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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2011-ben:

Semmit se kap?

Egy kollégánk jelezte, hogy ki akar lépni, mert nem látja értelmét a tagságnak. Azt 
mondja, nem kap a pénzéért semmit. Legyinthetnék dühösen vagy mondhatnám 
flegmán, hogy ha így gondolja, hát menjen, de leginkább sajnálom, ha így dönt, és 
rosszul is esik. Fáj, ha valaki nem látja, mit csinálunk, mennyit küzdünk, mit értünk el, 
miközben természetesen tudom, hogy mindez nem elég, hogy vannak kudarcaink. 

A „nem kap a pénzéért semmit...” mondat azonban mégiscsak bosszant.
Nem ez az a hely, ahol részletesen beszámolhatok arról, hogy mit végeztünk az 

elmúlt években, néhány példát azonban kiragadnék a sorból. Hogy a legfontosabbal 
kezdjem: tudom, hogy nem mámorító ma és itt, a házi gyermekorvosi lét. De aki erre 
a feladatra szegôdött, az szabad akaratából választotta az orvosi hivatásnak ezt a 
szegmensét. És talán emlékszik arra, hogy mekkora szerepe volt a HGYE-nek abban, 
hogy egyáltalán mûködik ma is Magyarországon házi gyermekorvosi szolgálat. Ne 
vegye senki hivalkodásnak, de fellépésünk nélkül, más volt szocialista országhoz ha-
sonlóan, valószínûleg már nálunk sem mi nyújtanánk primer ellátást a gyermekeknek.

Nem tudok pontos választ adni arra, hogy hány esetben és milyen mértékben volt 
a mi odafigyelésünk és tettrekészségünk eredménye az, hogy finanszírozásunk válto-
zatlanul paritásban van a háziorvosokéval. Ma sem állítom, hogy a teljesítményfinan-
szírozási rendszer jól mûködik, csak azt tudom, mit tettünk azért, hogy a házi gyer-
mekorvosok is részesedhessenek az indikátorok miatti pluszforrásból. Csak emiatt 
átlagosan havi 20 ezer, évi 240 000 forint többletbevételhez jut minden, területen 
dolgozó kollégánk. Hogy sok vagy kevés ehhez képest az évi 8 000 forintos tagdíj? 
A havi 667 forint? Ítéljék meg!

Jó volna, ha nem lenne rá szükség, de a tagdíjbevétel is kell a mûködésünkhöz. 
Még akkor is, ha kiadásaink nagyobb hányadát nem ebbôl fedezzük. A Hírvivô, az 
5-600 fôs Kávészünet konferencia, az ôszi szakmapolitikai rendezvény, a továbbkép-
zések, hogy úgy mondjam, eltartják magukat. Az egyesület mûködésének azonban 
van munkaerôigénye és anyagi feltétele is. Pénzbe kerül sok más egyéb mellett az 
adminisztráció, a tagságnak ingyenes jogi tanácsadás, a könyvelô, vagy az ország 
pontos gyermek-alapellátási térképének elkészítése is. Vannak adók, kell informatika, 
fénymásoló, és a posta sem ingyenes. 

Természetesen megkérdôjelezhetô, hogy van-e szüksége a házi gyermekorvosoknak 
mindarra, amit csinálunk. Meggyôzôdésem, hogy a nagy többség igennel válaszol. 
Nem azt állítom, hogy személy szerint ránk van szükség, de vallom, hogy a minden 
gyermek számára elérhetô színvonalas alapellátás, vagy például a jogszabály-módosí-
tások, az önálló gyermek-alapellátási tagozat és tanács, az eszköztámogatási hitel, 
vagy akár az utánpótlás biztosítása érdekében szükség van a tevékenységünkre. 

Hiányt pótolunk. Azt a munkát ugyanis, amit közel 17 éve végzünk, senki más nem 
végzi el helyettünk. Sem az orvosi kamara, sem más érdekvédô szervezet, sem vala-
melyik kollégium, tudományos társaság, intézet, vagy mondjuk minisztérium. 

Nemcsak a tagdíjat fizetôk, hanem a nem fizetôk, a kívül maradók érdekében is 
dolgozunk. Hogy úgymodjam a potyautasokért is. Akik kérik, vagy nem, akaratlanul 
is részesednek a haszonból. Hisz mindannyian egy hajóban ülünk, egy közösségbe 
tartozunk. 

TArTALoM

•   Mérlegen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2–5

•   Gyermekorvosok,

Egyesült Államok, 2011  .   .  6–7

•   Kávészünet-13   .  .  .  .  .  .  .  .  9–11

•   Gyermek-alapellátás

Tagozat és Tanács   .  .  .  . 12–15

•   Coli-járvány

Németországban   .  .  .  .  . 16–17

•   Fülészeti elsôsegély   .  .  .  .  .  . 18

•   Beszámoló az ESPID-rôl  .  .  . 19

•   ESPGHAN-konferencia

Sorrento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20–21

•   Fejlôdéspediátriai

továbbképzés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

•   A zsírsavak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

•   Enterol és enteritis   .  .  .  .  .  . 23

•   Praxisok    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 



2

Gondolatok a házi gyermekorvoslásról
Kálmán Mihály

Milyen képzettség, szemlélet és gya-
korlat szükséges a gyermekek speciális 
igényeinek kielégítéséhez? Melyek a 
házi (elsôdleges) gyermekorvoslás jel-
lemzôi? Különbözik-e a területi és a 
kórházi gyermekorvos tevékenysége? 
A gyermekgyógyászati szubspecialitá-
sok között megállja-e a helyét a házi 
gyermekorvoslás mint önálló gyer-
mekgyógyászati szakterület? 
Az elsô(dleges) ellátást nyújtó gyer-
mekorvosok valóban nélkülözhetetle-
nek a gyermekek területi ellátásában?  
Kihasználható-e a gyermekorvos kép-
zettsége a gyermekek primer ellátásá-
ban? Gazdaságosabban és jobban mû-
ködik-e az így felépített gyermekellátó 
rendszer?
Kérdések, melyekre a gyermekek szük-
ségleteibôl és a gyermekorvoslás szak-
mai sajátosságaiból kiindulva kell vá-
laszolni. A megalapozott válaszokhoz 
ezért elengedhetetlen, hogy – a házi-
orvosokhoz hasonlóan – megkíséreljük 
összefoglalni a házi gyermekorvosi el-
látás szerepkörét, tartalmi és módszer-
tani jellemzôit.
Mert csak így lehet a mérlegre állni... 

UtaK, tévUtaK

Önálló alrendszer
Az orvostudomány történetének kiemel-
kedô jelentôségû eseményei között tartják 
számon az elsô gyermekkórházak létrejöt-
tét. Ez volt az elsô intézményes elismerése 
annak, hogy a gyermekek speciális orvosi 
ellátást igényelnek. A XX. század közepe 
óta különbözô ütemben és mértékben fo-
kozatosan kiépültek a területi gyermekor-
vosi ellátás rendszerei is. Ez a folyamat – a 
gyermekorvosi ellátás különválása – azon-
ban megakadt, és egyetlen országban sem 
vált a gyermekgyógyászat az ellátás teljes 
vertikumában különálló alrendszerré. 

A társadalomban és az orvostudomány-
ban olyan folyamatok játszódtak le, ame-

lyek érveket szolgáltattak a gyermekorvosi 
ellátórendszer önállóságával szemben. Az 
utóbbi évtizedekben az önálló gyermek-
gyógyászati alrendszer megvalósítását aka-
dályozó szándékokat tapasztalhattunk. 
A demográfiai folyamatok alakulása és a 

jóléti államok válsága sem kedvezett a gyer-
mekgyógyászatnak, benne az elsôdleges 
gyermekorvosi ellátásnak. Újra és újra meg-
kérdôjelezik a hálózatszerûen mûködô házi 
gyermekorvosi ellátás szükségességét. Nem 
kiemelt szakmapolitikai cél, hogy minden-
hol és mindenkor gyermekorvosok gyógyít-
sák a gyermekeket. A közelmúltban néhány 
európai országban a gyermekorvosok az 
elsôdleges ellátásból kiszorultak, és a csa-
ládorvosok végzik a gyermekek területi 
ellátását. A kórházi ellátásban sem vették 
megfelelôen figyelembe a gyermekek igé-
nyeit, és gyógykezelésüket sok helyen a 
felnôttosztályok ellátásába süllyesztették.

Nem orvos ellátók
Érzékelhetô trend az is, mely szerint világ-
szerte elôtérbe került a gyermekek egész-
ségügyi ellátásában a nem orvos ellátók 
szerepe. Egyre több nem gyermekorvos 
szolgáltató van a piacon. Közben az ellá-

tásban olyan új eljárások jelentek meg, 
melyek átalakították a területi gyermekor-
vosok kompetenciáját, és bôvülô lehetôsé-
geket teremtettek a gyermekek otthoni 
kezelésében. Ez a kiterjedtebb tevékenység 
egyre magasabb szakképzettséget igényel.

Specializáció
Világtrendnek tekinthetô a specializáció is, 
amely jelentôsen befolyásolja a gyermek-
gyógyászat fejlôdését, az ellátás szerke-
zetét és meghatározza a képzést is. Ez a 
folyamat az ismeretanyag rohamos gya ra-
  podásának elkerülhetetlen következmé-
nye. Az azonban már vitatható, hogy ez a 
folyamat milyen mélységig szabdalhatja 
szubspecialitásokra a gyermekgyógyásza-
tot, és hogy ennek milyen hatása lehet az 
ellátás rendszerére. Elônyt jelentene-e, ha 
a gyermekek egészségének megôrzésével, 
fejlôdésük követésével, mindenféle beteg-
ségük kezelésével kizárólag a részfelada-
tokra koncentráló specialisták foglalkoz-
nának? A gyermekek állapotára együttesen 
hatnak a szomatikus, a pszichés és a tár-
sadalmi tényezôk. A megállíthatatlannak 
tûnô specializáció közepette – kultúrtörté-
neti távlatokban is – fel kell tenni a kérdést, 
hogyha a területi ellátásból eltûnnek a va-

Mérlegen
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lamiféle szintézist, koordinációt biztosító 
általános gyermekorvosok, akkor az egyre 
specializáltabb „organikus” nézôpont mel-
lett nem szorul-e a gyógyításban háttérbe 
a lelki és a szociális szempont. Megalapo-
zott érvek hozhatók fel amellett, hogy a 
gyermekek érdekét, a gyermekgyógyászat 
egyensúlyát, sôt még a specializáció zavar-
talan kiteljesedését is az biztosítaná, ha az 
általános gyermekorvosok továbbra is 
megmaradnának a gyermekek ellátásában.

Diszpécserszerep
Az elsôdleges gyermekorvosi ellátás presz-
tízsét csökkentik azok a folyamatok, ame-
lyek növelik a bürokráciát, és a kapuôr-
szerepet valamiféle adminisztratív disz pé-
cser szereppé alacsonyítják. Az ilyen jellegû 
feladatok ellátásához ugyanis nem kell 
magas fokú gyermekorvosi képzettség. 
A betegvizsgálat, a kezelés szakszerû sé-
gének színvonala ugyanakkor alapvetôen 
megha tározza, hogy az orvos–beteg talál-
kozás milyen eredménnyel zárul. Ezen múl-
hat a gyermekek definitív ellátása, az, hogy 
egy egészségügyi probléma hányadik ne-
kirugaszkodásra, mikor, milyen progresszi-
vitási szinten és hogyan oldódik meg. 

A betegutak racionális menedzselése, a 
progresszivitásnak megfelelô ellátási szin-
tek igénybevételének idôzítése az elsôdle-
ges ellátás olyan fontos momentuma, 
amely igényli a jól képzett gyermekorvoso-
kat. Ezt a tevékenységet nem célszerû a 
kórházi gyermekgyógyász szubspecialisták-
ra hárítani, mert így ôk tömegellátásra 
kényszerülnének, s ez elvonná figyelmüket, 
munkaerejüket a magas progresszivitást 
igénylô, bonyolult esetek ellátásától.

Hospitalista rendszer 
A század végén az USA-ban bevezetett 
hospitalista rendszerekben a kórházi gyer-
mekorvosok megpróbálták átvenni az el-
sôdleges területi ellátásban dolgozó gyer-
mekorvosok funkcióit. Jóllehet ez bizonyos 
kórházi ellátást igénylô betegségekben 
csökkentette a kórházban töltött napok 
számát, problémát jelentett azonban az 
ellátás folyamatosságában, az orvos–beteg 
bizalmi viszonyában. 

GyerMeKorvosoK vaGy 
háziorvosoK?

Demográfiai akadályok
A vita, hogy gyermekorvos vagy háziorvos 
végezze-e a gyermekek primer (alap)ellá-
tását, váltakozó hevességgel két évtizede 
húzódik. A gyermekorvosoknak a teljes 
gyermeklakosság elsôdleges ellátására vo-
natkozó egyetemes szerepét tagadók 

többnyire demográfiai és településszerke-
zeti akadályokra hivatkoznak. Ezek a prob-
lémák azonban – szakmapolitikai elha-
tározás esetén – centralizált struktúra 
kiépítésével fokozatosan megoldhatók len-
nének.

 
Kétféle kompetencia
A családorvosi és a gyermekorvosi modell 
hívei közötti párbeszédben sokszor talál-
kozhatunk igazolhatatlan jelenségekkel, 
fogalmi pontatlanságokkal. A gyermekor-
vosok és a háziorvosok számára érvényes 
kétféle kompetencia például az esély-
egyenlôség szempontjából nehezen indo-
kolható. A háziorvosok gyermekellátását 
kényszermegoldásnak kell tekinteni, és 
keresni kell a lehetôséget a fokozatos meg-
szüntetésére. olyan megoldást kell találni, 
amely minden szereplô – gyermek, szülô, 
háziorvos, gyermekorvos – számára elfo-
gadható. Addig azonban áthidaló mód-
szerként továbbképzésekkel kell segíteni a 
vegyes praxisok gyermekellátó képességét.

Szakmai entitások 
A területen dolgozó gyermekorvosokat –
elnagyolt szóhasználattal – sokszor egy-
szerûen háziorvosnak vagy családorvosnak 
nevezik. A háziorvos (családorvos) és a 
gyer mekorvos azonban két különbözô 
szakmai entitás, jelentôsen különbözô is-
meretanyaggal és gyakorlattal. Emellett a 
családorvos megnevezés elsôsorban a csa-
ládközeli helyzetre, a követendô szemlé-
letre utal. E felfogás alapján nem attól lesz 
valaki családorvos, mert az egész családot 
kezeli. A családorvos szemléletû elsôdleges 
ellátás így tehát két szakterületre osztható: 
a felnôtteket ellátó háziorvosokra és a 18 
év alattiakat ellátó gyermekorvosokra. Az 
elôzôkben körvonalazott problémák csak 
látszólag terminológiai kérdések, mert sok-
szor szakmapolitikai vélemények, szándé-
kok húzódnak meg az ilyen vagy olyan 
szóhasználat mögött.

Az eredményesség mérése
Ki lássa el a gyermeket a területen? A két-
féle elsôdleges ellátórendszer objektív ösz-
szevetésén alapuló válaszadást akadályoz-
za az a közismert tény, hogy az orvosi 
el látás minôségének, eredményességének 
mérése nehéz feladat, hiszen azt számos 
egyéb, egészségügyön kívüli tényezô is 
befolyásolja. Az ellátórendszerek közötti 
releváns összehasonlítást nehezíti az orszá-
gonként és területenként eltérô szociális 
háttér, a valóságos betegutakra és ellátás-
ra vonatkozó adatok hiánya. Bonyolítja a 
helyzetet a gyermekellátás minôségének 
sokszor csak évtizedekkel késôbb lemér-

hetô eredménye is. A gyermekek elsôd-
leges gyermekorvosi és háziorvosi ellá-
tásának összehasonlítására nem állnak 
rendelkezésre megfelelô paraméterek. 
A jelenleg használt adatok (pl.: csecsemô-
halálozás) ugyanis nem alkalmazhatók a 
két ellátórendszer eredményeinek össze-
vetésére. Így nem használhatók a jelenlegi 
paraméterek az elsôdleges gyermekorvosi 
ellátás létjogosultságának bizonyítására 
sem. Az ellátás valódi minôségérôl a fel-
nôttkorra kiható, hosszú távú eredményes-
ség, a protokollkövetés összehasonlításával 
kaphatunk reálisabb képet.

 
Kire van szükség?
A gyermekek elsôdleges orvosi ellátásában 
olyan orvosokra van szükség, akik a súlyos 
gyermekbetegségeket kórházi gyakorla-
tukból ismerik, az újszülöttek, a csecsemôk 
és a gyermekek állapotdiagnosztikájában, 
kezelésében gyakorlottak, tisztában van-
nak a fejlôdésneurológiai vizsgálatokkal, 
idejében felismerik a gyermek fejlôdésének 
patológiás irányait, és megfelelôen képe-
sek kommunikálni a gyermekbetegekkel. 
Ismerik és alkalmazzák a vakcinológia leg-
újabb eredményeit, és a primer-szekunder 
megelôzés számukra nemcsak elméleti 
 ismeretanyag, hanem a súlyos és ritka be-
tegségek ellátásában kiérlelt, valós élmény-
anyagon nyugvó, esszenciális gyer  mek or-
vosi tevékenység.

Új szerepeK

Folyamatos ellátás
Az elsôdleges gyermekellátók szerepe a 
társadalmi változások, a tudomány fejlô-
dése következtében jelentôsen megválto-
zott. Jóllehet új kihívások jelentkeztek a 
morbiditás szerkezetében, a diagnosztikai 
és a terápiás lehetôségekben, feladatuk 
alapvetô jellege azonban változatlan ma-
radt: a hosszú távú, bizalomra épülô, fo-
lyamatos és átfogó gyermekorvosi ellátás 
biztosítása. Ez a fajta ellátás csak a család 
közelében és korlátozott számú gondozott 
számára valósítható meg. 

Közösségi gyermekorvoslás
A jövôben egyre nagyobb szerep jut az 
orvosi és nem orvosi szakterületek közötti 
együttmûködésnek. A házi gyermekorvos 
tevékenységének lényeges eleme a bete-
gek menedzselése is. A családban megfo-
galmazódó szerteágazó egészségi problé-
mák felderítése és kanalizálása speciális 
gyakorlatot igényel. A területi ellátásban 
az interdiszciplináris teamek és a páciensek 
irányítására – nemzetközi szervezetek vé-
leménye szerint is – a gyermekorvosok a 
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legalkalmasabbak. A területi ellátás összes 
szereplôje között ugyanis ôk rendelkeznek 
a legátfogóbb és a legmélyebb gyermek-
gyógyászati ismeretekkel.

Krónikus betegek gondozása
Nagyobb koordinatív szerepet követel a 
gyermekorvosoktól a krónikus, gondozást 
igénylô betegségek növekvô elôfordulása 
is. Ez a betegcsoport komplex gondozást, 
rehabilitációt igényel. Az elsôdleges ellátó 
gyermekorvos feladata a közösségi forrá-
sok optimális kihasználása, a párhuzamos-
ságok elkerülése, és a család folyamatos 
támogatása. Az új fertôzô betegségek, a 
környezeti ártalmak következményeinek 
kezelésében, a nemzeti védôoltási progra-
mok végrehajtásában fontos közegészség-
ügyi szerephez jutnak a gyermekorvosok.

Genetika és családtervezés
A genetika fejlôdése paradigmaváltást je-
lent nemcsak az orvosi gondolkodásban, 
hanem az elsôdleges gyermekorvosi ellá-
tásban is. A genetikai vizsgálat eredménye 
egyre nagyobb mértékben befolyásolja a 
diagnosztikai, a terápiás beavatkozásokat, 
és határozza meg a prognózist is. A gene-
tikai ismeretek interpretálásával a gyermek-
orvos már a családtervezés idôszakában 
segítheti a családokat.

Internet és kommunikáció
A gyermekek orvosi ellátását, az orvos–be-
teg kommunikációt, az öngyógyítás lehetô-
ségeit is alapvetôen megváltoztatta az 
 internet széles körû használata. A kont rol-
lálatlan, áltudományos, a kuruzslás szint-
jére tévedt egészségügyi ismeretterjesztés 
nagymértékben befolyásolja a szülôk gyer-
mekeik egészségére, betegségére vonat-
kozó nézeteit. Az interneten keresztüli 
konzultáns szerep idôigényes, hatékony 
alkalmazásához alaposan ismerni kell a 
páciens, a szülô személyiségét és a család 
életkörülményeit. 

szeMlélet, Módszertan, 
GyaKorlat 

Ismeretanyag
A csecsemô- és gyermekgyógyász szakvizs-
ga tematikája az általános gyermek gyó-
gyászat ismeretanyagára épül. Ez az ál-
talános gyermekorvosi ismeretanyag lé-
nyegében azonos az elsôdleges területi 
ellátásban dolgozó gyermekorvosok isme-
retanyagával. Ezeknek az ismereteknek az 
alkalmazása hangsúlyaiban azonban kü-
lönbözhet, attól függôen, hogy team ke-
retében, kórházban, vagy egyszemélyes 

döntési felelôsséggel és lehetôségekkel a 
területen alkalmazzák. Az általános gyer-
mekgyógyászati tananyag egyes részterü-
letei - megelôzés, vakcinológia, járványtan, 
fejlôdés-neurológia stb. – az elsôdleges 
ellátás gyakorlatában elôtérbe kerülnek. 
Más a szemlélet és mások a módszerek is. 

Az ellátás helyszíne
Mivel a primer ellátásban és a kórházban 
dolgozó gyermekorvosok szerepköre sem 
azonos, ezért az ellátás helyszínei sem cse-
rélhetôk fel. Így a kórházban, szakambu-
lancián nem lehet a területi gyermekorvos 
feladatait teljeskörûen felvállalni, módsze-
reit alkalmazni. De ugyanígy a területen 
sem célszerû magas szintû speciális is-
mereteket és technikát igénylô eseteket 
megoldani, mert ez az ellátás rovására me-
het.

Gondozottak köre 
A gyermekkórházak, gyermekklinikák és 
szakrendeléseik általában nagyobb popu-
láció viszonylag kisebb, körülhatárolt be-
teganyagának ellátását, míg a gyermekor-
vosi praxisok általában 500–2000 gyermek 
folyamatos, teljes körû gondozását végzik. 
Az elsôdleges ellátó személye éveken, leg-
többször évtizedeken keresztül állandó, és 
a gyermek fejlôdését a születésétôl felnôtt-
koráig követi. A kórházi ellátásban az orvos 
személye esetenként változhat. A házi 
gyermekorvosok a családok földrajzi kö-
zelségében dolgoznak és a rendelési idôn 
kívül is gyakran kapcsolatba kerülhetnek 
egymással. A betegek elôzetes szûrô és 
beutaló nélkül, közvetlenül kereshetik fel 
a gyermekorvosukat. A kórházi gyermekel-
látás legtöbbször a gyermek otthonától 
távol, és csak – a sürgôsségi eseteket kivé-
ve – elôzetes beutalóval vehetô igénybe. 
A házi gyermekorvosnak mindenkit el kell 
látnia, a kórházban dolgozó gyermekorvos 
általában kor, betegségcsoport vagy sú-
lyosság szerint már valamelyest szelektált 
beteganyagot kezel. 

Folyamatos felelôsség
A területi gyermekorvos páciensét annak 
teljes egészségéért folyamatos felelôsséget 
vállalva gondozza, míg a kórházi szakor-
vosok többnyire eseti felelôssége, kompe-
tenciája elsôsorban egy-egy szakterületi 
problémára vonatkozik. A szakterületi gon-
dokat az arra szakosodott orvos jóval mé-
lyebben és differenciáltabban vizsgálja, és 
ehhez gyakran veszi igénybe a magas tech-
nológiát, eszközállományt. Az elsôdleges 
ellátásban a korszerû technika igénybevé-
tele szakmai és költséghatékonysági okok 
miatt csak korlátozottan történhet.

Az elsô értékelés 
A rendelôi találkozások döntô része az a 
folyamat, amelynek során a beteg rendsze-
rezetlen, szerteágazó panaszai közül kivá-
lasztja a gyermekorvos azt a panaszt, amely 
releváns a páciens pillanatnyi állapotában. 
Ezek között a panaszok között igen nagy 
számban lehetnek lényegtelen problémák, 
máskor a testi tünetek magyarázata nehe-
zen felderíthetô, esetleg eltitkolt lelki vagy 
szociális tényezôkre vezethetôk vissza. 
A területi gyermekorvos a gyakori és leg-
többször banális betegségek tengerébôl 
szelektálja a ritka, a súlyos vagy atípusos 
lefolyású kórképeket. A tömegrutin diag-
nosztikus éberséget tompító hatását le-
küzdve, az idô szûkében vergôdô rendelé-
sek közepette is tudnia kell, hogy „mikor 
kell megállni”. Ez a felelôsség elsôsorban 
a nagy idôfaktorú kórképek esetében csú-
csosodik ki, ahol különösen nem mindegy, 
hogy a beteg mikor kerül megfelelô ellá-
tásra. Ha az elsô szûrôn („elsô értékelés”) 
átsiklik a beteg, akkor rövidebb, hosszabb 
idôre elveszhet az ellátás számára.

Az elsô döntés
A különbözô panaszokkal, tünetekkel kap-
csolatos, a páciensek magatartására vonat-
kozó epidemiológiai felmérések tanúsítják, 
hogy bizonyos panaszokkal (sápadtság, 
teljesítménycsökkenés) a betegek eleve 
késôn fordulnak orvosukhoz. Az elsôdleges 
kontaktus után elszenvedett késedelmek 
tovább ronthatják a helyzetet. Az egészség-
üggyel elôször kapcsolatba kerülô beteghez 
fûzôdô „elsô döntés” felelôssége a be teg 
sorsa szempontjából meghatározó. Téved-
hetetlenül tudni kell, hogy kit lehet elen-
gedni, kit és mikor kell visszarendelni, és kit 
kell haladéktalanul az ellátás magasabb 
szintjeire irányítani. A házi gyermekorvosi 
ellátásban ezt a „beteg/betegséghalásza-
tot” tömegméretekben kell felvállalni.

Módszerbeli különbség az elsôdleges és 
a kórházi orvosi ellátás között, hogy míg 
az elôbbi a beteg teljes személyiségére fó-
kuszálva, ún. „háromszoros (testi, lelki, 
szociális) kórismére” törekszik, addig az 
utóbbi figyelme elsôsorban a kórformára, 
a betegségre irányul. 

Az idô mint diagnosztikus eszköz
Sajátos szerepe van az idônek is az elsôd-
leges gyermekorvoslás módszertanában. 
Egyrészt általában rövid az idôkeret, ami a 
beteg pillanatnyi állapotának felmérésére 
rendelkezésre áll. Ezért ide az átlagosnál is 
jobb kapcsolatteremtô készség és speciá lis, 
egyénre szabott orvosi kommunikáció 
szük séges. Másrészt a diagnózisalkotás 
folyamatában az elsôdleges ellátó gyer-



5

mekorvos gyakran használja az idôt mint 
diagnosztikus eszközt. Vagyis a legtöbb-
ször – a sürgôs esetek kivételével – azon-
nali vizsgálatok helyett megfigyeli a panasz 
vagy tünet további alakulását, és jól meg-
választott idôintervallum után ellenôrzô 
vizsgálatra rendeli be a beteget. Az érthetô 
kommunikáció, a páciens önmegfigyelésé-
re adott világos tanácsok elôfeltételei e 
módszer sikerességének.

 
Bánásmód, szakértelem
Mindezek a keretfeltételek – könnyen be-
láthatóan – eltérô követelményeket tá-
masztanak, de egyben eltérô lehetôsége-
ket is teremtenek a gyermekgyógyászat 
különbözô posztjain teljesítô gyermek-
orvosok elôtt. Természetesen valamennyi 
gyermekorvos tevékenységében egyfor-
mán fontos az evidenciákon alapuló szigo-
rú szaksze rûség és a gondoskodó attitûd. 
Azt azonban nyomatékosítani kell, hogy a 
mégoly bensôséges bánásmód sem helyet-
tesítheti a szakértelmet. A kórházi és a 
területi gyermekorvosi ellátás gyakorlatá-
ban meg mutatkozó eltérô hangsúlyok el-
lenére a gyermekgyógyászatnak egységes-
nek kell maradnia. 

BeteGirányítás, KöltséGeK 
Az olyan ellátó szisztéma tekinthetô humá-
nus és költséghatékony ellátási rendszer-
nek, amelyben a területen gyógyítható 
be tegek a területen, családjuk körében 
gyó gyulnak, és csak a kórházi körülménye-
ket igénylô kórképek gyógyítása folyik a 
kórházakban. Az ellátás gazdaságossága 
megkövetelné, hogy a beteg csak súlyos 
betegségeinek kivizsgálására, kezelésére 
kerüljön kórházba, és szociális vagy otthon 
kezelhetô problémáival ne terhelje a fekvô-
beteg-ellátást. Ehhez olyan betegirányítás-
menedzselés szükséges, amely biztosítja a 
racionális betegutakat, a megfelelô prog-
resszivitási szinten történô ellátást. E fel-
adathoz speciális képzettség és gyakorlat 
szükséges. Ez az egyetlen szakmai raciona-
litáson nyugvó és ugyanakkor költséghaté-
kony ellátóstruktúra. Ha ugyanis a be tegek 
kerülô utakon, késve vagy nem megfelelô 
progresszivitási szinten kerülnek ellátásra, 
akkor az ilyen ellátási struktúra pazarló. 
Nyilvánvaló, hogy a területi ellátás megerô-
sítése közvetlen népegészségügyi haszon-
nal, és viszonylag csekély forrásbôvítéssel 
is jelentôs egészségnyereséggel járna. 

KUtatás, oKtatás 
az elsôdleGes ellátásBan

Az ellátórendszer folyamatos karbantartá-
sának és a népegészségügyi mutatók javí-

tásának alapja, forrása a gyermekorvosi 
praxisok adatbázisa, adatszolgáltatása. Ez 
az adatbázis olyan kincsesbánya, melynek 
elemzése az ellátórendszer szerkezetére, a 
lakosság egészségi állapotára vonatkozóan 
egyaránt értékes információkkal szolgál. 
A morbiditás, a fertôzô betegségek, az át-
oltottság „epidemiológiai” adatai is az el-
sôd leges ellátásból erednek.

A területen dolgozó gyermekorvosok 
felmérései alapján lehet megítélni a be-
tegek betegség-magatartását is. Fontos 
 kutatási terület a különbözô panaszok, tü-
ne tek és az orvoshoz fordulás törvény  sze-
rûségeinek vizsgálata. Érdekes lehetôség a 
kutatómunkára az elsôdleges el lá tásban az 
orvosi tanácsok elfogadásának és követé-
sének az elemzése is. A praxisok quality 
management-jének fontos területe a gyer-
mekorvosok protokollkövetésének vizsgá-
lata. Az esetismertetések, kazuisztikák ta-
nulságos elemei a kórházi felvétel elôtti 
történések. Vizsgálódás tárgya lehet ezért 
a kórház–területi ellátás viszonyrendszere, 
együttmûködése. A kórházi gyermekgyó-
gyászat ágyszámainak csökkentése a kép-
zôhelyek beszûkülésével is együtt jár, ezért 
a területi praxisok szerepe elôreláthatólag 
növekedni fog a gyermekgyógyászok kép-
zésében. Az elsôdleges ellátó gyermekor-
vosi munka – korábbiakban vázolt – speci-
ális tartalma és módszerei is indokolnák ezt.

Mit MUtat a MérleG?
A cikkben kifejtett nézetek – mint az talán 
kiderült – egyetlen, jelenleg a gyermekel-
látásban tevékenykedô orvos-szakmai cso-
portot sem szándékoznak korlátozni a 
képzettségének, gyakorlatának megfelelô 
kompetencia kiteljesítésében. A háziorvos 
kollégáknak hatalmas feladataik vannak a 
felnôttek ellátásában, a védônôk pedig az 
elsôdleges és részben a másodlagos pre-
vencióban, a várandósgondozásban töl-
tenek be pótolhatatlan szerepet. A kü-
lönbözô gyermekgyógyász specialisták 
egy-egy szakterület nehezebben megold-
ható, nagyobb eszközigényû feladatainak 
megoldásában, a súlyos, ritka vagy atípu-
sos kórképek ellátásában nélkülözhetetle-
nek. Emellett tudományos tevékenységet 
folytatnak és oktatnak.

Az elôzôekben vázolt igények, folyama-
tok és az elvárható szerep elemzése alapján 
felrajzolható egy olyan gyermekgyógyásza-
ti ellátórendszer, amelyben a fek vôbeteg-
ellátásban a nagy elméle ti-gyakorlati tu-
dással bíró kutató, oktató gyermekgyó-
gyász szubspecialisták, a területen pedig 
holisztikus szemlélettel, jól meghatározott 
általános gyermekorvosi ismeretanyaggal 
felvértezett, elsôdleges ellátást nyújtó házi 

gyermekorvosok tevékenykednek. Az el lá-
tás folyamatában a házi gyermekorvo  sok 
– a páciens személyiségére koncentrál va – 
koordinálják a területi gyermekorvosi el-
látás szerteágazó feladatait. Ôk ennek a 
tevékenységnek a szubspecialistái. Erre 
predesztinálja ôket sajátos ismeretanya-
guk, szemléletük és gyakorlatuk. Minden 
divat, trend és érdek ellenére.
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BeteGforGaloM 

A Medscape rendszeresen vizsgálja a 22 szakterületen dolgozó 455 000 egyesült államokbeli orvos helyzetét. Az alábbi-
akban a 2011. február–március hónapban készült felmérés eredményébôl szemezgetünk. 

fizetéseK 

Gyermekorvosok, Egyesült Államok, 2011

Az amerikai gyermekorvosok (további szakosodás nélkül) évente átlagosan 148 ezer USD-t keresnek, kevesebbet, mint a más ágazat-
ban dolgozó kollégáik. (A gyermeksebészek juttatásai meghaladják az évi 500 ezer USD-t.) A bevételek magasabbak a felnôtt-, mint 
a gyermek-alapellátásban, illetve mindkettô alacsonyabb az olyan szakágakéhoz képest, ahol inkább a betegségekkel, mint az egész-
séggel foglalkoznak. A fizetések továbbra is eltérôek nemek szerint, a férfiak évente 170 ezer, a nôk 135 ezer USD-t keresnek. Egyre 
több nô választja a csökkentett munkaidejû foglalkoztatottságot, hogy a családi elvárásoknak is megfeleljenek. 

A gyermekgyógyászok a gyérebb népességû területeken (Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, Dakota) átlagosan 10 ezer dollárral 
keresnek többet, mint azokon a helyeken, ahol a verseny élesebb. A vidéki, vagy a 25 ezer fônél kisebb lélekszámú városokban a 
kereset évi 160 ezer USD, szemben a nagyvárosiak 140 ezer dolláros jövedelmével.

A magán- és a több szakterületet magába foglaló csoportpraxisban általában nagyobb a jövedelem, legkevesebbet az egyéni vál-
lalkozók keresnek (112 ezer USD)

rendelési idô

A gyermekgyógyászat nagyforgalmú tevékenység, a válaszadók mindössze 20%-a foglalkozik hetente kevesebb mint 30 órában 
beteggel. A kollégák 40%-a heti 30-40 órát, a további 40% ennél többet tölt gyermekellátással.

A gyermekorvosok 44%-a hetente átlagosan 76–124 gyermeket lát el.
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eGy BeteGre jUtó idô 

eGyéB orvosi MUnKával töltött idô 

Adminisztrációra, továbbképzésre, szakirodalomra, a betegek menedzselésére az orvosok 53%-a heti 5–14 órát szán, 25% ennél 
többet.

Korfa

Összeállította: altorjai Péter
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Kávészünet-13
Az akkreditált program ezúttal neonatoló-
giáról, növekedési zavarról, hiányállapo-
tokról, a gyermekkardiológia eredménye-
irôl, infektológiáról, húgyúti kórképekrôl 
szólt. Volt emellett több, a vakcinológia, a 
csecsemôtáplálás problémakörébe tartozó 
prezentáció és a „kezdem én folytasd te” 
szekció keretében több rendkívül érdekes 
esetreferátum. (Több elôadás a www.hgye.
hu honlapon is olvasható.)

régi hagyományt elevenítettünk fel az 
újra megszervezett reszuszcitációs képzés-
sel. A konferencia alatt folyamatos, nagy 
érdeklôdéssel kísért újraélesztési szimulá-
ciós gyakorlatot tartott a Magyar Gyermek-
mentô Alapítvány, dr. Gesztes Éva vezeté-
sével. A képzésen 15 percenként 4 gyer-
mekorvos vehetett részt egyszerre. Több 
száz kollégánk teljesítette sikeresen a gya-
korlatot.

A szokásos küldöttértekezlet után a tu-
dományos program a Szakmai Kollégium 
Csecsemô- és Gyermekgyógyászati Tago-
zata újonnan kinevezett vezetôjének, Bal-
la György professzornak, a házi gyermek-
orvosok koraszülött-gondozásban be-
töltött szerepét ismertetô elôadásával 
kezdôdött. 

Erhardt Éva a csökkent növekedésihor-
mon-szekréció következményeirôl beszélt 
a Prader–Willi-szindrómában. A komplex 

kezelés célja lehetôség szerint a táplálék-
bevitel korlátozásával együtt javítani a 
gyermekek és családjaik életminôségét a 
lineáris növekedés elôsegítésével. Falus 
András professzor és csapata a polarizált 
fény génexpresszióra gyakorolt hatását 
vizsgálta, a polarizált fény markáns, gyul-
ladásgátló epigenetikai jelentôségét emel-

te ki. Ilyés István professzor részletesen 
fog lalkozott a növekedési zavarok endok-
rin és nem endokrin formáinak diagnosz-
tikájával, kezelésével, a házi gyermekorvos 
feladataival.

Az idegsebészeti beavatkozást igénylô, 
újszülöttkori hydrocephalus mûtéti megol-
dása a shönt beültetése. Nagy Andrea 
elôadásában felhívta a figyelmet, hogy 
shöntelzáródás az elsô életévben fordul elô 
leggyakrabban. Tünetei (hányás, aluszé-
konyság, táplálási nehezítettség) számos 
banális gyermekbetegség jellemzôivel 

megegyeznek, ezért ezek differenciáldiag-
nosztikája az alapellátásban is nehéz fel-
adat.

Kovács Judit az anyatejes táplálás elô-
nyeire emlékeztetett. Emellett ritkábban és 

kevésbé súlyosan 
jelentkeznek a has-
menések, pneumo-
niák, otitisek, a 
Haemophilus influ-
enzae meningitis, a 
húgyúti infekciók. 
Mesterséges táplá-
lás mellett gyako-
ribbak az immun-
rendszert érintô 
betegségek, aszt-
ma, atópiás beteg-

ségek, diabetes, colitis ulcerosa, coeliakia, 
több a kövér gyermek, nô a cardiovascu-
laris rizikó.

Kulcsár Andrea szokásos közvetlen elôa-
dási stílusában hívta fel a figyelmet a pne-
umococcus-vakcináció során az emlékez-
tetô oltás jelentôségére, valamint arra, 
hogy az eredmények csak oltási fegyelem-
mel és következetességgel érhetôk el, és 
tarthatók fenn. A meningococcus-preve-
venció kapcsán hangsúlyozta, hogy ha-
zánkban, ebben a betegségben nyáj(herd)-
immunitás nincs. Még a csecsemôkorban 
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szabályszerû oltási sorozatban részesültek 
revakcinációja is javasolt 4–6 éves korban. 
Kiemelte a serdülôkori oltás szükségessé-
gét is és hangsúlyozta, hogy meningo-
coccus-fertôzés gyanúja esetén a terápia 
azonnali megkezdése (Ceftriaxon im.) az 
elsô észlelô kötelessége. 

Arató András professzor az akut hasme-
nés kezelésének új irányelveit ismertette. 
Micskey Éva szerint a csecsemôkori Gor 
tünetei a pozicionáláson túl az egyszeri 
táplálékbevitel korlátozásával és a konzisz-
tencia megváltoztatásával, a szoptatáskor 
adott sûrítôk, illetve az antireflux tápszerek 
alkalmazásával is enyhíthetôk. Az alginát 
többkomponensû védô hatása (nyálkahár-
tya-védelem, antireflux hatás, gázkötés 
stb.) nemcsak a Gor kezelésére, hanem 

megelôzésére is alkalmas. Dezsôfi Antal a 
fehérjehidrolizátumok szerepére hívta fel 
a figyelmet az allergia prevenciójában. 

Veres Gábor élvezetes stílusban beszélt 
a hematokeziáról, valamint az infantilis 
colicaról. Az utóbbiról kiemelte, hogy ke-

vesebb mint 5%-ban van organikus oka. 
Szabó András professzor elôadásában a 
D-vitamin-hiány jelentôségét mutatta be. 
A hiányállapot nemcsak a kálcium-anyag-
cserezavar tüneteivel jelentkezik, hanem 
számos további betegség kialakulásának 
kockázatát is megnöveli. A rendkívül ta-
nulságos elôadás felhívta a figyelmet arra, 
hogy a D-vitamin nem csak a gyermekek-
nek elengedhetetlen.

Kovács Gábor arra figyelmeztetett, hogy 
nemcsak minden nem microcyter anaemia 
küldendô haematológiai rendelésre, ha-
nem az a vashiányosnak gondolt anaemia 
is, ami 4 hetes vaskezelésre nem reagál. 

Csóka Mónika az immunerôsítôk, vita-
minok és az étrend-kiegészítôk helyét és 
szerepét taglalta. Bizonyos készítmények 

enyhíthetik ugyan a kemoterápia egyes 
mellékhatásait, de elôfordulhat, hogy az 
alkalmazott onkológiai kezelés hatását 
rontják, vagy épp túlzottan felerôsítik. A 
leukémiák indukciós kezelése alatt alkal-
mazásuk kiemelten ellenjavallt. Multivita-

minokat ilyen betegeknek ne adjunk, de 
hasznos lehet a D-vitamin, a folsav, az ás-
ványi anyagok, a kezelô orvos javallata 
alapján. Immunerôsítôk használata tilos. 
Hangsúlyozta, a gyógyhatású készítmé-
nyeknél hiányoznak a klinikai vizsgálatok, 



11

az alternatív készítmények egymásra és a 
kemoterápiás szerekre kifejtett hatásáról 
pedig nincs adat.

Czinner Antal professzor a technika ör-
döge ellenére is remek elôadást tartott a 
telítetlen zsírsavak jelentôségérôl. A színes 
kardiológiai elôadásblokk elôadói a gyer-
mekkardiológia nagyszerû eredményeinek 
bemutatásával szélesítették a házi gyer-
mekorvosok ismereteit. 

Trethon András egyik elôadásában az 
indokolatlan antibiotikum-kezelés veszé-
lyeire hívta fel a figyelmet. 

Labancz László a 2011 második félévétôl 
bekövetkezô védôoltási változások gyakor-
lati tudnivalóit ismertette. 

Vilma Maresova a prágai Károly Egye-
tem professzora, a CrP-vizsgálat jelentô-
ségét hangsúlyozta 
az antibiotikum-fel-
írási szokások javítá-
sában. 

A szombat dél-
utáni elôadások 
csúcspontját a Zala 
megye kórházi és 
házi gyermekorvo-
sok Gárdos László 
fôorvos ve zetésével 

tartott tanulságos, közös kazuisztikái je-
lentették. Ezek az esetbe mutatások is a 
kórház–terület együtt mûkö désének fon-
tosságát demonstrálták. 

A vasárnapi elôadások gerincét a neph-
rológia képezte. Szabó László professzor 
rendkívül színes elôadását a vizeletürítési 
zavarokról. 

reusz György professzor a húgyúti in-
fekciók diagnosztikájával, kezelésével, pro-
filaxisával és a húgyúti rizikóállapotokkal 
foglalkozó, mindennapi gyakorlatunkban 
kiemelkedô fontosságú elôadása követte. 

A tudomány mellett azonban ne feled-
kezzünk meg a társasági programokról 
sem. A Péntek esti lázat Koncz Zsuzsa nagy 
sikerû koncertje tette felejthetetlenné, a 
szombat esti fogadás után Sándor György 
humoralista szórakoztatta a nagyérdemût. 

Jó rendezvény volt a Kávészünet, nem 
véletlenül tartják a hazai gyermekgyógyá-
szat kiemelkedô eseményének. Több mint 
600 voltunk ott. Köszönjük az elôadóknak, 
a szponzoroknak és a szervezôknek. 

Muzsay Géza

Viszontlátásra jövô májusban!
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Dr. Mezei Éva
1987-ben végeztem a Debreceni orvos-
tudományi Egyetemen, csecsemô- és 
gyermekgyógyászatból, iskolaegészség-
tan és ifjúságvédelembôl és pszichoterá-
piából van szakképesítésem.
Elôbb az egri kórház gyermekosztályán, 
majd 1994-tôl fôfoglalkozású iskolaor-
vosként dolgozom, 2000-tôl pszichote-
rápiás rendelést is vezetek.

Szakmai érdeklôdésem: a táplálkozási zavarok, mentálhigiénés 
problémák, iskolai egészségfejlesztés, életmódi tanácsadás. 2001-
ben kezdeményezésemmel alakult meg a MoK Iskolaorvosi Cso-
portja, melynek 2008-ig vezetôje voltam. 2004-tôl a Csecsemô 
és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium MoK delegáltja és 
Iskolaorvosi szekciójának tagja voltam. 2008-tól a Fodor József 
Iskola-egészségügyi Társaság titkára vagyok. 

Nyitott vagyok az új ismeretekre, fontosnak tartom megtalálni 
azokat az eszközöket, melyek az adott körülmények között hoz-
zájárulnak a gyermekek, családok testi-lelki egészségének védel-
méhez, az egyetemes emberi értékek közvetítéséhez.

Csordás Ágnes
1980-ban végeztem az oTKI Egészség-
ügyi Fôiskolai Kar Védônôi Szakán, 2006-
ban pedig egyetemi védônôi diplomát 
vehettem át a Pécsi Egyetemen, amit 
egészségtan-tanári (2000), egészségügyi, 
(1995) majd iskolai (1998) menedzseri 
diplomákkal egészítettem ki. Jelenleg a 
PTE oktatás és Társadalom Doktori Iskola 

Nevelésszociológiai Programjában veszek részt. 
Egészségügyi pályafutásomat az orFI Kórház hasi sebészetén 

kezdtem segédápolóként, ezt követôen szakorvosi majd üzemor-
vosi rendelôben dolgoztam, nôvéri feladatokat láttam el.

A fôiskolai diploma birtokában Budapest III. kerületében he-
lyezkedtem el (1980) körzeti védônôként. Gyermekeim születését 
követôen Csobánka községben folytattam a védônôi hivatást. 
Számos pályázat elnyerésével járultam hozzá a település fejlôdé-
séhez, a családok egészségének megôrzéséhez. A védônôi ellátás 
mellett egészségtant oktattam általános iskolában, a PTE Egész-

ségtudományi Karán fôiskolai, majd egyetemi képzésében védônô 
hallgatók óraadó tanára voltam (szervezési, vezetési, menedzser 
ismeretek).

A védônôi szakmai érdekképviseletbe 1994-ben kapcsolódtam 
be, megyei, majd az országos vezetôségben 1999-tôl fôállásban 
dolgozom mint az egyesület elnöke. 2007-tôl az országos Alap-
ellátási Intézet védônôi szaktanácsadója vagyok.

A Védônôi Szakmai Kollégiumnak 1997-tôl voltam tagja (2009 
és 2011 között titkára). Számos szakmai és tudományos szervezet 
munkájában veszek részt a prevenció ügyének elôbbre vitele ér-
dekében, 2006-tól a Nemzeti Egészségügy Tanácsban is képvisel-
hetem az egészségügyi szakdolgozók érdekeit. A Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara országos alapellátási alelnöki 
tisztét 2003 óta töltöm be. A védônôk szakmai fejlôdését kiad-
ványok szerkesztésével, továbbképzô elôadásokkal, publikációk-
kal segítem, a védônôi szakmai érdekeket képviselem az egész-
ségpolitika és a társszakmák felé, mindent megteszek annak 
érdekében, hogy a felmerülô problémák megoldása konszenzuson 
alapuljon.

2011. április elsejei határidôvel mûködésbe lépett a 60 egészségügyi szakterületet reprezentáló szakmai kollégium. 
A 180 tagot számláló kollégium szakterületenként 3 tagú tagozatokból áll, munkáját 5–15 tagot számláló tanácsok 
segítik. Az alábbiakban ismertetjük a gyermekek alapellátását reprezentáló tagozat és tanács személyi összetételét.

Dr. Kovács Julianna – tagozatvezetô
A szegedi egyetemen 1980-ban Népköz-
társasági ösztöndíjasként végeztem. Elô-
ször a Kiskunhalasi, majd a Makói Kórház 
Gyermekosztályán dolgoztam. 1984-ben 
szakvizsgáztam. 1988-tól a Szegedhez 
közeli Zsombó–Bordány–Szatymaz közsé-
gek körzeti gyermekorvosa, majd 2000-

tôl már csak Bordány házi gyermekorvosa vagyok. 1995-ben is-
kola-egészségtan és ifjúságvédelembôl szakvizsgáztam. 1995-tôl 
a szakfelügyeleti munkába is bekapcsolódtam. Elôbb Szeged vá-
ros és környéke, majd Csongrád megye szakfelügyelô fôorvosa 
voltam, 2005-tôl pedig országos házi gyermekorvos szakfelügyelô-
ként tevékenykedem. 1995-ben kerültem kapcsolatba a Házi 
Gyermekorvosok Egyesületével, melynek egyik alapító tagja va-
gyok.

1988 óta falun dolgozó területi gyermekorvosként éltem meg 
az alapellátás privatizációját, a felnôtt- és vegyes ellátást végzô 
háziorvosokkal, a távolabbi falvakban mûködô védônôkkel való 
együttmûködés minden formáját és a „végeken” felnôttet és 
gyermeket egyaránt ellátó ügyeletet. A területi-falusi házi gyer-

mekorvoslás és a kórházon kívüli sürgôsségi-ügyeleti gyermekel-
látással kapcsolatos szakmai munkáimról tudományos publikáci-
ókban számoltam be, és számos hazai konferencián tartottam 
különbözô gyermekorvosi alapellátást érintô témákban elôadá-
sokat. 2005-tôl az országos Védôoltási Tanácsadó Testület egyik 
alapellátó tagja vagyok. A Szegedi Tudományegyetem mentora-
ként a házi gyermekorvoslás oktatásába is bekapcsolódtam. 1997-
ben egy nemzetközi „Mentor Training Course”-t végeztem, és 
azóta folyamatosan az egyetem graduális és posztgraduális kép-
zésében veszek részt. 

A szakmai kollégiumokkal való kapcsolatom évekre tekint visz-
sza. 2004-tôl a Háziorvostani Szakmai Kollégium házi gyermek-
orvosi szakcsoportjának tagjaként kapcsolódtam a kollégium 
munkájába, majd 2005-tôl mint országos házi gyermekorvos szak-
felügyelô állandó meghívottként vettem részt a Csecsemô- és 
Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiumban. 2009-tôl Háziorvos-
tani Szakmai Kollégium egyetlen házi gyermekorvos tagjaként 
vezettem a Gyermek-alapellátási Szakcsoportot. Különös érdek-
lôdési területem az informatika, a Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai Tanszékével együttmûködve egészségügyi informa-
tikai és szoftverfejlesztésekben is részt veszek. 

szaKMai KolléGiUM GyerMeK-alapellátás taGozat
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szaKMai KolléGiUM GyerMeK-alapellátás tanács

Dr. Muzsay Géza – elnök
A Semmelweis Egyetemen 1986-ban sze-
reztem orvosi diplomát. 1991-ig a gyôri 
Petz Aladár Megyei Kórház koraszülött-, 
csecsemô- és gyermekosztályán dolgoz-
tam, akkor szakvizsgáztam. Azóta vagyok 
házi gyermekorvos Gyôrben. Szakmai irá-
nyításommal készült el egy, az iskolaorvo-
sok munkáját segítô számítógépes prog-
ram. részt veszek a megyei önkormányzat 

gyermekvédelmi központjának munkájában és a gyermekorvosi 
rendelôk várójában vetített felvilágosító filmek készítésében. 2006 
óta Gyôr-Moson-Sopron megye szakfelügyelô fôorvosa vagyok. 
2007-ben választottak a Gyôri Háziorvosok Ügyelete Kht. ügyve-

zetôjévé. A felvilágosító tevékenység hatására az ügyeletben la-
káson ellátottak száma 5 év alatt alig tizedére esett vissza. Az 
ügyelet átszervezésével, a takarékos gazdálkodással sikerült az 
ügyeleti díjakat közel a duplájára emelni annak ellenére, hogy az 
ügyelet összes bevétele csökkent. Alakulásától tagja vagyok a Házi 
Gyermekorvosok Egyesületének, kezdetben több cikluson át kül-
döttként, 2005-tôl a jogi bizottság tagjaként vettem részt a ve-
zetôség munkájában, 2008. november óta vagyok vezetôségi tag. 
2009-tôl tagja vagyok az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia 
(EAP) alapellátási munkacsoportjának. 2009-ben a Háziorvosi Szak-
mai Kollégium Házi Gyermekorvosi szakcsoportjának tagja lettem, 
2009-ben felkértek az MGYT Nagygyûlés Tudományos Bizottsági 
tagjának. rendszeresen tartok elôadásokat konferenciákon (MGYT, 
HGYE, CSAKoSZ), több cikkem is megjelent.

Kissné Garajszki Ildikó – titkár
1983-ban a fôiskola elvégzése után Dabason kezdtem dolgozni 
területi védônôként. Vegyes körzetet láttam el a háziorvossal és 
az MSZSZ keretében mûködô gyermekorvossal együtt. Az évek 
során a védônôi munka folyamatosan változott a gondozottak 
igényeinek és az egészségpolitika elvárásainak megfelelôen. Nagy-
mértékben növekedett területemen a hátrányos helyzetû családok 
száma, a gondozás más kompetenciákat is igényelt, ezért végez-
tem el az Államigazgatási Fôiskola Szociálpolitika szakát. 

1989-tôl a házi-gyermekorvosi rendszer kialakulása után dr. 
Berze Éva gyermekorvossal dolgoztam együtt. A területen töltött 
23 év alatt számos tanfolyamon és továbbképzésen vettem részt. 

Alapító tagja vagyok a MAVE-nek, a kezdeti idôszakban az 
országos, késôbb a pest megyei vezetôségben vállaltam szerepet. 
rövid ideig elnöke voltam a MESZK területi szervezetének.

2006-ban a Pécsi Tudományegyetemen egyetemi szintû védônôi 
képesítést szereztem. Ezután, immár 5 éve lettem a Budapest, X., 
XVII. kerület vezetô védônôje. A védônôi szakterület auditálása, 
a munkafolyamatok értékelése is a feladataim közé tartozik, így 
szélesebb körû rálátásom van a gondozás folyamatára. A védônôi 
ellátás nehézségeit, problémáit, megoldandó feladatait, ugyan-
akkor a lehetôségeit és a prevencióban ellátott fontos szerepét is 
látom. 2009-2011-ig az elôzô Védônôi Szakmai Kollégium tagja 
voltam, részt vettem több szakmai protokoll kidolgozásában.

Dr. Paksy László –titkár
1966-ban születtem Jászberényben. Általános és középiskolai ta-
nulmányaimat Gödöllôn végeztem, 1990-ben kaptam meg diplo-
mámat a Semmelweis Egyetemen. 1990 októberében a Madarász 
utcai Gyermekkórházban kezdtem dolgozni. Szakvizsgát követôen 
a kórház haemato-onkológiai részlegén dolgoztam. 1999 júliusá-
ban lettem házi gyermekorvos Budapesten, a XIII. kerületben. 

2001-2002-ben félállásban a Budapesti Korai Fejlesztô Központban 
is dolgoztam. Itteni munkám alapján vettem részt a pszichomo-
toros fejlôdés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás 
gyakorlatában címû módszertani kiadvány megírásában. Házi gyer-
mekorvosi munkám mellett a kerületben – kollégáimhoz hason-
lóan – iskolaorvosi teendôket is ellátok. Emellett 10 tanéven át az 
egyik budapesti alapítványi iskolában is dolgoztam iskolaorvosként.

Dr. Andrásofszky Csilla
1983-ban végeztem a Semmelweis orvostudományi Egyetem 
Általános orvosi Karán. 1983 és 1985 között a Siófoki Városi 
Kórház gyermekosztályán, majd 1985 és 1988 között a Székes-
fehérvári Megyei Kórház gyermekosztályán dolgoztam, ezt kö-
vetôen 1998-ig a Bethesda (Apáthy István) Gyermekkórházban. 

1987-ben szakvizsgáztam csecsemô- és gyermekgyógyászatból, 
2000-ben iskola-egészségtan és ifjúságvédelembôl.

1998-ban kerültem a Csepeli Egészségügyi Szolgálathoz, je-
lenleg is itt dolgozom ifjúsági orvosként, emellett a Fodor József 
Iskola-egészségügyi Társaság vezetôségi tagja, valamint a MoK 
iskolaorvosi csoport közép-magyarországi régió vezetôje vagyok.

Dr. Békefi Dezsô
1965-ben szerezte meg az orvosi diplo-
mát a Budapesti orvostudományi Egye-
tem Általános orvosi Karán. Az egyetemi 
évei alatt az orvosi Fizikai Intézetben dol-
gozott a Tudományos Diákkör tagjaként, 
majd díjas demonstrátorként. Végzés 
után 1965. október 1-tôl a Budapesti 
(késôbb Semmelweis) orvostudományi 

Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján dolgozott 1980-ig, 1972-tôl 
osztályvezetô tanársegédi, 1979-tôl adjunktusi beosztásban. 
1969-ben szakorvosi képesítést szerzett csecsemô- és gyermek-
gyógyászatból, 1983-ban fertôzô betegségekbôl, 1985-ben ne-
onatológiából. 1996-ban megszerezte a Magyar Diabetes Társa-
ság gyermekgyógyász diabetológusa képesítést. A klinikán 
1975-tôl feladata volt az intenzív és az újszülöttintenzív-ellátás 

megszervezése és irányítása. részt vett a klinika oktató munkájá-
ban, 1975-tôl tantermi elôadásokkal is. 1980. április 1-jétôl 2003. 
július 17-ig (nyugdíjazásáig) vezette a tatabányai kórház (jelenleg 
Szent Borbála Kórház) Gyermekegészségügyi Egységét. 1990. 
áprilisig vezetése alá tartozott a kórház Fertôzô osztálya is. 1983–
1991-ig az osztály és a városi-városkörnyéki gyermekgyógyászati 
alapellátás teljes integrációban dolgozott, így feladata volt a kör-
zeti gyermekorvosi, védônôi és iskolaorvosi munka közvetlen irá-
nyítása, szervezése és felügyelete. Ezen idô alatt csoportvezetô-
felülvizsgáló fôorvosi feladatot is ellátott. 2003-tól az esztergomi 
Vaszary Kolos Kórházban dolgozik részállásban. 1980-tól 2005-ig 
megyei gyermekgyógyász szakfelügyelô fôorvos volt. 2003-tól az 
országos Gyermekegészségügyi Intézet szaktanácsadója.

1983–1990-ig, majd 1994-tôl 2011-ig tagja volt a Gyermek-
gyógyász Szakmai Kollégiumnak, 2004 és 2009 között a kollé-
gium titkára. 2005. decemberben a „Közös kincsünk a gyermek” 
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Dr. Kálmán Mihály
1972-ben végeztem el az orvosi egyete-
met. 1976-ban csecsemô- és gyermek-
gyógyászatból, 1995-ben ifjúságor-
vostanból szakvizsgáztam. 11 éven át 
 dol goztam különbözô kórházak gyer-
mek  osztályain (Szentesi Megyei  Kórház, 
Újpesti Kórház, Madarász Kórház). 1983 
óta vagyok házi gyermekorvos Újpesten. 
A Magyar Gyermekorvosok Társaságában 

fôtitkárhelyettesként képviselem a területi gyermekorvoslást. 
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének alapító tagja és szakmai 
feladatokkal foglalkozó alelnöke vagyok. Szerkesztem a Hírvivôt 
és rovatvezetôje vagyok a Gyermekorvos Továbbképzés c. folyó-

iratnak. A „Kávészünet” továbbképzô konferenciákat 13 éve mint 
annak szakmai felelôse szervezem. részt veszek az egyesület szak-
mapolitikai konferenciáinak szervezésében is. A Nemzeti Védôol-
tási Tanácsadó Testületben képviselem a házi gyermekorvosokat. 
Különbözô fórumokon szakmapolitikai és szakmai elôadásokat, 
hét éve pedig V. évfolyamos orvostanhallgatóknak tartok tanter-
mi elôadást a területi, elsôdleges gyermekorvoslásról.
1994-ben Újpest Gyermekeiért, 2004-ben Újpest Egészségéért 
díjban részesültem. 2007-ben Bókay János emlékérmet kaptam, 
2008-ban Magyar Köztársasági Érdemkereszt elismerésben része-
sültem. 2011-ben a Védôoltási Konferencia Tudományos Bizott-
sága Nyerges Gábor-díjban részesített. 2009 óta az Európai Gyer-
mekgyógyászati Akadémia alapellátási munkacsoportjának vagyok 
a tagja. 

Dr. Hertelendy László
Keszthely. Háziorvos, az országos Alapellátási Szövetség alapító 

elnöke. A tanácsban a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság 
delegáltja.

Dr. Józsa Lajos
Kisvárdán születtem 1954-ben. 1982-ben 
ve hettem át az egyetemi diplomát a DoTE-n. 
A Kenézi Kórház gyermekosztályán 1986-
ban csecsemô- és gyermekgyógyászati szak-
vizsgát szereztem, majd 1987 óta Hajdúbö-
szörményben körzeti gyermekorvosként 
dolgozom. 1993-ban a folyamatos gyer-
mekellátás érdekében megszerveztem a 

hétvégi és ünnepnapi gyermekorvosi rendelést. A város Vöröske-
reszt Szervezetének vezetôségi tagja vagyok. 

1993-ban, felismerve az asztmás gyermekek magas számát 
városunkban tudományos vizsgálatokat végeztünk, ezt követôen 
asztmás- és obesitastáborokat szerveztem. 2003-ban pályázat és 
önkormányzati támogatás révén bevezettem a csecsemôk ingye-

nes Meningococcus meningitis elleni védôoltását. Szakfôorvosi 
kinevezésemet 1996-ban kaptam meg. 1997-ben iskola-egész-
ségtan és ifjúságvédelem szakvizsgát tettem. 2000-tôl a DEoEC 
Családorvosi Tanszék mentora, oktató orvosa lettem és ugyanez 
évben a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetôségi tagjává 
választottak. 2010-ben lipidológus licence vizsgát tettem és jogot 
nyertem a Magyar Ateroszklerozis Társaság Lipidológus orvosa 
– cím használatára.

Szakmai kongresszusokon (MGYT, MAoTE, CSAKoSZ, HGYE, 
MoTESZ) több ízben üléselnökként, elôadóként illetve poszter 
bemutatásával vettem részt. Tudományos közleményeim jelennek 
meg akkreditált szakmai folyóiratokban. 2003-ban a „Vöröske-
resztes munkáért” ezüst fokozatával tüntettek ki, 2004-ben ön-
kormányzati munkám elismeréseként megkaptam a Hajdúböször-
mény Lakosságáért emlékérmet. 

Gitidiszné Gyetván Krisztina 
A Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál területi védônôként dolgozom.  
Munkám során több tanfolyamon, továbbképzésen vettem részt. 
Fontosnak tartom az anyatejes táplálás népszerûsítését, segítését, 
ezért a következô képzéseket végeztem el: Szülés, szülôi szerep-
re való felkészítés, táplálékallergia, intolerancia adatbank képzé-
se, babamasszázs oktató CIMI tanfolyam, Dula Képzés Module, 
Donna Dula Képzés, 40 órás Szoptatási tanfolyam, Nemzetközi 
laktációs szaktanácsadó IBCLC.

rendszeresen szülésfelkészítô programot szervezek és tartok, 
babamasszázst vezetek, tanfolyamokat tartok szülôknek, idôsza-

konként baba-mama szoptatási klubot vezetek, internetes tanács-
adást adok szoptatás, illetve egyéb védônôi témában, telefonos 
és személyes szoptatási tanácsadást folytatok, elôadóként részt 
veszek a „Korszerû szoptatási ismeretek” tanfolyamokon.

2004 és 2008 között a Védônôi Szakmai Kollégiumának tagja 
voltam. A MAVE elnökségének jelenleg a titkára, a MoDULE Egye-
sület, a Nemzeti Szoptatási Bizottság és a Szoptatásért Magyar 
Egyesület tagja vagyok, részt veszek az Aktív Szülés program 
munkájában. Számos védônôi konferencián, szoptatást nép-
szerûsítô rendezvényen vettem részt elôadóként, többek között 
Bécsben és Grazban.

Nemzeti Csecsemô- és Gyermekegészségügyi Program Program-
tanácsa elnöki posztjára kapott felkérést az egészségügyi minisz-
tertôl. 2008. februártól a tatabányai Szent Borbála Kórház szak-
mai tanácsadója. Egyéni vállalkozó, tevékenységi körébe tartozik 
az egészségügyi oktatás is. 5 szakkönyvet írt, illetve szerkesztett, 
269 szakmai közleménye jelent meg és 575 tudományos és 
 továbbképzô elôadást tartott. Fô érdeklôdési területe a neona-
tológia és a diabetológia, ezen belül a diabeteses anyák újszü-
löttjei.

Magyar Gyermekorvosok Társasága: tagság 1965-tôl. 1980-tól 
tagja a választmánynak, 1992-tôl a vezetôségnek. 1996-tól fôtit-
kárhelyettes, 2000 és 2003 között fôtitkár, majd 2004–2007-ig 
tanácsadó fôtitkár. A társaság északnyugat-magyarországi terü-
leti szervezetének elnöke 1996–2000. Magyar Diabetes Társaság: 
tagság 1972-tôl, vezetôségi tagság 1976-tól, fôtitkár 1984–1992. 

Magyar Perinatológiai Társaság vezetôségi tagság 2001–2006-ig. 
Gyermekdiabetes Szekció: vezetôségi tagság 1984-tôl. országos 
Etikai Bizottság tagság 1994-tôl, elnökhelyettes 1998-tól.

Kitüntetések, díjak: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje (2006.) Batthyányi-Strattmann László-díj (2004.), Pro Sa-
nitate díj (1998.), Miniszteri Dicséret (1999.), Miniszteri elismerô 
oklevél (2002.), Magyar Diabetes Társaság: Magyar Imre emlék-
érem (1990), Pro Diabetológia emlékérem és díj (1994.), Magyar 
Gyermekorvosok Társasága: Schöpf Merei-emlékérem (2009), 
Bókay-emlékérem (1998 és 2004.), A Gyermekdiabetes Szekció 
Barta Lajos emlékérme (2006.) Tatabánya MJV „Szabó Ignác” díj 
(1998), Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma: Gyermekba-
rát díj (1998.), Vallásközi és Nemzetközi Szövetség a Világ Béké-
jéért: „A Béke Nagykövete” elismerés (2004.), „Komárom-Eszter-
gom Megyéért” emlékérem és díj (2005).
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Dr. Lénárt András 
1984-ben végeztem a PoTE ÁoK-on. Neurológusként kezdtem 
munkámat a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházban. 1989-tôl dolgozom 
jelenlegi lakhelyemen, Abasáron vegyes háziorvosi praxisban. 
Szakképesítést szereztem családorvostanból, üzemorvostanból, 

sportorvostanból és fizioterápiából. Tizenkét éven át szerveztem 
Mátrafüreden a Mátrai Háziorvosi Napok nevû, háziorvosoknak 
szóló kongresszust. Két ciklusban voltam a Heves Megyei Közgyûlés 
Egészségügyi és Szociális bizottságának elnöke. Megyei sport-
szakfôorvosként is dolgozom.

Dr. Raffay Éva 
A ráckevei Ady Endre Gimnáziumban érettségiztem 1976-ban. 
1984-ben végeztem a SoTE Általános orvostudományi Karán. 
1990-ig, a csecsemô-gyermekgyógyász szakvizsga megszerzésé-
ig a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán dolgoztam Budapesten. 
Ezt követôen a Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelôintézet dol-
gozója lettem. 1993-ban szakvizsgáztam iskola-egészségtan és 

ifjúságvédelembôl. 2010-ben szereztem másoddiplomát, egész-
ségügyi menedzsment szakértô szakképzettséget a Budapesti 
Corvinus Egyetemen.

Jelenleg ifjúsági orvosként és gyermekgyógyász szakorvosként 
tevékenykedem. 2007 óta képviselem munkahelyemet a Pest 
megyei Etikai Tanácsban. 20 éve vagyok a Fodor József Iskola-
egészségügyi Társaság tagja, majd 2008-tól vezetôségi tagja is.

Dr. Stunya Edina
Miskolcon születtem 1963-ban. Általános orvosként a Debreceni 
orvostudományi Egyetemen végeztem 1987-ben. Csecsemô- és 
gyermekgyógyászatból 1992-ben, iskola-egészségtan és ifjúság-
védelembôl 2000-ben szakvizsgáztam. Klinikai kutatási munkatárs 
diplomát szereztem a Miskolci Egyetemen 2010-ben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kórház Gyermekegészségügyi 
Központjában dolgoztam 1987 és 1997 között, majd házi gyer-
mekorvosként Miskolc 18. sz. gyermekkörzetében 1997-tôl jelen-
leg is. Másodállásban 10 évig voltam iskolaorvos, de óvodát és 
bölcsôdét jelenleg is ellátok.

Külföldi tanulmányúton 1995-ben a Grazi Gyermekklinikán 
jártam. A Házi Gyermekorvosok Egyesületével 1998-ban kezdô-
dött kapcsolatom, amikor az ôszi konferencián beszámolhattam 
a vegyes és házi gyermekorvosi praxisok gyermekellátási munká-
jának összehasonlításáról.

Városi gyermekgyógyász szakfôorvosként 2001-tôl tevékeny-
kedem Miskolcon. A Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium 
házi gyermekorvosi csoportjában dolgoztam 2004-tôl, részt vet-
tem a házi gyermekorvosi kompetencialista kidolgozásában is. 
A DEoEC Családorvosi Tanszék házi gyermekorvosi mentora va-
gyok 2007-tôl.

Tobak Orsolya
Végzettség: okleveles védônô, gyógypedagógus, családgondozó 
szakvédônô, Phd-hallgató

Munkahely: adjunktus – SZTE-ETSZK Védônôi Munka és Mód-
szertana Szakcsoport, körzeti védônô – Harkakötöny.

Kutatási területem, mellyel kiemelten foglalkozom, a sérült 
gyermekek védônôi gondozása. Legfôbb célom a fogyatékkal élô 
gyermekek védônôi ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek 
összegyûjtése és publikálása. A fôiskolai képzésben a védônôi 

módszertan csecsemô- és gyermekgondozás területét oktatom. 
részt veszek a karon folyó képzésfejlesztésben és tudományos 
munkában.

Folyamatos körzeti védônôi munkámmal igyekszem segíteni a 
naprakész gyakorlati képzést, valamint mindent megteszek gon-
dozottaim egészségének megtartása és a gyermekek egészséges 
fejlôdésének elôsegítése érdekében kiemelt hangsúlyt helyezve a 
szûrôvizsgálatok szervezésére, egészségnevelési elôadásokra a 
nevelési, oktatási intézményekben.

Wenhardt Andrea
1994-ben végeztem a SZoTE Védônô-
képzô szakán Szegeden, majd Gyôrben, 
szülôvárosomban kezdtem dolgozni ifjú-
sági védônôként. Kilenc évig volt feladat-
köröm 1850 középiskolai tanuló iskola-
egészségügyi ellátása. Elvégeztem a JATE 
egészségügyi szakközgazdász és mene-
dzser szakát Szegeden. Két évet töltöttem 

férjemmel Svédországban, ahol önkéntes iskolavédônô voltam 
egy bevándorlóknak fenntartott gimnáziumban, és lehetôségem 
volt egy gyermek-közegészségügy kurzus elvégzésére is az  Északi 
országok Közegészségügyi Fôiskoláján. 

Harmadik diplomámat a PTE okleveles védônô szakán szereztem 
2007-ben. Jelenlegi feladatköröm Nyúl és Gyôrújbarát községek 
általános iskoláinak iskolavédônôi valamint 50 család területi 
védônôi ellátása. Kedvenc szakmai témáim: minôségügy, egész-
ségfejlesztés, iskola-egészségügyi informatikai fejlesztés. 

Dr. Ujhelyi János 
1951-ben születtem. 1980 óta dolgozom 
Nyíregyházán az alapellátásban, ahol a 
gyermekgyógyászat mellett ifjúság-egész-
ségügyi és sportorvosi szakvizsgámat is 
hasznosítani tudom. A DEoEC oktató 
praxisban mentorként – szakvizsga elôtt 
álló gyermekgyógyászok, vegyes praxisra 
váró kollégák szakmai segítését végzem. 

A megyei házi gyermekorvosi szakfelügyelet feladatában az inzul-
táló attitûd helyett egy konzultatív – havi rendszerességgel szer-
vezett –, továbbképzésekre alapozott kapcsolattartást tartok 
célszerûnek. Alakulása óta (nyolc éven át vezetôségi tagként) ak-
tívan részt veszek a HGYE munkájába. Harmadik ciklusban képvi-
selem a gyermek-alapellátás érdekeit a Gyermekgyógyászati Szak-
mai Kollégiumban. Az orvos–védônô kapcsolat, a népegészségügyi 
programok, az iskolai testnevelés, az életmód-program, a kompe-
tencialista és a migráció kérdéskörével foglalkoztam behatóbban. 
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E. Coli-járvány Németországban
A Németországban kitört hasmenésjár-
vánnyal kapcsolatban sok szó esik manap-
ság egy új enterohemorrhagiás E. Coli 
törzsrôl (EHEC) és az annak szövôdménye-
ként fellépô haemolyticus uraemiás szind-
rómáról (HUS).

Az E. Coli baktérium az emberi és a me-
leg vérû állatok bélflórájának normális ösz-
szetevôje. A legtöbb E. Coli-törzs ártalmat-
lan, de néhány ún. enteropathogén törzs 
súlyos megbetegedést okozhat. 

A klasszikus shiga-toxint (a Shigella dy-
senteria termelte toxinhoz hasonló hatású) 
produkáló E. Coli az egészséges szarvas-
marhák, kecskék, birkák béltraktusában 
található, innen kerülhet a levágott állatok 
húsára, vagy a trágyával kezelt növények-
re. Az emberrôl emberre való terjedés ritka, 
a higiéniás rendszabályok be nem tartásá-
ból következik, a fertôzések többsége a 
nyers vagy nem jól átsült húsok, fertôzött 
víz, illetve nem eléggé jól megmosott zöld-
ségek vagy gyümölcsök fogyasztása révén 
keletkezik. Különös figyelmet szentelnek 
újabban – a németországi járványt is leg-
valószínûbben okozó – nyers növényi csírák 
fertôzöttségének. A fertôzött magok csí-
ráztatása alatt a baktériumszám exponen-
ciálisan emelkedhet a nedves, meleg kör-
nyezetben, és ezeket a termékeket nyersen, 
további mosás nélkül szokták elfogyaszta-
ni. A baktérium 37 °C-on nô optimálisan, 
de akár 70 °C-on is életképes, ezért csak 
e feletti hômérsékleten, a fôzés során pusz-
tul el. 1982-ben, az Egyesült Államokban 
csoportosan fellépô megbetegedések so-
rán derült fény arra, hogy az EHEC-törzsek 
emberi járványokat is képesek okozni. Az 
EHEC okozta megbetegedésre jellemzô a 
görcsökkel járó, sokszor véres hasmenés, 
amely a haemorrhagiás colitis tünete, de 
láz, hányás is elôfordul. A betegség általá-
ban 10 napon belül gyógyul. Az EHEC-
fertôzöttek mintegy 10%-ban alakul ki 
HUS, vagy másképp, a HUS kialakulását az 
esetek 95%-ában elôzi meg EHEC-fertôzés. 
Az eddigi nagyobb járványokat az E. Coli 
o157-H7 törzse okozta, de sporadikus 
esetekben más törzseket is izoláltak. 2009-
ben az ECDC adatai szerint Európában 
3573 EHEC-megbetegedés történt, 264 

HUS alakult ki, és 10 beteg halt meg. A 
mostani járványért egy másik, hasonló tü-
neteket okozó törzs, az o104-H4 – amely-
nek pontos elnevezése enteroaggregatív 
verocytoxin termelô E. Coli – a felelôs. A 
mostani járvány eredete még mindig nem 
tisztázott, de egyre több adat szól amellett, 
hogy a betegek fertôzött nyers csírákat 
(csíráztatott magokat) fogyasztottak. 
Mind két Coli-baktérium ún. shiga-(vagy 
másképpen verocyto-)toxint, egy sejtmér-
get termel, amely komplement aktivációt, 
következményes thrombocytaakti vációt 
okoz, ezáltal mikrothrombusok keletkez-
nek, a thrombocyták felhasználódnak, 
ennek eredménye a thrombopaenia. A th-
rombusok által elzárt erek többek között 
a vese mûködését gátolják, emiatt lép fel 
veseelégtelenség. A thrombusokkal teli kis 
ereken a vörösvérsejtek nehezen jutnak át, 
sérülnek, szétesnek, ez a vérszegénység 
oka. Valójában egy thromboticus mic-
roangiopathiáról van szó, hasonlóan a 
throm boticus thrombocytopeniás purpu-
rához (TTP). A HUS tünetei tehát egy tri-
ádból állnak össze, amelynek összetevôi a 
hemolyticus anaemia, a thrombocyták szá-
mának csökkenése és a veseelégtelenség. 
ritkán, az esetek mintegy 5%-ában a HUS 
fellépését nem elôzi meg hasmenés, ilyen 
esetben más, pl. baktériumok, vírusok, 
gyógyszer, daganatok, sôt néha terhesség 
a kiváltó ok, és ez az a formája a HUS-nak, 
amelyben az idegrendszeri tünetek is meg-
jelennek, sôt dominálnak. Az újonnan 
megjelent E. Coli-törzs okozta megbete-
gedések egy része is ilyen tünetekkel je-
lentkezik, vagyis megelôzô hasmenés 
 nélkül idegrendszeri tünetek és a HUS jel-
lemzô tünetei együtt jelennek meg, tehát 
a betegség a TTP-hez hasonlítható.

A WHo és a német robert Koch Institut 
legutóbbi (2011. június 28.) összesítése 
sze rint Németországban az idei járvány 
alatt eddig 3063 EHEC-megbetegedést 
diagnosztizáltak, ezek közül 17 beteg halt 
meg. 838 betegnél diagnosztizáltak HUS-t, 
közülük eddig harmincan haltak meg. A 
teljes esetszám tehát 3901 megbetegedett 
és 47 halott. Az adatok alapján úgy tûnik, 
hogy a járványt okozó törzs a megbetege-

dettek mintegy 25%-ában okozott HUS-t, 
ami lényegesen magasabb, mint az o157-
A7 törzs okozta 10% körüli megbetege-
dési arány. A Lancet 2011. június 23-i szá-
mában megjelent publikáció szerint ez a 
hypervirulens törzs fokozottan kötôdik a 
bél epitheliumához, és ez tehetô felelôssé 
a HUS gyakoribb megjelenéséért. A járvány 
Németországban május végén érte el csúcs-
pontját, azóta az újonnan megbetegedet-
tek száma fokozatosan csökken. Sajnos a 
betegség idôközben más országokban is 
megjelent, többnyire olyanoknál, akik Né-
metországban jártak, de a legújabb esetek 
Franciaországban és Svédországban nem 
köthetôk Németországhoz. A francia meg-
betegedéseket okozó törzs genetikailag 
identikus a németországi járványt okozóval. 
A WHo adatai szerint eddig összesen 4022 
EHEC-megbetegedést és 49 halálesetet 
regisztráltak a járvány kapcsán. Bár minden 
évben elôfordulnak kisebb EHEC-járványok 
– legnagyobb 1966-ban, Japánban, ahol a 
járványt fertôzött retekcsírák(!) okozták, és 
a HUS-ban megbetegedettek mind gyere-
kek voltak – a jelenlegi járvány ezeknél na-
gyobb, és különleges, mert egy eddig jár-
ványt nem okozó E. Coli-törzs okozza, 
sokkal nagyobb százalékban alakul ki HUS 
és a baktérium elsôsorban felnôtt nôket 
be tegít meg. Az eddigi EHEC-esetek 61%-
a, a HUS-ban megbetegedettek 70%-a nô. 
A megbetegedett gyerekek aránya 10% 
körül van, a betegek átlagos életkora 43 
év. A járvány eddigi adatait a N Engl J Med 
2011. június 28-i száma összegzi. 

A HUS ritka betegség, jellemzôen gyer-
mekek betegszenek meg, körükben tízszer 
gyakrabban fordul elô, mint felnôtteknél. 
Jellemzô, hogy a robert Koch Institut ada-
tai szerint 2010-ben 65 HUS-megbetege-
dést jelentettek Németországban, és kö-
zülük csak 6 volt 18 éven felüli. A HUS-t 
fôleg a nyári hónapokban diagnosztizálják, 
az enterotoxikus Coli-törzsek elôfordulási 
gyakoriságával párhuzamosan. A HUS 
meg jelenése általában egy héttel a hasme-
nés kezdete után várható, míg a véres has-
menés a fertôzést követô 3-4. napon je le-
nik meg. Tünetei nem jellemzôek, a vér-
szegénység és veseelégtelenség miatt a 
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beteg fáradt, aluszékony, gyenge, a throm-
bopaenia pedig bôrvérzésekben, orrvérzés-
ben nyilvánulhat meg. 

A diagnózist laboratóriumi vizsgálatok-
kal lehet felállítani, vérszegénység, throm-
bocytaszám-csökkenés, a vesefunkciós 
paraméterek romlása észlelhetô.

A Coli baktérium okozta hasmenést, és 
különösen ezt a fajtát, nem szabad antibi-
otikummal kezelni, mert a baktérium an-
tibiotikum-rezisztens, és a tüneteket csak 
rontja az antibiotikum használata során a 
baktériumokból kiszabaduló nagy mennyi-
ségû toxin. Az új járványt okozó törzs ex-
tended-spektrumú béta-lakatamázt ter-
mel, amely az antibiotikum-rezisztenciáért 
felelôs. A HUS kezelése az eddigiekben 
csak tüneti volt, a vérszegénységet transz-
fúziókkal, a vérlemezkék hiányát azok pót-
lásával enyhítették, a veseelégtelenség 
esetén mûvesekezeléssel lehetett a bete-
geken segíteni, és a plazmaferézist is be-

vetették. Szerencsére az esetek nagy része 
nem igényli ezeket a beavatkozásokat, fo-
lyadék- és elektrolitbevitel, az esetleges 
magas vérnyomás gyógyszeres kezelése 
elegendô, de kórházi megfigyelés minden-
képpen szükséges. A németországi járvány 
során egy új, még kísérleti stádiumban lévô 
eljárás, az ún. monoklonális antitesttel 
(eculizumab) való kezelés került elôtérbe. 
E gyógyszer alkalmazásával – amelyet ere-
detileg autoimmun betegségek kezelésére 
állítottak elô, majd a ritka, paroxizmális 
nocturnális haemoglobinuria (PNH) keze-
lésére törzskönyvezték – néhány kezelt 
betegnél drámai javulást észleltek. A 
gyógy szer a HUS kialakulásában részt vevô 
komplement rendszer egy tagjához, a C5 
komponenshez kötôdik, és ezzel a komp-
lement mediált intravascularis haemolysist 
akadályozza meg, amivel az egész folya-
matot képes megállítani. Használata azon-
ban még csak kísérleti, hiszen eddig csak 

kevés beteget kezeltek vele, hosszú távú 
hatásáról, gyógyulásról még nincs adatunk, 
nem beszélve arról, hogy az eculizumabnak 
számos, fôleg az immunrendszerre ható 
mellékhatása van (fokozott infekciós ve-
szély, elsôsorban Meningococcus-fertô-
zés!). Annak érdekében, hogy megállapít-
sák, hol a helye ennek a szernek a HUS 
kezelésében az elmúlt napokban kezdô-
dött egy tudományos vizsgálat. 

A HUS halálozása fôleg az idegrendsze-
ri tünetekkel járó formákban magas, itt 
elérheti a 25%-t is, míg a hasmenéses for-
mákban 3–5% között van. A gyerekek 
prognózisa sokkal jobb, mint a felnôtteké. 
A túlélôk mintegy felénél veseelégtelenség, 
vese eredetû magas vérnyomás marad visz-
sza, szerencsére általában enyhébb fokú. 

A HUS-t sajnos nem lehet megelôzni, 
de meg lehet elôzni az EHEC okozta 
fertôzést, az élelmiszer és egyéni higiéniás 
rendszabályok szigorú betartásával. 
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A European Society of Pediatrics Infectious 
Diseases június 7 és 11. között Hágában 
rendezte 29. kongresszusát.

A ESPID egyik kiemelt célja, hogy támo-
gassa a gyermekgyógyászat területén a 
fertôzô betegségek iránt érdeklôdôket, 
nyilvánosságot adjon a szakembereknek 
tudásuk ismertetésére, a fiatal tehetségek-
nek a fejlôdésre. A kongresszus pedig a 
legjobb módja annak, hogy a „pórnép”, 
az érdeklôdô, egy szerû gyermekorvosok, 
infektológusok, (akiket olyan szerencse ér, 
mint engem, és részt vehetnek évente a 
rendezvényen), bepillantva a tudomány 
világába, felcsipegethetik a legjobb infor-
mációkat. 

Idén 101 országból 2855, 80%-ban 55 
év alatti(!) résztvevô volt kíváncsi a tudo-
mány legfrissebb eredményeire. Érdekes-
ségként említem, hogy a jövôre házigazda 
Görögország és szomszédunk románia, az 
elsô 10 legtöbb résztvevôt felvonultató 
ország közé tartozott. A megjelentek több-
sége persze Európából, annak is a nyugati 
felébôl származott, de képviseltette magát 
Dél-Amerika, Afrika s persze Ázsia is. Zö-
mé ben gyermekgyógyász kiválóságok és 
fiatalok szerepeltek. 1076 absztraktból, 20 
szekcióban, 922 poszteren, 18 professzori 
foglalkozáson és 7 szponzorált szekcióban 
zúdították ránk az információt, persze pár-
huzamos üléseken. Alig gyôztük megszer-
vezni, mikor, merre, kit akarunk hallani, mit 
akarunk megnézni. Egy igazi tudós elôa-
dását is meghallgathatta az, aki jól szer-
vezte a napi programját. Azt gondolom, 
senki nem felejti a Nobel-díjas professzor 
asszony elôadását. Ha nem is tudom visz-
szaadni, hogy a riboszómákban elhe-
lyezkedô csatorna milyen módon vezet 
an ti biotikum-rezisztenciához, életre szóló 
élmény volt hallgatni, látni egy olyan em-
bert, aki mérhetetlen szerénységgel, teljes 
odaadással és átéléssel beszélt egy élet 
munkájáról. ott, akkor, arra a fél órára 
mindenkit elvarázsolt egy olyan téma, amit 
valljuk be, egyikünk sem érzett magáénak. 
Percekig állva tapsoltunk! Ilyet én még nem 
éltem meg, köszönöm, Ada Jonath pro-
fesszor!

Évek óta az ESPID kongresszusa az a 
rendezvény, ahol a vakcináció témaköre a 
legnagyobb teret kapja. Egyértelmû, hogy 
gyógyszer- és vakcinagyártóknak köszön-
hetô egy rendezvény kivitelezésének szín-
vonala, és a szponzorált résztvevôk száma 

is. A kongresszuson az 
elsô két nap a szpon-
zoroké, de ez csak a 
szekciók berendezése 
és téma miatt tûnik fel, 
tudományos tartalom, a 
színvonal ilyenkor is 
elsôrendû. Az elôadók 
ismert professzorok és 
kiválóságok, akik nagy-
részt a vakcináció témakö-
rébôl számolnak be újdon-
ságokról. Idén talán elôször, 
nem volt versengés, össze-
hasonlítgatás, nem az „én 
vagyok a jobb” bizonygatá-
sáról szóltak a prezentációk. Tudományos 
adatokat, klinikai tapasztalatokat hallot-
tunk klinikusok értelmezésében. Egyet 
sajnáltunk mindannyian, azt, hogy hiába 
akartunk a közelgô meningococcus B elle-
ni vakcináról többet megtudni, az elôadás 
nem adott segítséget. Annál lenyûgözôbb 
volt Dagan professzor infektológiai eszme-
futtatása a krónikus purulens otitis etioló-
giai jellemzôirôl. Szédületes volt, ahogy 
kifejtette, hogy a pneumococcus okozta 
acut otitis media elôfordulásának csökken-
tésével eltûnik a nem tipizált heamophilus 
okozta krónikus középfülgyulladás.

Nem kis büszkeséggel töltött el bennün-
ket, amikor az elôadók között felfedeztük 
Czumbel Ida nevét, aki az országos Epide-
miológiai Központ munkatársaként most 
az ECDC svédországi székhelyén dolgozik. 
A meningococcus európai surveillance-ár-
ól szólva megerôsítette a számunkra is ri-
asztó ismereteket a C szerocsoport európai 
elôretörésérôl, és újdonságként nagyobb 
számú Y szerocsoport okozta esetrôl adott 
hírt Európa északi felérôl.

Mindig nagy élmény az a szekció, ami-
kor a vezetôk egy-egy érdekes esetet mu-
tatnak be, miközben a hallgatósághoz 
kérdéseket intéznek. A szavazógépet hasz-
nálva lehet voksolni a helyes válaszra. A 
feladatot bonyolítja, hogy a teremben ülô-
ket két csoportra osztva, mindkét fél élén 
több kiváló szakorvost „leckéztetnek” az 
elôadók, akik elmondják az esetrôl a véle-
ményüket, így a hallgatóságnak nagyon 
észnél kell lenni, mely irányba hagyja ma-
gát befolyásolni. Most még egy kis politi-
kával is fûszerezve liberálisokra és konzer-
vatívokra osztották a társaságot. Ezt ugyan 
kicsit erôltetettnek éreztem, a bemutatott 

esetek azonban érdekesek voltak. Nem jó 
érzés szembesülni élôben egy-egy rossz 
döntéssel.

Elgondolkodtató és tanulásra ösztökélô 
az a tény, hogy olyan betegségek, mint a 
leishmaniasis, már nem sokáig lesznek tá-
voli, misztikus kórképek. A globális felme-
legedés, a megváltozott utazási szokások, 
újabb és újabb kórokozókat és betegsége-
ket hoznak el hozzánk, melyeket ismer-
nünk kell. Nem felejthetjük el persze a 
klasszikusokat sem; a szamárköhögés meg-
elôzése, egy-egy aktuális kanyarójárvány 
ma is élô probléma. Ez a bemutatott posz-
teranyagok és az elôadások alapján nyil-
vánvaló.

Fantasztikus volt egy fiatal spanyol gyer-
mekorvos elôadása, aki egy többéves, több 
mint 1500 esetszámú felmérés alapján 
számolt be 3 hónaposnál fiatalabb lázas 
csecsemôk otthoni ápolásáról, és annak 
következményeirôl. Büszkén állíthatom, 
hogy a Szent László Kórház Gyermekosz-
tályának gyakorlata nem tér el a bemuta-
tottaktól.

Nem maradtunk viszont le semmirôl 
még akkor sem, ha nem is tudtunk minden 
párhuzamos szekción ott lenni. Az ESPID- 
tagok számára ugyanis ingyenesen jár a 
havonta megjelenô Journal of Pediatric 
Infectious Diseases, köznapi nevén „kék-
zöld”, ami a társaság honlapján is hozzá-
férhetô, ahol a hírek mellett tudományos 
elôadások, pályázati lehetôségek széles 
választéka várja az érdeklôdôket.

Aki tagja a társaságnak és megfelelôen 
aktív, azaz kérvényez, képzéshez, kong-
resszusi részvételhez, tudományos célú 
utazáshoz a társaságtól pályázat útján hoz-
zájárulást kaphat.

Minden túlzás nélkül állítom: megéri!

ESPID-élményeim
Kulcsár andrea
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ESPGHAN, Sorrento
2011. május 25–28.

Alapellátó gyermekorvosként ritkán adódik 
lehetôségünk arra, hogy részt vegyünk egy 
gyermekgyógyászati szubspecialitás éves 
európai konferenciáján. Nekem a HGYE 
szakmai bizottságának tagjaként volt alkal-
mam eljutni az ESPGHAN rendezvényére.

Rendkívül nagy izgalommal készültem 
az útra, hiszen egyedül nekivágni az isme-
retlennek még nyelvismeret birtokában 
sem egyszerû dolog. Nem tudtam, Magyar-
országról kik jönnek, tudok-e velük beszél-
ni, s egyáltalán hogyan jutok el Sorrentóba, 
hiszen a repülô Nápolyba érkezik. Olaszor-
szágban pedig még soha nem jártam. Az 
odaút több szempontból is izgalmas volt, 

hiszen belecsöppentünk (jómagam és a 
rendezvényre érkezô több kol léga is) egy 
Olaszországban egyáltalán nem ritka, út-
lezárásokat jelentô sztrájkba, ami egy-
szerûen lehetetlenné tette, hogy szárazföl-
dön jussunk el Sorrentóba. Maradt a vízi 
út – viharban! Néhány órás késéssel érkez-
tünk meg szállodáinkba estére. Mint 
késôbb kiderült a sztrájk ott szinte minden-
naposnak mondható, az olaszok már meg 
sem lepôdnek, türelmesen várnak… Ez 
történt másnap és harmadnap is, amikor 
a napi rendezvények után a környéket pró-
báltam fakultatív módon megnézni 

A szervezet nevében ugyan Európát 
képviseli, de a találkozra a világ minden 

tájáról (USA, Japán, Brazília, Izrael…) ér-
keztek vezetô gyermek-gasztroenterológu-
sok, hogy bemutassák legújabb kutatási 
eredményeiket és tapasztalatokat cserélje-
nek kollégáikkal.

Az európai rendezvény elôfutáraként 
május 25-én posztgraduális továbbképzést 
szerveztek az olasz gyermekgyógyászok 
számára a konferencia helyszínén. A témák 
itt is a gasztroenterológia, a hepatológia 
és a táplálkozás köré csoportosultak.

Ezt a napot én Nápoly felfedezésével 
töltöttem, legalábbis megpróbáltam be-
kapcsolódni az ottani ritmusba. Ami elsô-
ként szembetûnô volt a városba érve: a már 

hírhedt szeméthalmok mindenütt. A leg-
patinásabb világmárkák üzletei elôtt hatal-
mas szemétkupacok – kiábrándító élmény. 
A város hatalmas, nyüzsög, mindenütt kül-
földiek, a kis utcák tele a helyiekkel, a pia-
con hangos alkudozás. Herculaneum 
egyszerûen lenyûgözô volt. Bejárva a Vezúv 
által elpusztított híres városka utcáit, meg-
maradt házait, hihetetlenül szép falfreskók-
ra, dombormûvekre, szobrokra bukkan-
tam. Nem volt nehéz következtetni a 
valaha volt életre… Sorrento egészen más, 
egy gyöngyszem! Hangulatos, bejárható, 
nyüzsgô és mégsem tolakodó. Minden este 
elindultam a városba, hogy annyit szívjak 
magamba belôle, amennyit csak lehet. És 

mindenütt a Citrom. Így nagy betûvel, mert 
a belvárosban és a környéken is minden 
errôl a csodás gyümölcsrôl szól. A város 
közepén hatalmas citromkert, gyümölcs- és 
Limoncello- árusokkal. 

Május 26-án délelôtt egy rendkívül han-
gulatos megnyitó ünnepséget követôen 
kezdôdött az európai rendezvény. Csak 
sejteni lehetett, hogy pontosan hány részt-
vevô is lehet jelen, a szervezôk minden-
esetre több ezer fôrôl beszéltek.

Az elôadásokat párhuzamosan öt te-
remben tartották, a posztereket két hely-
színen rendezték el.

Az elsô nap fôként a gyulladásos bélbe-
tegségekrôl szólt, felvonultatva 
a legújabb kutatási eredmé-
nyeket és a sokat ígérô diag-
nosztikai lehetôségeket, de szó 
esett a cystás fibrosis a coelia-
kia új terápiás lehetôségeirôl és 
a pre- és probiotikumok szere-
pérôl is. Több munkacsoport 
foglalkozott a serdülôk IBD-s 
megbetegedéseivel, ennek je-
lentôségére hívva fel a figyel-
met. Hallhattunk elôadást a 
D-vitamin fontos szerepérôl 
mind a csecsemô-, mind a 
gyermekkor szempontjából, 
vitát indítva az optimális D-vi-

tamin-szint meghatározását il-
letôen. Érdekes elôadás hangzott el egy 
nemzetközi munkacsoport vizsgálatát be-
mutatva (Helena-study), amely igazolta, 
hogy nincs összefüggés az anyatejes táp-
lálás és a késôbbi, serdülôkori elhízás kö-
zött. Több referátum és poszter foglal-
kozott az allergiaprevenció szem pontjából 
leginkább ideális, részben hidrolizált táp-
szerek hatékonyságával.

A résztvevôk és kísérôk számára a szer-
vezôk számos fakultatív programot is kí-
náltak, lehetôvé téve a környék (Nápoly, a 
Vezúv, Pompei, Capri és a többi sziget, az 
Amalfi-partvidék) megismerését. Sokan 
éltek ezekkel a lehetôségekkel, jómagam 

Kongresszusi beszámoló
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25 kreditponttal akkreditált képzés novemberben. 
A tanfolyam díja: 10 000 forint

 November 3.  délelôtt: Fejlôdésneurológiai osztály – Margit Kórház 
  délután: BHrG Alapítvány 

 November 11. délelôtt: Gézengúz Alapítvány 
  délután: Dévény Anna Alapítvány 

 November 17. délelôtt: Budapesti Korai Fejlesztô Központ 
  délután: neurológiai problémák az alapellátásban 

 November 25. délelôtt: Petô Intézet 
  délután:  optimális betegutak a fejlesztô intézmények 

hálójában

A továbbképzést vezeti: 
dr. Szever Zsuzsa, dr. Bod Mária, dr. Nagy Andrea gyermekideggyógyász 

További információ tôlük kérhetô, telefon: +36 1 450 3700, délelôttönként.
Részletes program és jelentkezés: szever@microsec.hu vagy www.oftex.hu

inkább önállóan utaztam a környéken. Az 
aznapi turisztikai program számomra Cap-
ri felfedezése volt. Körbehajózva a szigetet 
gyö nyörû barlangokat láthattunk, s bár a 
híres Grotta Azzurra (Kék Barlang) sajnos 
zárva volt, a többi ezért is kárpótolt telje-
sen. Maga a város, a kikötô, nagyon han-
gulatos, csak itt már jóval több a turista. 
Elôszezon volt a javából, mozdulni mégis 
alig lehetett.

Május 27-én, pénteken a korai szója-
táplálással foglalkozó, ill. a szójaproteinek 
szerepét bemutató elôadások után a h e pa-
tológia új eredményei következtek. Hall-
hattunk az alfa-enoláz szerepérôl a biliáris 
atresia korai kimutatásában, vagy egy, a 
Wilson-kórral foglalkozó hannoveri mun-
kacsoport felhívásáról, amely szerint a kór-
ral kapcsolatos genetikai vizsgálatokhoz 
várnak mintákat ilyen betegségben szen-
vedô betegektôl, ill. családtagjaiktól. A 
májfibrózisról egy referátum hangzott el 
Massimo Pinzani elôadásában, mely ki-
emelte a nem alkoholos serdülôkori máj-
zsírosodás jelentôségét a késôbbi májfib-
rózis kialakulásában, hangsúlyozva a 
serdülô szervezet rendkívül sérülékeny vol-
tát. Ezzel a témával több poszter és elôadás 
is foglalkozott egyébként. Egy multicentri-
kus tanulmány a H.pylori, valamint a gaszt-
rikus, ill. duodenális ulcus összefüggéseit 
vizsgálta: terápiás lehetôségként vetette fel 
a korai antrális deszenzitizációt is, mely még 
kutatási stádiumban van. Egy svéd munka-
csoport a coeliákiát mint népegészségügyi 
problémát je lenítette meg, vizsgálati ered-
ményeik igazolták az anyatejes táplálás 
mellett megkezdett fokozatos gluténbeve-
zetés je lentôségét, eredményeik alapján 
ezen gyerekeknél minimum 12 éves korig 

csökken a coeliakia elôfordulásának gya-
korisága.

Hazánk vezetô gasztroenterológusai 
nagy számban képviselték, mind elôadó-
ként, mind szekcióvezetôként, mind posz-
terrel. Arató András, Várkonyi Ágnes, De-
csi Tamás professzorok, Micskey Éva és 
Korponay-Szabó Ilma tanárnô, Veres Gábor 
és Nemes Éva adjunktus a szekciók veze-
tése mellett beszámoltak folyamatban lévô 
kutatásaik eredményérôl.

Fakultatív programként délután az 
 Amalfi-partot, pontosabban Positanot, 
nem is olyan régmúltban még csak egy-
szerû halászfalut, céloztam meg átbuszoz-
va a Sorrentoi-félsziget másik partjára. Már 
az út is hihetetlen volt, egyik oldalon ma-
gas, felhôben úszó sziklás hegyek, a másik 
oldalon meredek part, alatta pedig a ten-
ger. Gyönyörû… Positano pedig maga a 
paradicsom, nem túlzás, nemcsak lefestve, 
hanem a valóságban is hihetetlenül szép. 
Egymás fölött sorakozó színes házacskák, 
mindenütt virágözön, és a tengerpart.

A konferencia utolsó napja a táplálék-
allergiáké, a hiányállapotoké, a vitaminoké, 
a pre- és probiotikumoké volt. Érdekes vizs-
gálatot végeztek Japánban, ahol Y. Yamas-
hiro vezetésével PCr technikával detek-
tálták élô bifidobaktériumok átjutását 
anya tejbe. A Korponay-Szabó Ilma vezette 
munkacsoport a coeliakiára veszélyeztetett 
csecsemôk 4 hónapos korban elkezdett 
gluténterhelésének hatásairól számolt be. 
Egy egereken végzett kutatás igazolta az 
epesav aktiválta lipáz szerepét az anyatejes 
csecsemô emésztésében, de kimutatták 
jelentôségét bizonyos gyulladásos folya-
matok kialakulásában is. Hallhattunk a 

korai A-vitamin-szupplemen táció jelentô-
ségérôl is a koraszülöttek reti nopátiájának 
megelôzésében. Természetesen a lipidek 
pótlása sem maradhat el már egészen ko-
rai idôszakban. Szintén a koraszülöttek 
táplálásában van kiemelkedô jelentôsége 
többek között az elágazó láncú zsírsavak-
nak, e célból a Neocate-ot használják sok 
centrumban. Érdekes összefüggést mutat-
tak ki egy amerikai-holland közös vizsgá-
latban a kritikusan beteg gyermekeknél 
mért CrP-érték és az arginin-, ill. citrullin-
koncentráció között. A citrullin adása védô 
hatású lehet ezen betegek számára.

És az örök „klasszikus”: hasznos-e a 
tehéntej az emberi szervezet számára? Egy 
rendkívül érdekes és mondhatom szóra-
koztató referátumot hallottunk Prof. Carlo 
Agostinitôl. Véleménye szerint a hozzátáp-
lálásnak jó kiegészítôje lehet, de 12 hóna-
pos kor elôtt nem lehet ez a fô fehérjefor-
rás. Alacsony zsírtartalmú tejet pedig 
kizárólag 3-4 éves kor után szabad csak 
fogyasztani, napi 250 ml tej rendszeres 
fogyasztása a bélbaktériumokat aktiválva 
hozzászoktatja a szervezetet a laktózhoz.

A Danone Baby Nutrition 2011. évi 
Gyermekgyógyászati táplálkozástudomá-
nyi kutatási díját (30 000 euró) egy olasz 
munkacsoport kapta a koraszülöttek táp-
lálásával összefüggô kutatásaiért.

Beszámolóm természetesen a teljesség 
igénye nélkül készült, hiszen ennyi elôadást 
meghallgatni, több száz posztert megnéz-
ni egy embernek ilyen rövid idô alatt nem 
lehetett. Mégis úgy érzem, látóköröm bô-
vült, új ismeretek birtokában más szemlé-
lettel fordulhatok betegeim felé.

Dr. Petô Gabriella

Bogárdi Mihály
gyermekorvos, 

osztályvezetô fôorvos
 

május 23-án csendben 
eltávozott közülünk.

 
Évtizedek hosszú során 

gyermekorvosi munkája mellett 
fontos szakmapolitikai 

és közírói tevékenységet is végzett. 
Újságunknak is rendszeres 
olvasója és levezôje volt.

Gyászoljuk.
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1136 Budapest
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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@chello.hu
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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének szakmai lapja. Megjelenik 1800 példányban. 
Terjesztés postai úton házi gyermekorvosok, valamint gyógyszerek rendelésére 

és forgalmazására jogosultak körében. Kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Felelôs kiadó: dr. Huszár András  Szerkesztôk: dr. Kádár Ferenc, dr. Kálmán Mihály

ISSN 1417-0795  Design és nyomdai munkák: dART studio 
A címlapon Kereszty rózi, címlapfotó: Konkoly-Thege György 

belsô fotó: Szamosi János, Petô Gabriella, Póta György

ÍRVIVÔ

P r a x i s o k

•  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 alkalmával. 
Érdeklôdni lehet: +36 20 9235-015 telefonszámon

•  Az ország egyik legszebb részén, a Dunakanyarban, 30 éve mûködtetett 
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.

•  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.

•  Fizetési könnyítéssel eladó Siklóson 1100 kártyás gyermekorvosi 
praxisjog. Kitûnô asszisztencia. Gyermek-központiügyelet mûködik. 
Érdeklôdni: +36 30 2657-766

•  Budapest környékén házi gyermekorvosi praxis eladó. Kártyaszám: 900. 
Érdeklôdni: +36 70 7733-034 telefonszámon.

•  Kedves családszeretô fiatal Kollégák! 
Káposztásmegyeren (IV. ker.) nagyon nívós, gyermekbarát, jól felszerelt 
gyermekrendelôben várom azt a fiatal kollégát, akivel együtt tudnánk 
dolgozni, majd átvehetné a praxist. Nagyon elônyös lenne azon 
kolléganônek, aki családalapítás elôtt áll, vagy kisgyermekei vannak és 
teljes munkaidôben nem tud dolgozni. Érdeklôdésüket várom. 
Dr. Csiszár Katalin +36 30 9219-679, e-mail cím: katadr@freemail.hu

•  Pécsen házi gyermekorvosi praxisjog kedvezô áron eladó. Érdeklôdni lehet 
a +36 70 537-6748 telefonszámon.

•  Balatonalmádiban és tôle 5 km-re lévô faluban 710 kártyával rendelkezô 
házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt eladó. Érdeklôdni naponta 18 
óra után lehet a +36 20 556 4644-es telefonszámon.

•  Gyermekorvosi praxis 700-as beteglétszámmal nyugdíjba vonulás miatt 
eladó Szegeden. A praxishoz rendelôtulajdon is tartozik. Érdeklôdni a
+36 30 945-1504 telefonon.

•  Borsod megye déli részén, Mezôcsáton, 7000 fôs kisvárosban 800 fôs 
gyermekorvosi praxisomat eladnám, vagy tartós helyettest keresek. Jó 
közlekedési viszonyok, központi ügyelet, önálló rendelôhelyiség, gyakorlott 
és megbízható asszisztencia. Naprakész informatikai rendszer biztosított. 
A praxis ellátása bejárással is megoldható. Elérhetôség: +36 70 3232-970 
E-mail: tarczydr@mail.datanet.hu

•  Mecseknádasd házi gyermekorvosi praxis praxisjoga eladó. Dinamikusan 
fejlôdô község, jó szociális viszonyokkal, épülô új Egészségcentrummal. 
Pécs, Szekszárd egyaránt 30 km a 6-os fôúton, kijárással megközelíthetô. 
M60 autópálya 20 km-re. Festôi környezet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi 
Körzetben, borvidékhez sorolt terület a Tolnai Borúton, gazdag vadászte-
rületek közt. Telefon: +36 20 2800-541, E-mail: drcfhu@gmail.com

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

•  Budapesttel határos városban, Gyálon, 900 fôs, 24 éve mûködô házi gyer-
mekorvosi praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó! A körzet Budapestrôl 
kijárással is ellátható. Jól képzett asszisztens biz tosí tott. Több gyermekor-
vosi körzet mûködik a városban, így az egymás közötti helyettesítés 
meg oldott. 24 órás központi ügyelet van. reális áron, akár részletfizetéssel 
is! Tel.:+36 20 9432-823, email cím: dr.adry@t-online.hu

•  Házi gyermekorvosi praxisjogomat nyugdíjba vonulás miatt eladnám. 
Az ország egyik legszebb területén Nagymaroson. Praxislétszám 900 fô 
körül. Megbízható asszisztencia, 31 éve itt dolgozom. Elérhetôség: 
+36 27 350-002 este 6 és 8 óra között.

•  Balmazújvárosban (Debrecentôl 26 km-re) 1300 fôs házi gyermekorvosi 
praxis sürgôsen eladó. Központi ügyelet mûködik. (Hétvégi gyermekorvosi 
ügyelet: egy hónapban egyszer, váltott rendszerben). A rendelô 
meg felelôen felszerelt. Gyors, hálózatos informatikai háttér, kiváló 
megközelíthetôség. Érdeklôdni: +36 70 9409-318-as telefonon, 
vagy maron1367@gmail.com címen lehet.

•  Balatonkenesén gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni lehet a
+36 30 929 2022-es telefonszámon, este.

•  700 kártyás, kiváló asszisztenciával, igényes felszereltségû rendelôben 
mûködtetett miskolci házi gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni a
+36 20 9203-514-es telefonon lehet.

•  Sopronban, önkormányzati rendelôben mûködô, 1000 kártyás házi 
gyermekorvosi praxis mûködtetési joga, a rendelô teljes felszerelésével 
együtt, 2012. január 1-i kezdéssel, kedvezô áron, részletfizetési le he tô-
séggel, eladó. E-mail: kincso_baba@freemail.hu tel.: +36 20 522-3632

•  Gyôrben házi gyermekorvosi praxis eladó. Érdeklôdni lehet a
+36 20 568-5737 telefonszámon.

•  Budapest Zuglóban 640 fôs, jó korösszetételû gyermekorvosi praxis 
eladó, azonnali helyettesítéssel. Érdeklôdés: +36 30 9592-383 telefonon

Sárvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi 
fel adatok területi ellátási kötelezettséggel történô ellátására. A részletes 
pályázati felhívás megtekinthetô Sárvár város honlapján az alábbi 
menü  pontban: www.sarvar.hu / Önkormányzat / Pályázatok, tájékoztatók.

csecseMô- és GyerMeK KardiolóGiai 
MaGánrendelés

dr. Kiss andrás
fôorvos

MediMoM Egészségközpont 
Budapest, XII. Csörsz u. 14–16.

Tel.: +36 20 586-5070 és +36 20 586-4440

www.MediMoM.hU




