükséges. Milyen hatása
lesz a vakcinációnak a többi HPV-szerotí-
pusra? Kiszelektálódnak-e más, ugyan-
csak onkogén törzsek, amelyek ellen a vé -
dô oltás nem véd? A legfrissebb adatok
szerint a cervikális diszpláziákat emelkedô
számban okozzák a védôoltásokban nem
szereplô HPV-törzsek. Bár ez egyelôre
csak trend – valószínûleg a rövid követési
idôvel és a kevés „eseménnyel” magya -
ráz ható –, de ha ez a feltevés a késôb-
biekben igaznak bizonyul, annak komoly
kö vet kezményei lehetnek. Ezekre a kérdé -
sek re csak az oltottak és nem oltottak na -
gyon hosszú távú megfigyelése adhat vá -
laszt, feltehetôen csak évtizedek múltán.
Ha a Kim és társai által közölt elemzés ki-
in dulópontjai nem bizonyulnak igaznak,
akkor a vakcináció feltehetôleg nem költ-
séghatékony, és még az is lehet, hogy 
a védôoltás a szûrésnél kevésbé hatékony
a méhnyakrák megelôzésére. 

A vakcinák megjelenése óta egyre na -
gyobb nyomás nehezedik az USA döntés -
hozóira, hogy a HPV-vakcinációt vegyék
fel az országos védôoltási programba.
Ésszerûen alátámasztott döntés azonban
ebben az esetben csak akkor lenne lehet-
sé ges, ha a véleményalkotáshoz szüksé -
ges adatok megbízhatóan rendelkezésre
állnának. Ez azonban jelenleg nincs így,
ezért az újság szerkesztôi szerint a kérdést
óvatosan kell kezelni, és meg kell várni,
amíg további vizsgálatok eredményei
alap ján lehet majd megalapozott véle -
ményt formálni. Óvnak attól, hogy ilyen
nagy horderejû, komoly anyagi követ kez -
ményekkel járó intézkedést feltételezések
alapján hozzanak meg.  

A fenti véleményhez igen hasonlót fo-
galmaz meg az Eurosurveillance 2008.
augusztusi számának szerkesztôségi cik -
ke, ugyancsak felhívva a figyelmet arra,
hogy mielôtt ezt a – jelenleg a piacon lévô
védôoltások között legdrágább – védô ol -

tást az európai országok vakcinációs prog -
ramjába felvennék, még sok megválaszo -
lan dó kérdésre kell feleletet kapni. Ennek
ellenére, egy 2007-ben végzett, és 2008
januárjában megismételt felmérés szerint
számos európai ország már felvette, (az
utolsó felmérés szerint 10) és mások (leg -
alább 5) mérlegelik, hogy felvegyék vak ci -
ná ciós programjukba a HPV-vakcinát.
Érdekes adalék a fentiekhez, hogy például
a holland kormány is úgy döntött, hogy
2009 szeptemberétôl felveszi a nemzeti
vakcinációs programba a 12 éves lányok
HPV-védôoltását. A döntés ellen azonban
számos érv szól, és az utolsó szó még
nincs kimondva. A vakcináció ellen érve -
lôk szerint a méhnyakrák gyakorisága – 
a ha tásos szûrôprogramoknak köszönhe -
tôen – Hollandiában meglehetôsen ala -
csony. A vakcináció hatása a méhnyakrák
megelôzésében még nem bizonyított, és
ugyancsak túl kevés adat áll rendelkezésre
a védôoltás okozta mellékhatásokról. Szá -
mí tások szerint, még ha a vakcináció élet -
hossziglani védettséget is ad, ennek be ve -
ze tése Hollandiában nem költség ha té -
kony. 

A fenti közleményeket összefoglalva,
úgy tûnik, hogy a HPV-vakcináció fel vé te -
le a nemzeti immunizációs programokba
még korainak tûnik. Egyre több olyan köz-
lemény jelenik meg, amely a széles  kö rû
be vezetést egyelôre nem javasolja, és 
a döntést további adatok elemzéséhez
köt né. 

Irodalomjegyzék a szerkesztôségben.

A szerkesztôség megjegyzése 

Nem vitatkozunk a cikk állítása i -
val. Nem baj, ha ismerjük a kéte-
lyeket. A házi gyermekor vos nak
azonban mindent meg kell tennie
a méhnyakrák elkerüléséért, legyen
az felvilágosítás, védôoltás, vagy
szûrés. Hogy senki ne hibáztat -
has son bennünket esetleg húsz
vagy harminc év múl va. 
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A PARENTIS SZÜLÔKÉPZÔ© filmsorozat
szü lôknek, nagyszülôknek szól. Taná-
cso  kat ad a családtervezéssel, a gyer-
mekválla lás sal, a várandóssággal, a szü-
léssel, a gyer me kek fejlôdésével, ápo lá -
sá val, gondozá sá val és nevelésével kap -
csolatban. Kön nyen tanulhatnak belô le
az érdeklôdôk, közérthetôk a narráci -
ók, interjúk, átte kint hetô fejezetek
szem  léletes felvételei, grafikái, szá mí -
tó gépes animációi illuszt rálják a „tan -
anyagot”. Szó esik a filmekben a gyer-
mekorvosok szerepérôl, feladatairól.
Az eddig elkészült „Szülés”, „Új szü lött-
kor 1.”, „Szoptatás” címû fil mek kü -
lön-külön kb. 90 perc hos szú ságúak,
és filmenként kb. 20 tematikus fe je -
zetbôl áll nak. 

Elôkészületben van a „Családtervezés”
és a „Várandósság” címû film. A „Cse-
cse mô  kor” és a „Kisdedkor” címû fil -
mekkel át térünk a gyermekek fejlô dé -
sé nek nyo mon követésére. Életkorok -
nak megfele lô en bemutatjuk a nagy és
finom mozgások, a kommunikáció, az
érzelem és a szo  ciális kapcsolatok fe-
jlôdését. Áttekint jük az adott fejlô dé si
szakaszok jellem zô it, a gondozásra,
higiéniára, táplál kozásra, öltözködésre,
élet- és napirendre vonat ko zó korszerû
ismereteket. 

A DVD-k megvásárolhatók köny ves -
boltokban, babaáruházakban, illet ve a
www.szulokepzo.hu webolda lun kon,
és bemutathatók a rendelôk váró já ban
elhelye zett monitorokon.

WALLER GYÖRGY, RENDEZÔ-PRODUCER

Hiánypótló filmsorozat

A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinikáján klinikai
vizsgálatot folytattunk a csecsemôk
funkcionális emész tôrendszeri be teg -
ségeiben használható speciális táp-
szerekkel (Novalac AC, Novalac IT és
Novalac AR).

A klinikai vizsgálat 20 csecsemô bevo ná -
sá val zajlott, akik 3 és 9 hónapos kor kö -
zött voltak. Naponta ellenôriztük a táp-
szer elfogadását és kedveltségét; mindkét
szempontot 1–5-ig osztályoztuk. Ezeken
túl a klinikai hatékonyságot is értékeltük,
vagyis hogy a tünetek javultak, romlottak,
vagy változatlanok maradtak-e. A lehet-
séges mellékhatásokat, mint például a 
há nyást, hasmenést, kólikás fájdalmat és
bôr kiü té se ket is megfigyeltük.

A KLINIKAI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE
Kólikás csecsemôk számára összeállí-
tott, alacsony laktóztartalmú tápszer-
rel (Novalac AC) táplált csecsemôk. 
A vizsgálati csoportban 10 hasfájós cse -
csemô (7 fiú és 3 lány) volt, átlagos élet -
ko ruk 7,7 hó nap (3 és 9 hónap között).
1-tôl 5-ig terje dô skálán a tápszer elfoga -
dottsága átla go san 4,8 volt. A Novalac

AC tápszer fogyasztásának 3. napján a be  -
számolók sze rint 7 csecsemô tünetei eny    -
hültek, míg 3 csecsemô tünetei tovább ra
sem változtak. Semmilyen mellékhatásról
sem tettek említést.

Székrekedéses csecsemôk számára
ös szeállított tápszerrel (Novalac IT)
táplált csecsemôk. 
A vizsgálati csoportban 10 szék rekedéses
csecsemô (6 fiú és 4 lány) volt, akik a vizs-
gá lat idején 4–7 hónapo sak voltak. 1-tôl
5-ig terjedô skálán a tápszer elfoga dott -
sá ga átlagosan 4,6 volt. A Novalac IT táp-
szer fogyasztásának 3. nap ján a beszá-
mo lók szerint 8 csecsemô tünetei enyhül-
tek, míg 2 csecsemô tüne tei továbbra sem
változtak. Az IT tápszer használata során
3 esetben számoltak be hasmenésrôl,
egyéb mellékhatásokat nem tapasztaltak.

Regurgitáló csecsemôk számára ösz -
sze ál lított tápszerrel (Novalac AR –
az egyet len olyan tápszer, amely ku -
koricake mé nyí tôt tartalmaz, hogy a
táplálék optimális sûrûségû legyen 
a gyomorban) táplált cse csemôk. 
A vizsgálati csoportban 10 szék rekedéses
csecsemô (6 fiú és 4 lány) volt, akik a vizs-

gálat idején 2–11 hónapo sak voltak (átla-
gos életkor 5,6 hónap). 1-tôl 5-ig terjedô
skálán a tápszer elfoga dott sága átlagosan
4,6 volt. A Novalac AR tápszer fogyasz tá -
sá nak 3. napján a be számolók szerint 
8 csecsemô tünetei enyhültek, míg 2 cse -
csemô tünetei tovább ra sem változtak. 
Az AR tápszer hasz ná la ta során semmi-
lyen mellékhatást sem ta pasz taltak.

ÖSSZEFOGLALÁS
A Novalac AC, Novalac AR és Novalac IT
tápszerek hatékonyságának a vizsgálata
alapján megállapítjuk, hogy ezeket a táp-
szereket kedvezô hatással lehet alkal maz ni
a csecsemôk hasi kólikája, regurgitáci ója,
illetve székrekedése esetén. Nemcsak,
hogy enyhültek a leggyakoribb funkci o -
nális emésztôrendszeri betegségek tüne -
tei, de a tápszer elfogadottsága és kívá-
natossága is nagyon jó volt a csecsemôk
körében, elhanyagolható mellékhatások
mellett.

Összefoglalva megállapítható, hogy a
Novalac tápszerek teljeskörûen kielégítik a
csecsemôk tápanyagszükségletét, ezzel
biztosítva az optimális fejlôdésüket.

Gratulálunk!
Több évtizeden keresztül végzett,
kimagasló egészségügyi szakmai

munkássága elismeréseként
Batthyány-Strattmann László-díjban

részesült kollégánk 

dr. Kenderesi Ildikó,

Budapest Fôváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata 

házi gyermekorvosa
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Jogszabályok rögzítik egyes szolgál-
ta tások árát, mások szabadárasak.
Lehet pénzt kérni a választható vé -
dô oltások egyikéért, de tilos a má si k -
ért. Van, amiért nem szabad két év
alatt, viszont szabad felette. Gátlása -
ink vannak az állami rendelôben
azért, amiért nincs a privátban, han -
go san tiltakozunk a copayment el -
len, ha hivatalosan kell kérnünk, de
halkan elfogadjuk, ha kérés nélkül
ad ják. Az egyik orvos azt mondja,
akkor marad hiteles, ha nem kér
pénzt, a másik meg azt, hogy akkor
lesz, ha kér. Európa jobbik felén ter-
mé  szetes, ami a rosszabbikon termé -
szet ellenes. Vannak, akik azt mond-
ják, nincs jogunk a vakcina költségét
továbbival tetézni, és vannak, akik
így oktatnák betegeiket arra, hogy
mindennek ára van. Az orvosi mun -
ká nak is, az egészségnek is, a népsze -
rûségnek is, meg a demagógiának is.
Gyôri József kollégánk markáns ál-
láspontja nem az átlagot képviseli. 

Miért, milyen oltásokért kérsz
pénz?

Gy. J.: Csaknem két évvel ezelôtt olvas-
tam elôször arról a törvényrôl, amely az
OEP által nem finanszírozott tevékeny sé -
gek rôl szól. Akkoriban orvosszakmai kö -
rök ben is népszerûvé vált ez a kérdés, in-
ter netes fórumokon is élénk diskurzus
folyt a témában. Próbáltam néhány hivata -
los véleményt is megszerezni, így többek
között a helyi önkormányzat jogi vég zett -
ségû egészségügyi szakemberét és a HGYE
vezetôit is megkérdeztem. Az elôbbi hely -
rôl azt az információt kaptam, hogy jogi-
lag rendben van a térítési díj alkalmazása,
a HGYE akkor még nem hozta nyilvá nos -
ságra elsô állásfoglalását ebben a kérdés-
ben. Én 2007. április 1-tôl vezettem be a
té rítési díjak alkalmazását, döntésemet
azóta sem bántam meg.

A mûködésünket meghatározó jogsza -
bályok szerint tehát kérhetô térítési díj
azoknak a védôoltásoknak a beadásáért,
melyekért a páciens a patikában fizet.
Amíg a pneumococcus-oltásért fizetni
kel lett a gyógyszertárban, addig nálam is
fi zettek érte, amióta térítésmentes, azóta
nálam is az. Egységesen egyezer forintot
ké rek, bár a jogszabály szerint akár annyit
is lehetne kérni, amennyit a páciens a pa -
ti kában fizet. Nem oltásonként, hanem
al kalmanként kérek ezer forintot, tehát,
ha egyszerre adok be két vagy több opci -

o nális vakcinát, akkor is egyezer forint 
a térítési díj. Minden esetben az elôírások
szerint dokumentáljuk a térítési díjat.
Min denki hivatalos nyugtát kap a befi ze -
tett összegrôl, aki pedig a biztosító felé el
tudja számolni, annak számlát adunk.

Mindenkitôl kérsz térítési díjat?

Gy. J.: Mivel a védôoltások térítési díja
egészen más, mint az egykori vizitdíj,
vagyis nem kötelezô alkalmazni, magam
dönthetem el, hogy mennyire legyek
„szo ciálisan érzékeny”. Számomra példá ul
a nagycsaládosok abba a kategóriába tar-
toznak, akik a mindenkori térítési díj
50%-át fizetik, és már a várandósság alatt
is nagycsaládnak tekintem a családot, ha
a harmadik gyermeküket várják. Igyek-
szem figyelembe venni az egyedi ténye zô -
ket is. Minden család számára világossá
te szem, hogy ha azon a bizonyos egyezer
forinton múlik a védôoltás beadatása, ak -
kor tekintsünk el a fizetéstôl, hiszen a pénz
beszedésénél fontosabb, hogy a gyer mek
megkapja a szükséges immunizációt.
Több ször elôfordul az is, hogy mi szerez-
zük be a rászoruló védôoltását.

Hogyan fogadják a szülôk a
hely zetet?

Gy. J.: Jól. A „fizetés, nem fizetés” kér dést
nem lehet kiragadni annak a filozófi á nak,
meggyôzôdésnek az egészébôl, amely a
praxisunkban végzett munkát megha tá -
roz za. Számomra alapvetô, hogy a csalá-
dokkal bizalmi, ôszinte kapcsolatban le -
gyek, hogy tiszta legyen a kommunikáció.
Amióta a praxisban dolgozom, törekszem
arra, hogy ne játsszunk a szülôvel olyan
tár  sasjátékot, amelynek a szabálykönyvét

senki nem olvasta, csak azt gondolja,
hogy a másik is ismeri. Ne játsszuk azt,
hogy a másiknak kell kitalálnia azt, hogy
mit gondolok én arról, hogy ô mit gon-
dol... Tudatosan iktattam ki a paraszol-
ven ciát az orvos–páciens kapcsolatból,
megpróbálva részletesen elmagyarázni,
hogy mely tevékenység a munkám köte le -
zô része és melyik nem az. Így egyrészt
nem kell gondolkozniuk azon, hogy „mi -
vel tartoznak”, másrészt nyíltan elmond-
ha tom, hogy az ajánlott oltásoknál van
egy térítési díj, amely hivatalos, átlátható,
tehát nyugtát, vagy számlát kapnak róla.
A térítési díj kérdése nem központi kérdés
a praxisomban; furcsának is találom, hogy
pont ebben a témában jelenik meg a vé -
le ményem immár nem elôször a Hírv i vô -
ben. Sokkal fontosabb dolgokban – mint
például az ember mint fizikális-pszichés-
spi rituális lény egészének kezelése – is szí -
ve sen elmondanám a gondolataimat, 
a tu domány eredményeit, de talán majd
ar ra is lesz lehetôség egyszer…

Nem rontják-e az anyagiak az
átoltási esélyeket?

Gy. J.: Nem. Tapasztalatom megegyezik a
HGYE felmérésének eredményeivel, neve -
ze tesen azzal, hogy az átoltottságot leg -
in kább az orvos elkötelezettsége, meg-
gyôzôdése határozza meg. Ez sokkal fon -
tosabb tényezô, mint például a családok
szociális helyzete, vagy éppen a térítési díj
kérdése. Hogy konkrétumot is mondjak:
praxisomban már a térítésmentes Preve-
nar elôtt 85%-os volt a pneumococcus,
több mint 90%-os a meningococcus-C,
85%-os a varicella és 50%-os a rotavírus
elleni átoltottság. 

Nem adódik konfliktus a hely -
zet bôl?

Gy. J.: Tudomásom szerint még mindig
én vagyok az egyetlen, aki a kerü le tünk -
ben ezt a gyakorlatot alkalmazza. Kollé -
gá immal ennek ellenére nincs konfliktu-
som, és a hatóságoktól sem kaptam infor-
mális vagy hivatalos jelzést a szolgáltatási
díj miatt. A praxisom létszáma sem csök -
kent, sôt az utóbbi években kismértékben
emelkedik. 

Visszaforgatod-e a bevételt? 

Gy. J.: Ez nagyon fontos kérdés, és ismét
csak azt tudom mondani, hogy ez is hoz-
zá tartozik a praxis mûködésének egé szé -

Pénzt a védôoltásért?



Mi indította Önt arra, hogy gyógytornászi munkája
mellett egy új esz közt fejlesszen ki, amikor a piac tele
van a fittséget elôsegítô sok eszköz zel?

Hiányérzetem volt. Munkám során nap mint nap találkozom
olyan emberrel, akinek fáj a háta, ezen belül is elsôsorban a
dereka. Idôsebb korban szinte népbe teg ség a derékfájás, hi -
hetetlen méreteket öltött a hanyag testtartás, a gerincferdü  -
lés, az edzetlenségbôl fakadó renyhe has izom. 

Az Ön által konstruált pad alkalmas a fenti elváltozá-
sok kezelésére? Mennyiben tér el a gyógypad a többi
kapható eszközöktôl?

Teljes mértékben. Ez az eszköz gyógytor nász szemszögbôl
közelíti meg a problé mát és ennek mentén ad válaszokat is.
Igyekeztem a fejlesztésnél az alapproblé má ra figyelni. A de -
rék fájás legfontosabb oka a medence dôlésszögének a meg-
gyen gült hasizmok okozta megváltozása. Az elôrebillent me -
dence növeli az ágyéki lordosist, ami szûkíti, kontrakturássá
te szi az ágyéki mélyhátizmokat. Az ilyen erede tû fájdalmaknál
olyan helyzetet kell te rem teni, hogy a medence dôlésszöge
hely re áll jon, a deréktáji izmok tartósan nyúlja nak. 

Hogyan éri ezt el a pad?

Szerkezetébôl adódóan úgy lehet beállíta ni, hogy a megfelelô
szögû, „v” alakban tör ténô elhelyezkedés után pihenés köz ben
nyúlik a derék, és helyreáll a me den ce dôlésszöge. Eközben
az ágyéki lordo sis sal szinte együttjáró fokozott háti kyp ho sist

is kezeli. Komplexen hat a testre. A fokozott háti görbü le tek
elsimítása mellett képes pihenés közben a láb hajlítóizma it is
nyújtani. Mivel mindezt pihenés közben teszi, az er nyedt
izmok nyújtásával a nyújtás hatásfoka is javul. 

Ezek szerint a gyógypad csupán egy pihenôeszköz?

Nem. Az elváltozás kezelésének elsô lé pé se a megfelelô testhely-
zetben való pihe nés. Nincs a piacon olyan ágy, szék a gyógy-
padon kívül, ami a medence dôlés szö gé nek helyreállításával
nyújtaná a derekat, és csökkentené a háti görbületet. Rendsze -
res esti használatával televíziózás, olvasás mellett is enyhül,
majd megszûnik az állandó hátfájdalom. A passzív izom-
nyújtás után következik az aktív izomnyújtás. A test legkülön-
bözôbb izmait lehet vele nyújtani, sôt erôsíteni. A hasizom-
erô sí té sek nél kíméli a derekat, a hátizom-erô sí té sek során
még a súlyzós gyakorlatok is ki vi telezhetôek a pad révén. 

Kinek ajánlaná a gyógypadot?

Mindenkinek, akinek fáj, görbe, vagy pú pos a háta. Segíthet
a scoliosis keze lé sé ben is. Használata során nô a láb vénás ke -
ringése, így a láb gyulladásainak, kerin gé si problémáinak
kezelésében is hatásos.

Mit tehet az, aki szeretne venni egy ilyen padot?

Tájékozódhat a www.gerincmester.hu, vagy a 
www.gyogypad.hu honlapon, vagy megrendelheti nálam: 
Kristóf Károly telefon: 20/382-8942                                   (x)
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hez. A válasz tehát: igen, visszaforgatom.
Már a térítési díj bevezetése elôtt is hasz -
náltunk olyan diagnosztikumokat (Strep-
to coccus-gyorsteszt, CRP-vizsgálat, vize let-
gyorsteszt), amelyek elvégzéséért a mai
na pig nem kap finanszírozást a praxis, és
amelyek nem kis pénzbe kerülnek. A vé dô-
oltásokért befolyt összeg fedezi ezen vizs-
gálatok elvégzését. Az utóbbi három év -
ben ismét tanultam, múlt ôsszel pszic ho -
te rápiából szakvizsgáztam. A megszer zett
tudásból reményeim szerint profitálnak a
rám bízott családok. Tekintélyes össze get
költöttem hat félév alatt a szüksé ges kép -
zés re, de természetesen a védô ol tások díja

ezt nem fedezte. Törekszem arra, hogy
min den család érzékelje, hogy hol van a
helye a praxisban ennek a be vé tel nek.

Részesedik-e a bevételbôl az
asszisztencia? Együttmûködik-e ve -
led a védônô?

Gy. J.: Az asszisztensnô fizetése a mi dol-
gunk, a védônôk nem a mi alkalmazotta -
ink, viszont mindnyájan szerves részei
annak a csapatnak, amely jól kell hogy
mûködjön. Igyekszem a lehetôségekhez
mérten megfizetni az asszisztensemet,
mert rengeteg pluszmunkát végez sok
más praxishoz képest. Elég, ha csak a kü -

lön elvégzett laborvizsgálatokat említem.
Igyekszem, de naponta szembesülök az -
zal, hogy milyen szûkösek a lehetô sé -
geink. Védônô munkatársam is jelentôs
többletmunkát vállal a kiterjesztett oltási
tevékenységünk miatt. Nagyon lelkiisme -
re tes, jó szakember. Talán az mutatja leg -
inkább a védôoltásokkal kapcsolatos
meg gyôzôdését, hogy unokájának eddig
minden ajánlott oltást beadtunk. Talán
nem is kell hozzátennem, hogy térítési díj
nélkül…

Köszönöm a tájékoztatást. 

KÁDÁR FERENC

Kolléga! Fáj a háta?
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.

1136 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: (06-20) 944-3540, 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

• Bóly városában, az épülô M6-os autópálya mellett 
jó korössze té telû, fejlôdôképes gyermekorvosi praxis eladó. 
Érdeklôdni az esti órákban: Telefon: 69-368-134

• Budapesten, a XVIII. kerületben 950 kártyás gyermekorvosi
praxis eladó. Érdeklôdés: 20/9125561 telefonszámon. 

• Budapesten, a XXI. kerületben 1000 kártyás házi gyermekorvosi
praxisba SÜRGÔSEN helyettest keresek, valamint a praxis reális
áron eladó. Érdeklôdni: 30/308-5276-os telefonszámon lehet.

• Gyôrben ISO-követelményeknek megfelelô, beruházott, 620 fôs
gyermekpraxis nyugdíjazás miatt eladó. Központi ügyelet,
helyettesítés megoldott. Telefon: 96/410-090 az esti órákban.

• Budapest vonzáskörzetében Maglódon 800 fôs gyermekorvosi
praxisomat eladnám vagy teljes munkaidôben kiemelt fizetéssel
helyettes orvost keresek a praxis késôbbi megvételének lehetô -
ségével. Vásárlás esetén részletfizetés megoldható. 
Központi ügyelet megoldott. Elérhetôség: 20/9339-755

• Bács-Kiskun megyében, Kecskemét vonzáskörzetében (20 km)
folyamatosan növekvô létszámú (jelenleg 1100 fô) gyermekor-
vosi praxis eladó. 3 szobás, felújított szolgálati lakás igénybe 
vehetô, de a környezô városokból kijárással is ellátható a körzet.
Központi ügyelet van, részvétel fakultatív. 
Érdeklôdni a 20/662-8560 telefonszámon lehet. 

• Bükfürdôn, az osztrák határ közelében gyermekorvosi praxis
eladó. Kártyaszám 740. Központi ügyelet van, amiben nem
kötelezô részt venni. Szolgálati lakást az önkormányzat biztosít.
Érdeklôdni 18 óra után lehet a 70/220-4248 telefonon, 
vagy e-mailen: info.maramed@gmail.com

• Budapest mellett zöldövezetben 1000 kártyás gyermekorvosi
praxis családi okok miatt eladó vagy szegedire cserélhetô. 
Tartós helyettesítés is szóba jöhet. Ügyelni nem kell, természet -
kö zeli, nyugodt, csendes élet, növekvô lélekszám, szolgálati lakás
van a rendelô felett. Helyettesítés megoldott. Budapest belváros
35 perc, kiváló közlekedés mind zónázó vonattal, mind autópá-
lyán. Ideális kisgyermekes családnak, vagy még gyermeket vállal ni
szándékozónak. Mottó: „normális magánélet mellett biztos
meg élhetés” Részletfizetés megoldható. 
Érdeklôdés: 20/5697-528 vagy zsazsa60@gmail.com

• Szarvas mellett (Békés megyében) 820 fôs jól finanszírozott 
gyermekpraxis kedvezô feltételekkel eladó. Nyugodt, kényelmes
munkakörülmények. Felújított rendelô. Központi ügyelet.
Naprakész dokumentáció és informatikai háttér. 
Kitûnô asszisztencia. Jól szervezett és edukált praxis. 
Kiváló kollegiális viszonyok miatt rugalmasan tervezhetô szabad-
ság. A tb-bevétel felett egyéb kiegészítô lehetôségek vannak.
Érdeklôdni: 70/338-7547

• Házi gyermekorvosi praxis ELADÓ. 950 fôs, Budapest, XXI.
kerület. Érdeklôdni: Dr. Küzdényi Viktória tel.: 30/644-2614

• Nyugdíjas gyermekorvos helyettesítést vállal Budapesten, 
vagy Veszprémben. Telefon: 20/775-21 08

• Siklóson 1100 kártyás gyermekorvosi praxisjog eladó. 
Kitûnô asszisztencia. Központi ügyelet mûködik. 
Érdeklôdni: 30/265-7766

• Orosházától 10 km-re házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Érdeklôdni a 30/9799-640 telefonszámon lehet.

ÉLMÉNY ÉS MÛVÉSZETTERÁPIA
A Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulanciáján 16–17 éves, pszichés gondokkal küzdô kamaszoknak

élmény-, illetve mûvészetterápiás csoportokat indítunk. A csoportok 2009. januárban indultak, 
hétfô, illetve kedd délután, heti rendszeres ség gel, alkalmanként 1,5 óra idôtartamban. 

(Kezdetben a Nagyvárad térnél, tavasztól a XIII. kerületi Faludi utcában.)
Kérjük a kollégákat, hogy aki olyan kamasszal találkozik, akinek jót tenne, ha önismerete javulna, 

különbözô alkalmazkodási, megküzdési stratégiákat tanulna, irányítsák hozzánk.

Elérhetôségünk: e-mail: uveges@mailbox.hu, ilirigler@gmail.com, telefon: 459-9170 Üveges Tamás
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