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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2010-ben:

Feltételes mód

Évekkel ezelôtti feljegyzésem akadt a napokban a kezembe. Akkor ezt írtam: „Az
életkor elôrehaladásával évrôl évre több kollégánk akarja praxisát eladni, és abba -
hagy ni a munkát. Egyre többen szembesülnek azzal a ténnyel, hogy nincs, aki megve-
gye mûködtetési jogukat, praxisukat, mert nem akad fiatal, aki a területi munkát hi-
vatásának választaná, aki fantáziát látna egy praxis megvásárlásában. Akinek meg -
érné a törlesztôrészletek felvállalása, hiszen azt a praxis úgyis «kitermelné». Akinek 
a területi gyermekorvosi munka életcélt jelentene”. Már akkor sok volt a feltételes
mód... A helyzet ma – ha lehet – még rosszabb! Érthetô, ha a végzôs medikusok vagy
eleve más orvosi szakterületre törekednek, vagy a jóval biztosabb egzisztenciát jelentô
külföldi munkavállalást választják. 

S mi marad a magyar betegeknek? Az egyre hosszabb várólisták. A munkaerôgon-
dok ugyan végiggyûrûznek az egész gyermekgyógyászaton, de az alacsony presztízs
miatt különösen az elsôdleges területi gyermekellátás került az utóbbi évtizedekben
nehéz helyzetbe. A képzési keretszámok tervezésekor sem veszik figyelembe ennek az
ellátórendszernek a munkaerô-szükségletét. A valóságban, a szavakon túl senki sem
tö rôdött ezzel, a – lakosság 20%-át ellátó – rendszerrel. A részletek, a mindennapi
problémák, az ellátás valóságos minôsége eddig nem igazán került a szakmapolitikai
vizsgálódás fókuszába. 

Az elfogadható, hogy a gyermeklakosság számához mérten országosan túl sok a
gyermekorvosi praxis. A fôvárosban és néhány nagyvárosban igaz ez a megállapítás.
De ugyanez nem mondható el az úgynevezett „fehér foltokra”. Itt nagyon kellene a
gyermekorvos. A sokszor hangoztatott verdikt, hogy „falun nem lehet gyermekorvosi
praxist létesíteni, mert nagy a terület és kevés a gyerek. Ott csak maradjon a vegyes
praxis, már csak azért is, mert azok egy része úgyis csak a gyermekkártyákkal tartható
fenn.” Más megoldásokon még csak gondolkodni sem kellett. Azt, hogy valójában
hol és mikor oldódik meg egy egészségügyi probléma, azt eddig konkrét összefüg-
gésekben nem vizsgálta senki. A betegek útjai nagyrészt kifürkészhetetlenek marad-
tak. E mentalitás eredménye a mai állapot, amikor a rendszer túlélése utánpótlás, fia -
ta lítás híján, legalábbis kétséges. A helyzet elôidézôi talán ma már látják korábbi té ve -
dé süket, de a korrekció még mindig várat magára.

Hátráltatta érdekeink érvényesítését az is, hogy az évek során megpróbálták külön-
bözô országos intézetekbe, intézményekbe „benyomni” a házi gyermekorvoslás
ügyét. Nem igazán sikerült, hiszen például a háziorvosi rendszer és a klinikai-kórházi
gyermekgyógyászat ugyan közelálló területek, de gondjaink korántsem azonosak.
Ráadásul sokszor érdekeink is keresztezik egymást.

Civilként többnyire csak a pálya szélérôl „szurkolhattunk”.
Az ÁNTSZ szakfelügyeleti rendszerébe való beépülésünk rövid ideig reményt adott.

Mára már kiderült, hogy ez a rendszer, a fennálló jogszabályi keretek között mozogva
nem képes reformértékû hatással lenni a gyermekorvosi alapellátás fejlesztésére. 

Az új kormányzat még épphogy hivatalba lépett. Gondolkodása, szándékai pon-
tosan még nem ismerhetôk. Csak a párbeszéd kezdeteinél tartunk. A helyzet közben
egyre „fokozódik”, a problémákat meg csak toljuk magunk elôtt. Valamit most már
lépni kellene! Ezt igénylik és érdemlik a gyermekek, de a jelen és a jövô gyermekorvo-
sai is.

Talán még nem késô!
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Velkey Györgyöt, a két hazai gyer-
mek kórház egyikének, a Magyar or -
szá gi Református Egyház Bethesda
Gyer mekkórházának a fôigazgatóját,
a Magyar Gyermekorvosok Társa sá -
gának fôtitkárát, a Kórházszövetség
leendô elnökét nem igazán kell be-
mutatnunk. Régóta ismerjük, hallot-
tuk kongresszusokon, konferenciáin -
kon, véleményére akkor is kíváncsiak
lennénk, ha most nem volna az egész -
ségügyért felelôs államtitkár legszû -
kebb kabinetjének tagja.

Részt veszel a döntéshozási 
me c ha nizmusban, napi kapcsolatban
vagy az egészségügy korszerûsíté sé -
nek irányítóival, hetente többször, éj -
szakába nyúló megbeszéléseken ke -
resitek az aktuális kérdésekre a vá -
laszt. A földi halandó mégis in kább a
csendet érzékeli, nem sok hang szû -
rôdik ki. Mi készül? 

A jelenlegi egészségügyi kormányzatnak
eddig sok idejét kötötte le az új mûködési
mechanizmus kialakítása. Számtalan o lyan
kérdéssel találkoztunk eközben, amit azon-
 nal rendezni kellett, csak példaként em lí -
tem a rezidensekkel, patikaliberalizáció-
val, kórházak mûködésének fenntartá sá -
val kapcsolatos kérdéseket. Az elsô száz
napon látványos döntések nem születtek,
megalakultak viszont és dolgoznak a stra -
tégiai kérdésekkel, jogszabályalkotással
fog lalkozó munkacsoportok. Bár az állam -
titkárságnak van világos koncepciója, hogy
úgy mondjam, stílusjegye Szócska Miklós

államtitkár úrnak, hogy a dönté seket az
eredményesség érdekében a lehetô leg -
szélesebb szakmai megegyezés re ala poz -
za. A látszólagos késlekedésnek ez a fo -
lya matos konszenzuskeresés áll a hátteré -
ben, hisz a változtatások sikeréhez fontos,
hogy az orvostársadalom magáénak érez -
ze a döntéseket. A menetrend minden lát-
 szat ellenére elég feszes. Most a második
sebességfokozatba kapcsol tunk, bár látjuk,
hogy a jelenlegi gazda sági moz gás térben
gyors elôrelépésre, nagy átszer ve zésekre
nem adódik lehe tôség.

Mi a helyzet szûkebb szakmán -
kat ille tôen? Van-e remény arra, hogy
ma gáévá teszi az ágazati ve ze tés a
HGYE – Gyermekgyógyászati Szakmai
Kollégium által is elfogadott – javas -
latait?

Régóta ismerem, és részint az én közvetí -
té semmel az államtitkárság vezetôi is is-
merik a HGYE dokumentumait. Követke -
zetes, jól összeállított javaslataitokat teljes
erôvel képviselem. Az általatok kidolgo-
zott koncepciót az elmúlt kormányzatok
részérôl sem érte kritika, más kérdés, hogy
történt-e elôrelépés az ügyben. Elfogadják
tehát, hogy a gyermekellátás az alapel-
látástól a szakellátáson át a fekvôbeteg-el-
látásig az egészségügy egységes alrend-
szere. Egyetértés van abban is, hogy a fia -
ta lokat 18 éves életkorukig gyermekorvos-
nak kell kezelnie, és ennek ér telmében
alapellátásukat is mindenhol gyermekor-
vosnak kell végeznie, hogy nem tartható,
ha a nappal és hét közben gyermekgyó-
gyászra bízott gyermekeket ügyeletben
há ziorvos látja el. A radikális döntések
megvalósítása azonban idô igényes folya-
mat. Nem pusztán szakmai szembenál-
lást, hatósági akadályokat kell ehhez le -
küzdeni, de meg kell oldani a kér dés hu -
mánerôforrás-igényét, vagy finanszírozási
oldalát is. Beneda Attila kabinetfônök (ko-
rábbi háziorvos) irányításával most szer -
vezôdik az alapellátás korsze rûsítésével
foglalkozó munkacsoport, amely bizo nyo -
san támaszkodik majd a HGYE együttmû -
kö désére. A kormányzati szándék, az irány
tehát egyértelmû.

Ha minden 18 éven aluli szá má -
ra gyermekorvosi alapellátást sze ret -
nénk nyújtani, és tudomásul ves szük
az ország településszerkezetét, az el-
látók öregedô korátlagát, az után-
 pótlás hiányát, képtelenség az „egy

falu – egy orvos” elvének to vábbi
fenntartása. Van-e fogadó kész ség az
egészségügyi, akár gyermek-egész -
ség ügyi központok kialakí tá sára?

Az alapellátás átszervezésének stratégiai
iránya, hogy a jelenlegi izolált ellátóhá -
lózat helyett a jóval hatékonyabb csopor-
tok képzése felé mozdulunk. Sokféle gya -
korlati megoldás képzelhetô el, a helyi sa -
játosságoktól függôen létrejöhet funkci -
onális egység különálló vagy központi
ren delôkben dolgozó kollégák között, ki -
zárólag gyermeket, vagy gyermeket és fel-
nôttet egyaránt ellátó központokban.
Nem csak az alapellátás eddigi résztvevôi
dolgoznának közös irányítás alatt, hanem
megjelennének a társszakmák képviselôi
és a kisegítô munkatársak is, a gyógytor -
násztól a pszihológusig. A mai lehetô sé -
geknél jóval hatékonyabban lehet majd a
munkatársakra támaszkodni, alkalom nyíl -
na egy belsô konzultációs rendszer ki a la -
kí tására. A csoportképzésnek éppen ez,
az emberi erôforrás, az idô és az infra-
struktúra jobb kihasználása a célja. A kor-
mányzat úgy látja, az alapellátás presz -
tízse emelkedik, és szakmai minôsége ja -
vul, ha ezen az úton megyünk tovább. És
van itt egy filozófiai elem is: a csoport
min dig erôsebb az izolált egyéneknél. 

Az ellátás minôségének meghatározó
eleme, a stratégiai lépések másik iránya, a
betegutak jobb kialakítása. Az éssze rû ség
határain belül a praxisközösségek dön tik
majd el, hogy melyik gyermekpulmonoló-
giai vagy gasztroenterológiai rendeléssel,
melyik kórházi gyermekosztállyal építik ki
kapcsolatrendszerüket. Világos konzultá-
ciós rendszer alakul majd az egy mással
kooperáló, egymásra is ható alap ellátás,
szakellátás és fekvôbeteg-osztály között,
lerövidül a közöttük ma sokszor túlságo -
san is nagynak tetszô távolság. 

Mi lesz a ma még hivatalok által
kijelölt, sokszor rendkívül irracioná li -
san mûködô betegutakkal?

A járóbeteg-ellátás területén már hatá-
lyon kívül helyezte a vezetés a rendkívül
sok zavart okozó elôírásokat. Most az a
cél, hogy az alapellátás felôl induló, alul-
ról szervezôdô, életszerû utakat építsünk
ki. A kórházi rendszernek is meg kell per-
sze szerveznie a maga – saját struktú rá já -
hoz kapcsolódó – betegútjait. Az életsze -
rût len, két progresszivitási szintre épülô
súlyponti kórházi rendszert a szakmai tra -

Az irány egyértelmû
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dí ciók alapján elfogadott progresszivitási
lépcsôkkel kell felváltani. Amit kizárólag
országos központban lehet végezni, azt
végezzék ott, ami megyei, vagy akár több
megyét összefogó osztályon, egyetemi
központban látható el, annak legyen ott a
helye. Hogy a saját szakmámnál, a gyer-
mek-intenzívellátásnál maradjak: történ-
jék az elsô invazív beavatkozás a megyei
osztályon, de a stabilizálást követôen ke -
rüljön a beteg az erôs területi központba,
amibôl 8-10 is elég lehet orszá go san.
Ugyanakkor vigyük le a sürgôsségi ellátás
alapegységeit a lakossághoz közeli járó-
és fekvôbeteg-ellátó központokba. Szak-
mai racionalitás alapján, a jelenlegi kapa -
ci tások jobb kihasználásával, a prog resz -
szív ellátás szabályainak megfelelôen tör -
ténjék meg tehát a betegutak kijelölése. 
A különbözô szintekhez viszont megfelelô
forrást is kell rendelni, emberit és anyagit
egy aránt. A felülrôl meghatározott és
alul ról szervezôdô betegutaknak találkoz -
niuk kell, az alapellátás azon a ponton
 kap csolódhat a rendszerhez, ahol azt a
be tegellátás szakmailag igényli. A szer ve -
zés 2011-ben indul. Többéves munka vár
majd ránk, önmagában is hatalmas ered-
mény lenne, ha a kormányzati ciklus vé -
gére kiépülhetne a rendszer. 

Érintetted a kórházi struktúra
kér dését. Mi a koncepció, maradnak,
vagy megszûnnek a jelenlegi kiskór -
házak?

A mai kórházszerkezet merev, ágyszám-
centrikus. Sok benne az irracionális elem. 

Rendezôelvünk az, hogy új funkciókat
kell adni a kiskórházaknak. Olyan szolgál-
tatásokat kell nyújtaniuk, amelyekre az
adott környezetben szakmai szükség van.
Adjanak lehetôséget lakosságközeli járó-
betegellátásra, mert lehetetlen, hogy Ba  -
la ssagyarmatról Budapestre kelljen utazni
egy gyermekpulmonológiai rendelésre, 
és biztosítsanak lehetôséget egynapos
fek vôbeteg-ellátásra, rehabilitációs vagy
szociális ellátásra is. Nincs már szükség 
20 ágyas hagyományos gyermekosztályra
csök kenô gyermeklétszám, a hospitalizá-
ciós igény ilyen mértékû csökkenése, 
a morbiditási struktúra ilyen jellegû válto -
zása mellett. Lenne viszont igény akár na -
gyobb területi egységek gyermekaddikto -
ló giai ellátására, ami a „new morbidity”
kö rébe tartozó más betegségcsoportok -
hoz hasonlóan, a mai napig megoldatlan
fel adat. Ezeknek a városi intézeteknek az
infrastruktúrája kitûnô lehetôséget nyúj-
ta na csoportpraxisok befogadására, ügye -
leti központok szervezésére. Hogy röviden
összefoglaljam: a kisvárosi kórházak egész -

ség ügyi szolgáltató központok kell hogy
legyenek továbbra is. A feladatok átrende -
zését lentrôl és fentrôl is meg kell ha tá roz -
ni, lent tudni kell, mi a szakmailag vállal -
ható lakossági szükséglet, fent pedig azt,
hogy mit igényel a szakmai specializáció.

A következô ellátási szintet, a megyei
kór házakat, a megyék eltérô nagysága, a
rendelkezésre álló szakemberek száma, az
intézmény pénzügyi támogatottságának
jelentôs különbségei miatt heterogenitás
jellemzi. Nem várható ezért el, hogy min-
den megyei intézmény képes legyen min-
den feladat ellátására, de nincs is erre
szükség. Kezelhetnek itt nefrózisos bete -
get, pneumoniát vagy pyelonephritist,
mûködhet itt újszülöttintenzív-egység.
Ugyanakkor egy politraumatizált sérült
ideg-, vagy mellkassebészeti ellátása vagy
például az extrém kissúlyú koraszülöttek
lélegeztetését biztosító PIC III már a la kos -
ság tradicionális elvárásait is követô, a lo-
gisztikai szempontoknak valóban meg -
felelô, több megye szükségleteit ki elégítô
egységre vár. Hét, nyolc, nem csak egye -
te mi városokban kialakított, területi köz -
pont ban gondolkodunk. Ennél több osz -
tály ra egy-egy kisebb szakterületrôl nem is
jutna elég szakember. A megyei osztályok
mellett szükség lesz kisebb, de sokszak-
más osztályra a megyeszékhelytôl távol
esô, rossz útviszonyokkal jellemez hetô or -
szág részeken is – gondolok itt  Sop ronra,
Sátoraljaújhelyre vagy például Kis várdára.

A „kuriózum ellátást” országos köz -
pon tokra kell bízni. Az égési sérültek
Bethes da-beli ellátásához hasonlóan or -
szá gos centrumban kell kezelni a rendkí -
vül speciális szakembergárdát, tudást és
infrastruktúrát igénylô toxikológiai vagy
invazív-kardiológiai eseteket. Nem szabad
kizárólag a fôvárosban gondolkodni, hisz
például Debrecenben a gyermekkori im-
mundeficiencia, vagy Pécsett a gyermek -
urológia mindenre kiterjedô gyógyí tási
lehetôsége már ma is kiemelkedôen jó.

Az ellátóhálózat mûködésének
színvonala ma jelentôs mértékben
függ az önkormányzatoktól. Néha
pél dátlanul jó hátteret nyújtanak,
más kor hozzá nem értôk hoznak szak -
mai mélységet érintô rossz döntést.
Megmarad-e mostani szerepkörük?

A megmerevedett kórházszerkezet és ka-
pacitáseloszlás nagymértékben a mai ön -
kormányzati rendszer hibája. Az alapellá -
tás tól a fekvôbeteg-ellátásig sokunknak
sok gondja van az önkormányzattal mint
tulajdonossal. Érthetô ragaszkodásuk a
kór házhoz, amikor gyakran az a város leg-
nagyobb mun kaadója. Sok esetben vi -

szont egysze rûen csak presztízsszempon-
tok kötôdnek egy intézmény fenntar tá sá -
hoz, messze hát térbe szorítva a szakmai
elveket. Az önkormányzatokhoz rendelt
politikai ha talomnak megvan az eszköz -
rendszere az egészségügy irracionális ele-
meinek  kon zerválásához. Nem dôlhetett
még el, hogy a most felálló, szinte egys é -
ges politikai szemléletû önkormányzati
há lózatban melyik lobbi, az egészségügyi
vagy az önkormányzati felé billen a mér-
leg. Soha nem látott esélyhez juthatunk,
ha sikerül a szakmaiatlan szempontokat
direkt vagy indirekt eszközökkel kigyom -
lálni.

El lehetne így érni, hogy a tulajdonlás
vagy fenntartás kikerülne az önkormány -
za tok kezébôl és mondjuk az angol NHS
szisztémához hasonlóan, dominánssá vál -
na a centralizált, elvileg jobban kézben
tartható, éppen ezért persze veszélyeket is
hordozó állami irányítás. Vannak közve -
tett lehetôségek is arra, hogy kivegyük az
önkormányzatok kezébôl azt, ami nem
odavaló. Mindenképpen kemény lobbi-
harcra lesz szükség, ha le akarjuk törni az
önkormányzatok túlhatalmát. A megkö -
tött ségek kezelése a kormány politikai és
szakmai felelôssége lesz.

Van-e esély a változásra plusz-
források nélkül?

A jelenlegi gazdasági helyzet gúzsba köt
sok mindent, szûkíti a mozgásteret, korlá-
tozza a haladás sebességét. Az erre az év -
re elôirányzott forrás már idén sem ele-
gendô a kórházi rendszer fenntartására.
Nyilvánvalóan rövid idôn belül pénzt kell
tenni a rendszerbe. Politikai alkufolyamat-
ban, a költségvetési tárgyalások során kell
eldôlnie majd annak, miként lehet úrrá
lenni az önkormányzatok finanszírozási
képtelenségén, és milyen úton jusson
majd célba a finanszírozás. Az ellentmon -
dásos duális pénzleosztási technika meg -
szün tetésével, ha az összes apanázst egy
csatornába terelnénk, egyszerûsödne a
helyzet. Változtatnunk kell a finanszíro -
zási gyakorlaton persze akkor is, ha mo-
tiválni akarunk valakit bodrogközi mun -
kavállalásra, és gondolkodnunk kell azon
is, hogyan lehet kompenzálni a vegyes
 praxisokat, ha a gyerekellátást elvesszük
tôlük.

A tervezett változások az önkor -
mányzatin túl, minden bizonnyal sér -
te nek majd szakmai érdekeket is. Mi-
lyen szerepe lesz a várható konflik-
tu sok kezelésében a kollégi u mok -
nak?
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A szakmai konfrontációkat a kollégiu -
mok nak kell majd lecsendesíteniük. Rop-
pant fontos lesz az államtitkárság szak -
politikai döntéseit meghatározó tanács -
adó testületek funkciója. A jelenleginél
kisebb létszámú, a mindennapi döntések-
ben jelentôs szerephez jutó, 5-7 fôs szak-
mai kollégiumok látszanak hatékonyabb-
nak. Ezek lehetnek felelôsek a szakmai
„törvényhozásért”, és ôk diszponálnak
majd az országos intézetek módszertani
tevékenysége, valamint a szakmai elle nôr -
zés felett is. Ezúton az utóbbiak kö zelebb
kerülhetnek a minisztériumi irá nyításhoz
is, túl azon, hogy jelentôsen csökken az
eddigi irányítást nehezítô információs
távolság. Természetesen meg felelô infra-
struktúra és háttérbázis kell hogy segítse
majd a szakmai kollégiumok munkáját. 

Lesz-e helye a gyermekgyógyá -
szati kollégiumban az alapellátás-
nak?

Feltétlenül kell, hogy legyen. Megítélésem
szerint az öt fôbôl egynek a gyermekor-
vosi alapellátásból kell jönnie. Hangsúlyo -
zom azonban, hogy jelenleg még csak a
kollégiumi mûködést meghatározó 12 fôs
bizottság szervezésénél tartunk, a követ -
kezô év elején azonban fel kell már állniuk
az új grémiumoknak.

Iszonyú sok jogszabály nehezíti
ma az ellátást. Az igazolások indoko-
lat lanul nagytömegû orvos–beteg
ta lál  kozást generálnak, felnôttosztá-
lyok, szakrendelések indikálnak az
alap ellátáson keresztül felesleges

vizs gálatokat. A praxisváltás meg -
old hatatlan helyzete vagy a praxis -
kö zösségek tervezett kialakítása is
sürgeti, kényszeríti a rossz rende -
letek, törvények megváltoztatását.
Van-e erre esély?

Az államtitkár úr elkötelezett híve a feles -
le ges, ellentmondó szabályok meg szün -
tetésének, a túlszabályozás lebontá sának.
A most létrehozott www.deregu lacio.hu
honlapra máris várják az ano má li ákat
oko zó, változást igénylô szabályok felso -
ro lását.

Annál is inkább szükség van a rossz
 sza bályozás sürgôs rendezésére, mert az
alapellátás lassan tragikus utánpótlási
gond ja sem oldható meg e nélkül. Nem
állítom, hogy azért nem mennek az alap -
el látásba a frissen szakvizsgázott kollé -
gák, mert nem szeretnének szakmai mun -
ka helyett – ahogy Ti fogalmaztok – „iga-
zo lá sosdi”-val foglalkozni. De talán ez is
játszik benne szerepet. 

És ha már az utánpótlásról beszélünk:
be kell látnunk, hogy súlyos figyelmetlen-
ség következménye a jelenlegi szakember-
hiány. Hosszú éveken keresztül úgy alakí-
tották ki a rezidensképzés keretszámait,
hogy nem vették figyelembe az alapel-
látás szakemberigényét. Mintha gyermek-
gyógyítás csak a szakrendelôkben, csak a
kórházakban folyna.

Ezért is értek egyet azzal a tôletek indu -
ló javaslattal, hogy legyen ráépített szak -
vizsgával elismerhetô a primer gyermek -
ellátás. Elismerést adna ez az alapellátási
munkának. Az oktatópraxisok háló zatá-
nak megszervezése is több lehetôséget
nyújtana arra, hogy a szakorvosjelöltek

meg ismerjék a területi ellátás szépségeit,
izgalmait. Emelkedhetne ezúton is a te -
rületi gyermekellátás presztízse.

Végül egy földhözragadt kér -
dés: egyre többet kínlódik beteg is,
orvos is a szakrendelések növekvô
várakoztatási ideje miatt...

Több oka van ennek, egyiket sem könnyû
ke zelni. Egyrészt mindenhonnan hiányoz-
nak a szakemberek, elszívja ôket a jobban
fizetô gyógyszeripar, vagy akár két szak -
vizsgával is kimennek az alapellátásba
anélkül, hogy képzettségüket, tudásukat
a továbbiakban bárhol hasznosíthatnák.
Másrészt, és ez ma a döntô ok, bizonyos
kvóta felett már nem kap finanszírozást a
rendelés. Ezt hívják volumenkorlátozás-
nak. A fenntartó nem kap pénzt, a rezsit,
az infrastruktúrát, a munkaerôt azonban
ki kell fizetnie. Logikus ezért, hogy ha
nem akar veszteséget termelni, nem te het
mást, mint késôbbre halasztja a létszám
feletti, de tervezhetô vizsgálatokat. A har-
madik oka a várólistának a szociális jut -
ta tá sok szabályozásának keveredése az
egész ségügyi szolgáltatásokkal. Az indo -
kolt – de valljuk be sok esetben indokolat-
lan – igazolások kiállítása, és az ehhez kap -
csolódó vizsgálatok sok idôt és pénzt von-
nak el a valóban rászorulók ellátá sá tól.
Súlyos lakossági érdekeket fog sérteni,
mégis mielôbb meg kell majd akadályoz-
nunk az ilyen jellegû pénzcsorgásokat.

Köszönjük a beszélgetést.

KÁDÁR FERENC, KÁLMÁN MIHÁLY

Kávészünet–13
2011. május 13–15.
Siófok

Az ECPCP 
(European Confederation of
Primary Care Paediatricians)
következô konferenciáját
2011. május 20–21-én
Vilniusban rendezi.

A jelentkezés módjáról a késôbbiekben
adunk tájékoztatást.

Jegyezze fel a naptárában! Hidroterápia 
a koragyermekkori 

intervencióban

Nemzetközi konferencia 
a Gézengúz Alapítvány alapításának

20. évfordulója alkalmából

2010. december 10.
Ramada Pláza Hotel 

Budapest 
1036 Árpád fejedelem útja 94.

Részvételi díj: 9 500 Ft

A teljes dokumentáció 
megtalálható 

a www.gezenguz.hu oldalon



A fôvárosi szakfelügyelôi összefoglaló 12
ke rület házi gyermekorvos szakfelügyelô
fô orvosainak jelentései alapján készült. 
A be számolók továbbra sem egységes szer -
kezetben és nem teljesen azonos kérdé -
sek re vonatkozó adatok felhasználásával
készültek, ezért nehéz összehasonlító elem -
zést készíteni a kerületek között. Az el múlt
évek során többféle szempontrendszer
alapján születtek a beszámolók, s ezt a tar -
kaságot tükrözik a mostani jelentések is.
Voltak, akik a helyszíni audit lapokat is ki -
töl tötték, és praxisonkénti jelentést küld tek,
de voltak másfél oldalas, a helyzetet csak
általánosságban jellemzô beszámo lók is.  

PRAXISOK SZÁMA, RENDELÔI
SZERVEZETTSÉG

Az általam szakfelügyelt budapesti kerü -
le tek praxislétszámában lényeges változás
nem történt. Többen szeretnék eladni a
praxisukat, de eddig nem találtak rá ve -
vôt. Néhány kerületi szakfelügyelô szá-
molt be nagyobb praxispiaci mozgásról,
több kerületben van eladásra kínált gyer-
mekpraxis vagy tartósan betöltetlen pra -
xis. A XIV. kerületben 4 kolléga adta el a
praxisát. Az újonnan munkába lépô négy
zuglói kolléga közül egy vidéki praxisból,
kettô kórházból, egy pedig szakrendelô -
bôl érkezett. 

A praxisok döntô többsége vállalkozási
formában mûködik, csak néhányan dol-
goz nak közalkalmazotti státuszban.

A fôvárosi gyermekrendelôkre tovább -
ra is jellemzô, hogy több praxis – sokszor
szûk kétóránkénti váltásban – közös ren-
de lôhelyiségeket használva dolgozik. Két
kerületben egy-egy új rendelôhelyiség kia -
la kításával javítottak ezen a helyzeten. Ál-
ta lánosságban megállapítható, hogy né -

hány külsô kerület kivételével – 2–6 gyer-
mekorvos dolgozik egy rendelôépületben
(lásd táblázat). Ez a helyzet nagyobb le he -
tô sé get biztosít a szakmai együtt mû kö -
désre és így a folyamatos rendelés is köny -
nyeb ben biztosítható. A legtöbb helyen
azonban ez a „zsúfoltság” gátja a hosz -
szabb ren delési idôk bevezetésének.

A recepciósok alkalmazásának a gya -
kor lata még nem terjedt el, pedig ez a
gya korlat – kombinálva az idôpont-egyez -
te téseken alapuló betegirányítással – lé -
nye gesen javíthatná a rendelések körül -
ményeit. A praxisok nagy többsége nem
alkalmaz recepcióst, néhány helyen mû -
kö dik külön kartonozó, telefonkezelôi szol  -
gálat, ami természetesen nem azonos a
recepciós szolgálattal. Néhol még karto -
no zó sincs, az asszisztens vagy az orvos
veszi elô rendelés elôtt vagy közben a kar -
to nokat.

DEMOGRÁFIAI HELYZET
A gyermeklakosság létszáma lényegesen
nem változott, egy-egy kerület számolt 
be csekély gyermekszám-növekedésrôl.
Az utóbbi években a lakóparkok átadása
aránytalanságot okozott a körzetek nagy -
sá gában. Ennek kezelése – pontos népes -
ség-nyilvántartás alapján – az önkormány -
za tok folyamatos feladata lenne. A praxi -
sok lélekszáma a 300–1300-as létszámig
nagy szórást mutat, aggasztó, hogy egyre
nô a 600–700 fôt ellátó gyermekorvosok
száma.

A forgalmi adatok az otthoni beteglá-
to gatások visszaszorulásáról és a rendelôi
látogatások növekedésérôl tanúskodnak.
A betegforgalom növekedésében azon-
ban az idén elsôsorban az influenza-vé -
dô ol tási kampány játszott szerepet.

A kerületenkénti összesített forgalmi ada-
tok több következtetés levonására nem
alkalmasak. Ezek az adatok csak az or vo -
sonkénti praxislétszámok és a pontos kor -
struktúra alapján lennének elemez he tôk.

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS,
-FELÚJÍTÁS

Épületfelújításokról csak néhány kerület-
ben, ott is csak egy-egy rendelô esetében
számoltak be. A néhány igen jó körül mé -
nyek között mûködô rendelô mellett azon-
 ban általánosságban megállapítha tó, hogy
a gyermekrendelôkre ráférne egy alapos
felújítás. Sok helyen még az alap vetô épü -
let-karbantartásokra sem keríte nek sort az
önkormányzatok. Az önkormányzatok for-
 ráshiánya, a duális finanszí rozás ano má li ái,
a mûködtetésre elkülö nít hetô pénz össze -
gek csökkenése miatt a 20–30 éve át adott
rendelôk állaga folyamatosan rom lik.

ESZKÖZÖK, MÛSZEREK
A beszámolók alapján a minimumfelsze -
relés mindenütt rendelkezésre áll. A plusz-
 mûszerezettség nem általános, de sok he -
lyen alkalmaznak otoszkópot, és néhány
praxis CRP- és egyéb gyorstesztvizsgálato -
kat is végez. Az eszközök pótlása, karban -
tartása – különbözô, az önkormány za tok -
kal kötött szerzôdés alapján – a praxi sok 
fel adata. 

DOKUMENTÁCIÓ
Ma már a számítógépes adatrögzítés a
gyer mekorvosi dokumentáció szinte egye -
düli módja. Párhuzamos adminisztrációt
csak egy-egy praxis folytat. Általános az
in ternet-hozzáférési lehetôség. Két kerü -
let  ben a laborleletek már on-line módon
jutnak el a gyermekorvoshoz. A gyermek -

Ecsetvonások a fôvárosról
(Szakfelügyelôi jelentés – 2009)
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A IV-XVII. ker. gyermekrendelôinek és praxisainak megoszlása (kivéve a XI. ker.)

Kerületek IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

Rendelôk
száma

5 1 3 3 3 3 5 4 4 4 5 8

Gyermek-
orvosok 

megoszlása
3-4-4-5-6 5 3-2-2 4-3-4 5-4-2 3-3-5 1-2-2-5-6 5-5-5-4 5-5-5-5 3-5-2-5 4-4-2-2-1 2-4-3-2(4)-1
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praxisok különbözô programokat hasz -
nál nak, ezek egységes akkreditációjára
len  ne szükség. A védônôi munkában csak
igen lassan hódít tért a számítógépes adat -
rögzítés.

Programjaik – érthetetlenül – nem kom-
 pa tibilisek a gyermekorvosok programja i -
val. A teljesítményfinanszírozás részle ges
bevezetésének is elôfeltétele az informa ti -
kai rendszerek egyeztetése, folyamatos
fej lesztése.

GYERMEKORVOSOK, VÉDÔNÔK,
ASSZISZTENSEK

EGYÜTTMÛKÖDÉSE
A gyermekorvosok és a védônôk együtt -
mû ködésének kiváló terepe lehetne a kö -
zö sen, azonos idôpontban megtartott ta -
nácsadás. Ez felelne meg a szakma és a be -
tegek érdekeinek is. Ezt diktálná a jó zan
 ész is. A közös munka azonban – a szak-
felügyelôk beszámolói szerint is – egyre
nagyobb akadályokba ütközik és általá -
ban nem az érintett munkatársak hibá já -
ból. Sok védônô is fenn szeretné tartani
az azonos idôben – nem feltétlen közös
helyiségben – tartott tanácsadás gyakor-
la  tát. Hogy ez egyre kevésbé sikerül, az ese -
tek túlnyomó többségében nem a védô -
nôk és a gyermekorvosok akaratán múlik.

Az asszisztensek ezért egyre nagyobb
számban kénytelenek részt venni a tanács -
adásokon. Az ezzel járó munkáltatói ki-
adásokat, különösen a kisebb létszámú

praxisok, igen nehezen tudják kigazdál -
kod ni.

A gyermekorvosok a továbbképzésekre
rendszeresen járnak, hiszen az 5 éves kép -
zési periódus pontszámainak teljesítése a
mûködési engedély megújításának felté -
tele. Meg kell azonban jegyezni, hogy a
he lyettesítések megszervezése, és a to -
vább képzés költségei évrôl évre egyre ne-
hezebben megoldható feladat elé állítják
a kollégákat.

KÖTELEZÔ ÉS VÁLASZTHATÓ
VÉDÔOLTÁSOK

Az elmúlt évek rendeletmódosításai után
most már úgy tûnik, hogy a védôoltások
be adásának jelentôsen megnövekedett
fel adatait a kollégák zökkenôk nélkül tel-
je sítik. A finanszírozás azonban messze
nem áll arányban az elvégzett munkával.
A fôvárosi rendelôk megoldották a jóval
nagyobb hûtôtárolási igénybôl eredô prob-
 lémákat is. 

Többen szóvá tették, hogy nem kap-
tunk idôben, és a szakértôk által egyez te -
tett egyöntetû véleményt a H1N1 elleni
vé dôoltással kapcsolatban. A szenzáció -
hajhász média sem segített az eligazodás-
ban. A sok érdeklôdô szülôi telefon majd-
nem lehetetlenné tette a mindennapi mun -
kát. 

Sok kolléga csak pluszrendeléseken tud -
ta elvégezni az influenza elleni vakci ná -
ciót.

Az interszezonális influenza elleni átol -
tott ság 15-20-25-30% körüli szinteket ért
el, a pneumococcus elleni átoltottság te -
kin tetében pedig 85-98-100% körüli ol -
tási arányokról számoltak be a szakfelü-
gyelô kollégák. Sajnálatos, hogy elôfordul
olyan gyermekorvosi praxis is, ahol egy-
éves kor felett adják az elsô pneumococcus
elleni oltást, sôt beszámoltak olyan gya kor -
latról is a szakfelügyelô kollégák, amely ben
egyetlen választható védôoltást sem ad a
gyermekorvos.

ÜGYELETEK, ÜGYELETI
RENDELÉSEK

Minden kerületre vonatkozóan központi
gyermekügyelet végzi az éjszakai és ün-
nepnapi ellátást. A kerületek egy részében
emellett még a hétvégi ügyeleti rendelé -
sek is mûködnek. A központi ügyeletben
való részvétel a gyermekorvosok részére
opcionális.

A fôvárosi gyermekorvosi rendszer meg -
újítása, a párhuzamos ellátó szolgálatok
mû ködésének újragondolása, a finanszí -
ro zásnak a motiváció, a minôségjavítás
ér dekében történô megjavítása elenged-
he tetlennek tûnik. Emellett továbbra is
szük séges az adatszolgáltatás standardi -
zá lása, egységesítése, az adatoknak a ke -
let kezés helyén történô elemzése is.

DR. KÁLMÁN MIHÁLY

FÔVÁROSI HÁZI GYERMEKORVOSI SZAKFELÜGYELÔ

Megbeszéljük: 

• Mit jelent „az alapellátás stratégiai szerepének megerôsítése”? 
Milyen lépésekre készül az egészségügyi vezetés?

• Lesz-e változás a finanszírozási rendszerben? A teljesítményfinanszírozás
adatai, eredmé  nyei, gondjai, lehetôségei, a minôségi indikátorok kérdései.
Lehet(ne)-e a finanszírozás eszközrendszerével korsze rû síteni a gyermek-
orvosi alapellátást?

• Ki veszi meg a praxist? Mûködtetési jog, vagyonértékû jog, praxisalap, 
praxisgazdálkodás... Megtölthetôk-e tartalommal a kiüresedett szavak?

• Súlyos anyagi következmények várnak az iskolakerülôk családjára. 
Növekvô veszélyek fenyegetik az orvost, aki nem akar majd igazolást 
indokolatlanul kiállítani. Van-e remény arra, hogy egységes minisztériumi
irányítás alatt megoldás szülessen az oktatás és az egészségügy között
hányódó „igazolásosdi” problémakörére?

• Mi az, hogy praxismenedzsment? Tesszük? Tehetjük?

• És ami beszorult... Az elôzetesen elküldött vagy megválaszolatlanul maradt
kérdéseikre közösen keresünk választ.

Kérdéseit a konferencia2010@freemail.hu e-mail címre várjuk.

A meghívót és a jelentkezési lapot a www.hgye.hu honlapról is letöltheti.
Jelentkezését on-line, e-mailen, postán vagy faxon várjuk. 

„Kásahegy”
XVI. ôszi konferenciáját rendezi 

a Házi Gyermekorvosok Egyesülete
2010. november 19–20. 

Danubius Hotel Flamenco
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Nemzetközi vizsgálatok, tanulmá nyok
szisztematikus metaanalízisével pró -
bál tak meg válaszolni arra a kérdésre,
hogy a fejlett ipari országokban a 
gyer mekek elsôdleges orvosi ellátá -
sá ra a házi/családorvosok vagy a gyer -
mekorvosok a legalkalmasabbak? 
A spanyol alapellátó gyermek- és if jú -
sá gorvosok egyesületének (AEPap)
egy munkacsoportja Bunuel Alvarez
vezetésével áttanulmányozta az ösz -
szes rendelkezésre álló irodalmi vo -
nat kozást, és a 66 legértékesebb köz -
le ményt statisztikailag értékelte.

(Hogy  az öt évvel ezelôtt készült, a házior-
vosi és házi gyermekorvosi gyermek-alap -
ellátást összehasonlító, szinte egyedül-
álló an széles körû HGYE-felmérés miért
nem szerepelt a tanulmányozott anyagok
között, an nak okát tudjuk: hiába számol -
tunk be róla nemzetközi fórumokon, nem
jelen tettük meg jegyzett szaklapokban.
Nem éreztük ugyanis abszolút támadha -
tatlannak vizsgálati módszereinket. Talán
túlságosan kritikusak vol tunk magunkkal
szemben. Most úgy gondoljuk, hogy már
csak a kontroll kedvéért is érdemes vizs-
gá latainkat megismételni. A Szerk.)

A szerzôk olyan eredményekre jutottak,
amelyek a gyermekorvosi elsôdleges ellá -
tás elônyeit nemzetközi méretekben is bi-
zo  nyították. Ennek alapján azt javasol ják,
hogy a gyermek-alapellátásban a gyermek -
orvosok szerepét meg kell ôrizni. A me ta -
analízis eredményei fontos érv rendszert
je lentenek az Európa-szerte fel merült –
a gyermekorvosokat az alapellá tásból el -
tá  volítani szándékozó – törek vé sek elle né -
ben. A tanulmány következtetései or szág -
határok nélkül érvényesek, de ezeket az
eredményeket az ellátáskutatás további
vizsgálódásaival meg kell erôsí te ni.

BEVEZETÉS

Viták zajlanak arról, hogy a fejlett orszá-
gok ban a gyermekek elsôdleges orvosi el-
lá tására a családorvosok (háziorvosok)
vagy a gyermekorvosok a legalkalmasab-
bak. A téma irodalmát ez idáig szisztema -
ti ku san még senki sem tekintette át. A szer -
zôk vizsgálatuk során azokat a tanulmá -
nyo kat analizálták, amelyek a kétféle gyer-
mekellátást a következô szempontok sze -

rint hasonlították össze: Ennek az átte -
kintô elemzésnek az volt a célja, hogy 
a két fé le gyermekellátást a következô
szempon tok szerint összehasonlítsa: az
antibiotikumkezelés gyakorlata, a diag-
nosz ti kus vizsgálatok racionális hasz ná -
lata kö zép fülgyulladásban, asztmában, 
a lázas és a különbözô pszichopatológiai
kór ké pek ellátásában, a szakmai ajánlások
betar tása és a preventív tevékenységek
színvonala. 

MÓDSZER

A szisztematikus átvizsgáláshoz a MEDLI -
NE-, a CENTRAL-, a TRIP-adatbázisokat és
a Google Scholar adatforrásait hasz nál -
ták. A kétféle szakembergárda klinikai
gyakorla tának összehasonlítására kizáró -
lag eredeti és tudományosan rendsze re -
zett fel mé réseket használtak, tekintet nél -
kül a fel dolgozások eredeti nyelvezetére.
Meta ana lízisükben a 2008 decemberéig
megje lent tanulmányokat elemezték. Az
össze hasonlításhoz elfogadták a legkü -
lön félébb metódussal készült tanulmá -
nyokat is, de a saját kutatási eredmények
hiánya kizáró kritérium volt. A módszer
mi nô sé gét két független elemzô vizsgálta.
Az ada tokat független szakértôpárok cso-
portosítot ták és analizálták.

EREDMÉNYEK

A vírusos eredetû felsô légúti infekciók-
ban az általános és családorvosok több
an tibiotikumot írnak fel, mint a gyermek -
or vosok. Ennek a megfigyelésnek jelen tôs
hatása van a gyógyszerkiadásokra, a re -
zisz tenciaviszonyokra és a iatrogén káro -
so dásokra. 

A célzott és racionális diagnosztikai
vizs gálatokra, mint például a mellkas rönt-
 genvizsgálataira vagy a torokváladék bak-
teriológiai vizsgálatára vonatkozóan a gyer -
mekorvosok nagyobb találati bizton ságot
mutattak.

A metaanalízis azt is igazolta, hogy a
gyakori gyermek- és fiatalkori betegségek
(asztma, középfülgyulladás) ellátásában –
a betegek utalgatása nélkül – a gyermek-
gyógyászok nagyobb önállóságot tanúsí-
tottak. Így a gyakori és felesleges szakren-
delôi és kórházi beutalások negatív kö vet -
kezményeitôl pácienseik és a finanszí ro -
zók egyaránt mentesülhettek.

A tanulmányok átvizsgálásából kiderült az
is, hogy a gyermekorvosok a gyakori gyer -
mekkori kórképek (felsô légúti fertô zés,
középfülgyulladás, figyelemhiány-szind -
róma, asztma, láz-szindróma és elhízás)
esetében is pontosabban kö ve tik a szak-
mai irányelveket.

Az irodalmi áttekintések tanúsága sze -
rint a gyermekgyógyászok által ellátott
po pu lá cióban magasabb a gyermekek át -
ol tott sá ga is.

ÖSSZEGZÉS

A lakosság elsôdleges orvosi ellátása lé -
nyeges eleme a jó egészségügyi ellátás-
nak. A metaanalízis eredményei alátá-
maszt ják azokat a törekvéseket, melyek 
a kvalifikált gyermekorvosokra bíznák a
gyer mekek elsôdleges (first contact) or-
vosi ellátását. Ez garantálná a protokoll
szerinti ellátást, a betegségek definitív ke -
ze lését és a magasabb színvonalú preven-
tív munkát. 

Ezek az eredmények talán meggyôzik 
a politikus döntéshozókat arról, hogy a
gyermekorvosoknak a gyermekek és fia -
tal korúak elsôdleges ellátásában egzakt
módon mérhetô, bizonyítható elônyei
vannak.

A Rev. Pediatr. Atten. Primaria. 2010;
12. számában megjelent közle ményt 
dr. Gottfried Huss, az Európai Gyermek-
gyógyászati Akadémia (EAP) alapellátási
munkacsoportjának elnöke referálta.
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Írott és elektronikus sajtóban dúl a
vita betegségrôl, halálról, orvosokról,
ellátásról. Nem akarunk citálni, állást
foglalni, nyugtatni, hergelni, sokan
te szik ezt mostanában. De talán nem
hiábavaló, ha az Elitmed.hu orvostu-
dományi portál engedélyével lapunk -
ban is közöljük az ott megjelent inter-
jút dr. Matkó Ida egyetemi docenssel,
aneszteziológus szakorvossal, a Szó -
szóló Alapítvány elnökével. 

Lát-e változást az orvoslás et ho  szá -
ban Magyarországon, illetve a világ-
ban?

Itthon még ma sem beszélünk nyíltan az
or vosi hivatás válságáról, pedig a depro-
fesszionalizációs folyamat 50-60 éve tartó
világjelenség, és mások már meg ol dá so -
kat keresnek. Arról van szó, hogy a XIX.
szá zad ra kialakult klasszikus orvoslás alap -
ját az orvosi hivatásrend és a társa da lom
kö zötti implicit, hallgatólagos szer zôdés
ad ta, amely ha nem is hibátlanul, de meg -
fe le lô módon mûködött egy relatíve ho-
mo gén értékrendszer keretei között. A ré -
gi szerzôdés szerint a társadalom bizto -
sítja az egészségügy finanszírozását, a hi-
va tás szakmai autonómiáját, azaz felru -
ház za a hivatásrendet a szakmai és etikai
elle nôr zés jogával, és az orvosképzés fe -
let ti kontrollal. A kizárólagos jogokat ka -
pó fog lalkozás, a professzió pedig elfo-
gadja a költségvetési kereteket, magas
szak mai színvonalú ellátást biztosít a tár-
sa dalom minden tagjának, altruista szol-
gálatot telje sít, a hagyományos etikai sza -
bályok betartásával. A régi szerzôdésnek
az alapja a bi zalom volt, amely megálla -
po dás az orvo si hivatásrendnek szinte tel-
jes önállóságot, magas presztízst és er köl -
csi tekintélyt biztosított. A páciens ekkor
még passzív résztvevôje a gyógyításnak,
minôségrôl, standardizált szolgáltatások -
ról, páciensjogokról ekkor nincs szó. A gaz-
 dasági, társa dalmi, technikai és technoló-
gi ai válto zá sok, a biológiai tudományok
és az orvo si technológia robbanásszerû
fej lôdése fel gyorsítja a hivatás specializá -
ló dását. Ezek együttes hatására a korábbi
egy sze mé lyes orvos–beteg kapcsolat át -
ala kul, ural kodóvá a beteg–intézmény
kap csolat, a futószalagszerû ellátás válik.
A mo dern orvoslásban a diagnosztika és
terápia le he tô ségei alapvetôen megvál-
toz nak, a gyó gyí tás színtere áthelye zô -
dött egy ve szélyes kórházi és klinikai
„nagy üzembe”. A gyó gyítás új kontextus -

ba került, az egész ségügyi ellátás iparrá
fejlôdik, a pro fit orientált piaci szektor ré -
szévé válik, új érdekek jelennek meg, a
gaz daságossági és piaci szempontok do -
minanciája meg ha tározóvá válik. Az orvo -
si hivatásrend részben maga is profitálni
igyekezett a pia cosodásból, és végül ön -
nön érdekei vé del mét fontosabbnak tart -
ja, mint a társa da lom iránti kötelessé gei -
nek teljesí té sét. A régi szerzôdés kereteit a
hivatás ön ér de ke és társadalmi elköte le -
zettsége kö zötti konfliktus feszíti valójá -
ban szét.

Azt a hagyományos felfogást, hogy az
or vosi hivatás altruista szolgálat, egyre
na gyobb szkepszis övezi, sôt sokak szerint
ez ugyanolyan foglalkozás, mint a többi.
Fokozatosan, évtizedek alatt kopik meg
te hát az etikai töltés, párhuzamosan a be -
teg érdek prioritásának háttérbe szo ru lá -
sával, ezért nem támasztható alá a „mo -
rá lis zuhanás” hazai víziója, inkább csak
az, hogy nem, vagy nem idôben vettük
ész re vagy egyszerûen elhallgattuk a mo -
rá lis válság jeleit.

Az orvos–beteg vagy intézet–beteg
kon f liktusok mélyén manapság szinte
min dig megtalálható, hogy a páciens a
XIX. szá za di orvosideált keresi, a régi szer -
zôdés sze rinti elvárásokkal. A tudomá -
nyos-techni kai forradalom következtében
világszerte lezajlottak vagy folyamatban
vannak a fent említett változások.

Milyen tendenciák figyelhe tôk meg
Ön szerint?

Az orvosi szerep közel kétezer év alatt ala -
kult ki, kezdetben a gyógyító egy kö zös -
ségben a papi és a tanítói funkciókat is
teljesítette. Bárhogyan is, a gyógyítással
foglalkozók érdeklôdésének középpont já -
ban az ember állt. Véleményem szerint a
el mondott deprofesszionalizációra adott
válasz a holisztikus medicina, a közösségi
pszichiátria, a természetgyógyászat és az
orvoslás környékén egyéb kiegészítô ága -
za tok megjelenése is. A nyugati orvoslás
mára felismerte, hogy a technicizálódás, 
a gyógyítás kommercializálódása és ipar -
sze rûvé válása a hivatásbeli erkölcsi érté -
kek feladásával az orvosi hivatás autonó -
mi áját veszélyezteti. A fájdalmas bizalom -
vesztés, amit a szaksajtóban fôorvosok
pa naszolnak, hatalmi szóval, rendelettel
nem állítható meg. Ebbôl a szempontból
minden egyes orvos–beteg találkozás szá -
mít.

Szemléletváltásra volna szükség?

Talán inkább a folyamat felismerésére,
tisz tánlátásra. Nálunk csak 15-20 éve ér -
zé kelhetô igazán a fent emlegetett erköl -
csi elbizonytalanodás, amit az elôzôekben
deprofesszionalizációs folyamatnak neve -
zünk, mert elôtte egyáltalán nem volt át -
lát ható az ellátórendszer. Nem volt nyil-
ván való a hagyományos etikai szabályok
semmibevétele, elég volt a hiányosságok
tagadása. A fenti változások következ mé -
nye, hogy a mai orvosideál nem a gyógyí -
tó, hanem a sikeres menedzser, sok pénz -
zel, beosztottakkal, sok a „világon elô ször
nálunk történt bejelentéssel”, ke vés vagy
semmi együttérzéssel a beteg iránt.

A szolgálat altruista jellege elterelte ko-
 ráb ban a gondot a rendszer átláthatatlan -
sá gáról. A döntéshozói megnyilvánulá-
sok ból számos felelôs nyilatkozat ismert –
itthon az derül ki, hogy máig nem azo no -
sí tották a problémát, így nem is keressük
a választ. A problémák azonban elôjön-
nek, mint legutóbb a rezidensek elégedet -
len sége kapcsán, vagy az újból fellángoló
„hálapénz”-vita vonatkozásában érzékel-
het tünk.

Tapasztalatom szerint a hallgatók több-
 sé ge motiváltan vág neki az egyetemi
évek nek, bár kétségtelen, hogy a pálya
presztí zse csökkent. Irodalmi adat, hogy
a hiva ta los curriculum túlságosan a szak-
mai-technikai oldalra koncentrál, elha nya -
golja az orvoslás humán oldalát. A kezdô
orvos többek között ezért is kénytelen
szembe nézni a nyílt és rejtett curriculum
közti kü lönbséggel, és felkészületlensé gé -
vel, ami kor kikerül az egyetemrôl, és csa -
ló dottság az, ami eltávolíthatja a pályától,
vagy el ván dorlásra ösztönzi.

Egyszerûbben fogalmazva, sejtésem
sze rint a munkáért kapott pénz is nagyon
fon tos a fiatal orvosgenerációnak, de nem-
 csak ez van az elégedetlenség mö gött,
hanem a deprofesszionalizálódott, dehu-
ma nizálódott rendszer elutasítása.

Merre vezet tovább az út?

Az 1990-es évek elejére egyre sürge tôb -
ben jelentkezett az orvosi hivatás meg újí -
tásának és megújulásának igénye a nyu-
 ga ti országokban, sôt a szakirodalom ki -
vé tel nélkül egységes abban, hogy egy új,
explicit szövetség szükséges, amelynek
alapja csakis a professzió lehet. A témával
fog lalkozó szakemberek szerint a modern
or vosi hivatás lényegi jellemzôi meg -

Morális zuhanás
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egyez nek a klasszikus jegyekkel. A pro-
fesszió három pillére: a szakértelem, az
eti ka és a szolgálat.

A szakértelem speciális tudásanyag és
kész ségek együttesébôl származik, az eti -
kus viselkedés értékek és normák egyedül -
álló kombinációjából eredeztethetô, a szol-
 gálat azt a hivatásbeli elkötelezett sé get
fog lalja magában, hogy a páciensek ér de -
két kell elsô helyre tenni.

Az orvosi hivatás megújulásának sikere
na gyon sok tényezôtôl függ, miközben le -
het séges az is, hogy a folyamatok egy új
típusú orvosi hivatásrend kialakulásához
vezetnek. Az egyik lehetséges alternatíva
a deprofesszionalizáció, amelynek vég -
ered ményeként az orvosok egyszerûen
mun kavállalók lesznek. A kihívásokra adott
másik lehetséges válasz a hivatás súlypont -
jának eltolódása a tudományos és techni -
kai szakértelem felé, amikor a gyógyítás
már nem „morális vállalkozás”.

Az anglo-amerikai szakirodalom döntô
többsége a reprofesszionalizációt támo-
gatja, amely az orvosi hivatás tradicionális
jellemzôit mentené át a XXI. századba. Ez
utóbbi egy lehetséges irány, az intézmény
valóban szolgáltató, de az ott dolgozó or -
vos szolgálatot gyakorol a professzió régi-
új pilléreit megtartva.

A fejlett jogrendszerrel mû ködô nyu-
gat-európai országok, pél dá ul Né met -
ország és Ausztria csak az utóbbi évti -
zedekben szabályozták törvényi szin -
ten az egészségügyi jogokat. Ezekrôl
elôbb hosszú társa dal mi vita zajlott. 

Visszaigazolhatom, hogy pl. Németor szág -
ban bizonyos kérdésekben, a szervát ül te -
té sek vonatkozásában hosszú évekig lehe -
tô ség volt szakmai és társadalmi vi ták ra.
Néhányon sikerült részt vennem ezek ben,
és irigykedve tapasztaltam, hogy ott va -
lódi párbeszéd folyik a résztvevôk kö zött.
Ezeket a találkozókat nem rá be szélô vagy
a konkrét terület számára a mi nél több
pénz megszerzését célozó lát vá nyosság -
ként kell elképzelni. Itt jutott idô a kér dé -
sek érzelmi és etikai megfontolásának
meg tárgyalására. Ha jól belegondo lunk,
konkrét esetnél az érdekeltek valódi dön-
tését ez utóbbiak alapozzák meg. Még
egy speciális szakterület törvényi sza bá -
lyozása után is sok új kérdés merülhet fel
ugyanazon a szabályozottnak vélt te rü le -
ten.

Legtöbbször az élet produkálja ezeket
a szituációkat pl. baleseti sérülés miatt
agyhalottá vált nô életben tartása, ke ze lé -
se, élô magzata érdekében, amely külön-
le ges sége okán felkelti a nyilvánosság ér -
dek lôdését. 

Ilyenkor a dolgok nem maradhatnak „ki -
be széletlenek”, hisz ez is az egész ség gel-
be tegséggel kapcsolatos isme ret szer zés,
véleményformálás egyik szerintem fontos
lehetôsége. Persze el lehet hall gat ni, de a
ki beszéletlenség sok szempontból hát rá -
nyos és veszélyes… 

Volt-e mód a szakmai egyez te té sekre
Magyarországon is?

Magyarországon a 1997-es törvény élet-
 belépése elôtt voltak egyeztetések, ezek
elsôsorban szakmai, szakmai érdekvé del -
mi szervezetek között zajlottak, tehát ma -
gas szintû egyeztetésekre gondolok itt. 

Egy-egy témában az adott szakma ve -
ze tôi valódi vitákon egyeztettek. Kétség -
te len a társadalmi vita lényegesen keve -
sebb volt más országokkal összehasonlít -
va, aminek a hiányát ma fájdalmasan vesz -
szük tudomásul. A hazai transzplantációs
szabályozást például máig a jogi sza bá -
lyo zási deficit, a végiggondolatlanság, a
kommunikáció felületes volta, és sajnos,
az érdektelenség jellemzi többek között.
Így fordulhat elô az a megtörtént eset,
hogy egy közösség kitaszítja magából
azo kat a szülôket, akik gyermekük szer -
vét, átültetés céljára adományozták…

Magyarországon is jelentôs szaka -
dék tátong a mindennapi való ság és
az egészségügy mûködését sza bá -
lyozó európai mércével is meg felelô
rendeletek között. Visszasze rezhetô
a korábbi humánus érték rend?

A gyakorlat és a szabályozások között va -
ló ban éles szakadék van, a jogkövetô ma-
 gatartás nem erôssége sem az ellátó rend -
szerben dolgozóknak, sem pedig a rend-
 szerben ellátást igénylôknek. És ez egy -
részrôl érthetô is, már abban az érte lem-
ben, hogy a gyógyítás pontosan az a te rü -
let, ahol a törvények nem írhatnak le min-
dent a gyógyítással kapcsolatban. A tör -
vé nyek betû szerinti betartása nem biz-
tosítja, biztosíthatja a beteg gyógyu lá sát,
a páciens elégedettségét. 

A jog szabályokat fogalmaz meg egy
kö zösség számára, kinyilvánítva a kö ve -
ten dô vagy büntetendô viselkedést. Azon-
 ban a jogszabály értelmezése nemcsak a
szöveg logikai, nyelvtani, rendszertani és
tör té ne ti elemzésén alapul, fontos a mö -
göt tes tar talom is. A beteg sorsa egyálta -
lán nem csak a pénzen múlik. A finanszí -
ro záson kí vül sok minden számít, így a
biztosítási rend szer, a hatályos törvények,
a nemzeti kultúra, és az elôbb említett
körülmény, a professzió állapota. Vagyis,
hogy a hiva tásrend tagjai mit gondolnak

saját tevé keny ségük lényegérôl, hogyan
tekintenek arra, hogyan gyakorolják azt.

A szigorodó anyagi feltételek az oka
a morális hanyatlásnak?

Óvatosan bánnék a szaksajtóban egyre
másra hangoztatott állásponttal, mely sze -
rint az egészségügyben tapasztalható
„mo   rális zuhanás” közvetlenül kapcso-
latba hozható a finanszírozási deficittel.
Önkritikusan csak annyit jegyeznék meg,
hogy az etikai elvek gyakorlati alkal ma -
zása nem pénz kérdése, és eddig is bárki
meg te hette volna, hogy az etikai szabá-
lyok be tartásával gyógyít.

És már is az orvosi etikánál tartunk,
amire érzésem szerint kérdésének máso -
dik fele vonatkozik. A szaketika és a bio -
eti ka, de ál talában az etika és jog gyakran
áll egy más sal látszatkonfliktusban, mert
va ló já ban a jog nem a helyes magatartást,
ha nem az állami beavatkozás, a kikénysze -
rít hetôség határait szabja meg. Sokszor
han goztatott felfogás, hogy a jog a mini -
mális erkölcsi szabályokat összegezi, a
szak etikai norma nem írhat elô kevésbé
szigorú szabályt, mint a hatályos törvény.

Hipotetikusan, ezért pl. ha a törvény
tilt ja az orvos számára a hálapénz elfoga -
dá sát, akkor semmilyen orvosetikai kó dex
nem re lativizálhatja a tiltást, pl. hogy csak
a kezelés elôtt tilos elfogadni a há lapénzt.
A szaketikai szabályokat tanítjuk az egye -
te men, és azt is, hogy vannak le he tô ségek
annak a gyógyítási helyzetnek a felol dá sá -
ra, amikor a klasszikus etikai el vek konflik-
tusba kerülnek az ellátás so rán.

Belsô humánus értékrendre van
szük ség?

A „független etikai rendszer” szüksé ges -
sé gének és mûködtetésének emlegetése
számomra azért fából vaskarika, mert pl.
a törvény által megfogalmazott betegjo-
gok szerves kapcsolatban vannak a szak -
etikai szabályokkal, abból közvetlenül le -
ve zethetôk. Sok betegpanaszt vizsgálok,
és boldog lennék, ha nem találkoznék
annyi etika vétséggel, amennyi a gyakor-
latban elôfordul! Nem értem, hogy mitôl
független rendszer kialakítását szorgal-
mazzák? A hatályos jogtól, az orvosetikai
szabályoktól, vagy az ún. orvosi etikettôl?

Hallani olyan véleményt, hogy a je-
lenleg hatályos egészségügyi tör -
vény túl korán jött, túlságosan mo -
dern volt a közeghez képest. Jelen-
tôs ellenállás tapasztalható vele szem-
 ben?
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Visszakérdezek. A röntgensugár felfede -
zé se és alkalmazása vagy más modern di-
agnosztikus és terápiás eljárásnak az alkal -
mazása korán jött, fel volt rá „készülve” 
a szakmai és civil közeg, kellett, hogy fel -
ké szülve legyen? A változásokat követni
kell. Az lenne a cél, hogy a betegnek ne
kelljen kikövetelnie, hogy emberszámba
vegyék, hanem olyan környezetben tör -
tén jen az ellátása, ahol eleve érvényesül-
nek a jogai. De az orvostársadalom nagy
része nem hajlandó elfogadni, hogy a be -
te gek is beleszólhatnak a gyógyítási fo lya -
mat egyes kérdéseibe. 

Vannak hangos ellenzôk, akik a mai
na pig azt várják, hogy majd jön egy kor-
mány vagy valami, amelyik eltörli az
1997-es törvényt, de legalábbis a be teg -
jogi feje ze tét, és onnantól minden mehet
a régi módon. Gondoljon csak a szakmai
példá ra, meg lehetne tenni, holnaptól

nem rönt genezünk stb.? Vannak sokan,
akik úgy viselkednek, mintha a jogszabály
nem is létezne. Holott az említett törvény
nem egy lokális politikai érdek terméke,
hanem a nagy ellátórendszerek fokozatos
modernizálásának része, amely az uniós
csatla kozásunk feltétele volt. Akkor kevés
em ber értette ezt, még kevesebben akar -
ták komolyan, és a többség máig azt vár -
ja, hogy az egészet visszavonják. Ez az
iga zán ijesztô és persze kényelmes is!
Pedig ma már elképzelhetetlen egy euró-
pai szin tû vizsgálatban részt venni egy in-
té zet nek vagy teamnek, ha kifogásolható
pél dá  ul a betegtájékoztató és beleegyezô
nyi latkozat.

Gyakran elhangzik az is, a be teg jo -
gok mellett mi lesz az orvosjogo kkal,
az intézmények jogaival? Ezek is ér -
vé nyesülnek a gyakorlatban?

Nem elhanyagolható szempont a válto zá -
sok következtében az orvosok nyo masz tó
pszichikai megterhelése: mun ká juk nehéz
és bonyolult, nagy az emocio ná lis igény-
be vétel, a magas szintû mun ka meg osz -
tást és az új típusú együtt mû kö dést kívá -
nó „üzemszerû” munka több stresszel jár.
Fontos az is, hogy az orvosok évszáza do -
kon keresztül egyénekkel való foglalko -
zás ra és egyéni felelôsségválla lás ra szoci a -
li zálódtak. Viszonylag gyorsan kel lett hoz-
zászokniuk, hogy nagy és komp lex szer ve -
zetek tagjaként dolgozzanak, ez a váltás
sok stresszel és frusztrációval jár. A gazda -
sá gi kényszerekkel való napi szem be né -
zés, a növekvô számú irány elv nek való
meg felelés követelménye a hiva tás hagyo -
mányos értékeit teszik próbára. 

NAGY ZSUZSANNA

A 90-es évek elején hazánkban is egyre
inkább háttérbe szorult a gyermekorvosi
alapellátás. Az egészségpolitika bizonyta-
lan helyzetet teremtett azáltal, hogy nyu-
ga ti példákra hivatkozva a csa ládorvosi
modell elônyeit hangsúlyoz ta. Ezek a fo -
lya matok katalizálták a Házi Gyermekor-
vo sok Egyesületének meg alakítását, hogy
immár 15 éve képviselje a gyermek-alap -
el látás érdekeit, szervezze a tovább kép zé -
seket, a szakmapolitikai ta nács kozásokat.
A politikamentes, kormá nyoktól füg get len
konzekvens érdekvé de lem az elmúlt évek
so rán kivívta a szakma elismerését, még -
sem foglalkozik velünk gondjainkhoz mér -
ten a szakpolitika, ma sincs súly ará nyunk -
nak megfelelô képviseletünk a szak ma ve -
ze tô grémiumaiban. 

Így talán jobban érthetô, hogy ma Ma -
gyarországon a gyermek-alapellátás elôtt
álló kihívásokkal szakmai, de szakmapoliti -
kai szempontból is miért mi, azaz a HGYE
foglalkozik legmélyebben.

Melyek azok a kihívások, amelyekkel
nap mint nap szembe kell néznünk? 

A szakmai kihívásokon túl, évtizedek
óta görgetjük magunk elôtt az ellátás
struk turális gondjait. Egyenlôtlen az alap -
ellátó gyermekorvosok elhelyezkedése.
Nem feledhetjük, hogy a házi gyermekor-
vo sok átlagéletkora közel 60 év, a ma or-
vos sá avatottak leghamarabb is csak 5 év
múlva jelenhetnek meg az alapellátás rend-
 szerében. Megoldatlan a házi gyermekor-
vosi utánpótlás kérdése, a rezidens képzés

ke retszámának meghatározásánál az alap -
ellátás szükséglete nem jelenik meg. A házi
gyermekorvos és a vegyes praxist ellátó
or vos gyermekgyógyászati képzett sé ge
között óriási a különbség, míg a gyer mek -
orvos hosszú képzés útján, a háziorvos
több nyire csak tapasztalat révén szer zi meg
gyermekgyógyászati ismereteit. Az alapel-
látásban dolgozó gyermekgyógyász jóval
szélesebb gyermekellátási kompeten ciával
és gyakorlattal bír, mint a fôként a felnôt-
tek problémáival foglalkozó házi or vos,
még akkor is, ha diagnosztikai le he tô sé -
gei az alapellátási szintre csökkentek. Nem
evidencia mindenki számára, hogy az
egészségügy szereplôi között ha té ko nyabb
feladatmegosztás is elképzelhetô, hogy
le járt az atomizált rendelôk ide je.

A gyermek-alapellátás jövôjét megha -
tá rozza a döntéshozók fogadókészsége
modernizálásra irányuló javaslatainkra. 
A fennmaradáshoz nélkülözhetetlenek 
a strukturális és az azzal szorosan össze-
függô képzési változások.

A primer gyermekorvosi ellátás számos
területen más tevékenységet jelent, mint
az intézeti keretek között végzett gyer-
mekellátás. Ez az ellátási forma számos
olyan ismeret elsajátítását követeli, melyet
ma nem oktatnak. A szakvizsga meg szer -
zése során a rezidensek, szakorvosjelöltek
nagy része nem ismeri meg közelrôl a
körzeti munka szépségeit, hisz módjuk
sincs igaziból belekóstolni a mun kánk ba.
A gyermekorvosképzésben az ország nagy

részén 15 év alatt sem sikerült kié pí teni –
a háziorvosi szinten már jó tíz éve jól mû -
ködô, akkreditált oktatópraxis-há ló za tot.

El kell fogadni, hogy a gyermekellátá-
son belül ez a terület is „szubspecializáló-
dott”. Épp úgy, mint a gyermekgyógyá -
szat közel tíz másik területe. A házi gyer-
mekorvosi ellá tás fenntartása, fejlesztése
olyan változásokat követel, melynek szak-
mai hátterét a képzés, a kompetencia bô -
ví tés adja. Az ehhez szükséges ismeret -
anyag elsa já tí tá sa pedig egy ráépített, 24
hónapos, nem kötelezô képzés révén sa já -
tít ható el és a há zi gyermekorvosi szak -
vizs gával ismerhe tô el. 

Valójában a gyermekorvosi alapellátás
jö vôjének érdekében, a ma fiatal orvosa i -
ért dol gozunk. Egy mai, mégoly ambició -
zus há zi gyermekorvosnak még alig van
le he tô sége olyan továbbfejlôdésre, mely -
nek révén szubspecializálódhat. A csecse -
mô- és gyermekgyógyászati szakvizsgára
épí tett – még egyszer hangsúlyozom, fa -
kul  tatív, nem kötelezôen elôírt, a házi gyer -
 mek orvosi munkakör mellett megszerez -
hetô – házi gyermekorvosi szakvizsga azok  -
 nak nyújthatna új lehetôséget, akik kép -
zett ségüknél, ambíciójuknál fogva, mi nô -
sé  gében jobb ellátást kívánnak nyújta ni az
alapellátásban és széles hidat akarnak épí -
te ni az intézeti és az alapellátás át jár ha tó -
sá ga érdekében.

JÓZSA LAJOS

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Házi gyermekorvosi ráépített szakvizsga



Szlovákiának 5,5 millió lakosa van, az
1,2 millió 18 éven aluli alapellátását
ki zárólag gyermekorvosok végzik.
Nagy városban, kisvárosban, nagy köz -
ségben, kisközségben egyaránt. Ahol
nincs a faluban gyermekorvos, ott a
kijelölt központi település gyermek -
orvosához viszik a gyereket, az orvos
30 percen belül a legtávolabbi köz -
ség bôl is elérhetô. A falvak általában
közel vannak egymáshoz és további
könnyebbség Magyarországgal szem-
 ben, hogy tanyavilág – ami ugye nagy
mértékben nehezíti az ellátásszer ve -
zést – nálunk nincs.

Minthogy gyermek alapellátását csak gyer-
 mekorvos végezheti, egy felnôtteket ellá -
tó háziorvos nem is kap finanszírozást egy
gyermek ellátásáért. Jogszabályt sér te ne
az a felnôtteket ellátó orvos, aki gye re ket
is „bevállalna”. Minden újszülöttel be kell
je lentkezni egy gyermekorvoshoz, aki nem
regisztrál, az nem kapja meg a gyermek-
születéskor járó szociális jutta tást, vagy az
egy hónapos korban a szülôt megilletô 
álla mi támogatást. 18. születésnapjukat

be töltött fiatalok ellátását átveheti már 
a háziorvos, de 19. születésnapjukig ma -
rad hatnak nálunk is a serdülôk.

Körzetben csak fôállású orvos dolgoz -
hat, a részmunkaidôs állás gyakorlatilag
is meretlen fogalom. Az 1100 kollégának
legfeljebb 15 százaléka férfi, a primer ellá -
tásban dolgozó orvosok 75%-a 55 éves-
nél idôsebb. Egy praxishoz átlagosan 1100
gyermek tartozik, a létszám 800 és 1800
kö zött ingadozik. A praxishoz tartozók
szá mát döntôen a demográfiai és földraj zi
viszonyok határozzák meg. Szabad orvos -
választás van, az ellátási kötelezettség a
magyar rendszerhez hasonló, vagyis gond
esetén a nem hozzánk tartozó, de a praxis
mû ködési területén élô gyermeket is el
kell látnunk. 

Feladatellátási szerzôdést egyedül a
biz tosítóval kötünk, az önkormányzattal
nincs szerzôdéses kapcsolatunk. Mûkö dé -
si engedélyünket a területileg illetékes fô -
or vos adja ki, feltéve, ha nincs ezzel szem-
ben az önkormányzatnak elôzetesen kifo -
gá sa, és rendelkezünk a kamarától kapott
jogosítvánnyal praxis vállalására. Az emlí -
tett fôorvos – mint hatóság – ellenôrzi 

a jogszabályok betartását, és ô végzi az
egészségügyi szolgáltatásokat felügyelô
intézethez küldött, esetleg más szakmai
szervektôl érkezô beadványok kivizsgá lá -
sát. Végsô esetben ô az, aki akár ellátási
en gedélyünk visszavonásáról is dönthet. 

A finanszírozás fejkvóta alapú, ez ma -
gya rázza, hogy miként tudnak – legalább
is egyelôre – gyermekorvost biztosítani a
sûrûn lakott, de kifejezetten rossz szociá lis
összetételû területekre. A bejelentke zet -
tek száma mellett – Magyarországhoz ha-
 son lóan – korcsoportos szorzók is befo -
lyá solják a praxis javadalmazását. A pre-
ven cióért az elvégzett vizsgálatok, a védô -
ol tásért a vakcinációk számától függôen
kü lön javadalmazás jár a biztosítótól. 

Szlovákiában a 90-es évek végén bizto -
sí tók sora lépett a piacra, ma viszont már
csak három egészségpénztár mûködik.
Lé nyegi különbség a szolgáltatások finan-
szírozásában nincs közöttük, az érték-
meg határozás az érdekvédelmi szerve ze -
te ink vívmánya vagy kudarca. Voltak ugyan
próbálkozások a teljesítményfinanszírozás
bevezetésére, minôségi indikátorok alkal -
mazására, de érdemi megállapodás nem

Szlovákia: se iskolaorvos, se védônô! 
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született, nincs tehát anyagiakban is mér -
hetô eredménye a „minôségi” munkának.

Az alapszolgáltatáson felüli ellátásnak
(pl. egy fakultatív védôoltásnak) régión -
ként eltérô, azon belül azonban egységes
ára van, az árjegyzéket minden rende lô -
ben kötelesek vagyunk kifüggeszteni. 

Rendelôhelyiséget akár az önkormány -
zattól, akár magánszemélytôl is bérelhet
az orvos, nyithat persze rendelôt a saját
há zában vagy lakásában is. Azt, hogy a
he lyiség megfelel-e a kritériumoknak vagy
nem, az elôbb említett fôorvosi hivatal
dönti el. A szükséges javításokat, felújítá-
so kat megegyezéstôl függôen vagy a bér -
lô, vagy a bérbeadó fedezi. Egy rendelô -
ben jellemzôen egy orvos dolgozik, bár a
nagyobb városokban vannak úgynevezett
poliklinikák, ahol a szakorvosi rendelések
mellett több házi gyermekorvos is dolgo-
zik együtt. Az orvosnak egy asszisztense
van, akinek ô a munkáltatója, recepciós
nem dolgozik a rendelôkben. Védônôi
szol gálat korábban volt, de ma már nincs
Szlovákiában, a gyermekek primer egész -
ségügyi ellátását az orvos és asszisztense
„egyedül” végzi. 

A betegrendelési idô az igényektôl füg-
gô en általában napi 5-6 óra, a forgalom a
vizitdíj megszüntetése után újra meg -

emel kedett. A krónikus betegségben szen -
vedôket a szakrendelések gondozzák.
Min den héten kötelesek vagyunk 5-6 órát
preventív munkára (tanácsadásra, szû rés -
re, vakcinációra) fordítani. Lakásra már
hosszú ideje nem járunk, bár én szeretem
az újszülöttjeimet legalább egyszer ott ho -
nukban is meglátogatni. Az otthoni ellá -
tás díja a szülô és az orvos megegyezésén
alapul, de hangsúlyozom, sem a mun ka -
idô alatti, sem az azon túli – ügyeleti –
idô szakra nem jellemzô a beteg ottho ná -
ban történô ellátás.

Utánpótlási helyzetünk egyre rosszabb,
generális gond, hogy nem érdekli a frissen
szakvizsgázottakat a területi munka. Egye -
tem után ötéves a szakképzés, 3 évig min-
denkinek azonos tarta lom mal, ezután
azon ban szétválik az álta lá nos gyermek-
gyógyászok és a leendô szub specialisták
képzése. A képzés során mindössze 3-4
hetet kell körzetben tölteni. Arról, hogy
valaki a szakvizsga után azonnal körzetbe
menne, nagyon régóta nem hallottunk.
Az a régi rendszer, ami kor még más fa kul -
táson képezték az „álta lános” orvosokat,
mint a gyermekorvo so kat, már hosszú
ide je a múlté. 

Munkaidô után az ellátás az ügyeleti
központokban történik, amelyeket, ha mód

van rá, igyekeznek a kórházak köze lé be
telepíteni. Mindannyian kötelesek va gyunk
a havonta ránk jutó szolgálatot vállal ni. 
A gyereket behozzák, házhoz az ügye let
során sem járunk. 

Iskolaorvosi szolgálat Szlovákiában nincs.
Minek is, hisz minden gyermeknek van há zi
gyermekorvosa, aki szükség ese tén el vég zi
a szükséges epidemiológiai te en dô ket.

A gyermek-alapellátásnak nálunk sincs
sehol önálló tanszéke, a miniszter tanács -
adó grémiumának van azonban alapellá -
tásban dolgozó gyermekgyógyász tagja.
Az ezredforduló elôtt, a holland PHARE
program kapcsán nálunk is voltak tö rek -
vé sek a gyermekorvosi alapellátó rendszer
megszüntetésére, érdekvédelmi szerve ze -
tünk határozott fellépése is hozzájárult
ahhoz, hogy jelenleg is úgy-ahogy bizton-
ságban érezhetjük magunkat. Van ugyan
né hány helyen próbálkozás a 15 éven fe -
lü liek átvállalására, de a háziorvosok át-
lag életkora még a mienknél is magasabb,
nemigen akarnak már új frontokat nyitni.

MUDR .EVA ANTÓNYOVÁ, A PRIMER ELLÁTÁSBAN

DOLGO ZÓ SZLOVÁK GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK

BIZOTTSÁGI TAGJA / KASSA

MUDR. KVETOSLAVA PRCUCHOVÁ, A PRIMER ELLÁTÁSBAN

DOLGOZÓ SZLOVÁK GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK

ELNÖKE / POZSONY

A Hírvivô ezt megelôzô számában je -
leztük, hogy a HGYE számlát nyitott az
árvíz során súlyos károkat szen ve dett
egyesületi tagok segítésére. A szám-
lán összegyûlt 140 000 forintot a ve -
ze tôség döntése alapján egy felsô -
zsolcai kolleganônek juttattuk el.

TISZTELT KOLLÉGÁK!
Rendkívül jólesô érzéssel értesültem tá-
mo gatásukról, melyet szeretnék tisztelet-
tel megköszönni. Ha megengedik, röviden
vázolom a helyzetet. 

Hihetetlen, alig elképzelhetô az, ami
tör tént! A település lakóházainak 97 szá -
za lékát árasztotta el a víz. 197 ház azonnal
összedôlt, s azóta jóval kétszáz fölött van
az elvesztett otthonok száma. 1900 lakó -
ház ban olyan komoly károsodások léptek
föl, hogy gyakorlatilag újjá kell ôket épí te -
ni ahhoz, hogy újra lakhatóvá váljanak.
Három hónappal az árvíz után még min dig
úgy néz ki a város, mintha földrengés vagy
háború pusztított volna. Aki nem járt itt,

nem is tudja elképzeni! Képtelen tör té net!
Elkezdôdött az újjáépítés, de számos

ok miatt nehezen halad. Sok kis pácien  -
se mnek kellett elhagynia lakóhelyét, így
azt sem tudom, hogy hol találhatók most.
Hepatitis-oltást szerettünk volna biztosí-
tani a közösségbe járó gyerekeknek, de a
családok értesítése nehézségbe ütközött,
így jóval kevesebben kaphatták meg a vé -
dô oltást, mint ahogyan azt terveztük. 

A gyermekorvosi rendelôben majdnem
minden eszközünk megsemmisült és saj -
nos az otthonomat is jelentôs kár érte.

Lelkileg is megterhelô az a helyzet, ami
máig körülvesz bennünket. Az elszen ve -
dett pszichotrauma következményei azt
gondolom – ahogyan az mutatkozik is
már –, ezután várhatók. Igen nehéz fel -
adat annak megoldása, hogy életünk visz -
sza térjen vagy legalább közelítsen a ko-
ráb bi idôkhöz. Minden segítség nagyon
so kat jelent számunkra. 

Máig meghatottan gondolok dr. Rákó -
czi Ferenc tatabányai házi gyermekorvos -

ra, aki a legnehezebb idôben állított be is-
meretlenül és váratlanul. Csak annyit kér -
de zett, hol segíthet. Három napig vettek
részt asszisztensével együtt éjjel-nappal a
vé dekezésben és a rászorulók ellátásában.
Szívet melengetô segítséget nyújtott dr.
Madarasi Anna, a Szt. János Kórház Budai
Gyermekkórházának fôorvosa. A helyszíni
mentésen túl megszervezte 30, krónikus
be tegség miatt gondozás alatt álló gye re -
künk budapesti táborozását. Szinte ki cse -
rélve jöttek haza az egyhetes kurzusokból,
nem beszélve arról, hogy hány zsolcai csa -
lád gondol hálás szívvel a Budai Kór ház
dol gozóira azokért az adományokért, ame-
 lyekkel máig elviselhetôbbé tették a nél kü -
lö zést. 

Az Önök által felajánlott anyagi támo-
ga tást elsôsorban a rendelô bútorzatának
pótlására és a higiéniai eszközök beszer -
zé sére szeretném fordítani.

DR. MAGYAR ERZSÉBET

FELSÔZSOLCA
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Régi új betegség: a tuberkulózis
Az elmúlt hetekben Észak-Magyarorszá-
gon meghalt egy 16 éves lány rezisztens
tu berkulózis (tbc) következtében. Ez a va -
la ha rettegett betegség az utóbbi idô ben
újult erôvel támad. Tavaly mintegy 1500
új beteget diagnoszti záltak, negyvenen
hal tak meg, és ezek mintegy negyede re -
zisz tens kórokozó okozta fertôzés miatt.
Szerencsére – részben a kötelezô BCG-ol -
tás következtében – a fiatal gyermekek
meg betegedése hazánkban igen ritka.

A „Clinical Infectious Disease” címû fo -
lyóirat 2010-s szupplementumában össze-
 foglaló cikk jelent meg a gyermekkori tu-
ber kulózis jelenlegi helyzetérôl. Évente
mintegy 130 000 gyermek hal meg tbc-
ben. Becslések szerint mint  egy 1 millió 
gyermek szenved a betegségben világ-
szerte, háromnegyedük a 22 legfertô -
 zöttebb afrikai és dél-ázsiai országban. 
A fejlett országokban az összes tbc-s meg  -
betegedés 5%-a esik a gyermekkora, míg
a fent említett országokban 20–40% a 
gyer mekek aránya. A HIV-fertôzés mellett
a szegénység, a zsúfolt lakásviszonyok és
az alultápláltság is fokozza a betegség
megjelenésének kockázatát. Míg felnôt-
teknél a betegség sokszor protraháltan,
las san zajlik, gyermekkorban a lefolyás ra -
pid. A gyermekkori tbc a felnôttekéhez
ha sonlóan elsôsorban a tüdôben jelenik
meg (60–80%). Az extrapulmonális mani-
fesztációk között igen gyakori a lympha -
de nopathia (67%), ritkább a központi ideg -
rendszeri (13%), pleurális (6%), disszemi -
nált (5%) és csont-tbc (4%). A disszemi -
nált és központi idegrendszeri megjelenés
a fiatal vagy HIV-fertôzött gyermekek be -
tegsége. 

Gyermekkorban a tbc diagnózisa nem
könnyû. Köpet nyerése fiatal gyerme kek -
nél nagyon nehéz, még a legtöbb sikerrel
a reggeli, éhgyomri gyomornedv te nyész -
té se kecsegtet, de ez is csak az esetek egy-
harmadában sikeres. Az egyéb eljárások
(pl. PCR, antigénkimutatás, szerológiai vizs-
 gálatok, interferon gamma teszt) a kli ni -
kai gyakorlatban kevéssé használhatók,
drágák, komplikáltak, nem megbízhatóak. 

A nem endémiás területeken a diagnó -
zist egy triád jelenléte valószínûsíti, ezek,
a szoros kontaktus egy index beteggel,
po zitív tuberkulin teszt (a nem BCG-zett
populációban) és tbc-re gyanús elváltozá-

sok a mellkasfelvételen. Ez a megköze lí tés
azonban az endémiás területeken nem
használható, mert a gyermek bárhol meg -
fertôzôdhet. Ezekben az országokban
gya nú esetén elôször széles spektrumú
antibiotikumot adnak, és ha nem észlel-
nek javulást, tbc-t valószínûsítenek. 

A latens és aktív betegség elkülönítése
sem könnyû. A latens fertôzésbôl – tehát
azoknál, akik megfertôzôdtek, de beteg -
ség nem alakult ki – a késôbbiekben az ese -
tek kb. 10%-ában aktív betegség alakul ki.
A latens tbc diagnózisa különösen azok-
ban az országokban nehéz, ahol a BCG-
ol tás kötelezô. A tuberkulin reakció ugyan -
is mindkét esetben pozitív, és csak a re ak-
ció nagysága alapján lehetséges kü lönb -
séget tenni. Az interferon gamma pró ba
azonban ilyen esetekben segíthet.

A kezelés alapja a felnôtteknél is hasz -
nált ún. „rövid idôtartamú” kemoterápia,
amely a kezdeti szakban két hónapig 
4 gyógyszer (izoniacid [INH], rifampicin
[RPM], etambutol és pirazinamid), majd 2
(izoniacid és rifampicin) tartós, 6 hónapos
adásából áll. A disszeminált, miliáris, csont
és meningeális formákban ennél hosz -
szabb, 9–12 hónapos kezelés szükséges.

Ami a terápiás eredményeket illeti – bár
a gyermekek gyógyulási aránya a felnôt-
tekéhez hasonlóan jó – úgy tûnik, hogy az
alkalmazott dózisok túl alacsonyak. Mint
majdnem minden más gyógyszer esetén
is, hiányoznak a gyermekeknél végzett
far makokinetikai vizsgálatok, az adag a
fel nôttdózisok gyermekekre adaptált vál-
tozata. Az utóbbi években kimutatták
pél dául, hogy az izonaicid eliminációja
gyer mekkorban sokkal gyorsabb, ezért
ma gasabb adagokra van szükség a fel-
nôttekben észlelt szérumkoncentrációk
el éréséhez. Külön probléma az is, hogy a
gyógyszerek kiszerelése többnyire nem
gyermekbarát, vagy ha igen, akkor pél dá -
ul a szirupból annyit kell adni, amely már
– szorbittartalma miatt – hasmenést okoz.

Az antituberkulotikumok legfontosabb
mellékhatása a hepatotoxicitás, de egyéb,
specifikus mellékhatások is elôfordulnak,
például az etambutol okozta retrobulba -
ris neuritis, ezek gyermekkorban is problé -
mássá tehetik a kezelést. 

Egyre nagyobb probléma a multire zisz -
tens tbc gyors terjedése. Multirezisz tens -

nek nevezzük azt a betegséget, amely az
elsô vonalbeli, hagyományos gyógysze rek
egy részére (INH és RMP) nem reagál.
Ennél veszélyesebb az extenzív multire -
zisz  tens (XDR) változat, amely már a má-
sod vonalbeli szerek nagy részére is rezisz -
tens. A másodvonalbeli szerek sokkal drá -
gábbak, toxikusabbak, nem beszélve arról,
hogy egy részük csak parenteralisan adha -
 tó. A másodvonalbeli szerek közé töb bek
között fluorokinolonok, aminogliko zi  dok,
cikloszerin, para-amino-szalicilsav (PAS)
tar tozik. A rezisztencia kialakulásának fô
okaként a nem adekvát (rövid ideig tartó,
alacsony dózisú, nem a teljes kombi  nációt
tartalmazó) kezelést tekintik. Mivel a tbc-s
betegek nagy része a sze gé nyebb réte gek -
 bôl, Európában nemrit kán hajléktala nok -
ból, súlyos alkoholistákból, esetleg szo ciális
otthonok, börtönök la kói ból kerül ki, na -
gyon sok az olyan be teg, aki – miután tü -
ne  tei enyhék vagy nin cse  nek – kivonja ma -
gát a kezelés alól, és hosszú idôre el tûnik
az egészségügyi ha tóságok szeme elôl.
Tekintettel a rezisz tens megbete ge dések
egyre nagyobb szá mára, a tbc-baktérium
tenyésztése és re zisz tenciájának meg ha -
tá rozása a diagnó zis kor rendkívül fontos. 

A megelôzés két legfontosabb ténye -
zô je a védôoltás (BCG) és latens infekció
ese tén a kemoprofilaxis. A BCG-vakcina,
amely a M. bovum élô, gyengített formá ja,
már az 1920-s évektôl szerepel a véde ke -
 zés ben. Bár alkalmazása nem véd a tü dô
tbc-s megbetegedése ellen, számos nagy
populációt átfogó vizsgálat adatai szerint
igen jó hatásfokkal elôzi meg a kisgyer-
mekkori disszeminált és meninge a lis tbc
kialakulását. A HIV-vel fertôzött ese tekben
azonban a vakcina nem véd, sôt ve szélyes,
mert a Calmette-Guérin bacillus disszemi -
nált betegséget okoz. A BCG-vak cináció
ál talános bevezetése a HIV-vel és ugyan -
akkor tbc-vel is erôsen fertôzött or szá gok -
ban ezért komoly vita tárgya. A la tens tbc
kemoprofilaxisa 9 hónapos INH- vagy 3-4
hónapos INH+RMP-kezeléssel sikerrel elôz -
 heti meg aktív megbetegedés kia la ku lását.

A kötelezô BCG-vakcinációt számos or -
szágban, ahol a tbc gyakorisága alacsony,
elhagyták. Más országokban csak a veszé-
lyeztetett populációt oltják. Hazánkban –
bár viták folynak errôl – egyelôre marad a
kö telezô BCG-oltás. 

Kardos 
Gabriella 

rovata
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Pályázati felhívás
Novartis Vaccines Menjugate pályázaton történô részvételre

A Novartis Vaccines Kereskedelmi Képviselet prevenciós célkitûzéseinek megfelelôen pályázati felhívást tesz közzé 
a meningococcus betegség serdülôk és fiatal felnôttek körében történô megelôzése céljából.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Neisseria meningitidis által okozott, invazív meningococcus meningitis és sepsis Menjugate védôoltással történô 
ha té kony megelôzése a veszélyeztetett korosztályban. Hazánkban évente átlagosan 50 mikrobiológiailag dokumentált,
me nin go coccus okozta purulens meningitis fordul elô. Az idôben elkezdett, heroikus kezelés ellenére, invazív meningococcus -
fertôzés esetén a betegek 10–14%-a meghal. A legveszélyeztettettebb korcsoport az 5 év alattiak mellett a serdülô-fia tal fel-
nôtt korosztály. A túlélôk közül minden ötödik, élete végéig jelentôs maradványtünetekkel, rokkantként próbál bol do gulni.
Európa több országában Nemzeti Immunizációs Program keretén belül, széles körû immunizációval a fertôzés 90%-os 
vissza  esését lehetett elérni.
A pályázat célja: Az alapellátásban a meningococcusprevenció fontosságának propagálása, a Menjugate védôoltás
mind szé lesebb körben történô alkalmazásának elôsegítése, ezzel a megbetegedések számának csökkentése.

A PÁLYÁZAT KIEMELT CÉLJA:
A veszélyeztetett fiatalok, serdülôk felkutatása
A prevenciós tevékenység és ellátás színvonalának emelése

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Potenciális pályázó lehet minden aktív, gyógyító-megelôzô ellátásban dolgozó gyermekorvos és háziorvos, ideértve a vegy es
praxisban tevékenykedô háziorvost is, valamint a Nemzetközi Oltóhelyek szakorvosait és az iskola-egészségügyi ellátást
végzô orvosokat is.
A pályázat témája: Saját praxisban 2010. augusztus 1-tôl 2010. december 31-ig a serdülô, fiatal felnôtt korcsoportban
Menjugate oltóanyaggal végzett immunizációs tapasztalatok összefoglalása. 
A pályázat térjen ki az oltottak számára, életkorára, betegségük miatt egyébként is veszélyeztetett egyének oltására, va la -
mint a külföldre (endémiás területre) utazók vakcinációjára is. A pályázat része lehet iskolában, kollégiumokban megszer zett
oltási tapasztalatok ismertetése is. Elônyt jelent a pályázó számára a minél nagyobb esetszám feldolgozása, iskolai ol tá  si
kampány elemzése.
A pályázat terjedelme: 2–5 gépelt oldal. 
Leadási határideje: 2011. január 31.

A pályázatokat postai úton, a Novartis Vaccines Kereskedelmi képviselet címére kell eljuttatni: 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47.

A pályázati kiírás nyílt jellegû. Elbírálását a Novartis Vaccines orvosszakértôi és erre a célra külön felkért, védôoltási tanács -
adó szakorvosok végzik.
A pályázat eredményhirdetésére a Háziorvos Továbbképzô Szemle és a Gyermekgyógyászat címû folyóirat márciusi
számában kerül sor.
Egy évben maximálisan 3 pályamunka díjazására kerül sor. Az elsô helyezést elért pályázó számára a 2011-es Védôoltás
konferencián lehetôséget biztosítunk, hogy tapasztalatait kongresszusi elôadás formájában is ismertesse.
A pályázaton való részvételi szándékát kérjük, jelezze írásban az enikoe.uetoe@novartis.com e-mail címre. A részvételi 
sza  bályzat a jelentkezôk részére e-mailben kerül kiküldésre.
A pályázat értékelésének végsô határideje: 2011. február 28.

I. helyezett díja: a helyezett által kiválasztott, Európában megrendezésre kerülô, külföldi szakmai konferencián történô
részvétel regisztrációs és szállásköltségének 400 000 Ft értékû támogatása 
II. helyezett díja: a helyezett által választott, hazai szakmai rendezvényen történô részvétel regisztrációs és szálláskölt-
ségének 200 000 Ft értékû támogatása
III. helyezett díja: a helyezett által választott, hazai szakmai rendezvényen történô részvétel regisztrációs és szálláskölt-
ségének 100 000 Ft értékû támogatása 
Nem pályázhatnak a Novartis Vaccines cég alkalmazottai és hozzátartozói.

Budapest, 2010. augusztus 11.
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
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1136 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: +36 20 944-3540, fax: +36 1 339-3704 e-mail: mediconsult.kft@upcmail.hu
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• Óbudai-békásmegyeri házi gyermekorvosi praxisomat eladnám,
vagy tartós helyettesítés is lehetséges. Ár megegyezés szerint.
További információkért keressen telefonon: +36 30 3811-616.

• Miskolci, 740 fôs gyermekorvosi praxis eladó. Korszerûen felújított
önálló rendelôhelyiség, jó közlekedési viszonyok, központi ügyelet,
gyakorlott és megbízható asszisztencia, naprakész informatikai
rendszer biztosított. Fizetési feltételek személyes tárgyalás alkalmá-
val. Érdeklôdni lehet: +36 20 9235-015 telefonszámon.

• Kecskeméten 900 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni a
+36 76 475-035 telefonszámon este 19 és 20 óra között lehet.

• Gyermekorvos helyettesítést vállal: Székesfehérvár, Velence, 
Gárdony, Érd környékén. Hétvégén nappali ügyeletet, számla -
képesen is. Tel.: +36 20 3461-953 Dr. Valkó Péter Tamás

• Házi gyermekorvosi praxis eladó. 950 fôs, Budapest, XXI. kerület.
Érdeklôdni: Dr. Küzdényi Viktória, tel.: +36 30 6442-614

• Az ország egyik legszebb részén a Dunakanyarban, 30 éve mû -
köd tetett kb. 930 fôs gyermeklétszámú praxis nyugdíjba vonulás
miatt eladó. TEK, igen megbízható asszisztencia. Érdeklôdni este 
6 és 8 óra között a +36 27 350-002 telefonszámon lehet.

• Dél-Buda központjában 650 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó.
Érdeklôdni a következô telefonszámon vagy e-mail címen lehet:
+36 30 2126-732, kdi58@freemail.hu. 

• Budapesten, Zuglóban 950 kártyás gyermekgyógyászpraxis
eladó. Érdeklôdés: +36 20 9776-650

• Szentendrén, 1060 fôs gyermekkörzet eladó. Központi ügyelet,
kitûnô szakasszisztens, jól megoldott helyettesítés. 
Tel.: +36 30 4931-415, e-mail: brozeli4@gmail.com

• Házi Gyermekorvosi praxisjog a XI. kerületben, Sasadon eladó. 
Akár megegyezés szerinti ideig tartó fokozatos átvétellel. 
Érdeklôdni lehet a +36 1 247-1221, illetve a +36 30 4836-219
telefonszámokon.

• Egertôl 20 km-re 600 kártyás gyermekpraxis eladó. 
A rendelô jól felszerelt, rezsiköltség nincs! 
E-mail: gyermekrendelo@mediacenter.hu 
Tel.: +36 20 9549-540 (16 óra után)

• Nagyszénáson házi gyermekorvosi praxis kedvezô áron eladó.
Lakás megbeszélés tárgyát képezi. Érdeklôdni: tel.: +36 30 4956-615

• Kisszállási praxisba (Bács-Kiskun megye) állandó helyettesítésre 
jelentkezôket várok. Késôbbi praxisátvétel is szóba jöhet. 
Tel.: +36 20 9374-392, agnes.nagy.decse@gmail.com

• Budapesti házi gyermekorvosi praxis eladó. Ár: 999 000 Ft.
Kártyaszám: 610 fô. Tel.: +36 20 9318-292

• Pesti metróállomás melletti 630 fôs házi gyermekorvosi praxis
eladó. Tel.: +36 30 5885-559

• Pécsen házi gyermekorvosi praxisjog sürgôsen, kedvezô áron
eladó. Érdeklôdni lehet a +36 70 5376-748 telefonszámon.

• Házi gyermekorvosi praxis Pécs közelében, nagyon szép 
természeti környezetben eladó. Tel.: +36 20 2800-541

• Pécelen, Budapest határától 1 km távolságban, helyettesítô 
gyermekorvos kollégát keresek. A szokásos éves szabadságolások
idôszakára, illetve megbeszélés szerint heti 1 fix nap. A praxis 
800 fôs. Jelentkezés a javorzsuzsannadr@freemail.hu e-mail-re, 
vagy telefonon: +36 20 4449-476

• Isaszegen 1040 fôs gyermekorvosi praxis, nyugdíjazás miatt eladó.
A hûtô-fûtô klímás, felújított rendelô önkormányzati tulajdonú,
bérleti díj nincs. Ügyelni nem kell, de lehet. További információk 
a +36 20 5426-404 számon.

• Sárvár fürdôvárosban 600 fôs gyermekorvosi praxis eladó. 
Tel.: +36 30 2178-604, e-mail: dr.desits@freemail.hu.

• Gödöllôn, kertvárosban 1000 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó,
precízen vezetett adminisztrációval és tervezhetô helyettesítéssel.
Érdeklôdni a +36 20 9623-120 telefonszámon, vagy a 
ferencgabororosz@gmail.com e-mail címen lehet.

• Gyermekpraxisban vagy szakrendelôben helyettesítést vállalok 
elsôsorban Budapesten és Pest megyében, illetve 
Budapest 50 km-es körzetében. Dr. Lakos Gábor, 
telefon: +36 30 2112-325

• Szeged mellett 530 kártyás gyermekorvosi praxis eladó. Területi 
ellátási kötelezettség, megbízható asszisztencia, korszerûen 
felújított rendelô, központi ügyelet. Érdeklôdni: este 6 és 8 óra
között a +36 30 6229-428 számon.

• Betegség miatt áron alul, részletfizetéssel is, sürgôsen eladó 500
fôs házi gyermekorvosi praxis Budapesten, a XIX. kerületben.
Tel.: +36 30 8144-625



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




