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Jobbat szeretnénk

Az alapelvek nem változtak, az elsôdleges cél az ellátás színvona-
lának emelése, a másodlagos pedig adatok biztosítása, visszajelzés 
a praxis felé arról, hogy ki hogyan áll, miben kell elôremozdulnia. 
A szociálisan hátrányos környezet negatív hatását a rendszer to-
vábbra is az azonos területen dolgozó kollégák összehasonlításá-
val igyekszik mérsékelni.

A korábban indikátorfi nanszírozásra havonta rendelkezésre álló 
össszeg áprilistól 100 millió forintról 250 millió forintra emelkedett. 
A felnôtt- és vegyes praxisok esetén a kifi  zetések nagyjából a 
Gauss-görbét követik, a házi gyermekorvoslásnál viszont laposabb 
a görbe. Ennek oka, hogy körükben kevesebb az indikátor , hat 
szempont alapján nagyobb eséllyel lehet valaki nagyon szerencsés 
vagy nagyon szerencsétlen. Nagyrészt ez okozza, hogy viszonylag 
nagy számban vannak nulla pontos és csak alacsony pontszámot 
elért házi gyermekorvos praxisok, viszont a görbe másik végén is 
a házi gyermekorvosok vannak a legnagyobb arányban. (1. táb-
lázat) Az indikátorfi nanszírozás átlagosan havi 30–35 ezer Ft több-
letbevételt jelent, a tavalyi 10–15 ezer Ft-tal szemben. (2. táblázat) 
Az adatkezelési problémák hátterében legtöbbször jelentési hiba 
áll, az egészségbiztosításai pénztár igyekszik rugalmasan kezelni 
a beérkezô korrekci ós jelentéseket. 

1. táblázat  Pontok és forintok

 

A gyermek-alapel-
látás indikátorai 

2011. március

A gyermek-alapellá-
tás indikátorai 

2011. április–június

Praxisszám 1 574 1 528

Összes kifi zetés 28 276 637 Ft/hó 129 180 390 Ft/3 hó

Díjazásban részesülô 
praxisok száma

1 436 1 338

Díjazásban része-
sült praxis átlagos 
bevétele 

19 691 Ft/hó 96 500 Ft/3 hó

Pontértékek 
2011. április–június 

Gyermekorvosi 
praxisok száma

Összes pont

0 190 0

1–6 189 690,0

7–12,5 633 5 795,0

13–18 328 5 120,0

19–24 130 2 762,5

25– 58 1 582,5

Összesen 1 528 15 950,0

2. táblázat  A többletfi nanszírozás megoszlása 

Díjazás 
2011. április–június (Ft)

Gyermekorvosi 
praxisok száma

Összes indikátor 
kifizetés (Ft)

0 190 0

0–50 000 189 5 588 745

50 001–100 000 509 34 279 349

100 001–150 000 453 54 121 867

150 001–175 000 187 35 190 429

Összesen 1 528 129 180 390

PÁTRI LÁSZLÓ

Az indikátorrendszer fi nanszírozásának 2011. áprilisi változása után számos kollégát meglepetésként ért az elsô három 
hónapos kifi zetés. Sokan – változatlan vagy jobb teljesítményük ellenére is – a korábbinál jóval alacsonyabb pontértéket 
értek el. Tekintettel a beérkezett kérdések nagy számára, ôszi konferenciánkon kiemelten foglalkoztunk a kérdéssel. 
Kôrösi Lászlóval, az OEP fi nanszírozási fôosztályvezetô-helyettesével együtt kerestük a választ. 
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Kôrösi Lászlónak a fenti tapasztalatokat számokkal is alátá-
masztó elôadása után Pátri László, egyesületünk  fi nanszírozá-
si bizottságának tagja részletesen elemezte a jelenlegi rendszer 
javításra szoruló hibáit. A konferencián és a Gyermek-alapel-
látási Tanács ülésén elhangzottak alapján 2011 novemberében 
a NEFMI felkérésére, az indikátorrendszer felülvizsgálatát célzó 
munkacsoport tagjaiként az alábbiakban részletezett javasla-
tokat terjesztettük elô.

A gyermekorvosi alapellátás képviselôiként a folyamatban 
csak arra vállalkozhatunk, hogy amennyire lehetséges, a gyer-
mekorvoslás minôségét torzításmentesen jellemzô paraméte-
reket, mutatókat javasoljunk. Tekintettel kell lennünk arra is, 
hogy az adatszolgáltatás ne terhelje tovább a már egyébként 
is értelmetlen adminisztratív terheknek, túlszabályozásnak ki-
tett gyermekorvosi praxisokat.

A 2011. április óta végrehajtott változtatások számos aggá-
lyos, illetve ellentmondásos következménnyel jártak, amelyek 
a kollégákat elbizonytalanították, sokan a korábbinál alacso-
nyabb bevételhez jutottak, egyebekben azonosan végzett te-
vékenység mellett.

Üdvözöljük az egészségpolitikai törekvést, ami az igényes, 
korszerû és preventív, ugyanakkor defi nitív alapellátási tevé-
kenységet többletjuttatással kívánja elismer ni. Jól kialakított 
célértékek esetén valós minôségjavulás, költségcsökkenés ér-
hetô el. Javaslataink nemcsak a minôség javítását célozzák, 
hanem azt is, hogy az indikátor ok igazságosan szolgálják a 
tömeges forráselosztás fi nanszírozási technikáját, továbbá hogy 
az következetesen magas színvonalon teljesítô praxisok szá-
mára e bevétel tervezhetô, egyenletes legyen. Javaslatunk 
alapelve, hogy a jelenlegi fi nanszírozás nem csökkenthetô, új 
forrás bevonása szükséges a minôségi javuláshoz. 

Az általános megjegyzéseken túl, a következô konkrét észre-
vételeket emeljük ki:

Továbbra is kívánatosnak tartjuk a havonkénti elszámolást, 
nem csupán azért, mert költségeink is havonta terhelnek ben-
nünket, hanem mert egyrészt egyenletesebbé teszi a fi nanszí-
rozást, másrészt lehetôséget ad a gyorsabb korrekcióra.

Zárt gyermekindikátor-kassza kialakítását látjuk szükséges-
nek, hogy a házi gyermekorvosok ne szenvedjenek hátrányt a 
felnôtteket ellátó praxisokkal szemben. A házi gyermekorvosi 
praxisok részaránya az alapellátásban 23,92%, míg a házi gyer-
mekorvosok részesedése az indikátorfi nanszírozásból csupán 
17,1%. Célunk, hogy az indikátorkasszából a praxisok száma-
rányuknak megfelelôen részesedjenek.

Kívánatos a jelenlegi célértékeket egy egészségpolitikai és 
szakmai konszenzus alapján álló rögzített célértékre kiváltani. 
Ez a kollégák számára világossá teszi, hol tartanak, azonnali, 
egyszerû értékelést biztosít, sok statisztikai hibalehetôséget 
kivéd. A mozgó célérték ugyanis egy idô után – amikor felja-
vulnak a teljesítmények – minden további erôfeszítést felesle-
gessé tesz, hiszen igen csekély különbségek alapján kerül be 
valaki egy-egy kategóriába. Minden, célérték felett teljesítô 
kolléga fi nanszírozást érdemel, nem csak a 25%-uk. A jól tel-
jesítô megyék nem kerülhetnek hátrányba. Nagy régióra (több 
megyére) vonatkozó célérték megadását javasoljuk, az ezen 
érték fölött teljesítôk díjazásával. Nagy felelôsség a célérték 
kialakítása, ezért meggondolandó az eddigi gyakorlat alapján 
a korábbi régiós átlag célértékként való kijelölése. 

Javasoljuk a pontozás módosítását, a régiós átlag felett álló 
pra xis kapja meg az elérhetô maximális pontszámot. A jól tel-
jesítô megyékben egyes indikátor ok esetén korlátozottak a 
továbbfejlôdési lehetôségek, ami az ellátás minôségét, a be-
tegellátást kockáztathatja. 

A kategóriákon belüli 25 fôs esetszámkorlát nem szakmai 
kategória. Ez a feltétel sok kisebb, adott esetben jól mûködô 
praxist kizár a pluszfi nanszírozásból, amit szakmailag nem lehet 
indokolni, ezért javasoljuk az eltörlését.

Az azonos teljesítményû, azonos körülmények között dol-
gozó praxisok OEP által igazolt pontértéke között indokolha-
tatlan különbségek vannak. Támogatjuk ezért olyan informa-
tikai technológiákat, amelyek alkalmazásával az OEP és a 
szoftverszolgáltató közötti zavaroknak nem lehet vesztese az 
alapellátás. Javasoltuk az OEP és a szolgáltató szoftver cégek 
közötti folyamatos egyeztetést. 

Az adatokból látható, hogy a célértékek jelentôs változása 
drámai következményekhez vezetett. Ezt illusztrálják a Baranya 
megyei adatok, ahol márciusban még 8,87%-os célérték alap-
ján díjazták az antibiotikum-felírás gyakorlatát. A pontozás 
rendszerének megváltoztatásával ugyanez az érték a második 
negyedévre 5,6%-ra szigorodott, ami 36%-os csökkenést ered-
ményezett. Így fordult elô, hogy 6,05 és 6,8 közötti mozgás 
az év elején még premizált volt, ezután azonban – hiába volt 
változatlan a terápiás gyakorlat – messze a célérték fölé kerül-
ve díjazásban már nem részesülhetett. A jól teljesítô megyékben 
egyes indikátorok esetén a továbbfejlôdés határai az ellátás 
minôségét, a betegellátást kockáztathatják. Egy budapesti 
1000 fôs praxisban például mindössze havi 28 vényt (kevesebb 
mint napi egyet!) írhatnak antibiotikumra, addig Bács-Kiskun 
megyében 85-öt.

Az általunk javasolt indikátorok:
Pneumococcus védôoltás 
Meningococcus védôoltás 
Ügyeleti ellátásban részesültek aránya
Antibiotikumos kezelés gyakorisága 
Vigantol adása a 0 és 3 év közötti gyermeknél
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 6 hónapos korban
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 12 hónapos korban
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 2 éves korban
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 3 éves korban
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 4 éves korban
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 5 éves korban
Szûrôvizsgálat elvégzése leletadással 6 éves korban

A tapasztalatok alapján szükség van a mindenkori indiká-
torfi nanszírozás rendszeres és idôszakos felülvizsgálatára, kor-
rekciójára. Annak érdekében, hogy az egyébként is fi nanszíro-
zási gondokkal küzdô gyermekorvosi praxisok ne essenek el 
ettôl a többletfi nanszírozástól, és a pontozási rendszer is igaz-
ságosabb legyen, nélkülözhetetlen a különbözô gyermekgyó-
gyászati szakmai grémiumok aktív együttmûködése. Nem 
mindegy ugyanis, hogy milyen színvonalon és mennyire elége-
detten végezzük munkánkat.

MUZSAY GÉZA, PÁTRI LÁSZLÓ, KÁLMÁN MIHÁLY ÉS HUSZÁR ANDRÁS
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Mi várható az idén?
Lesz-e influenza vagy sem?

Hogyan állunk a
Pneumococcus elleni átoltottsággal?

Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat 
Mészner Zsófia és Ócsai Lajos elôadása-
iban. Az elsô kérdésre a válasz viszonylag 
egy szerû, az infl uenzajárvány az idén sem 
marad el. Amikor a szakember ek elôre 
próbál nak „jósolni”, gyakorlatilag a déli 
féltekén most lezajlott infl uenzahelyzetet 
veszik alapul az elôrejelzésekhez. Szep tem-
bertôl márciusig az infl uenzavírusok mellett 
számos egyéb, légúti tünetet okozó vírus 
is jelen van, amelyek mindig jelentôsen be-
folyásolják a járvány lefolyását. Ezeknek 
mindössze 12,5%-át teszi ki az infl uenza. 
Maga az infl uenzajárvány mindössze 6 hé-
tig tart, bár elôtte és utána is jelen van a 
vírus. Az ôszi idôszakot általában a Rhinoví-
rus „nyitja meg”, majd ezt követik a Para-
infl uenza és az RSV, és csak ezután jön a 
képbe az Infl uenza A, legvégül pedig az 
Infl uenza B következik. A Parainfl uenza, az 
RSV gyakorlatilag versenyeznek az infl uen-
zával, enyhébb lefolyású ARDS-t okozva 
szövôdményként. A megítélést sokszor ne-
hezíti a nagyon hasonló kép, a betegségek 
csupán néhány apró tünetben tér nek el 
egymástól. A confl uáló tonsillitisre emlé-
keztetô kép magas láz kíséretében az Ade-
novírusokra jellemzô, míg az Enterovírusok 
is okozhatnak több napig tartó, nehezen 
csillapítható lázas állapotot hasmenés mel-
lett. A hasmenés a gyermekeknél gyakori, 
infuenzát is kísérô tünet. 

A járványok során gyakorlatilag többnyi-
re a gyermekek betegednek meg, tovább-
fertôzve a környezetükben élô felnôtteket 
is. Gyermekek esetében az általános tüne-
tek mellett ki kell emelni a kisebbeknél 
jellemzô náthát, valamint az aluszékonysá-
got, ami a vírus neurotrophiájának tulajdo-
nítható. Fontos megemlíteni a tokos bak-
tériumokkal kapcsolatos szinergizmust is, 
melynek során az infl uenza vírusa mellett 
a légúti epithel károsodásával a fent emlí-
tett baktériumok szaporodása fi gyelhetô 
meg, ami a késôbbiekben a szövôdmények 
kialakulásáért lesz felelôs. A leggyakoribb 
Pneumococcus-szövôdmény gyermekeknél 
az otitis, felnôtteknél a pneumonia. Ha an-
tibiotikumot adunk indokolatlanul, csupán 
a normál fl óra kiirtását érjük el, ami a pa-

togén kórokozók elszaporodását fogja 
elôidézni.

Az infl uenza lefolyása általában 6–7 nap, 
gyorsabb gyógyulásra nincs lehetôség, de 
tudni kell, hogy a beteg a lappangási idô-
szakban és a leláztalanodást követôen is 
fertôz!

Kiket oltsunk? A javallat továbbra sem 
változott: krónikus légúti, ill. cardiovascu-
laris betegeket, a várandósokat (a 
baba és a mama védelmében egy-
aránt, hiszen a csecsemô védettsé-
ge a 24–26. hétig csak így biztosít-
ható) az anyagcsere-betegeket, a 
túlsúlyosakat, a lép nélkül élôket, a 
kockázati csoportokba tartozók  
környezetét, az egészségügyi dol-
gozókat, védônôket és mindenkit, 
aki kéri. Az idén is kombinált (A, B, 
AH1N1) oltóanyagok közül elér -
hetô a teljes virion vakcina (Fluval 
AB) és a hasított ún. split-vakcina 
(Fluarix, Vaxigrip, Begrivac). 6 hó-
napos kortól 3 éves korig elsôsor -
ban a split-vakcinák ajánlottak, 3 
éves kor felett a teljes sejtes vakci-
na is szóba jöhet.

Jelenlegi ajánlások szerint 3 év 
alatt két oltás szükséges. 9 év alatt 
is két oltás kell, ha a gyermek még 
soha nem részesült infl uenza elleni védôol-
tásban.

Várandósok bármikor vakcinálhatók,  
tojásallergiások 1,2 µg ovalbumin alatt bát-
ran olthatók – gyakorlatilag nincs ennyi a 
vakcinákban.

A szövôdmények megelôzésének legha-
tékonyabb módja továbbra is a Pneumo-
coccus elleni védôoltás felvétele, bár sajnos 
még mindig vannak olyan régiók hazánk-
ban, ahol még a csecsemôk sem kapják 
meg 2–4 hónaposan a Prevenar oltást an-
nak ellenére sem, hogy az térítésmentes és 
mindenki számára elérhetô – tudtuk meg 
Ócsai Lajostól, az OTH fôosztályvezetôjétôl. 

100 évvel ezelôtt, de még napjainkban 
is a vezetô halálokok közé tartozik a bak-
teriális pneumonia, melynek jelentôs ré-
szében a Str eptococcus pneumoniae a  
kórokozó. A gyermekek életkorának nö ve-

kedésével fokozatosan csökken a fogé-
konyság e baktérium iránt. Az invazív  
 pneumococcusfertôzés kor szerinti meg-
oszlásában nagy hányadot tesznek ki az 
1–3 év alattiak, valamint a 65 év felettiek. 
A magyar adatok is ezt az arányt tükrözik. 
A védôoltás 2008-as bevezetése óta a szá-
mok jelentôsen csökkentek, az arányok 
azonban gyakorlatilag változatlanok. A ko-

rábbi 7-valens vakcina csupán 45%-os le-
fedettséget biztosított, a 2010-ben beve-
zetett 13-valens vakcina azonban már  
85%-os lefedettséget jelent védelem szem-
pontjából. Az invazív pneumococcusfer -
tôzések, az acut otitis media, a pneumonia 
elôfordulása abszolút számban jelentôsen 
csökkent, sôt a 65 év felettiek körében is 
kevesebb megbetegedés észlelhetô, ami 
összefüggésben áll a gyermekpopuláció 
jelentôs mértékû átoltottságával. (90%  
felettiek az adatok!) További javulás lenne 
elérhetô az oltási fegyelem fokozásával, az 
átoltottsági arány emelésével. A védônôk 
szerepe ebben a kérdésben is kiemelkedôen 
fontos. A cél az oltás beemelése a kötelezô 
oltási rendbe, Így az átoltottság regionális 
különbségei is kivédhetôk lennének. 

PETÔ GABRIELLA
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A szociális blokk
Pénteken délután került sor arra a blokkra, amelyet Arató András 
professzor indított a pr ebiotikumok témakörével. Kiemelte az 
oli goszacharidok jelentôségét, azok prebiotikus hatása miatt. Le-
bontás nélkül kerülnek a colonba, és elsôsorban a bifi dus és lac-
tobacillus fl órára fejtenek ki proliferatív hatást, fokozzák a pato-
gén baktériumokkal szembeni rezisztenciát. A tehéntejben csak 
elenyészô mennyiségben található oligoszacharid, amibôl egye-
nesen következik, hogy a tejalapú tápszer eket komplettálni kell 
oligoszacharidokkal, így ezek a tápszerek összetételükben jobban 
közelítenek az anyatejhez. Az elôadást a Milupa támogatta.

A tényleges szociálpolitikai részben négy elôadás hangzott el, 
melyben azt próbáltuk az elôadókkal, hozzászólókkal közösen 
megfejteni, hogy vajon milyen mértékû hazánkban a szegénység, 
érvényesül-e az esélyegyenlôség, és mindez hogyan viszonyul az 
egészséghez, egészségügyhöz. Valóban keveset foglakoznak
a fel mérések a gyermekek ez irányú helyzetével? Elérhetôk le-
szünk-e majd a szegény gyermekek számára?

Dr. Krémer Balázs, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar docense Szegénység és Egészség címû elôadásában hangsú-

lyozta, hogy az egészség, illetve a 
betegség társadalmi ügy. Ezért is lé-
nyeges adat, hogy 1994 óta a ha-
zánkban várható élettartamok ja-
vulnak. Nagyok ugyanakkor a kü-
lönbségek az egyes területek között. 
Budapest II. és XII. kerületei közelítik 
a belgiumi adatokat, máshol azon-
ban Bulgáriával vagy Szíriával va-
gyunk egy szinten. A 30 éves korban 
várható élettartam vonatkozásában 
közel 15 év az eltérés a 8 általános 
osztályt végzettek és a diplomások 
között. Döbbenetes különbség, ami 

igazolja a téma napirendre tûzését. A szegénység, az esélyegyen-
lôtlenség sok más vonatkozásban is megjelenik társadalmunk ban. 
A diplomások 80%-a dolgozik, a 8 általános végzettségûek har-
mada. A szegénységben felnövôknek legalább az ér ettségiig el 
kell jutni ahhoz, hogy esélyegyenlôségük javuljon. Sajátos tapasz-
talás, hogy ma olyan panaszokkal is elmegyünk orvoshoz, ame-
lyekkel  évtizedekkel ezelôtt nem volt szokás.

Az egészségügyi adatok validitásával kapcsolatban Dr. Vitrai 
József, az Alapellátási Intézet munkatársa kiemelte, hogy egész-

ségi állapotunkat megszámlálhatat-
lan körülmény befolyásolja, a társa-
dalmi környezettôl a gaz daság politi-
kai helyzetig. Tudunk-e így valóságos, 
hiteles, érvényes adatokat produkál-
ni? Ugyanakkor a számok sem jelen-
tenek önmagukban abszolút értéket, 
mögöttük is sok tényezôt kell vizs-
gálni. Szükség van tehát egy értel-
mezési keretre, amely le egy sze rûsítve 
szóban, rajzban vagy képletekkel  
mutatja be, értelmezi a jelenségeket. 

Az öröklött tulajdonságok ér telem sze rûen meghatározzák az 
egész ségi állapotot, ugyanakkor egyre inkább érvényesül az, hogy 

a környezetünk visszahat öröklött tulajdonságainkra. Számunkra 
is fontos megállapítás, hogy a szegény emberek, illetve gyermekek 
ritkábban keresik fel az orvosokat. Ez ugyanúgy igaz a hétközna-
pok betegségeivel kapcsolatban, mint a súlyos, életet veszélyeztetô 
kórképek esetén.

Az adatok validitása a valóságot egyre jobban leíró modellekkel, 
a befolyásoló tényezôk fi gyelembevételével, megfelelô mutatók 
választásával és a résztvevôk sikerérdekeltségével javítható.

Dr. Borza Beáta az Állampolgári Jogok Országgyûlési Bizto-
sának Hivatala részérôl elôadta, hogy mindenkit megillet a leg-

magasabb szintû testi és lelki egész-
séghez való jog, ugyan ezt álomcél-
nak nevezte. A hivatalukhoz be ér-
kezett 8000 panasz közül 244 volt 
az egészségüggyel kapcsolatos.  
Gyakran elôfordul, hogy egy-egy  
panasz kivizsgálása egy-másfél évet 
is igénybe vesz. Továbbra is sok pa-
nasz érkezik a kórházba kerülô gyer-
mek kísérôjének méltatlan elhelye-
zése, vagy éppen az autista gyerme-
kek orvosi ellátása kapcsán.

Dr. Lux Ágnes folytatta a fenti gondolatokat, azzal a megál-
lapítással, hogy a ma gyermekébôl lesz a holnap, a jövô társadal-

ma. A gyermekeket érô jogsértések 
a szülök, nevelôk információi alapján 
válnak ismertté. 

A mai társadalmi gyakorlattal el-
lentétben a gyermekeknek tisztában 
kellene lenniük saját jogaikkal, hi-
szen hazánkban feltûnôen kevés  
gyermek kér segítséget bántalmazás 
miatt, és ezért számos eset maradhat 
felderítetlenül. Még az ezen a terü-
leten dolgozók sem mindig vannak 
birtokában annak a tudásnak, amely-
lyel felismerhetik a bántalmazás je-

leit. További ismeretekre van szükségünk ahhoz, hogy a nem fi zi-
kai bántalmazás – mint az elhanyagolás, az érzelmi zsar olás, a 
drogabúzus, vagy a gyermekprostitúció – jeleit is felismerhessük.

Fontos, hogy a jelzôrendszer tagjai, az orvosok, a védônôk, a 
szociális területen dolgozók „beszélô viszonyban” legyenek egy-
mással. 

A hozzászólások között az ingerszegény környezetben élô gyer-
mekekre való odafi gyelés, a tbc-s betegek növekvô száma, a haj-
léktalanok, és azok második generációjának megjelenése került 
szóba.

Krémer Balázs a hozzászólásokra reagálva az alábbi gondola-
tokkal erôsítette meg elôadása mondanivalóját: gondoljuk meg, 
tudunk-e a gyermekekkel kommunikálni, megtaláljuk-e bennük 
az értéket. Tudjuk-e közvetíteni feléjük a követendô mintát, ma-
gatartást? Mert mi, gyermekorvosok, tekintélyek lehetünk elôttük, 
akik megadhatjuk a számukra elvárt mintát, normát. 

BENEDEK LÁSZLÓ
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Tojástánc
A Házi Gyermekorvosok Egyesületé-
nek szakmapolitikai konferenciáján  
kerekasztal-beszélgetést folytatott 
Huszár András, a HGYE elnöke, Éger 
István a Magyar Orvosi Kamara elnöke 
és Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ elnöke. 
A diskurzus témája az érdekvédelem 
volt. Mi az, amit közösen képviselhe-
tünk?

Bevezetô elôadásában Huszár András az 
érdekvédelmet tojástánchoz hasonlította. 
Könnyen eltörhetjük a tojást, vagy belega-
balyodhatunk a politikába. Ha – miként az 
egyesületünk is – a szakmai érdekvédelmet 
szeretnénk gyakorolni, akkor egyik sem 
lenne jó. Van egy másik dilemma is: ha 
ré tegérdekeket védünk, ellentétbe kerül-
hetünk a hosszú távú haladással, ha pedig 
a hosszú távú haladás érdekében rövid tá-
von elfogadjuk az érdeksérelmet, akkor a 
tagságunk vádolhat meg azzal, hogy rosz-
szul végezzük feladatainkat.

Hétköznapi dilemmát jelent az is, hogy 
a civil szervezetek érdekvédelmi jogosítvá-
nyai egy köztestülethez viszonyítva, cseké-
lyek. Mindig mérlegelni kell, hogy van-e 
tárgyalási hajlam a politika részérôl, hogy 
mikor kell tovább tárgyalnunk, és mikor 
kell felborítanunk az asztalt. Meddig lehet 
engedni a beszélôviszony érdekében? Vagy 
el lehet-e fogadtatni a széles nyilvánosság-
gal, hogy a tragikus fi nanszírozás miatt 
emelni kell az orvosok bérét? 

Az érdekvédelem állandó nehézsége az 
információhiány is, vagy az intézkedések 
egyeztetés nélküli bevezetése. Elôfordul az 
is, hogy egyeztetés ugyan van, de a vég-
eredmény attól eltér, miközben az egyez-
tetésre hivatkoznak. 17 éves tapasztalat, 
hogy civil szervezetként kevés a jogosítvá-
nyunk, nincs megfelelô szinten a képvise-
letünk, hogy kisebbségi léttel küzdünk. Az 
a szakmai érdekvédelem, amit mi nagyon 
régóta folytatunk, politikamentes. Egyedül 
szakmai érvekkel, kizárólag szakértôi atti-
tûddel próbálunk a kormányzati politikára 
hatni. De nem könnyû egy fôhivatás mel-
lett, rendre olyan minôségû szakértôi anya-
got kiállítani, amely bármikor alkalmas 
bá zisa lehet egy magas szintû tárgyalásnak. 

Éger István szerint András ugyanabban 
a hibában szenved, amiben mindannyian, 
szakmai és logikai érvekkel, tudásbázison 
alapuló, „evidence-based” módon próbál 
– egyébként nemzeti ér dekek mentén – 
szakmai ügyeket képviselni, és azokat va-

lamilyen módon a politika számára elfo-
gadhatóvá tenni. A köztestületi kamara is 
abban a hitben indult annak idején, hogy 
ezt a módszert követve nagyszerû eredmé-
nyeket fog elérni. A kamara korábbi fôtit-
kárának a 90-es években végzett 7 éves 
felmérése alapján azonban kiderült, hogy 
a köztestület szakmailag megalapozott 
jogszabály-véleményezéseinek alig 2%-a 
épült be a jogszabályokba. 

Érdekes és praktikus kérdés a szerveze-
ti vezetôk személyének – András által is 
felvetett – elfogadottsága. Kinek is kell 
elfogadni egy vezetôt? Elsôsorban az adott 
szervezetnek! De kérdés, hogy hogyan fo-
gadja az adott tisztségviselôt a többi szer-
vezet, és hogyan a tár ca adott vezetôje.

Az elmúlt évben a kollégák jelentôs része 
mondogatta nekem, hogy „puha vagy Pis-
ta”. Magyaráztam, hogy hát azért ki kell 
várni egy darabig, meg kell adni a lehe-
tôséget. Mentünk, készültünk, vittük az 
anya gainkat, abban a hitben, hogy itt most 
partnerként bánnak velünk. Tudják, hogy 
nem politizálunk, és a szakmai vélemé-
nyünk ôket segíti, hogy ha siker esek, az 
nekünk, a szakmának is jó. 

Hogy elfogadja-e a társadalom, hogy az 
orvosbéreket emelni kell? Ehhez két meg-
jegyzést tennék. Az egyik, hogy sajnos van 
egy megváltoztathatatlan döntéshozatali 
dogma az állami források elosztásáról, mi-
szerint a 8 ezer milliár d forint közfelada-
tokra fordítandó költségvetési pénz elosz-
tási arányán nem lehet változtatni. A másik 
dolog, amit szeretnék itt szóvá tenni, az 
akciózás. Tehát, hogy mit tudunk tenni: 

egyáltalán kinek kell itt tenni? A reziden s-
szövetség szerint 2270 orvos – köztük 
1000 szakorvos – tette letétbe a felmon-
dását. Innentôl kezdve már nagyon aggó-
dom, mert ebben a pillanatban nincs más 
eszközünk, mint végigvinni ezt az akciót, 
ha meg akarjuk mutatni, hogy az orvoskar 
igenis képes arra, hogy azt mondja: nincs 
tovább! Ezt egyébként a kamara küldött-
gyûlése szeptember 24-én ki is mondta. 

Egy cikkben azt írtam, hogy sekélyes az 
egyeztetés. Nem egyeztetnek a szakmá-
ban, és sodródik az egész. A múlt héten a 
parlament egészségügyi bizottságában  
tárgyalták a praxistörvényt. Ennek egy na-
gyon nagy baja van, az, hogy egy évvel 
ezelôtt kellett volna benyújtani. A tartal-
mát, a lényegét tekintve egyébként jó a 
törvénytervezet, amirôl az elôterjesztô ka-
binetfônök elmondta, hogy az alapellátási 
munkacsoport hosszas egyeztetése alapján 
készítették el. Meglepôdve jegyeztem meg: 
örömmel hallom, hogy van alapellátási 
munkacsoport, amibe a kamarát véletlenül 
soha nem hívták meg. Azzal persze tisztá-
ban vagyunk, hogy önmagában a praxis-
törvény sem fogja megváltani a világot, ha 
nem kerül mellé pénz, nem a praxisalap 
pénze, hanem a mûködtetésr e fordított 
fi nanszírozás.

A kamara egyik legnagyobb baja, hogy 
a rétegek képviseletében nem eléggé aktív. 
Most már lassan kancsukával sem tudom 
elérni, hogy a kamara vezetésében képvi-
selje magát legalább a három nagy réteg: 
az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és a 
fekvôbeteg-ellátás. A szövetség kérdésérôl 
annyit, hogy van nekünk egy hatalmas 
szövetségesünk, amit abszolút nem hasz-
nálunk ki: a 10 millió ügyfél. De nem látom, 
hogy a fi atal szülôk érzékelnék, hogy mek-
kora dráma zajlik le egy r ezidensben, aki 
egyébként jól tanult, és szer etne itthon 
maradni, de nem látja, hogy hogyan. Nem 
mintha az idôsebb kollégák körében más 
lenne a helyzet... Sok segítséget kaphat-
nánk a közéleti szereplôktôl (nem a politi-
kusokról beszélek), akik személyes szimpá-
tiájukkal, vonzerejükkel oda tudnának  
állni a jó ügyek mellé. Sokszor úgy néz ki, 
hogy csak a saját érdekeinkért harcolunk, 
pedig az egész betegkörünkrôl, az ô ellá-
tásuk biztonságáról van szó.

A rezidensekért hangosabban ki kellene 
állnunk. Nem csak ô értük, magunkért is! 
Azért, hogy ha egy praxisalap létr ejön, 
egy általán legyen ember, aki belép a sorba. 
Egyébként – a közhiedelemmel ellen-
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tétben – lehet az egyetemes orvosérdeke-
ket is kép viselni, ha elfogadják a kollégák, 
hogy a pénz telenség, a korfa és az egész-
ségügyi struktúra bizonytalansága olyan  
alapvetô baj, amely szektorsemlegesen  
sújt mindenkit.

Selmeczi Kamill az alapellátás minden 
szervezetének múlt év tavaszán Pécsett 

tartott konszenzuskonferenciájára emlé-
keztetve megjegyezte, hogy ott elkészült 
egy olyan egészségügyi alapellátási prog-
ram, amit ha az újonnan alakult kormány 
komolyan vesz, ma nem itt tartanánk. Ak-
kor az államtitkárnak nem kellene magya-
rázkodni a béremelés ügyében. A politiká-
nak fel kellene végr e ismerni azt, hogy 
nincs joga a jövôt elrontani. Szíves-örömest 
átadnánk harminc-negyven év tapasztala-
ti tudását fi atal kollégáknak, ha lenne ki-
nek. De nincs kinek, elszáll a gyakorlati 
ismeret, súlyos ellátási gondok látszanak. 

Most talán lesz lehetôsége a FAKOOSZ-
nak, de r emélhetôleg az alapellátásban 
érdekelt többi szervezetnek is arra, hogy 
úgynevezett jogszabály-koherencia ügyé-
ben tárgyaljon a minisztériummal. Tudjuk, 
hogy ha egy állami hivatal kezébe kerül egy 
olyan feladat, mint például a praxisalap-
kezelô, akkor arra mindjárt intézmény-, 
apparátus-, ilyen-olyan költségek rakód-
nak, ami gyengíti a feladat ellátását. Ma-
gyarországon a feladatellátásra jut a legke-
vesebb lehetséges forrásokból – mondta. 

„Úgy tudom, kérték a Gazdasági Mi-
nisztérium illetékeseit, hogy ker essenek 
olyan, intézményi/gazdasági és társasági 
formát, amelyben a háziorvosi feladatellá-
tás jobban megvalósítható.” Súlyos üze-
nete van szerinte ennek  mondatnak, azt 
sejteti, hogy miközben az új önkormány-
zati törvény alapján maradunk az önkor -
mányzatok hatáskörében, a jelenlegi vál-

lalkozási formánk helyett már másikban 
gondolkodnak. Oda kell fi gyelnünk a fél-
mondatokra is – fi gyelmeztetett. 

Drenyovszky Irén: Nem azt kell nézni, 
hogy az orvostársadalomban a gyermek-
gyógyászok hányan vannak, hányan dol-
gozunk az alapellátásban, hanem hogy 
milyen réteget képviselnek. Mi társadal-
munk olyan szavazati lehetôséggel nem 
rendelkezô nagyon fontos rétegét képvi-
seljük, aki testi-lelki-szellemi vonatkozás-
ban is segítségr e szorul. Egyr e több az 
olyan gyerek, aki még jó szociális körülmé-
nyek között is nagyon veszélyeztetett. A 
gyerekeknek 50%-a nem családban nevel-
kedik. Tehát még nagyobb szükség van a 
speciális, jó gyermekgyógyászati ellátásra. 
Ha nem tudunk a leendô gyer ekgyógyá-
szoknak megfelelô perspektívát adni,  
egyszerûen nem tudnak megélni. 

Selmeczi Kamill erre válaszolva kiemelte: 
a közvéleménybe a Rákosi-r endszer óta 
bevésôdött, hogy a hálapénz miatt nem 
kell az orvosokat félteni. A vállalkozásokról 
is az a közfelfogás, hogy egy vállalkozónak 
nincs jövedelmi problémája. Mi orvosok is 
vagyunk, meg vállalkozók is. Így nincs az 
a közvélemény, amit magunk mellé tud-
nánk állítani, hogy a jövedelmünkért kiáll-
janak. A társadalmi támogatottságot nem 
tudjuk megszerezni. Én a kamarában látom 
annak a lehetôségét, hogy a számunkra 

fontos döntéseket kicsikarjuk. Azt kellene 
elérni, hogy az orvosi kamaránk valóban 
hivatásrendi köztestület legyen. Nem vé-
letlenül feszegetem a praxisalap kezelésé-
nek kérdését. A nyugati országokban ter-
mészetes lenne, hogy ennek a pénzalapnak 
a kezelését az orvosi kamarára bízzák. Az 
elsôdleges feladat ugyanis nemcsak a pénz 
kezelése, hanem az ország orvosi kapaci-
tásának meghatározása és karbantartása. 
Az orvosi kamarának kellene meghatároz-
nia, hogy Magyarországon hány gyermek-

orvosra, vegyespraxisra vagy háziorvosra-
van szükség. 

Éger István hozzátette: Higgyék el, nem 
azért szálltunk síkra a praxisalap kezelésé-

ért, mert pénzt látunk benne. T udniillik 
nemcsak praxisalap kezelésérôl, hanem a 
praxisok kezelésérôl is gondoskodni kell itt. 
A területi szervezetek múlt heti ülésén 
olyan határozat született, hogy a jövôben 
minden területi szervezet folyamatosan 
monitorozza a saját területén felmerülô 
akut ellátási zavarokat. Egyébként a kama-
ra évtizedes kezdeményezésére most be-
kerül végre a törvénybe a kártalanítási 

klauzula. Vagyis ha nyugdíjba szer etne 
menni a kolléga, de nincs kinek átadni a 
praxist, és az önkormányzat meg akarja azt 
szüntetni, akkor ezt nem lehet egy csokor 
virággal elintézni, igenis kártalanítás is jár. 

Végül felhívta a fi gyelmet a közelgô ka-
marai tisztújításra, és kérte a jelenlévôket 
az aktivitásra, mert a feladatvállalásra – kü-
lönösen a területi szervezetekben – mind 
égetôbb szükség lenne. 

KÁLMÁN MIHÁLY 
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Következetes aprómunkával
Az elmúlt 20 esztendô során 20 minisztere 
volt az egészségügynek és mindössze egy 
töltötte ki a ciklusát, 1990 és 1994 között. 
Jöttek az emberek és az ötletek, azután 
mentek, és minden alkalommal csak vá-
kuum, zavarodottság maradt utánuk. Volt 
itt privatizáció, állami egészségügy, ellátás-
szervezés, sok szóba jöhetô egészségpoli-
tikai eljárást „letapogattak”, de mindent 
csak elkezdtek és semmit nem fejeztek be, 
temetetlenül hagyták ott az út szélén – 
kezdte felszólalását Szócska Miklós egész-
ségügyért felelôs államtitkár.

Borzasztóan beszûkült az egészségpoli-
tika eszköztára, amivel dolgozhat. Az el-
múlt 20 hónap alatt a politikán kívülrôl 
érkezô vezetôi csapatunk kidolgozott egy 

erôteljes és konzisztens egészségpolitikai 
koncepciót, amit módszeres folyamattal 
elfogadtattam a fenntartókkal, üzemelte-
tôkkel, intézményvezetôkkel. Kétszer kör-
bejártam már az országot, és a mai napig 
vitatkozunk róla. 

Hiába állítjuk azonban, hogy az újra 
strukturált ellátórendszer egyik nyertese az 
alapellátás lesz, ha jelenleg komoly problé-
mánk van az ágazat fenntarthatóságával. 
A munkahipotézis az volt, hogy a gazdaság 
növekedésével majd állnak r endelkezé-
sünkre olyan források, amelyek révén az 
egészségügyet meg lehet erôsíteni. A 100 
milliárdot, amivel kalkuláltunk, a görög 
válság egyik percrôl a másikra elmosta, el-
olvasztotta. Rendkívüli módon beszûkült 
így a mozgásterünk. Tudom, hogy milyen 
helyzetben van az alapellátás, milyen hely-
zetben van egy három mûszakban dolgozó 
kórházi szakdolgozó, hogy mire elég a pra-

xispénz, tudom, hogy ha korrektül akarunk 
egy praxist menedzselni, akkor az alapból 
veszteséges. A követelések jogosak, az  
egész ágazat a kiégettség felé sodródik, 
mégsem tudok nagyarányú és gyors bér -
emelést ígérni. 

Partnerségben a szereplôkkel, követke-
zetes aprómunkával szeretnénk valami újat 
felépíteni. A fi nanszírozásban a következô 
években a prevenció irányába helyezzük a 
hangsúlyokat, lesznek is erre rendszerszintû 
források. A háziorvosi indikátor okon ke-
resztül máris vittünk népegészségügyi ösz-
tönzôket a rendszerbe. Az alapellátókat 
kapuôr helyett a betegutak felügyelôjévé 
kívánjuk tenni, ezt szolgálják a háttérben 
zajló informatikai fejlesztések is, az egy-két 
éven belül bevezetésre kerülô elektronikus 
recept. Uniós forrás mellett az úgynevezett 
norvég alapból, és most egy további 3,2 
milliárd forintos svájci támogatásból javítjuk 
a hátrányos helyzetû kistérségek ellátását. 
A gyermekorvoslás fejlesztését r endkívül 
fontosnak tartjuk, az alapellátáson belül 
hangsúlyosan építünk a gyermekorvosokra. 
Talán jelzi ezt, hogy öt gyermekellátásban 
érintett szakmai kollégiumi tagozatot és 
tanácsot hoztunk létre.

Amit elértünk, az az, hogy iszonyú ke-
mény közelharcok révén 300 millióról 3 
milliárdra emeltük az indikátorpénzt és visz-
szaállítottuk az eszköztámogatást. Praxis-
közösségek révén, a vásárlóerôk egyesíté-
sével, szándékaink szerint ez már közös 
beruházásokra is alkalmat teremt. 

A praxisjog intézményét a nemzetközi 
egészségpolitika vitatja, az OECD ország-
jelentése szerint akadályozza a fi atal orvo-
sok praxishoz jutását. Alapok létrehozását 
az ország gazdasági r endje nem engedi 
meg, ezért egy – a praxisok adásvételét 
megkönnyítô, hosszú távú hitelkonstrukci-
ót nyújtó – praxiskezelôt hozunk létr e.
A tervek szerint majd az OALI kezelésében 
álló intézmény támogatást nyújt a belépô 
kollégáknak a praxisvásárláshoz, a nyugdíj-
ba vonulók meg nyugdíjalapot képezhet-
nek belôle. Mûködtetésére úgy tûnik, sike-
rült két milliárdot biztosítanunk, ami, ha 
egy praxis értékét 8–10 millióra tesszük, az 
évente mozduló kétszáz praxis szempont-
jából átütô jelentôségû. Ha hosszú távon is 
meg tudjuk ezt a rendszert erôsíteni, akkor 
vissza tudnánk adni a praxis értékét, na-
gyon komoly erôt képezve ezzel az alapel-
látás számára.

Az emberierôforrá-krízis miatt azon va-
gyunk, hogy kinyissuk a háziorvosi kompe-

tenciákat a szakorvosi kompetenciák irá-
nyába. Ezt a célt szolgálják a kívánatosnak 
tartott csoportpraxisok vagy praxisközös-
ségek. A továbbképzésben a következô 
évtôl ingyenesek lesznek a kötelezôen meg-
szerzendô kreditpontokat nyújtó kurzusok. 
Minthogy úgy tartjuk, hogy van néhány 
dedikált szakma, amivel kiemelten kell fog-
lalkoznunk, a sürgôsségi ellátást és a gyer-
mek-alapellátást sújtó rendkívüli utánpót-
lási gondok miatt négy orvosegyetemmel 
együttmûködve olyan ösztöndíjprogramot 
hirdetünk, amely nettó 200 ezer forintos 
bért nyújt majd 20 olyan szakorvosjelölt-
nek, aki vállalja, hogy vezényelhetô lesz 
valamely ellátatlan praxisba. 

Elôadása végén az államtitkár megkö-
szönte a HGYE-nek, hogy modellértékûen 
térképre tette, vizualizálta, hogy hol, hány 
házi gyermekorvos dolgozik, közülük há-
nyan nyugdíjkorúak, és ôk hány gyermeket 
látnak el. Nagy segítséget jelent egy ilyen 
kapacitástérkép a humán erôforrás terve-

zésében, az utánpótlási stratégia alakításá-
ban – hangsúlyozta.

A kérdések során Bényi Zsolt paraszol-
venciát illetô felvetésére Szócska Miklós azt 
válaszolta, hogy tabula rasát kell teremteni, 
tisztítótûzre van szüksége az országnak, 
ami azonban anyagi beruházás nélkül nem 
megy. Az egészségügy minden alrendsze-
rének, közöttük a beszállítói vagy a kuta-
tási alrendszer bevételeit is, transzpar ens 
módon az életpályamodell szolgálatába kell 
állítani. „Ha sikerül centralizálni az ellátó-
rendszer 70 százalékának irányítását, akkor 
már érvényesíteni tudom a transzparencia 
elveit, ami nem kizárólag a paraszolvencia, 
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hanem az informális kifi zetések ostoba és 
átláthatatlan világának tisztítását fogja szol-
gálni.”

Hóbor Miklós szerint az indikátorfi nan-
szírozás módja nem szolgálja azt a célt, 

amire hivatott, kérésére az államtitkár ígé-
retet tett, hogy r evideálják a végrehajtási 
gyakorlatot.

Széll János Sümegrôl felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a gyermekorvosokat felnôttek, 
a háziorvosokat gyermekek ellátására kény-

szerítô vegyes ügyeletek gondját az OMSZ-
re telepített központosított ügyeleti r end-
szer sem oldja majd meg. Szócska Miklós 
a konkrét válasz helyett azzal nyugtatta a 
hallgatóságot, hogy az ügyelet megszerve-

zésének kötelezettségét a jövôben átveszik 
az önkormányzatoktól.

Az államtitkár „vette” Tausz István bu-
dapesti kolléga jelzését is, miszerint az új 
eszköztámogatás éppúgy indokolhatatla-
nul tiltja olyan alapvetô munkaeszközök 

mint az orvosi táska, fondendoszkóp,  
otoszkóp megvételét, mint az egészségügyi 
bútorzat vásárlását. 

A degresszió változatlan elveit sérelmezô 
felvetésre, vagy arra, hogy miért nem lehet 
az önkormányzatokat arra késztetni, hogy 
a befi zetett iparûzési adóból legalább rész-
ben fordítsanak az egészségügyre, az ál-
lamtitkár azt válaszolta, hogy javaslatot tett 
már a legkülönbözôbb önkormányzati szö-
vetségeknek az iparûzésbôl befolyt adók 
visszaforgatására. Ennek kapcsán említette 
meg, hogy az önkormányzati szerzôdések 
standardizálásával szeretnék az alapellátók 
kiszolgáltatottságát csökkenteni, és beje-
lentette, hogy központilag határozzák majd 
meg a fi nanszírozott ellátáson kívüli téríté-
si díjakat. 

Végül Huszár András kérdésére válaszol-
va az államtitkár politikai döntésr e hivat-
kozva megerôsítette, hogy a gyermekellá-
tást az egészségügy önálló alrendszerének 
tartják, melyen belül – a r ealitások fi gye-
lembevételével – „rehabilitálni” és céltuda-
tosan fejleszteni akarják a gyermekorvosi 
alapellátást.

KÁDÁR FERENC

Kitüntettük Szatmári András professzort
Ebben az évben is átadtuk az egyesület tiszteletbeli tagja ki-
tüntetô címet. Vezetôségünk döntése alapján ezúttal Szatmá-
ri András professzor, a Gottsegen György Országos Kar dioló-
giai Intézet szakmai-tudományos fôigazgató-helyettese,  
címzetes egyetemi tanár, a 
gyermekosztály vezetôje ré-
szesült a díjban.

A kitüntetô oklevélen in-
doklásként ez áll:

... aki vezetô szerepet ját-
szott a hazai gyermekkardi-
ológia utóbbi évtizedekben 
tapasztalt lendületes fejlô-
désében, és aki sokat tett a 
családok közelében, a terü-
leten dolgozó gyermekorvo-
sok kardiológiai továbbkép-
zéséért.

Köszönjük azt a kitartó  
tá mogatást is, amelyet a  
 magyar gyermekgyógyászat 
egységének szellemében 
egye sületünk tevékenységéhez nyújtott. A gyermek-szív-
gyógyászatban elért eredményeire méltán lehet büszke,  
hiszen – többéves hollandiai tevékenysége során elsajátított 

– új eljárásokat vezetett be a hazai gyermekkar diológiai 
gyakorlatba. Modern kardiológiai ismereteit a Rotterdami 
Erasmus Egyetemi Kórházban szerezte. Itt ismerkedett meg 
a különbözô új katéterintervenciós eljárásokkal is. A gyer -

mekeken vég zett szívátülte-
tések hazai bevezetése is a 
nevéhez fû zôdik. A Magyar 
Gyermek Kar diológiai Társa-
ság, az Európai Gyermekkar-
diológiai Társaság, az euró-
pai gyermekkardiológiai 
kép zési bizottság elnöke.  
Számos állami és szakmai  
elismerésben részesült. 

Legutóbb az idei Kávé-
szünet-konferencián hozta 
számunkra közelebb a gyer-
mekkardiológia nagyszerû 
eredményeit. Követendô, 
ahogyan tanítványait mene-
dzseli. 

Köszönjük a házi gyer -
mekorvosoknak nyújtott segítségét, és további siker eket 
kívánunk.

K.M. 
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Gyerekbarát egészségügyet
a gyermekeknek

Az Európa Tanács 47 tagállamának egészségügyi miniszte-
rei 2011. szeptemberi lisszaboni konferenciájukon szándék-
nyilatkozatban rögzítették, hogy elkötelezettek az gyer-
mekegészségügy gyerekbaráttá tételében. Írásunkban  
összefoglaljuk, mit jelentene ez a gyakorlatban, és bemu-
tatjuk a gyerekek részérôl egy korábbi felmérés kapcsán 
megfogalmazott igényeket is.

HOSSZÚ TÁVÚ BEFEKTETÉS
Európa jövôjét az egészséges gyermekek jelentik, akik mindegyi-
kének – emberi és gyerekjogi megfontolások alapján – egyformán 
joga van megfelelô, jó minôségû, gyermekközpontú egészségügyi 
ellátáshoz.

Egészségük és jóllétük olyan terület, amelybe ha befektetünk, 
egész életre szólóan megtérül, miközben az egészségügyi és jó-
léti rendszerekre háruló terhet is csökkentjük vele, hiszen számos 
megelôzhetô felnôttkori szervi és szocio-pszichológiai pr obléma 
gyerekkori eredetû. Mindezeken túl a hatékony és gyer ekbarát 
egészségügy a társadalmi összetartást is erôsíti.

A SZAVAK MÖGÖTT
Mit is jelent a gyerekbarát megközelítés az egészségügyben?
• Egyenlô hozzáférést az ellátórendszerhez.
•  A speciális igényû gyerekek számára megfelelô, integrált szol-

gáltatásokat.
•  A gyerekek ellen irányuló bármilyen hátrányos megkülönbözte-

tés felszámolását.
•  Az oviedói egyezmény 6. pontjában megfogalmazott, „a gyerek 

részt vehet a vele kapcsolatos orvosi döntések meghozatalában” 
elv gyakorlatba való mielôbbi átültetését.

•  Azt, hogy megfelelôen képzett szakember ek bizonyítékokon 
alapuló kezeléseket alkalmaznak.

•  Azt, hogy a szülôt vagy a gondozót bátorítják és segítik abban, 
hogy gyermekével lehessen az ellátás ideje alatt.

•  A különbözô minisztériumok és más érintettek közötti együtt-
mûködést.

•  Az egészségnevelés fejlesztését.
•  A halálozási mutatók javítását.
•  A gyerekek – és ha úgy adódik családjuk – bevonását az egész-

ségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezés, értékelés és 
fejlesztés folyamatába.

•  A helyes szakmai gyakorlat, kutatás, irányelvek és stratégiák 
azonosítását és terjesztését.

•  A gyerekbarát egészségügy elképzelésnek megfelelô tárgyi esz-
közök fejlesztésének elômozdítását.

GYEREKSZEMMEL
A fenti elvek kidolgozásához az érintetteket, a gyer ekeket (18 
évesnél fi atalabb korosztály) is segítségül hívták. 2011 júniusától 
lehetett 14 nyelven kitölteni azt a kér dôívet, amely a gyer ekek 
egészségügyi ellátással kapcsolatos tapasztalatait és elvárásait volt 
hivatott felmérni zárt, többszörös választással vagy bejelöléssel 
megválaszolható kérdések segítségével.

Az Európa Tanács 22 tagállamából (köztük Magyar országról is) 
töltöttek ki papíron vagy interneten összesen 2 257 kérdôívet, de 
megjegyzendô, hogy ezek közel fele Ausztriából érkezett. A vá-
laszadók közel fele 13–15 éves volt. 

ALAPELLÁTÁSBAN
Az egyik kérdéscsoport a legutóbbi egészségügyi ellátás körülmé-
nyeit fi rtatta.

A megkérdezettek többsége orvosnál vagy fogorvosnál járt, és 
kevesebb mint 30 percet töltött az odautazással. Általában rövid 
vagy közepesen hosszú várakozási idô után kerültek sorra. 80 
szá zalékuknak tetszett a 
helyiség, ahol várakoz-
tak, de közel 40%-uk 
úgy nyilatkozott, hogy 
unatkozott, amíg sorra 
került. 

A kért információt  
többnyire megkapták, az 
esetek négyötödében 
meg is értették, továbbá 
kérdezni is volt lehetôsé-
gük. Ugyan ilyen arány-

ban nyilatkoztak úgy, hogy tisztelettel bántak velük és hogy az 
egészségügyi szakember közvetlenül hozzájuk beszélt, de ez utób-
bi minden tizedik esetben nem így történt. A kommunikációt il-
letôen a gyerekek fontosnak tartják, hogy gyerekbarát módon – 
saját szavaikkal megfogalmazva: kedvesen, tür elmesen, meleg 
hangon – kommunikáljanak velük. Csak nagyjából minden har -
madik gyerek értette teljes mértékben, amit mondtak neki, de 
további közel 50% azért tisztában volt az elhangzottak nagy ré-
szével. Az mindenesetre kiderült, hogy a gyer ekek nem mindig 
értik, amit az orvos vagy más ellátó szakember mond nekik.
A „hogyan tovább?” kérdése sem mindig tiszta elôttük: egyhar-
maduk nem tudta, mi vár rá, miután kilép a rendelôbôl.

Emellett gyakran érzik úgy a gyerekek, hogy nem szánnak rájuk 
kellô idôt.
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KÓRHÁZBAN
A következô kérdéscsoport kórházi tapasztalataikról kérdezte azo-
kat a gyerekeket, akik a kitöltést megelôzô évben voltak kórház-
ban (a megkérdezettek nagyjából egyharmada).

Közel 70%-uk 1–3 éjszakát töltött kórházban. Szobájukon az 
esetek felében más gyerek(ek)kel is osztoztak, és a kórházat ma-
gát többnyire „barátságos helynek”  tartották, talán azért is, mert 
kellôen nagy térben maguk körül tudhatták személyes tárgyaikat, 
az esetek közel felében valamilyen, gyer ekeknek való tevékeny-
ségre is volt lehetôség. 

Az éjszakákkal közel kétharmaduknak egyedül kellett megbir-
kózni: szüleik/rokonaik nem maradhattak velük. Érdekes módon 
azonban az érintettek közel fele amúgy sem igényelte volna, ez 
inkább a fi atalabb gyerekek számára kiemelten fontos. A kezelés-
nél/beavatkozásnál az esetek 60%-ában jelen volt a szülô/család-
tag. 

Csak nagyjából minden tizedik gyereknél járt tanár a kórházban 
töltött idô alatt – ezek vélhetôen azok a gyerekek, akik hosszabb 
kórházi tartózkodásra voltak ítélve.

A felkínált ennivaló a gyerekek felének ízlett, negyedének nem, 
a maradék pedig nem tudta eldönteni.

SZÁMÍT, MIT MONDANAK
A kérdôív jól példázza, hogy mennyire értékes észrevételeik van-
nak a gyerekeknek a saját ellátásukról, és hogy fontos szempon-
tokra tudnak rávilágítani a fejlesztést és a kivitelezést illetôen is. 
Ugyanakkor az is látszik, hogy ritkán kérdezik meg ôket – pedig 
joguk lenne a véleménynyilvánításhoz. Már egy ilyen csekélység-
gel megtettük az elsô lépéseket a gyerekbarát ellátás kialakítása 
fel.

AZ ÖSSZEFOGLALÁST DR. L.J. KÉSZÍTETTE

KÓRHÁZBAN

Módosító javaslatok

A legtöbb gyerek az alábbi változásoknak örülne leginkább 
az egészségüggyel kapcsolatosan:

• tájékoztatás arról, ami történni fog velük
•  több fi gyelem irántuk az egészségügyi dolgozók 

részérôl
• több beszélgetés
• barátságosabb szakemberek

Kívánságlista

A megkérdezett gyerekek szerint a kórházakban
és a gyermekellátó egységekben 

• legyen pihenôhely
• ne legyen túl zsúfolt, legyenek különálló szobák
• a szobáknak legyen ablaka
• az ágyak legyenek kényelmesek és tiszták
•  legyen többcsatornás TV, DVD-k, számítógép és 

más játékok, játszószoba és internet-hozzáférés
•  biztosítva legyen, hogy a szülôk/családtagok a 

gyerekükkel maradhassanak
• legyen finom az étel
• lehetôleg legyenek szabadtéri megoldások
• legyen tárolóhely a személyes holmiknak
• kevésbé legyen büdös

Ami fontos

Egy 10-es fontossági skálán az egészségügyi ellátás 
tényezôi közül az alábbiakat nyilvánították nagyon 
fontosnak a gyerekek (fentrôl lefelé csökkenô 
fontossági sorrendben)

• Ne fájjon
• Lehessen vele a szülôje/családja
• Megértse, amit az orvos mond
• Ne féljen
• Figyeljenek rá
• Magyarázzák el, mi fog történni
• Tudja az orvos/nôvér nevét
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Felhívás a gyermekorvos-társaságok
elnökeihez

A gyermekorvosi alapellátás fenntartása érdekében levéllel 
fordult a három legjelentôsebb európai gyermekgyógyá-
szati szervezet azon országok gyermekorvos-társaságainak 
elnökeihez, ahol veszélyben érzik a gyermekek gyermekor-
vosi alapellátását, vagy ahol már fel is adták azt. A levélírók 
célja, hogy az érintett országok egészségügyi kormányza-
tával folytatott vitában a „vegyessel” szemben a gyer-
mekorvosi alapellátás melletti kiállást támogassák, ezzel 
elôsegítve, hogy a csecsemôk, gyermekek ellátását fejlôdé-
sük összetett aspektusait jól ismerô, speciálisan képzett 
orvosok végezzék.

Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Elnök Úr!

Mindenekelôtt engedje meg, hogy felhívjuk fi gyelmét a gyermek-
orvosi praxisokat felváltó vegyes praxisok fokozódó térnyerésére, 
arra a folyamatra, mely mind több európai ország gyermekeinek 
alapellátását érinti. 

Sok olyan országban, ahol korábban gyermekorvosok látták el 
a gyermekeket, napjainkban háziorvosok veszik át a gyermekor-
vosok feladatkörét, máshol pedig lépéseket tesznek ebben az 
irányban. Van, ahol a folyamat autonóm módon, szinte „magától” 
megy ebbe az irányba, máshol fi nanszírozási szabályozókkal kény-
szerítik ki ezt a nemkívánatos váltást. Bizonyos adatok szerint néha 
az IMF vagy a V ilágbank is csak akkor nyújt hiteltámogatást, ha 
a hozzájuk forduló kormány kész a gyermekorvosiról a vegyes 
praxisra történô áttérésre. 

Mindezek hátterében a döntéshozóknak az az elavult szemlé-
lete áll, hogy azt feltételezik, hogy a gyermekek vegyes praxisban 
történô ellátása olcsóbb, mintha gyermekorvosok végzik az alap-
ellátásukat. E túlhaladott elôítéletet napjainkban már egyre több 
adat cáfolja: minél több változót vesznek fi gyelembe, annál több 
bizonyíték szól amellett, hogy költséghatékonyabb ellátást nyúj-
tanak gyermekeknek a gyermekorvosok, mint a háziorvosok.

A világ egyik legrangosabb gazdasági kutató-elemzô-tanácsadó 
cégének, az Economist Intelligence Unitnak közelmúltban meg-
jelent (a Hírvivô legutóbbi számában is részletesen ismertetett), 
„Európa egészségügyi ellátásának jövôje” címû tanulmánya szür-
ke képet fest arról, mi vár ránk az elkövetkezô húsz évben. Az 
elemzés várhatóan sok ország döntéseit befolyásolja majd. 

A nyomasztó jövôkép egyik meghatározó oka az egészségügy 
növekvô költségigénye, aminek természetes konzekvenciája az 
alapellátás növekvô szerepvállalása. Riasztó eleme azonban a ta-
nulmánynak, hogy miközben egységes (a mai heterogén gyermek-
alapellátási szisztémát is érintô) európai ellátórendszert vizionál, 
a háziorvosi feladatok hangsúlyozása mellett szót sem ejt a gyer-

mekorvosok alapellátásban betöltendô gyógyító és megelôzô 
funkciójáról. Miközben a jövendô ellátás fókuszába a társadalom 
legérzékenyebb csoportjait helyezi, meg sem említi közöttük a 
gyermekeket, mint ha azok nem is léteznének!

2,2 milliárd gyermek él a Földön. Ôk teszik ki a világ lakossá-
gának 32 százalékát, és 27 százalékuk 15 év alatti. A kormány-
tisztviselôk feltehetôen azért becsülik alá a gyermekek és az ôket 
ellátó gyermekorvosok társadalmi jelentôségét, mert máig nem 
látják át, hogy nem egyszerûen a társadalom kicsiny szereplôirôl, 
hanem olyan személyekrôl van szó, akiknek fejlôdésük döntô 
fontosságú szakaszában különlegesen kiképzett orvosra is szük-
ségük van. Ha ekkor nem jutnak hozzá a megfelelôen képzett 
szakemberek által nyújtható orvosi alapellátáshoz, kisebb az esé-
lyük arra, hogy produktív felnôttekké váljanak. Ezért kell az egész-
ségpolitikusokat visszatérôen emlékeztetni arra, hogy ami egy 
gyermekkel élete elsô nyolc évében történik, az nemcsak gyer -
mekkori egészségét és jóllétét, hanem egész jövôjét határ ozza 
meg. Aki ebben a kritikus idôszakban megfelelô ellátást kap, 
annak növekedése, érzelmi és fi zikai fejlôdése, betegségekkel 
szembeni ellenállása, gondolkodása, kifejezésmódja, egész szo-
cializációja jobb lesz. Nem csupán az adott gyermek, hanem 
szûkebb és tágabb kör nyezetének, az országnak, sôt az egész 
világnak a jövôje is függ ettôl! 

A gyermekjogok érvényesülését jogszabályváltozásokkal, a 
helyes gyakorlat kialakításával elô lehet segíteni, de ez nem megy 
egyik napról a másikra. Kormányok,  szülôk, és gyermekorvosok 
kötelezettsége, hogy a gyermekek egyezményes jogaiért küzdje-
nek, megvalósításukat ellenôrizzék, törvénybe rögzített elveit a 
gyakorlatban is betartassák. 

Védjük meg gyermekeinket! Soha nem terhelte még ekkora 
felelôsség a gyermekgyógyászatot. Csak a gyermekorvosok isme-
rik a növekvô gyermek fejlôdési stádiumait a maguk apró részle-
teiben, csak ôk rendelkeznek azzal a széles körû tudással, amit 
egy gyermek egészséges fejlôdése igényel ahhoz, hogy a társa-
dalom építô tagjává váljon.

Kormányok, civil és nemzetközi szervezetek együttmûködésével 
jelentôs eredményeket érhetünk el. Ezért kérjük, hogy ha bizony-
talannak látja hazájában a gyermekek gyermekorvosi ellátását, ha 
a megfelelô döntések érdekében szüksége van az EAP, az ECPCP, 
az EPA, a WHO vagy az UNICEF támogatására, jelezze azt felénk!

Alfred Tenore elnök, European Academy of Paediatrics
Elke Jaeger Roman elnök

European Confederation of Primary Care Paediatricians
Massimo Pettoello Mantovani fôtitkár

European Paediatric Association
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Roma gyermekegészség Európában
Mintegy 12 millió roma él Európában, több-
ségük a kontinens középsô és keleti terü-
letein. A Világbank szegénységi elemzése 
szerint a romák „szinte teljesen a társada-
lom peremére szorultak, és sokuk életkö-
rülményei a túléléshez elegendô minimális 
feltételeknek sem felelnek meg”. 

Jó néhányan közülük nem is élnek so-
káig, várható élettartamuk egész Európá-
ban 10 évvel alacsonyabb a többségi né-
pességénél.

SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK
A romák 40%-a szegénységben él, a sze-
génységben élôknek 15%-a pedig extrém 
szegénységben. A roma gyerekek 40%-a 
folyamatosan éhes, ami kihat tápláltságuk-
ra is, még sérülékenyebbé téve ezzel ôket.

Sokuk omladozó, rozoga házban vagy 
kunyhóban lakik, vezetékes víz, csator na-
rendszer, elektromosság és közlekedési  
lehetôség nélkül. A rossz higiénés körülmé-
nyek – például Franciaországban – súlyos 
bôr- és emésztôrendszeri betegségek for-
rásai. A kirívó szegénység és a nyomorúsá-

gos életkörülmények következtében jár -
vány szerûen terjed körükben a tuberkulózis.

ISKOLÁZOTTSÁG
A romák kétharmada nem fejezi be az ál-
talános iskolát, ötbôl ketten pedig el sem 
kezdik. A roma származású gyerekek átla-
gosan feleannyi idôt töltenek az oktatási 
rendszerben, mint a többségi társadalom-
hoz tartozók. A 11–14 éves roma gyerekek 
kevesebb mint harmada számára érhetô el 
az alapszintû oktatás, a nôk háromnegyede 
nem fejezi be az általános iskolát, egyhar-
maduk írástudatlan.

Közép- és Kelet-Európában a roma gye-
rekek 75%-a szellemi fogyatékosok számá-
ra fenntartott speciális iskolákba jár, anél-
kül, hogy ennek valódi egészségügyi oka 
lenne. Ez végzetes csapást jelent késôbbi 
foglalkoztatásukra nézve.

GYEREKEGÉSZSÉG
Gyakori, hogy a romák nem jutnak hozzá 
a háziorvosi ellátáshoz, mint ahogy az is, 
hogy nincs pénzük arra, hogy megvegyék 

a szükséges gyógyszereket. Megfelelô sze-
mélyazonossági és egészségügyi dokumen-
tumok híján nehezebben férnek hozzá az 
egészségügyi ellátórendszerhez. A roma 
gyerekek átoltottsága a nem roma szegény 
gyerekekéhez képest is alacsony.

Alultápláltság
Mint arra több kelet-közép-európai ország-
ban készült elemzés rámutat, a szegény 
roma családok gyermekei körében gyakori 
az alultápláltság, az éhezés és a soványság, 
vagyis összefüggés van a család anyagi 
helyzete és a gyerekek tápláltsága között.

Az alúltápláltság a gyerekek egészségé-
nek fontos jelzôje, kihat felnôttkori egész-
ségükre és gazdasági teljesítôképességük-
re is. Kockázati tényezôként az alacsony 
jövedelmet és a lázas-hasmenéses megbe-
tegedéseket azonosították. Az alultáplált-
ság fokozott kockázatának hátterében  
állhat a születéskori regisztráció elmulasz-
tása – ennek hiányában az egészségügyi 
ellátórendszerhez való hozzáférés sem le-
hetséges –, az anya alacsony iskolázottsá-
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ga, vagy ha a gyer eket más gyermek fel-
ügyeletére bízzák. Az UNICEF 2005-ös  
felmérése szerint csak minden negyedik 
roma anya kapott útmutatást gyermeke 
táplálásához.

Egy 2011. márciusi UNICEF-jelentés sze-
rint a szerbiai r oma gyerekek halálozási 
aránya háromszorosa, az alultápláltság gya-
korisága pedig sokszorosa a nemzeti átlag-
nak. Írországban tízszer annyi roma gyerek 
hal meg kétéves kora elôtt, mint nem roma.

Az ENSZ Fejlesztési Programja keretében 
2004-ben Délkelet-Európában végzett fel-
mérés az alacsony születési súly és a szülôk 
élelmiszer-ellátottságának kapcsolatát iga-
zolta. A kimutatás szerint a romák 53%-a 
számolt be arról, hogy éhezett az elmúlt 
egy hónapban, ez az arány a nem r oma 
népességben csak átlagosan 9%. A volt 
Jugoszlávia tagállamaiban a r oma háztar-
tások 84,9%-ában bizonytalan az élelmi-
szer-ellátás, 68,1%-ában pedig ehhez éhe-
zés is társul, a F AO Élelmiszerbiztonsági 
Projekt felmérése szerint.

Az elsô három életév elégtelen táplálko-
zása élethosszig tartó következményekkel 
jár, és a roma gyerekek e téren összegzôdô 
hátránya az életkor elôr ehaladtával egyre 
nô.

Fertôzô betegségek
Az OXFAM kutatása szerint a roma gyere-
kek között jóval gyakoribb az enterális 
fertôzés, háromszor annyi, mint az átlag 
gyermekpopulációban. A felsô légúti infek-
ciók aránya körükben az országos átlag 
négyszerese. Gyakoribb a bôrbetegség és 
az asztma. Egy két hónapos idôszak alatt 
30%-uk legalább egyszer megbetegszik – 

ez az iskolai hiányzásokat is negatívan be-
folyásolja.

A 2004 és 2010 között a Nyugat-, Kö-
zép- és Kelet-Európában kitört kanyarójár-
ványok elsôsorban a r omákat sújtották, 
állapít ja meg a Journal of Infectious Disea-
ses-ben nemrég megjelent cikk. Szerzôje 
megjegyzi, hogy „ezek a csoportok a mar-
ginalizáció és a diszkrimináció következté-
ben gyakran fi zikailag is oly mértékben 
elkülönülnek a többségi szociális és gazda-
sági élettôl, hogy az egészségügyi ellátás-
hoz csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
tudnak hozzájutni.”

ÍGY LEHETNE JAVÍTANI
A roma gyerekek egészségi állapotának 
javításához mindenekelôtt annak lehetôsé-
gét kell megteremteni, hogy könnyen és 
hatékonyan jussanak hozzá a megelôzô és 
egyéb egészségügyi szolgáltatásokhoz. Eh-
hez a következôkre van szükség:

•  a cigánytelepek rehabilitációja és jogi 
helyzetük rendezése

• a speciális iskolák megszüntetése
• az iskolalátogatás javítása
• a munkanélküliség csökkentése
•  személyazonosító okiratokkal való el-

látás
Fennáll azonban a veszélye annak, hogy 

amíg a romakérdést az általános kormány-
zati politika helyett specifi kus ágazatok 
ke zelik, a romaügyek a romák társadalmi 
get tósodását leképezve, a minisztériumok 
kö zött gettósodnak.

PÁRBESZÉD
A reformokat csak akkor lehet sikerrel vég-
hezvinni, ha a r omák, a hatóságok és a 

többségi társadalom között nyílt és ôszinte, 
a fennálló bizalmatlanságot és félreértése-
ket eloszlató párbeszéd alakul ki. Ehhez 
Európa sok országában már sikerrel alkal-
maztak közvetítôket (mediátor), akik a ro-
ma közösség és a hatóságok/egészségügyi 
szolgáltató intézmények közötti szakadé-
kot hivatottak áthidalni. Segítségükkel job-
ban megértik és megismerik egymást a 
felek, a romák számára pedig könnyebben 
hozzáférhetôvé válnak az egészségügyi 
szolgáltatások.

Az Európa Tanács 2010. októberi magas 
szintû romaügyi találkozóján részt vevô 
tagállamok meg is állapodtak egy egész-
ségügyi, oktatási és munkaügyi mediátor-
képzés elindításáról. A cél olyan személyek 
képzése, akik a r oma közösségek és az 
egészségügyi, oktatási és munkaügyi ható-
ságok között semleges közvetítôként elô-
segítenék a kommunikációt, pozitív intéz-
kedésekre ösztönöznének, a r oma 
közösségeket pedig saját jóllétükért való 
felelôsségvállalásra buzdítanák. 

Ehhez persze alapvetô a nemzeti és el-
sôsorban a helyi szintû politikai elkötele-
zettség. A hatóságoknak politikailag és 
anyagilag is fenn kell tartani a mediátoro-
kat, ha azt szeretnék, hogy a jelenkor be-
teges és alultáplált roma gyerekeibôl egész-
séges és jóltáplált felnôttek váljanak.  
Gazdasági szempontból is megér né, ha 
egészséges, jövedelmezôen foglalkoztat 
roma közösségeink lesznek.

A CHILD FRIENDLY HEALTH CARE CÍMÛ

LISSZABONI TANÁCSKOZÁSRA MEGJELENT TANULMÁNYT 
REFERÁLTA DR. L.J.

IN MEMORIAM DR. TÓTH JÓZSEF

Minden küldöttgyûlésünk biztos résztvevôjeként vártuk idén is kollégánkat;
fájdalommal tudtuk meg, hogy helye váratlan halála miatt üresen marad.

A pécsi orvosegyetemen szerezte diplomáját, mintegy harminc éven át Székesfehérvár megbecsült,
segítôkész, színes egyéniségû házi gyermekorvosa volt.

Egyesületünk alapítói, elsô ciklusában vezetôségi tagjai közé tartozott.
Neve fémjelzi városában az Alba Háziorvosi Egyesületet, és az önálló ügyeleti rendszer szervezését is.

Tevékeny volt a szakma védelmében és mûvelésében.

Személyében példásan aktív kollégát, barátot veszítettünk el.

Emlékét tisztelettel ôrizzük.
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A biológiai választ módosító gyógyszerek

Kardos 
Gabriella 

rovata

Sokat hallani manapság a biológiai gyógy-
szerekrôl és ezek egyik alcsoportjáról, az 
ún. „biological r esponse modifi er”-ról, 
vagyis a biológiai választ módosító szerek-
rôl. Melyek ezek a gyógyszerek?  

A biológiai választ módosító szer ek 
olyan gyógyszerek, amelyek a szervezet 
védekezôképességét (immunvédekezését) 
befolyásolva, azt erôsítve vagy helyreállítva, 
esetleg hiányzó anyagokat pótolva küzde-
nek egyes betegségek ellen. Ezeket a sze-
reket biológiai (nem kémiai) módszerekkel, 
rekombináns DNS-technológiával állítják 
elô. Sok olyan szer is idetartozik, amely már 
hosszú ideje része a terápiás fegyvertárnak, 
például az interferonok, erythropoetin, in-
terleukinok (legismertebb az interleukin-2, 
[IL-2]), a különbözô kolónia stimuláló szerek 
(például az a granulocyta colonia stimuláló 
faktor [G-CSF], a granu locyta-macrophag-
colonia stimuláló faktor [GM-CSF]) vagy a 
legkülönbözôbb monoklonális antitestek. 

Szerkezetük szerint a biológiai választ 
módosító szerek lehetnek teljesen azono-
sak az emberi szervezetben elôfor duló 
fehérjékkel, ilyen például az erythropoetin. 
Mások az emberi szervezetben elôforduló 
antitestekhez hasonlóak, ezeket hybridó-
ma technológiával (egér vagy patkány szö-
vetekben) állítják elô, és többé vagy kevés-
bé „humanizáltak”, ilyenek a különbözô 
monoklonális antitestek. Egy harmadik  
csoport a receptorok csoportja, amelyek 
fúziós proteinek, ilyenkor az elôállított hu-
mán receptor egy immunglobulinhoz kap-
csolva hat a szervezetben.

A biológiai választ módosító szer eket 
elsôsorban az onkológia és a reumatológia 
használja, de egyr e inkább elôkerülnek 
neurológiai, dermatológiai vagy gasztr o-
enterológiai betegségek kezelésében is. Az 
erythropoetin (és ennek különbözô válto-
zatai) forradalmian változtatta meg a ve-
sebetegek anémiájának kezelését. Az inf-
liximab nevû monoklonális antitest számos 
különbözô betegség kezelésére alkalmas, 
ilyen a rheumatoid arthritis, a psoriasis sú-
lyos formája, a Crohn-betegség. A trastu-
zumab nevû humanizált monoklonális  
antitest a HER-2 pozitív emlôrák pr og-
nózisát változtatta meg alapvetôen. Az 
 etanercept nevû r ecombináns humán 

 TNF-receptor protein szintén a reumás be-
tegségek és a psoriasis kezelésére alkalmas. 

A biológiai gyógyszerek elôállításának 
egyik problémája az „egyszerû” kémiai 
molekulákkal ellentétben, hogy amennyi-
ben egy másik gyártó az eredeti szabada-
lom lejárta után, egy kicsit más technoló-
giával állítja elô a gyógyszert, a szer  
komplexicitása miatt a végsô gyártmány 
hatásában vagy mellékhatásaiban jelentô-
sen különbözhet az er edetitôl. Amíg a 
generikus gyógyszerek esetén a bioekviva-
lencia kimutatása viszonylag egyszerû, a 
biológiai szerek esetén komplikált, kiterjedt 
vizsgálatok szükségesek a bioegyenérté-
kûség (de nem az azonosság!) kimutatá-
sához. 

Ezeknek a nagyon hatásos szer eknek 
természetesen vannak mellékhatásaik, de 
szerencsére rendszerint nem súlyosak. Az 
enyhébbek közé az infl uenzaszerû tünetek, 
gyengeség, fáradékonyság, étvágytalan-
ság, izomfájdalom, láz, hányás, hasmenés 
tartozik. Elôfordulhat mindenféle ki ütés is, 
és allergiás reakció sem ritka. Komoly, de 
ritka mellékhatása némelyik szernek a sú-
lyos infekció, SLE kialakulása vagy másod-
lagos tumor megjelenése.

A biológiai választ módosító gyógysze-
rek alkalmazásának sikerét jól tükrözi a  
clevelandi gyermekkórház szerzôinek  
2011-ben közölt cikke a juvenilis rheu-
matoid arthritis (JRA) kezelésérôl. Ez a  
betegség viszonylag gyakori, egy ezrelékes 
elôfordulású a 16 éven aluliak körében.
A több ízületet is érintô (a betegek 30–
40%-a!), a szisztémás tünetekkel járó vagy 
reuma faktor pozitív esetek különösen  
rosszindulatúak, nehezen befolyásolható-
ak, az ízületek destrukciójával, mozgáskor-
látozottsággal járnak, többnyire a felnôtt-
korban is tüneteket okoznak, és az  
élet minôséget nagyban rontják. A beteg-
séget klasszikusan methotrexattal kezelik, 
de a betegek mintegy harmada nem reagál 
a kezelésre, akik reagálnak, sokszor azok 
sem teljesen tünetmentesek, és gyakori a 
visszaesés. A TNF-alfa blokkolók beveze-
tése a terápiába jelentôs változást hozott, 
különösen a polyarthritises gyerekek ese-
tén. A methotrexat-rezisztens esetek több 
mint 70%-a javulást mutatott. Még min-

dig akadt azonban számos olyan gyer ek, 
akik vagy nem reagáltak a kezelésre, vagy 
a hatás néhány év elteltével megszûnt,  
esetleg a szert mellékhatásai miatt abba 
kellett hagyni. E csoport kilátásait javítja 
egy új gyógyszer, az abatacept. A gyógy-
szer hatása azon alapul, hogy a T -sejtek 
fontos szerepet játszanak a JRA kialakulá-
sában. A betegek vérében és szinoviális  
folyadékában a normálisnál sokkal maga-
sabb az aktivált CD4 és az autoreaktív CD8  
T-sejtek száma. Ennek következménye,  
hogy cytokinek (elsôsorban az IL-12, és  
IL-17, de sok másik is) és chemokinek is 
felszaporodnak az ízületi folyadékban.
A nagyon bonyolult immunfolyamat vég-
eredménye az ízületi por c destrukciója.
A részletek taglalása nélkül kiemeljük,  
hogy a T-sejtek aktivációját mások mellett 
egy CTLA-4 (cytotoxic lymphocyte associa-
ted antigen-4) nevû molekula gátolja. Az 
abatacept egy CTLA-4 molekulát és az  
emberi immunglobulin IG-1 módosított Fc 
részét tartalmazó rekombináns humanizált 
fúziós protein, amely a T-sejtek aktivációját 
gátolja. Az utóbbi években kiterjedt vizs-
gálatok folytak a szerr el TNF-alfa-rezisz-
tens betegeknél, és olyanoknál, akik elsô-
ként ezt a szert kapták. A vizsgálatok  
szerint a szer egyedüliként használva a  
rheumatoid arthritis súlyos formájában  
szenvedô gyerekek 70%-ánál hatásos, és 
ami még fontosabb, mintegy 40%-ban  
azok panaszai is javulnak, akik TNF-alfa- 
rezisztenseknek bizonyultak. Az eddigi  
tapasztalatok szerint az abataceptnek még 
hosszan tartó adagolás után is csak kevés 
mellékhatása van. Egy érdekes, de itt most 
részletesen nem tárgyalandó aspektusa  
ennek a szernek, hogy a gyógyszer bizo-
nyos genetikai polimorfi zmus esetén sok-
kal hatásosabb, így szolgáltatva újabb bi-
zonyítékot a jövôbeni genomikus orvoslás 
számára. 

Természetesen a fenti közlemény csak 
egy példa arra, hogy mennyiben képesek 
az új biológiai gyógyszerek olyan betegsé-
gek kezelésére, amelyek gyógyítása a múlt-
ban kilátástalannak tûnt. Egy nagy hátrá-
nyuk azonban sajnos van, és ez az áruk, 
amely sokszorosa a hagyományos gyógy-
szerekének. 
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Czinner Antal professzor – a Heim Pál Gyermekkórház osztályvezetô fôorvosa, tudományos 
igazgatója – október 9-én örökre eltávozott. Orvosként, családfôként, emberként is sokak-
nak volt példaképe. Szerény, empatikus ember volt, híres szaktekintély, aki a legegyszerûbb 
emberekkel is mindíg megtalálta a közös hangot.

Orvosi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán 1971-ben fejezte be, 1975-ben szakvizsgázott csecsemô- és gyermekbetegségekbôl. 
Miután 1985-ben az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot megszer ezte, 
1995-ben habilitált a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

1981-ben került a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájára, ahol hamar osan a klinika 
tanársegédje lett. 1985-ben az Apáthy István Gyermekkórházban osztályvezetôi, 1988-ban 
igazgatói kinevezést kapott. 1994-ben nevezték ki a Haynal Imr e Egészségtudományi 
Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Tanszékének vezetôjévé. 1992-tôl a Heim Pál Gyermek-
kórház belgyógyászatának osztályvezetôje, majd napjainkig az intézmény tudományos 
igazgatója volt.

A SE Egészségügyi Fôiskolai Karán 2002-tôl a Gyermek- és Ifjúságegészségügyi T anszék, 2004 óta a Családgondozási és 
Módszertani Tanszék vezetôje volt, a védônôk szakirányú képzését irányította. 1980-tól látta el a fôváros gyermekgyógyászati 
szakfelügyelôi feladatait. Munkáját 1992-ben Pro Urbe kitüntetéssel, 2004-ben Batthyány-Strattmann László-díjjal ismerték el. 
A tanszékvezetésrôl leköszönô Czinner professzor 2011 júliusában, Semmelweis Ignác születésének 193. évfor dulóján arany 
pecsétgyûrût vehetett át, munkásságát ez év szeptemberében Schöpf-Merei emlékéremmel honorálta a Magyar Gyermekor-
vosok Társasága.

Czinner professzor sokáig tagja volt a Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiumnak, a Magyar Arterioszklerózis Társaság 
gyer mekszekciója, valamint az Európai Elhízástudományi Társaság vezetôségének. A Háziorvosi Szemle, a Gyermekorvos T o-
vábbképzés és a Metabolizmus címû szaklapok szerkesztôbizottsági tagjaként is példamutató munkát végzett. Számos közle-
ménye jelent meg, több könyvet írt a gyermekkori obesitasról, és különleges fi gyelmet szentelt a fi atal orvosok nevelésének. 
Szerteágazó tevékenységét mindig a szakmai alázat, a precizitás, a kollegialitás jellemezte.

November 9-én lett volna 65 éves. Halála hatalmas veszteség a magyar orvostársadalomnak.

Elismerés
Magyarország évek óta részt vesz a gyermekbalesetek megelôzését célzó nemzetközi munkában. A Nemzeti Gyermek- és Ifjú-
ságbiztonsági Akcióterv megalkotásával és a megvalósítás megkezdésével elindult a koordinált, ágazatok együttmûködésével 
zajló gyermekbiztonsági munka. Ennek eredményeképpen mára az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség megbecsült tagjává 
váltunk. Aktív részesei voltunk az Európai Gyermekbiztonsági Akcióterv programnak, melyben kezdetben a Fogyasztóvédelmi 
Fôfelügyelôség, majd az Országos Gyermekegészségügyi Intézet képviselte hazánkat. 

 
Most örömmel adunk hírt arról, hogy az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség által koordinált program keretei között ké-

szített Gyermekbiztonsági értesítô, melynek elkészítésében 32 ország vett részt, elnyerte az EHFG (Eur opean Health Forum 
Gastein) 2011. évi Európai Egészség díját. A díj olyan programokat ismer el, amelyek több európai ország együttmûködésével 
zajlanak, és jelentôs mértékben járulnak hozzá valamely népegészségügyi kihívás megoldásához. Az elismerés jelzi, hogy a 
gyermekbiztonságot az európai közösség is azok közé a területek közé sor olja, ahol van helye a prevenciós erôfeszítéseknek, 
hiszen azzal gyermekek ezreinek élete, egészsége, családjaik egysége menthetô meg. 

 
A díjnyertes programról további részletek a  www.childsafetyeurope.org/reportcards/   honlapon, a díjról további részletek 

a  www.ehfg.org/award.html honlapon olvashatók. 
 
Tisztelettel mondunk köszönetet azon kollégáknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a  gyermekbiztonság hazai javítá-

sához, ezzel közvetve az elismeréshez is. 

 
DR. PÁLL GABRIELLA
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Az ingóvégrehajtásról
Sôre Zoltán közgazdász

Az elôzô cikkben a kölcsönügyletek szer -
zôdésszegésének esetleges következmé-
nyeirôl, a végrehajtás elrendelésének lehet-
séges módjairól, a következôkben pedig az 
elrendelés következményeivel foglalkozom. 
Hasznos mindezeket tudni adósként,  
ugyanakkor végrehajtást kérôk pozíciójába 
is könnyen kerülhet az olvasó, mert a fi ze-
tési morál az adósságok növekedésével 
egyenes arányban romlik.

A hitelezôk – legyen szó az er edetileg 
kölcsönt folyósító, vagy már az engedmé-
nyesrôl – követelésének egyetlen törvényes 
behajtási módja az önálló bírósági vagy 
adóhivatali végrahajtás. Tudni kell, hogy a 
behajtó, illetve a végr ehajtó nem egy és 
ugyanazt a személyt jelenti, mint ahogy az 
a köztudatban él. Amennyiben a kötelezett 
önként nem teljesít, elôbbi személyeknek 
gyakorlatilag a kommunikáció különbözô 
formáin kívül egyéb lehetôségeik nincse-
nek, míg utóbbi személyek széles körû jo-
gosítványokkal bírnak eljárásuk során. 

Az ingó- és ingatlan-végrehajtás szabá-
lyait a bírósági végr ehajtásról szóló 1994. 
évi LIII. tv. szabályozza (továbbiakban Vht.), 
illetve amennyiben adó-végrehajtási eljárás-
ról van szó, az adózás rendjérôl szóló 2003. 
évi XCII tv. (továbbiakban Art.) külön r en-
delkezéseit is fi gyelembe kell venni. Bár 
elôzôekben említett egyik törvény sem rög-
zít konkrét alapelveket, mégis a végr ehaj-
tási eljárást a fokozatosság elve hatja át, 
mely elv megsértése súlyos eljárási hibának 
számít. A fokozatosság elve leegyszerûsítve 
azt jelenti, hogy verébre ne lôjünk ágyúval. 
Azaz amikor a követelés az ingóvégrehajtás 
útján – akárcsak részben – is kielégíthetô, 
az ingatlan értékesítése az ingóságok érté-
kesítését megelôzôen ne történhessen meg. 
Az elôzôekbe n említett elv alapján tehát a 
pénzköveteléseket elsôsorban a pénzfor -
galmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendel-
kezése alatt álló összegbôl, illetôleg az adós 
munkabérébôl, illetményébôl, munkadíjá-
ból kell behajtani1[1]. Egyetlen kivételt enged 
a Vht., mégpedig ha elôre látható, hogy a 
követelést a munkabérre, illetôleg a pénz-

forgalmi szolgáltatónál kezelt összegre ve-
zetett végrehajtással nem lehet viszonylag 
rövidebb idôn belül behajtani. Ezekben az 
esetekben az adós bármilyen lefoglalható 
vagyontárgya – a mentes vagyontárgyakon 
kívül, (Vht. 89. § – 96. §) – végrehajtás alá 
vonható. A lefoglalt ingatlant azonban csak 
akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az 
adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen 
fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idô 
múlva elégíthetô ki.2[2] Art. alapján speciális 
szabály, hogy ingatlan-végrehajtásnak ak-
kor van helye, ha az adótartozás együtt az 
500 ezer forintot meghaladja, illetve ennél 
kisebb összeg esetén, ha a tartozás a vég-
rehajtás alá vont ingatlan értékével arány-
ban áll.3[3] 

Elsôdlegesen tehát a végrehajtók bank-
számlára vezetnek végrehajtást, melynek 
idôtartama a hatósági átutalási megbízás 
pénzintézethez történô benyújtást követô 
35. nap. Ezen túlmenôen a végr ehajtási 
cselekmények sorában a jövedelemletiltás 
áll, amelynek mértéke a nettó jövedelem 
33%-a egy letiltás, míg 50%-a két letiltás 
esetén. Tudni kell, hogy e cselekményeket 
az eljáró végrehajtó együttesen is fogana-
tosíthatja, továbbá helyszíni vagy nyilván-
tartások alapján történô foglalást is el kell 
végeznie. Helyszíni eljárása során a végre-
hajtó bármely helyiségbe beléphet – szük-
ség esetén felnyittathatja –, iratokba bete-
kinthet, ellenszegülés esetén r endôrség 
közremûködését is igénybe veheti. Ameny-
nyiben az adós önként nem teljesített, to-
vábbá a bankszámlára vagy jövedelemr e 
vezetett végrehajtás a kellô er edményre 
nem vezetett, a lefoglalt ingóságok árve-
résen kívüli, vagy árverésen – elektronikus, 
vagy hagyományos formában – történô 
értékesítése következik. 

Árverésen kívüli értékesítés a felek – adós 
és végrehajtást kérô – kívánságára, az álta-
luk meghatározott vevô részére és az általuk 
megállapított becsértéken történik. Ameny-
nyiben a befolyó összeg a végrehajtást kérô 
követelését elôreláthatólag fedezi, az érté-
kesítéshez annak hozzájárulása nem kell.

Elektronikus árverésre – tapasztalat alap-
ján elmondható a magasabb vételár eléré-
se, mivel csak és kizárólag a kamara vagy 
adóhivatal által mûködtetett felületen,  
elektronikus úton tehetô ajánlat – hár om 
feltétel megléte esetén kerül sor. E feltéte-
lek: az ingóság becsértéke a 100 ezer fo-
rintot érje el, ezt kérje a végrehajtást kérô, 
és a szállítási-tárolási költségeket elôlegez-
ze meg.4[4] Hagyományos árverés az elôzô 
három feltétel bármelyikének hiányában 
kerül megtartásra. Tudni kell, hogy bírósá-
gi végrehajtás keretében az árverési rész-
vétel feltétele az ingóság becsértékének 
10%-aként letett árverési elôleg. Ingóság-
ra vezetett adóvégr ehajtás során elôleg 
letétele a licitálásnak nem elôfeltétele, el-
lenben amennyiben az árverés nyertese a 
vételárat nem fi zeti ki, helyére a 2., majd 
3…5. érvényes ajánlatot tévô lép, a vételár-
különbözet megfi zetésére pedig a fi zetést 
elmulasztót az adóhatóság határozattal kö-
telezi. A letett elôleg sikeres árverés esetén 
a vételárba beszámít, ellenkezô esetben 
visszajár. A nyertes ajánlattevô hagyomá-
nyos árverés esetén az ingóság vételárát 
helyben, készpénzben azonnal köteles ki-
fi zetni – elektronikus árverés során pedig a 
végrehajtó értesítése szerint –, ellenkezô 
esetben elôlegét elveszíti, árverésen tovább 
nem vehet részt, és a végrehajtó az árverést 
folytatja.

A végére hagytam egy rendkívül fontos, 
ám sokkoló információt, ugyanis az árve-
rezett ingóság a lefoglaláskor megállapított 
becsérték 25%-áig szállítható le, mely ösz-
szegbôl elsôsorban a végrehajtási költsége-
ket kell kielégíteni, így meglehetôsen kis 
összeg fordítható a tartozás csökkentésére. 
Adóvégrehajtás során a leszállítás mértéke 
50%-ig terjedhet, amely érték úgy vélem, 
a bírósági végrehajtás során is kívánatos 
lehetne.

1[1] 1994. évi LIII. tv. 7. § (1)
2[2] 1994. évi LIII. tv. 7. § (2)
3[3] 2003. évi XCII. tv. 155. § (1)
4[4] 1994. évi LIII. tv. 132/B. § (1)
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P r a x i s o k

•  Békásmegyeri házi gyermekorvosi praxisomat eladnám.
Ár megegyezés szerint. További információkért keressen
telefonon: +36 30 3811-616.

•  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 +36 27 350-002 telefonszámon.

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

•  Nagyszénáson házi gyermekorvosi praxis kedvezô áron eladó. 
Lakás van. Érdeklôdni telefonon: +36 30 4956-615

•  Szeged mellett gyermekorvosi praxis eladó. Területi ellátási 
kötelezettség,megbízható asszisztencia, korszerûen felújított 
rendelô, központi ügyelet. Érdeklôdni: +36 30 622-9428 számon. 
Irányár: 1 MFt.

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

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

•  Helyettesítést vállal (tartósan is) Budapesten, elôzetes megbeszé-
lés alapján friss nyugdíjas gyermekorvos. Tel.: +36 20 9166-966, 
+36 1 338-1928 (üzenetrögzítôvel), e-mail: medpobt@gmail.com

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

•  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.

•  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

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

•  Mecseknádasdi 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, borvidék-
hez sorolt terület a Tolnai Borúton, gazdag vadászterületek közt. 
Telefon: +36 20 2800-541, E-mail: drcfhu@gmail.com

•  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.

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

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

•  Tótkomlóson 840 kártyával rendelkezô házi gyermekorvosi 
praxis nyugdíjazás miatt eladó. Érdeklôdni lehet a
+36 20 561-8770 telefonon.

•  Budapesttel határos városban, Gyálon, 900 fôs, 24 éve mûködô 
házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó!
A körzet Budapestrôl kijárással is ellátható. Jól képzett asszisztens 
biztosított. Több gyermekorvosi körzet mûködik a városban, így 
az egymás közötti helyettesítés megoldott. Mentôszolgálattal 
ellátott 24 órás központi ügyelet van. Reális áron, akár részletfi ze-
téssel is! Tel.: +36 20 9432-823, e-mail: dr.adry@t-online.hu

•  Debrecen vonzáskörzetében gyermekorvosi praxis jól képzett és 
megbízható asszisztenciával eladó. Az OEP-fi nanszírozás 1 éves 
összege 8,2 millió Ft. Érdeklôdni lehet a +36 20 927-5151 
tele fonszámon.

•  Cegléden 1070 fôs házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulás 
miatt eladó. Érdeklôdni: drmohos@interware.hu e-mail címen 
lehet.

•  Sürgôsen helyettes gyermekorvost keresek Balatonalmádiba, 
2012. februártól kb. 1 év idôtartamra, kisbabám érkezése miatt.
A praxis 830 fôs, kellemes, szép környezetben, új, kitûnôen 
felszerelt egészségházban található. Albérlet, illetve utazás 
költségeit állom. Tel.: +36 20 265-4499.
E-mail: medoraqua@gmail.com

•  Váci szociális intézmény iskolaorvosokat keres. Bérezés megegye-
zés szerint. +36 30 419-3279; szochaztitkarsag@gmail.com
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