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A HGYE vezetôségének mandátuma novemberben lejár. Új vezetôséget kell választani, mert a régiek közül többen jelezték, hogy nem kívánják újra jelöltetni magukat.
A küldöttgyûlés feladata annak eldöntése, hogy a régiek és az új jelöltek közül kiket
tart érdemesnek a munka folytatására.
1992-ben, nemsokkal a rendszerváltás után valakinek eszébe jutott, hogy – az azó
ta is sokat bírált és távolról sem tökéletes angol mintára – a családorvos „alapellássa”
a gyerekeket is. Az országba hívott, és sok fejlesztési pénzt hozó, döntôen holland
PHARE-szakértôk úgy vélték, hogy nincs szükség a körzetben gyermekorvosokra, mert
azok a területi munkához mérten „túlképzettek”(!). A házi gyermekorvosok rendszere ekkor végveszélybe került.
Tenni kellett a gyermek-alapellátás megôrzéséért, ezt kívánta a gyermekorvosok és
a gyermekek érdeke is. Nem volt, és ma sincs más, aki a gyermekek igényeinek és
szakmai szükségleteinek megfelelô színvonalon át tudná venni orvosi alapellátásukat.
Ezért vállaltuk fel a házi gyermekorvosok érdekvédelmét, ezért alakítottuk meg 1995ben a Házi Gyermekorvosok Egyesületét.
Kezdôkként, lelkes amatôrökként, elôzmények, példaképek, és minták nélkül indul
tunk el ezen a visszatekintve is hosszú úton. Sok tekintetben amatôrök is maradtunk,
de a 17 év alatt azért a fô célt, vagyis hogy megmaradt a területi gyermekellátás, el
értük.
Mások akkor – és még ki tudja hányan ma is – más ellátási koncepcióban gondolkodtak. Bár a változó erôvel fel-felbukkanó ellenérdekek miatt sokszor éreztük úgy,
hogy szurokban kell úsznunk, mégis partot értünk: mûködôképesen adja át a gyermekorvosi alapellátó rendszert a leköszönô vezetôség.
Egzisztenciális fenyegetettségünkben érdekvédôként indultunk, de aztán egyre
színesebb, sokrétûbb szakmapolitikai és szakmai feladatokkal kellett megbirkóznunk.
Továbbképzéseket, konferenciákat szerveztünk, dokumentumokat, jogszabályokat
véleményeztünk, újságot írtunk, honlapot készítettünk. Sokszor értettek meg és sokszor értettek félre bennünket, és voltak, akik nem is akartak megérteni bennünket.
Vitáink eredményeként azért sikerült felrajzolnunk egy olyan modern gyermekorvosi
alapellátó rendszernek a modelljét, amelyben szervezettségükben, kompetenciájukban,
önérzetükben megerôsödött gyermekorvosok dolgoznak majd. Amelyben talán megvalósul az a szakmai evidencia, hogy gyermeket csak gyermekgyógyász láthat el, éjjel
és nappal, falun és városban.
Sikereink és kudarcaink voltak és vannak. Képviseletben ugyan elôreléptünk, de
változatlanul nem sikerült az alapellátás többi szereplôjével azonos szintû intézményi
hátteret kiharcolni. Nem sikerült orvoshoz méltó életkörülményeket, a fiatal orvosgenerációknak a vonzó életpálya lehetôségét megteremteni. Persze ez nemcsak nekünk,
de az egész magyar egészségügynek sem sikerült.
A további történet a stafétát átvevôk felelôssége.
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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2012-ben:

Miért nem vonzó a pálya?
„Nem az a kérdés, hogy gyermekorvos
vagy háziorvos végezze-e a gyermekek alapellátását, hanem az, hogy miért magas a házi gyermekorvosok kö
rében a pályaelhagyók száma.” – ez
volt a Stratégiai Szövetség a Gyermekgyógyászatért nevû európai szervezet
júniusi, prágai értekezletének egyik fô
témája.
Magyarországon sincs utánpótlás, itt sem
tülekednek a praxisért a harmincasok,
negyvenesek, de nálunk nem elhagyják a
pályát, hanem be sem teszik oda a lábukat.
A végeredmény szempontjából egyébként
mindegy, hogy elmennek vagy nem jönnek,
a lényeg, hogy nincs az öregedô házigyermekorvos-gárdának utánpótlása. Nem
vonzó a házi gyermekorvosi egzisztencia.
Többnyire általános, európai gondok miatt,
amit azonban meghatározóan tetéz egy
„hungaricum”: a bevétel messze nem elég
arra, hogy abból a praxisvételre felvett
szülôi vagy baráti kölcsön részleteire is teljen.
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Mibôl?
Ma a legkisebb praxis is drága egy eddig
kórházban, szakrendelôben dolgozó gyermekorvosnak. Akinek pedig se rokona, se
boldog ismerôse nincs, akitôl egy néhány
milliós kölcsönt felvehetne, annak, minthogy elôtakarékoskodásra az elôéletében
esélye sem volt, a praxisvásárlás fel sem
merülhet. Ahhoz, hogy egy újonnan vett
praxis úgy-ahogy termôre forduljon, hos�szú évek kitartó munkájára van szükség.
És addig? Addig mi legyen? Addig mibôl
fizesse valaki a gyereknevelés meg a lakáshitel mellett még a praxisvétel részleteit is?
Nincs most lehetôség arra a külön történetre, hogy hogyan lett számunkra a
praxis vagyonértékû, és hogyan nullázódott le tömegében ez az érték, meg hogy
miért kényszerülünk mi, kvázi vállalkozó
alapellátók – bankbetét és nyugdíj hiányában – praxisaink bármi áron történô értékesítésére. Az is megérne egy misét, hogy
egy gyermekekkel foglalkozó orvos – legyen az kórházi vagy házi, sebész vagy fü
lész, kardiológus vagy gasztroenterológus,
pulmonológus vagy endokrinológus – jövedelme mindig alacsonyabb, mint a felnôttekkel foglalkozó társaiké. Hol van egy
házi gyermekorvos hálapénze, hol van nekünk üzem-egészségügyi rendelés, hol van
nekünk idôsotthoni mellékállás? Nekünk
legfeljebb az iskola van, finoman fogalmaz-

va is elgondolkodtató feladatokkal és annak megfelelô alig fizetéssel.
„Minek ide gyermekorvos?”
Lehetne ugyan ingyen is praxishoz jutni,
ha egy addig ellátatlan terület önkormányzatának eszébe jutna egy praxis létesítése.
De egy szegény falunak hogy jutna ez eszébe, amikor a háziorvost is alig bírja eltarta
ni, nemhogy gyermekorvosi rendelôt épít
sen! Ha meg egy valamivel gazdagabb
település ilyen-olyan okból mégis rászánja
magát egy új gyermekorvosi praxis meghirdetésére, az oda készülô gyermekorvosnak már a híre is ellenállást generál.
Mert a fejkvóta alapú finanszírozás mellett minden alapellátó abban érdekelt,
hogy minél több betege legyen. A gyerekekért járó magasabb pontszám a háziorvos számára is vonzóvá teszi a gyerekvállalást. Vállalta, vállalja is bátran, csecsemôtôl
serdülôig, hisz, hogy egy intézetvezetôt
idézzünk: egy gyereknek a torokgyulladáson és a hasmenésen kívül nem nagyon
van más baja, ha meg mégis, hát ott a
kórház! Még mindig elterjedt ez a vélekedés a gyermek-alapellátásról, ami pedig a
megelôzést illeti, hát a védôoltásokat is be
tudják „nyomni”. És akkor tényleg: „minek
ide a gyerekorvos?”
Következésképpen, ha egy addig gyermekorvosilag ellátatlan faluba bemerészkedik egy fiatal gyermekorvos, szinte azonnal az addig ott egyeduralkodó háziorvossal
találja magát szemben. Meg annak a szomszédfalubeli kollégáival, akik szintén óvják
a praxisukba tartozó gyereket a közelben
„sertepertélni” kezdô gyerekorvostól, félnek, hogy a szülô átviszi hozzá a gyerek
kártyáját.
A gyermekorvos többnyire a gyengébb
nemhez tartozik, ami legalább annyira fontos, mint az, hogy egy gyermekorvosnak
soha nem lesz olyan kapcsolatrendszere és
képviselôtestületi támogatottsága a faluban, mint a háziorvosnak, aki kezeli a polgármestert, a jegyzôt, a feleségüket meg
az édesanyjukat. És eddig a gyereküket is.
Származott ebbôl kára valakinek? Nem.
Felnôttek a gyerekek? Fel, ahogy felnôtt a
nagyanyjuk meg a nagyapjuk is, akiket
szintén ô, vagy az elôdje kezelt. Ha ezek
után most valami felvilágosult szülô mégis
az új, a „gyüttment” gyermekorvost választaná, hát gyorsan eljut hozzá az alig
burkolt fenyegetés, hogy megnézheti magát, ha majd maga is a „Doktor Úr”-ra
szorul. Ki meri így bevállalni a gyerekorvost,

és ki az a gyermekorvos, aki képes ilyen
körülmények között kitartani? Széllel szemben már csak azért is nehéz, mert „felnôtt”
kapcsolat nélkül a hétvége, a helyettesítés,
a szabadság is megoldhatatlan, meg aztán
a „vegyes” ügyelet egy barátságtalan környezetben még nehezebb.
Vegyesügyelet
Újabb kérdés, hogy mire tartják abban az
országban az egészséget, ahol egy központi gyermek- vagy egy elkülönült „fel
nôtt”-ügyelet megszervezése helyileg is,
központilag is megoldhatatlan feladatot
jelent, ahol egy „vegyes” ügyeletben a
„felnôttorvosnak” gyermeket, a gyermekorvosnak felnôttet is el kell látnia. Képzettség és szinte minimális gyakorlat nélkül
infarktus, diabéteszes kóma, agyvérzés az
egyik oldalon, míg a másikon a felsô és
alsó légúti megbetegedések elkülönítô diagnózisa, a csecsemôk nagy gyakorlatot
igénylô állapotdiagnózisa, a ritkább kórképek felismerése okoz napi gondot. És hagyjuk most azt is, hogy ott, ahol van központi gyermekügyelet, ott a 14–18 évesek
ügyeleti ellátásáért járó fejkvótát miért a
felnôttügyelet kapja a gyermekügyelet helyett? A helyzet rendezése annyira kézenfekvô, hogy az OEP képességeit húsz éve
meghaladja a feladat!
Nincs visszaút
Ha mindezek után valaki mégis egy kórháztól távoli területre „számûzné” magát
– és családját – néhány év után biztosan
felmerül a következô probléma: ha egyszer
önként vállalta, miért kell életfogytig tartani annak, amibôl esetleg néhány év is
elég? Régen Algériát, Nigériát vállalt be az,
aki „igazi” orvos akart lenni, aki több pénzt
akart keresni, onnan azonban vissza lehetett jönni. Volt ott is szubkultúra, szegénység, megélhetési, meg nem megélhetési
bûnözés, de volt visszaút is! Miért tárja itt
szét mindenki mindenét, amikor azt mondom, hogy ha ma valaki Szabolcsban, Zalában vagy a szerencsi kistérségben (járásban) vállal idôleges munkát, kapja meg ott
a pesti, debreceni vagy szegedi bér többszörösét, hogy legyen késôbb lehetôsége
a visszaútra, továbbállásra, vagy akár pályamódosításra! Valóban örökös számûze
tésre kell-e kényszerülnie annak a kollégának, aki kész volt a kihívásra, de növekvô
gyermekei számára egy idô után már nem
talál megfelelô iskolát, vagy a társa számára fogyott el a munka?

Fej nélkül
Ha egy gyermekorvos a körzeti munkával
kacérkodik és elég okos, akkor mások kárán, ha meg nem elég okos, a saját bôrén
szerzett tapasztalatból jön rá rövid úton az
alaptételre, arra, hogy a gyermekek alapellátása olyan terület, ami vezetés, irányítás
nélkül vegetál.
Felismeri, hogy nincs ott koncepció, ahol
a prioritásnak mondott alapellátás egyik
legfontosabb szegmensét, a 18 éven aluliakat, többféle képesítéssel is el lehet látni.
Hiába bizonyítja hazai és nemzetközi felmérések sora, hogy a gyermekek a megelôzés, a gyógyítás és a gondozás terén is
messze jobb helyen vannak a gyermekorvosnál, a vezetésnek úgy tûnik, mindegy,
hogy gyermekorvos, vagy családinak is nevezett, a gyerekekhez azonban nem igazán
értô háziorvos látja el ôket. Többnyire a
hátrányos körülmények között élô, betegségeknek fokozottan kitett gyerekek vannak a gyermekgyógyászat terén alacsonyab
ban képzett, jóval kisebb gyermekellátási
gyakorlattal és készséggel rendelkezô háziorvosra bízva. Minél szegényebb egy térség, annál nagyobb arányban.
Hiába bizonyított, mennyivel jobb gyereknek, szülônek, sôt a majdani felnôttnek
is a gyermekorvos, hogy mennyi megtakarítást hoz ez az egészségügyi költségvetés
számára, a szakmai érveket nem veszik figyelembe a döntéshozók. A háziorvosok
nem ismerik az ilyen témájú tanulmányokat, szakmai és érdekképviseleti szerveik,
tudományos szervezeteik pedig agyonhallgatják azokat. Még a gyermekgyógyászat
helyi vagy központi vezetôi, akiknek hangja elérhetne az egészségpolitika irányítóihoz, még ôk is inkább saját klinikájukkal,
osztályukkal, vagy egymással vannak elfoglalva, és nem látják át, hogy ha a gyermekalapellátásért nem állnak ki úgy, ahogy
kellene, akkor a gyermekgyógyászat egésze
sem mûködhet hatékonyan. Százszor elmondtuk már, hogy nem marad következmény nélkül, hogy míg a háziorvoslásnak
minisztériumi képviselete, saját tudományos társasága, országos intézete, önálló
kollégiumi tagozata, egyetemi tanszékei és
szakmai lapjai vannak, ezeknek a pandantjai a gyermek-alapellátásban hiányoznak!
Érzékelhetô, hogy az országos hivatalok,
kormányzati szervek vezetôi sose voltak, és
ma sincsenek tisztában azzal, hogy ahogy
cipôt a cipôboltban, úgy gyereket is gyermekorvosi rendelôben! Hiába tiltakozunk,
szervezünk, írunk és nyilatkozunk, hiába
van használható koncepciónk, javaslataink
rendre a semmibe vésznek. Mire egy regnáló miniszter a gondolatainkat magáévá
teszi, leváltják, ha meg véletlenül nem váltanák le, akkor igyekezete az elején a gaz-

dasági tárcán, a végén meg a falu jegyzôjének ellenállásán bukna el.
Ha ugyanis egy járásban/kistérségben
belátnák, hogy nem kell minden faluba
külön gyermekorvos, hogy akár 5-6 községre is elég lenne egy vagy kettô, hogy nem
az orvost kell kijárására kényszeríteni, hanem be kell hozzá vinni (akár egy közös
autóval) a gyereket, akkor biztosan kitörne
a hacacáré, hogy jó, de akkor melyik faluban legyen a központ. És a vita gyorsan
eldôlne: legegyszerûbb, ha egyikben sem!
Álmegoldások (sürgôsségi
osztály, nappali kórház)
Nem biztos, hogy valaki, aki területi munkavállaláson töri a fejét, végül azért nem
jön ki, mert mindjárt az elején megérti ezt
a hínáros helyzetet. Az olyan félmegoldás
mögött rejlô buktatókat biztos nem veszi
észre elsôre, mint amilyen például egy sürgôsségi osztály mögött rejlik. Nem látja
meg azonnal, hogy ott többnyire pontosan
azt a feladatot végzik, amit az alapellátásban, egy igazán jó alapellátásban kellene,
csak sokkal drágábban. És rejtve marad
elôtte az a házi gyermekorvosra leselkedô
veszély, hogy ha ezek az osztályok azt a
munkát végzik, amit nekünk kellene, akkor
elôször feleslegessé, utána szükségtelenné
válhatunk, a kórház átveszi, majd elveszi
tôlünk a betegek elsôdleges ellátását, a
munkát, az egzisztenciát.
Egy körzet iránt érdeklôdô fiatal ezt még
nem látja. Honnan is tudhatná, hogy ez az
út abba az irányba visz, ami ma Angliában
van, ahol a gyerek a GP-hez tartozik, de
csak elvileg, mert a szülô inkább kórházba
viszi a gyerekét, ahol mindig talál egy gyermekszakorvos-jelöltet. Angliában (vagy
Hollandiában) így mind több helyen válik
el egymástól a gyógyító és a prevenciós
orvos személye, a gyógyítás és a megelôzés
helyszíne.
A mostanában bedobott, a megszüntetett kisosztályok helyébe tervezett „nappali kórház” ötlete is hasonló irányba mutat,
függetlenül attól, hogy a nappali kórház
fából vaskarika. Ami ugyanis nappal kórházba való, az éjjel is oda való, továbbá
amit ott nappal el lehet látni, azt egy jól
mûködô, igazi gyermekorvosi központban
is el kell tudni látni. Alacsonyabb költségen!
A kihívás hiányzik?
Amikor a „miért nem jönnek?” kérdést fe
szegetjük, a humánerôforrás-tervezés nehézségei (hogyan épüljön fel a hatékony
gyermek-alapellátás, hány házi gyermekorvosra, hány szubspecialistára, mikor, hol,
mennyi új szakemberre van szüksége a közel kétmillió gyermeknek stb.) után, odatolakodik egy további kérdés: vonzó-e a

kórházi gyermekorvos szemében a területi
munka?
Rövidebb a munkahelyi elfoglaltság, szabadabb a munkabeosztás, több idô juthat
a családra, nagyobb a döntési szabadság
és a felelôsség, de azt is látják, hogy a banális kórképek, az indokolatlan orvos–beteg találkozások száma nagyon magas.
Hogy sok a „semmi” munka, az elavult jog
szabályok miatti álmunka, és számukra
tûnhet úgy, hogy kevés a „nagy” eset. Nem
feltétlenül látja egy „külsôs”, aki sem az
egyetemi évei során, sem a szakképzés alatt
nem szerezhetett valós képet a primer ellátásról, hogy mennyi és mekkora kihívást
jelentô „eset” van a rutinesetek kazlában.
Hogy mi minden történik egy körzetben!
Hogy milyen kihívást is jelent néha egy panasz megoldása, egy diagnózis, egy beteg
útjának egyengetése, vagy épp egy „eltévedt” eset kiemelése a tévutakból! Hogy
szakmai sikert okoz, ha egy fontos, de költséges védôoltással sikerül magas átoltottságot elérni, és nem pusztán a „jobbak”,
hanem minden rászoruló körében! Hogy
sikert okoz az antibiotikum-abuzus leszorítása, a felesleges hospitalizációk elkerülése, az asztmás attakok számának csökkentése, vagy ha kezdenek csepegni az
egészségnevelés eredményei!
Baj van a képzéssel
A területi ellátásról azonban csak felületes
képet szerezhet, aki képzése során csak
heteket, legfeljebb néhány hónapot töltött
körzetben. Hogy is mérhetné fel a vonzások
és taszítások mélységét, széles körét három
hónap alatt?
Mert ne feledjük: a gyermekorvosi szakvizsgához mindössze 3 hónapos területi
munkát írnak elô, és a szakvizsgajelöltek
jelentôs része még ezt sem teljesíti. Már
csak azért sem, mert a kórház, ami a képzését és fizetését vállalja, nem szívesen
enged körzeti gyakorlatra egy fiatalt, mert
ki lesz akkor a sürgôsségi osztályon és ki
fog akkor ügyelni? Azt már meg sem említjük, hogy a közel 20 éve mûködô háziorvosi okatópraxis-hálózat mellett még el sem
kezdôdött a házi gyermekorvosi oktatóhálózat kiépítése.
Nemcsak egy körzetbe belépni készülô
szorong, de magunk is gyakran elgondolkodunk: elég ismeretet ad-e a területi problémák biztonságos kezelésére a szakorvosi
vizsgához szükséges 4–5 éves képzés?
Nincs-e szükség a szubspecialitásokban
szerzett hosszabb, szélesebb körû gyakorlatra, szakvizsga után még néhány további
klinikai-kórházi évre a kellô diagnosztikai
biztonság megszerzéséhez?
Egy kórházi orvoskollektíva szélesebb
„otthonmelegítô” háta után végül is nem
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csoda, ha sok fiatal érzi magát bizonytalannak a magányos feladat ellátására. Lehet
vonzó, hogy a körzetben nincs fôorvos,
nincs felettes, de lehet ugyanúgy szorongató is egy „fônök” hiánya. Különösen, ha
a mûködésképes szakfelügyeleti rendszer
is hiányzik – úgy évtizedek óta!
Gyermekorvosi központokat!
Ezért is kell szakítani a ma atomizált ellátási hálózatával, ezért támogatjuk a közös
munkára, részmunkaidôre, a szubspecialisták könnyebb elérhetôségére, szakasszisztensek alkalmazására, tágabb körû eszközhasználatra, esetmegbeszélésre, kollektív
döntésre, helyettesítésre, központi ügyeletre jóval több lehetôséget adó gyermekorvosi központok létrehozását. Ahol több
lehetôség adódna a képzettségnek megfelelô feladatvégzésre, ahol nem függne az
orvos egzisztenciája attól, hogy elveszti
betegeit, ha uram bocsá’ hosszabb tanulmányi útra, továbbképzésre megy, vagy ne
adj’ isten betegállományba kényszerül.
Ahol nem csökkenne a bevétel, ha egy orvos jobban (és többet) dolgozik. Mert nálunk a degressziósnak nevezett, a többlet-

munkát szankcionáló, az átlagos méretû
praxisokat is sújtó finanszírozás így mû
ködik!
Egy központinak nevezett, horizontális
és vertikális értelemben is igazi csoportpraxis (ahol több házi gyermekorvos és több
részállású szubspecialista mûködik együtt),
a mainál nyitottabb elômeneteli lehetôséget is teremthetne. Ma ugyanis egy 60 éves
körzeti orvos ugyanazt végzi, mint a 30 éves
pályakezdô, a fizetésük azonban nem hogy
nem követi a klinikai-kórházi orvosok bértábla szerinti fizetésemelkedését, de a kijárásban megfáradt idôsbödô kollégák havi
jövedelme a náluk 30 évvel fiatalabb, de
még „járóképes” kollégák jövedelmét sem
éri el. És mert a praxispénz sose adott lehetôséget tisztesnek úgy-ahogy mondható
fizetésre, a nyugdíja is alacsonyabb, mint a
kórházi sorstársak – egyébként amúgy
megalázóan alacsony – nyugdíja. Ezért van
ma egy házi gyermekorvos szinte életfogytig tartó munkára kötelezve.
Ha volna...
Ha lenne gyermekorvosi központ, ha volna
valódi csoportpraxis, ha találnánk végre

megoldást a felsorolt, részben jól látható,
részben rejtett, de nagyon is tetten érhetô
gondokra, talán nem rettegne egy kórházi
orvos a körzeti pályamódosítástól. Talán
nem félne attól, hogy innen nincs tovább,
hogy innen már sehová se vezet út! Talán
adódna így arra is lehetôség, hogy német,
francia, angol vagy spanyol kollégáinkhoz
hasonlóan mi is megpróbálkozzunk egy
rövid kitérôre a londoni Great Ormond-ban,
a baltimore-i Johns Hopkins-ban, esetleg a
mi életrajzunkban is szerepelhetne egy harvardi kurzus. Vagy legalább pár hónap gyakorlati ismerkedés egy osztrák, német vagy
holland primer ellátó kolléga munkájával.
Miért nonszensz egy házi gyermekorvosnak
még mindig az, ami egy szakácsnak, egy
pénzügyi szakembernek, egy klinikai orvosnak évtizedek óta nem az?
Nincs könnyû válasz ezekre a kérdésekre. Vagy centrális akarat, vagy széles körû
szülôi (társadalmi) igény kényszerítheti csak
ki a megoldást. Ha nem lesz változás, a
kivülállók szemében továbbra is alulértékeltek maradunk. Ha maradunk!
Kádár Ferenc

Háziorvos,
gyermek háziorvos,
házi gyermekorvos?
Hogy ezek a fogalmak nem szinonimák, az nemcsak a „pórnép”, a szakhatóságok, a média számára sem
tiszta, de a kórházi zárójelentések tanúsága szerint még a gyermekosztályok vezetôi, vagy a zárójelentéseket körmölô fiatalabb kollégák elôtt sem világos. Nem evidens, hogy azokat a gyermekorvosokat, akik
a területen, a primer ellátásban dolgoznak, házi gyermekorvosnak nevezik, háziorvosnak pedig azokat
hívják, akik felnôttek ellátására képesítô háziorvosi szakvizsgát tettek. Ha ez tisztázódna a fejekben, akkor
nem utasítaná az elbocsátó üzenetek sora arra a szülôt, hogy „keresse fel gyermekével háziorvosát”.
Egyébként a „gyermek háziorvos”, ahogy a minisztériumtól a rádión, újságokon át az önkormányzatig
gyakran hívnak bennünket, (sokan még közülünk is így definiálják magukat) ugyancsak zavaros fogalom.
Hisz’ egy gyermek háziorvos – két szóban írva, elöl a gyermek, utána a házi – igaziból karon ülô, óvodás
vagy kisiskolás háziorvost jelent, ami valljuk be, elég ritka madár. És ha már a terminológiát vesézzük: a
rossz német meghatározás – Hausarzt – szó szerinti fordítása miatt nálunk elterjedt „házi” megjelölés is
dezavuálja a munkakörünket. „Házi” ugyanis lehet a nyúl, a kolbász, a köntös, a gazda, a barát vagy a
por, az orvos azonban nem!
kf
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Mutatis mutandis
Felvetôdhet a kérdés, hogy idôrôl idôre miért adunk betekintést más országok gyermekorvosi ellátórendszerének gondjaiba. Hiszen annyira eltérôek
a képzési rendszerek, más a terminológia és fôleg a finanszírozás, hogy a
hazai viszonyokra az ottani helyzetfelmérések, problémamegoldások tanulságai csak igen korlátozottan érvényesíthetôk. Bízunk azonban abban, hogy
nem haszontalan idônként körülnézni
a világban. Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük a német gyermekorvosi egyesület újságjában (bvkj Kinder- und Jugendarzt) Andreas Sprinz
által összefoglalt új gyermekgyógyászati továbbképzési modell fontosabb
elemeit.
Gyermekgyógyászati
szubspecialitások
2009 végére befejezôdött a német szakképzési, továbbképzési rendszer átalakítása. Az új továbbképzési modell az eddigi
neonatológiai és gyermekkardiológiai
szubspecialitások mellé még további hét
gyermekgyógyászati szubspecialitás és kiegészítô ráképzési igazolás megszerzésének lehetôségét teremtette meg. A praxisokban tevékenykedô gyermekorvosok 17
százaléka, míg a klinikákon dolgozó gyermekgyógyászok 34 százaléka, összességé
ben a német egyesület tagjainak 20 száza
léka rendelkezik legalább egy ráépített
szakvizsgával vagy licenccel.

A szubspecialitások helye a
gyermekorvosi ellátásban
A gyermekgyógyászati szubspecialitások
képzésének újragondolásával azok szerepét, finanszírozását is újra kell fogalmazni
mind a praxisokban, mind a klinikai szakrendeléseken. A gyermekorvosi szubspecialitások képzését, a kiegészítô továbbképzé
seket csak a házi (elsôdleges) gyermekorvosi
ellátással együtt mint egységes gyermekgyógyászati ellátórendszert lehet vizsgálni
és tervezni.
A német szakmapolitikának ahhoz,
hogy a gyermekek és ifjúkorúak ellátórendszere mûködôképes legyen, a következô
kérdésekre kell sürgôsen választ keresni:
• A jelenlegi életkori struktúra alapján hány
új gyermekorvosra lesz szükség a jövôben?
• Hány általános gyermekorvost és hány
gyermekgyógyász szubspecialistát igényel a gyermekek és a serdülôk ellátása?
• Milyen szerepet játszanak az egészségügyi rendszerben az elsôdleges ellátást
végzô általános gyermekgyógyászattal
összhangban mûködô gyermekgyógyászati szubspecialitások?
Ellátáspiramis
A gyermekek és a serdülôkorúak orvosi
ellátása Németországban is több szakterületre támaszkodik. A gyermekek háziorvosi ellátását ott is részben „általános szakorvosok”, háziorvosok végzik. A minôségi
gyermekorvosi gondozásban azonban

olyan speciális prevenciós, fejlôdésneurológiai, gyermekallergológiai, szociálpediátriai problémamegoldások és módszerek is
döntô szerepet játszanak, amelyek kizárólag a gyermekgyógyászati továbbképzések
tananyagának részét képezik. Ezért a gyermekek orvosi ellátásának minôségét elsôsorban úgy lehet javítani, a gyermekek
jogos igényeit kielégíteni, ha a jövôben az
ellátás részterületein is a gyermekorvosok
veszik át a fôszerepet.
A speciális gyermekgyógyászati ellátás
nyolc szubspecialitásra épül, kiegészítve az
olyan szakmákat átfogó jártassággal, mint
például az allergológia.
Az ambuláns szakorvosi ellátást olyan
határterületi szakmákkal és azok szubdiszciplínáival kell kiegészíteni, mint a gyermek
audiológia, ortopédia, radiológia, gyer
mekpszichiátria és pszichoterápia.
A 1. táblázat oszlopaiban a gyermekgyógyászat fejlôdése során történetileg
kialakult struktúra és a lakóhely közeli ellátás törvényben biztosított igénye egyaránt megmutatkozik. Az egyes szakterületek ellátásban elfoglalt helyének meg
határozásához az ellátáspiramis csak mint
általános modell használható. Ez a modell
az ellátás bázisának a házi gyermekorvosi/
háziorvosi ellátást, az ellátórendszer legmagasabb szintjének pedig a legmagasabban specializált szakellátást tekinti.
A felnôttellátáshoz hasonlóan, a gyermekgyógyászatra is igaz, hogy szakorvosi
ellátásokat a praxisokban és a kórházak

1. táblázat
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Forrás: BVKJ Kinder- und Jugendarzt 9/09.40.(58.) p. 601-604.

1. ábra Ellátáspiramis. A területi és a kórházi orvosok részaránya a gyermekek ambuláns ellátásában

Forrás: BVKJ Kinder- und Jugendarzt 9/09.40.(58.) p. 601-604.

ambulanciáin egyaránt végeznek. A specializált gyermekgyógyászati ellátásban a
területen és a kórházakban dolgozó orvosok különbözô arányban vesznek részt.
A szakrendeléseken dolgozó szakorvosok
többsége általános gyermekorvosként is
dolgozik. A magas progresszivitási szintû
speciális ambulanciák több régió feladatait ellátva a nagyobb klinikákra telepítve
mûködnek. (1. ábra)
A német gyermekorvosi egyesület egyik
alapvetô célja a lakóhelyközeli általános
gyermekorvosi ellátás biztosítása. Ez a stabil bázis több szempontból is elengedhetetlen feltétele egy jól mûködô ellátási pi
ramisnak, többek között azért, mert egy
gyermekgyógyászati szubspecialitásra tartozó klinikai probléma az általános gyermekgyógyászati ellátásban valamiféle elô
szûrést igényel. Nem minden fejfájás ese
tében szükséges ugyanis gyermekneuro
lógiai kivizsgálás, ugyanakkor egy súlyos,
rohamszerûen jelentkezô betegségben
szenvedô gyermeknek könnyen elérhetô
gyermek-ideggyógyászati ellátást kell biztosítani. Ez a szelekció csak stabil általános
gyermekgyógyászati alapokon valósítható
meg, mert ennek hiányában a gyermekorvosi szubspecialitások túlterhelése miatt,
azok elérhetôségében súlyos zavarok kelet
kezhetnek. A házi gyermekorvosi ellátás
biztosítása ezért éppolyan fontos, mint a
szubspecializált gyermekgyógyászati szolgáltatások kiépítése.

Fontos körülmény a tervezésben az is,
hogy a praxisokban majdnem kétszer an�nyi szubspecialista gyermekorvos tevékenykedik, mint a klinikákon. Ezzel a területen
dolgozó ambuláns szubspecialista gyermekorvosok csoportja számszerûen illeszkedik az ellátás igényeihez.
Az ellátás szerkezetérôl folytatott vitában ezt a két szempontot figyelembe kell
venni. Ha a különbözô ellátási szintek helyzetének megvitatása elmarad, akkor a betegellátás terhei alatt az egész ellátási piramis összeomolhat.
Differenciált tervezés
Az általános gyermekgyógyászat, de a speciális gyermekgyógyászat szakterületein
sem hajtják azonban végre megfelelô differenciáltsággal a terület és a kórházak
szakorvosi álláshelyeinek betöltését. Ez –
többek között – az ellátórendszer átstrukturálódását eredményezheti. Példa erre, ha
egy megüresedett házi gyermekorvosi álláshelyre olyan orvost szerzôdtetnek, aki a
továbbiakban a kórházi centrum szubspecialistájaként tevékenykedik. Így a pénz is
átkerül az általános gyermekorvosi ellátásból a speciális gyermekgyógyászati ellátásba, a betegek és a rendszerben maradó
általános gyermekorvosi praxisok hátrányára. Ez a folyamat persze fordítva is megtörténhet. Ezért csak a különbözô ellátási
szintek szükségleteinek differenciált tervezése eredményezheti azt, hogy megfelelô

számú általános gyermekorvos és gyermekgyógyász szubspecialista kerüljön egy-egy
területre. A tervezés folyamatában nemcsak az egyes gyermekgyógyászati szub
specialitások képviselôinek, hanem az
egész gyermekgyógyászat szakmai közösségének is részt kell vennie.
A szükségletek felmérésekor és a tervezésben is figyelembe kell venni, hogy a
közeljövôben a gyermekgyógyász kollégák
jelentôs része kiválik az aktív munkából,
szinte a robbanásig feszítve ezzel a praxisok
betöltésének, és az állások utódlásának
gondjait. Ezért vonzó továbbképzési lehetôségeket kell biztosítani a klinikákon és a
praxisokban dolgozó, az általános gyermekgyógyászat és a különbözô gyermekgyógyászati szubdiszciplínák terén jártasságot szerezni kívánók számára. Így lehetne
megelôzni azt, hogy a jövôben az egyes
szakterületeken szakemberhiány vagy túlkínálat jöjjön létre. A szükségletek pontosabb felmérésébe a német orvosi kamarát
és a szakmai érdekvédelmi szervezeteket is
be kell vonni.
Itt az ideje egy, a finanszírozást is magában foglaló, a szükségletekhez igazodó
tervezésnek, mert az általános gyermekorvosok és a gyermekgyógyász szubspecialisták iránti igényeket csak így lehet kielégíteni.
Az eredeti cikket Kálmán Mihály ismertette
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Veszélyben az örökség?
A genetikai kockázat, a környezet és az életmód szerepe
a betegségek kialakulásában*
Dr. Fekete György, Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Szinte mindnyájan találkoztunk már olyan
ismerôssel, baráttal, aki az évek múlásával
alig változik. Vajon mi lehet a titkuk, hogy
fiatalosak maradnak? Vajon miért nem
hagynak rajtuk olyan nyomokat az évek,
mint a többieken? Nem egy olyan személyt
is ismerünk, aki idôs kora ellenére nem beteges, jó megjelenésû, aktív. Minek köszönheti egészséges, jó állapotú öregségét,
hosszú életét? Ugyanakkor mások kifejezetten hajlamosak bizonyos betegségre,
olykor többre is. Orvosként azt is tapasztaljuk, hogy egy adott gyógyszer az egyik
beteg állapotát javítja, gyógyítja, míg a másikét nem, és ugyanígy, az egyik betegnél
mellékhatást okoz, míg a másiknál nem.
Ma már tudományosan igazolt tényként
kell elfogadnunk, hogy az egészség és a
betegség állapota összetett tényezôk adott
idôpontban meglévô együtthatásának
eredménye. Ebben a vizsgált személy genetikai adottságai (genomikai jellemzôi),
környezeti tényezôk és az életmód, a magatartás együttesen játszanak meghatározó szerepet. Hogy ez nemcsak az egészségre és a betegségre való hajlamosságra igaz,
elég a multifaktoriális meghatározottságú
emberi tehetségre gondolnunk! Johann
Sebastian Bach (1685–1750) húsz gyermeke biztosan örökölte a kiváló apa zenei
tehetségét, így kibontakozásuk genetikaigenomikai feltételei adva voltak. Ahhoz
azonban, hogy a gyermekek közül többen
az apához hasonló kiemelkedô eredményt
érjenek el a zenei pályán, a szülôi példa, jó
hangszer, a megfelelô hangszeres tanítás
(környezeti tényezôk), és a folyamatos gyakorlás, alkotás (életmód, magatartás) is
elengedhetetlenek voltak.
Minden szülô vágya, hogy gyermekei
hasonlítsanak rá, de azért mindenben legyenek lehetôleg tehetségesebbek, jobbak…! Mit tesznek e nemes cél érdekében
a szülôk?
1. Átadják gyermekeiknek genetikai állományuk, genomjuk (kromoszómáik,
génjeik) felét – reményeik szerint a jobbik felét… Ma már tudjuk, hogy mintegy
25 ezer gén kódolja az összes emberi
fehérjét.
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2. A szülôk a fogantatás pillanatától fogva
biztosítják gyermekeik számára a rájuk
jellemzô egyéni és családi környezetet:
felnôtt lényüket, jó és rossz tulajdonságaikat, szokásaikat, életmódjukat, példájukat is.
A genetikai örökség alappillér, olyan,
mint egy szilárd, jól megalapozott híd: sok
szempontból meghatározó, fontos és életre szóló indítás. Ha ez lényeges, betegséget
okozó hibától (kromoszóma-rendellenesség, kóros génmutáció, mitokondriális hiba
stb.) mentes (illetve a genetikai hiba betegségtünetet nem okoz), akkor ígéretes a
gyermek, majd késôbb a felnôtt egészséges
fejlôdése. Ez azt jelenti, hogy a szülôi génekkel átadhatjuk jó tulajdonságainkat, a
betegségektôl védô egyéni genetikai adottságainkat. Szerencsétlen a genetikai indítás, ha a szülô vagy esetleg mindkét szülô
öröklôdô betegségek kialakulásáért felelôs
génhibát ad át gyermekének, vagy valamely
megbetegedésre hajlamosító genetikai tényezôi jutnak érvényre gyermekében is.
Elgondolkodtató tény, hogy saját génállományunk valamennyi embertársunkéval
99%-ban azonos, és a gének szerkezete
egyénenként mindössze 1%-ban különbözik. A szinte felfoghatatlan változatosságot,
az egyéni külsô és belsô jegyeket mindös�sze ez az egyetlen százalék hordozza! Ezek
az eltérô szerkezeti sajátosságok a DNS
különbözô helyein nukleotid különbségek,
ún. single nucleotide polimorfizmusok,
SNP-k formájában lehetnek jelen a genomban, azonban egyes nukleotidbázis-szakaszok ismétlôdésének száma is egyénileg
különbözô lehet. Ma már azt is tudjuk,
hogy a genetikai tulajdonságok együttes
„szôttese” fontosabb, mint az egyes gének. A genetikai kutatások legújabb, ígére
tes területe a génhálózatok mûködésének,
egymásra hatásának, a gének „ki-bekap
csolásának”, expressziós változásainak ta
nulmányozása. A hálózatok mûködési sza
bályszerûségeinek egyre pontosabb meg
ismerése nemcsak az alapvetô emberi
biológiai folyamatok, hanem számos megbetegedés (daganatok, autoimmun kór
képek stb.) kialakulásának és progresszió

jának megértéséhez is új adatokat szol
gáltathat.
Amint a bevezetésben már utaltam rá,
a genetikai örökség önmagában nem meghatározó egyikünk életére vonatkozóan
sem. Az egészség és betegség vonatkozásában hajlamot határoz meg, azonban
önmagában a genomikai tényezô nem végzet! Sorsunk nem kizárólag génjeinktôl
függ! A környezeti hatások döntôen képesek befolyásolni a gének hatását, kifejezôdését (expresszióját), erôteljesebb vagy
gyengébb érvényesülését. A környezeti tényezôk módosíthatják azt is, hogy bizonyos
génekrôl történik-e transzkripció, termelôdik-e a kódolt fehérje, és ha igen, milyen
mennyiségben.
Új, kb. 15–20 éves felfedezés az, hogy
a gének mûködését nemcsak a mutációk
kialakulása, hanem az életmód is módosíthatja. E felismerésnek nagyon fontos gyakorlati jelentôsége van: ha tudjuk, hogy
valamilyen betegségre fokozott genetikai
hajlammal rendelkezünk, tudatos életmódváltoztatással segíthetünk. Szerencsés esetben megelôzhetjük, máskor enyhíthetjük,
és idôben késôbbre „tolhatjuk el” az adott
betegség tüneteinek megjelenését. Miként
a hétköznapokon állandóan autókkal teli,
nagy forgalmú híd egyes hétvégi alkalmakkor „sétáló híddá” változtatható, ugyanúgy
az alappillérnek nevezett genetikai örökség
környezeti és életmódbeli hatásokkal módosítható.
Még korántsem teljes azoknak a mechanizmusoknak a listája, amelyek külsô hatásként befolyásolhatják a gének mûkö
dését. Egyre többet tudunk azonban a
gének expresszióját módosító epigenomról,
amely egyszerû, szemléletes megfogalmazásban szinte köpenyként veszi körül a
sejtek DNS-molekuláját, és az állandó
szerkezetû DNS egyes génjeit adott idôpontban bekapcsolja, máskor kikapcsolja.
Kiderült, hogy a DNS-molekula különbözô
pontjain, valamint ennek hisztonfehérje
részében bekövetkezô epigenetikai változások, pl. a metiláció és az acetiláció, nemcsak az adott egyén sejtjeiben idéz elô
változásokat, hanem a következô generá-

* Az azonos címû elôadás a Házi Gyermekorvosok Egyesületének „Kávészünet-14” konferenciáján, 2012. május 11-én hangzott el

ciók gyermekeinél is megjelenhet. Súlyos
és hosszan tartó, krónikus környezeti hatások (dohányzás, alkoholizmus, kábítószerrel való visszaélés, extrém egyoldalú
táplálkozás stb.) a várandós anyában fejlôdô magzat genomjában is epigenetikai
változásokat hozhatnak létre, azaz szüleink,
nagyszüleink életében elôfordult jelentôs
környezeti és életmódbeli események beíródhattak, bevésôdhettek saját génjeinkbe. Természetesen ezek a hatások lehetnek
elônyösek, betegségektôl védô jellegûek is.
Mivel ma az epigenetikai mechanizmusok
negatív, több generáción keresztül ható
következményeitôl tartunk elsôsorban, biztató, hogy a káros környezeti hatás meg
szûnése után fokozatosan eltûnnek az
epigenetikai jelek is.
Jelen ismereteink szerint a környezet és
az életmód nyomai a kromoszómák karjainak végdarabjain, az ún. telomérákon is
kimutathatók, követhetôk. A 2009. évi orvosi Nobel-díjasok, Elizabeth H. Blackburn
(University of California, San Francisco),
Carol W. Greider (Johns Hopkins University,
Baltimore) és Jack W. Szostak (Harvard University, Boston) munkásságának köszönhetô, hogy az emberi kromoszómák mindegyikére jellemzô, a DNS szerkezetét a
sejtosztódás során védô, többszörösen ismétlôdô nukleotidbázis-szakaszt (TTAGGG)
tartalmazó struktúra, a teloméra élettani
és patológiai szerepét tisztázták. Valamen�nyi élôlényhez hasonlóan az emberi teloméra is biológiai óraként mûködik: a hos�szabb teloméra hosszabb élettartamot, a
rövidebb korlátozott élettartamot jelent. A
kromoszómák rövid és hosszú karjainak
végdarabjain a cipôfûzô keményebb végéhez hasonlítható, védôsapkaszerû képzôdmények a sejtosztódások folyamán kopnak,
megrövidülnek, kinél gyorsabban, kinél las
sabban. (ld. ábra) Bizonyos határok között
egy enzim, a telomeráz képes a „megtépázott”, megrövidült telomérát kijavítani.
Tartós, jelentôs stressz a telomérák korai
megrövidülését eredményezi. Ezért lehetséges, hogy egy adott telomérahosszúság
tartozhat 20 éves, de akár 70 éves emberhez is! Meggyôzô és nagyszámú vizsgálat
igazolta, hogy az aktív testmozgás is a te
loméra hosszúságát befolyásoló tényezô.
A WHO felnôttek számára heti 5 x fél óra
rendszeres mozgást javasol, más források
heti 75 perc intenzív, vagy 150 perc közepes
intenzitású mozgást tartanak ajánlatosnak.
Naponta 90 perc mozgás gyermekeknek és
serdülôknek sok más elônye mellett a te
loméráknak is biztosan jót tesz!
Számos vizsgálat szignifikánsan magasabb diabétesz, cardiovascularis betegség,
autoimmun megbetegedés és rosszindulatú daganat elôfordulást talált azoknál a

betegeknél, akiknek az azonos nemû és
korú kontrollcsoportokhoz képest teloméraméretük rövidebb és telomerázaktivitásuk alacsonyabb volt.

www.michaelwest.org

A telomérák a kromoszómák hosszú és rövid karjainak
végén helyezkednek el (fluoreszcens in situ hibridizációs /FISH/ módszerrel sárga színû pontokként láthatók)

Minden gyakorló orvos tapasztalja, hogy
a multifaktoriális meghatározottságú megbetegedések esetében milyen sokféle egyéni változatban, súlyosabb és enyhébb formában jelennek meg a tünetek. Az I.
típusú diabetes mellitus genetikai okaiként
a HLA – DQB1 (kromoszóma lokalizációja:
6p21.32), a DRB1, és még húsznál több ma
ismert gént tartunk számon, azonban a
genomikai kockázati tényezôk mellett az
életmód, a táplálkozás egyéni jellegzetességei is meghatározóak. Hasonló példa az
asthma bronchiale, amelynek klinikai megjelenési formái nemcsak a nagyszámú ma
ismert génhez (PTGDR (prostaglandin D2
receptor), IRAK3 (interleukin-1-receptorassociated kinase M), HNMT (histamine
N- metyltransferase), ADRB2 (beta-2-adrenegric receptor), hanem környezeti faktorokhoz is kötöttek.
Az eddigiekben sok szó esett azokról a
lehetôségekrôl, amelyek a szülôk és a gyermekek genetikai állományát, genomját ve
szélyeztetik. Melyek azok a környezeti, az
életmóddal kapcsolatos hatások, amelyek
ténylegesen megszabhatják, vajon veszélyben van-e a genetikai örökség?
Gyermekorvosként legfontosabbnak tartom a szülôk példamutatását, életvezetésük, életmódjuk pozitív vagy negatív vonásait. A pozitív hatású tényezôk az alábbiak:
• szeretet, gondoskodás
• az otthon biztonsága, melegsége
• védelem
• egészséges életmód: a test, a szellem,
a lélek egysége
Pozitív minták lehetnek a gyermek számára:
• a viselkedés, táplálkozás
• az idôbeosztás, mozgás/sport

• a stresszkezelés módszerei
• jó szenvedélyek
• a mindennapi örömök felismerése,
élvezete
• a szépség észrevétele, apró dolgokban
is
• a családélmény
• közösségi élmények
• az önkéntes segítés öröme
• ízléses öltözködés
és még sok minden más…
Az új, korszerû orvosi szemlélet, az ún.
rendszer szemléletû orvostudomány az
egészséges és beteg személyeket genomikai, környezeti és életmódjuk által meg
határozott egységben értékeli, vizsgálja.
Részletes anamnézisfelvétellel, célzott la
boratóriumi vizsgálatokkal adatokat szerez
mindazokról az összetett biokémiai, élettani és környezeti interakciókról, amelyek
fenntartják a szervezetet. Egyéni, személyre szabott gyógyszeres kezeléssel, életmódváltoztatással igyekszik helyreállítani a szervezet megbomlott egyensúlyi állapotait.
A világ számos országában „Systems medicine”, „Preventive, Predictive, Personalized, Participatory Health (PPPPH) system”
néven egyetemi intézmények mûködnek,
amelyek a legújabb genomikai, epidemiológiai, bioinformatikai módszerek felhasz
nálásával a betegségek korai felismeré
sének, szûrésének, és még tünetmentes
állapotban történô diagnosztikájának kidol
gozásán és eredményes gyógyításán munkálkodnak. Magam ennek az új orvostudományi irányzatnak a „négy E = Egészség
megôrzés, Elôrejelzô (prediktív) diagnosztika, megElôzés, Egyéni kezelés” magyar
elnevezést találtam ki.
Visszatérve a tanulmány címére: Valóban
veszélyben van a gyermekeink számára
átadható egészség – orientált örökség?
A válasz a szülôi tudatos életmódon múlik.
A legfontosabb, amit a gyermekeinkért
tehetünk, a pozitív, jó szülôi példa, a jó
minta.
Rengeteg körülmény nehezíti, hogy ezek
a jó hatások a szülôkben érvényesüljenek
és továbbadhatók legyenek. Minden családban folyamatosan kell dolgozni értük,
megvalósításukhoz erôs motiváció szük
séges. Siker akkor érhetô el, ha a fô moti
váció gyermekünk, gyermekeink egész
sége!
Ha tudatosan változtatom jó irányba a
napjaimat, saját egészségemért is sokat
teszek!
Ha a jó, pozitív dolgokat együtt csinálom
gyermekemmel kicsi korától kezdve, szokásává lesz, nem felnôttként kell nehezebben változnia!
Ha ez sikerül, talán még sincsen veszélyben a genetikai örökség!
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Kilenc műtő áll rendelkezésre
Az Angliában dolgozó dr. Rákóczy
György gyermeksebésszel „Mindennapi gyermeksebészet” címû könyvének
megjelenése alkalmából beszélgettünk.
Hogy kerültél Manchesterbe?
2005 óta dolgozom ott. 79-ben végeztem
a SOTE-n, az elsô, László kórházi éveket
Keleti György professzor védô szárnyai
alatt töltöttem. A sebészeti szakvizsga
megszerzése utáni „elôéletem” döntô részét, 15 évet a budapesti I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyermeksebészetén
töltöttem, Verebély professzor mellett tanultam, gyermeksebész, majd mellkassebész szakvizsgát tettem. Mielôtt 2002-ben
világnak indultam több helyen is dolgoztam rövidebb ideig: a Heim Pálban, délpesten, a SE Mellkassebészeti Tanszékén,
az Arab Emirátusokban. Miután az Országos Traumatológiai Intézetben baleseti
sebészeti tapasztalatot is szereztem, három
évig sebészkedtem Hollandiában. Talán
szokatlanul hangzik, de nem elsôsorban a
pénz, sokkal inkább a tapasztalatszerzés
motivált, amikor 2005-ben Manchesterbe
jelentkeztem, ahová több irányban képzett
gyereksebészt kerestek.
Hol dolgozol ott?
A régi és patinás nevû pendlebury-i Royal
Hospital for Sick Children-be kerültem,
aminek magyar vonatkozású nevezetessége, hogy itt dolgozott valaha Schöpf-Mérey
is, akit az elsô magyar gyermeksebésznek
tartunk. Három évvel ezelôtt egy gyönyörû
új kórházba, a Royal Manchester Children’s
Hospital-ba költöztünk, ide vonták össze a
város addigi három különbözô gyermekkórházát az ott mûködô gyermeksebészetekkel együtt. Ez Anglia és egyben Európa
legnagyobb gyermekkórháza; nagyobb és
forgalmasabb, mint mondjuk a Great Ormond Street Hospital Londonban, de nem
annyira neves. A négy és fél milliós város
egyetlen modern gyermeksebészeti centrumaként kialakított osztály lehetôségei a
korábbiakhoz viszonyítva jelentôsen bôvültek, szervezettsége jóval magasabb a korábban egymással is konkuráló „szomszéd
várakénál”.
Beosztásod?
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Az osztály kilenc konzultánsának, vezetô
beosztású, de egyenrangú sebészeinek

egyike vagyok, a ranglétrán ez körülbelül
az osztályvezetônek felel meg. Van természetesen az osztálynak egy adminisztratív
vezetôje is, mi, hogy úgy mondjam, a gyermeksebészet egy-egy részterületéért felelünk. Szakmai döntéseket önállóan hozunk
és a felelôsséget is egy személyben viseljük.
Én az újszülött-sebészeti vezetô konzultáns
vagyok, de tagja vagyok a mellkassebészeti és a végbélsebészeti csoportnak is.

gyakorlatot ír elô, így a képzés 6–8 évig is
eltarthat, attól függôen, hogy ki mennyi
idô alatt szerzi meg elôírt mûtéti gyakorlatát. Nem mindegy tehát, hogy egy szakorvosjelölt hölgy – nálunk a registrarok mintegy 30 százaléka nô – hány gyermekszülést
vállal. A Manchester–Liverpool oktatási
egységben egyébként mindenki köteles két
évet a másik városban eltölteni.
Hogy érzed ott magadat?

Milyen az osztály munkarendje?
A felvétel folyamatos. A beteget a rezidens
vagy a már szakvizsgajelölt registrar vizsgálja meg és veszi fel, aki köteles döntéseirôl a konzultánst, ha épp én vagyok az
ügyeletes, akkor engem, tájékoztatni.
A konzultánsok 24 órás készenlétben váltják egymást, de ez nem jelent folyamatos
bentlétet. Az alacsonyabb beosztásban
lévôk a délelôtti, délutáni vagy az esti mû
szakba vannak beosztva. A beteg sorsáért
az a konzultáns felel, aki a felvételekor
ügyelt, egészen addig, míg nem adta haza,
vagy nem adta át valaki másnak. Az egy
szerûbb eseteket a szakorvosjelölt önállóan
megoperálhatja, komplikált eljárásokat
azonban csak a konzultáns felügyelete
mellett végezhet. Egy nyelôcsô- vagy egy
anusatréziát például csak azzal a konzultánssal együtt operálhat, aki az adott elváltozás megoldásában nagyobb jártassággal rendelkezik. Minden registrarnak van
a konzultánsok közül egy tutora, aki a szakorvosjelölt képzéséért felel.
Az égési sérülteket ellátó mûtôvel
együtt a délelôtti és délutáni mûszakban
kilenc, az estiben négy mûtô mûködik folyamatosan, éjjel azonban csak egy vagy
kettô áll állandó készenlétben. Egyedül
szívmûtétet nem végzünk, ôket a liverpooli központ látja el.
Mi Angliában a szakorvosképzés
menete?
Az ötéves egyetemi képzés után kétéves
„residency” következik, ez alatt a frissen
diplomázott orvos 3–6 hónapos váltásokban különbözô osztályokon teljesíti az
elôírt szakmai gyakorlatot. Ezután lehet
jelentkezni szakorvosképzésre. A gyermeksebészet önálló curriculum, nincs szükség
hozzá elôzetes sebészeti szakvizsgára. Az
angliai szakvizsga-követelmény a hazainál
nagyobb számú és szélesebb körû mûtéti

Bizonyos értelemben jól, bizonyos értelemben rosszul…
?
Jó érzés, hogy az ember jövedelme nem a
beteg nagylelkûségétôl függ, hogy a hivatalos fizetés többszöröse az otthoninak de
magasak a lakhatási és fôleg a gyerekek
oktatás költségei. Egy ilyen nagy, egyetemi
hátterû kórházban több kutatásra is lehetôség nyílik és nekem nagy öröm, hogy
az elmúlt évek folyamán több magyar orvos, neonatológus, sebész töltött hosszabb
rövidebb idôt itt. Cserni Tamással, a könyv
másik szerzôjével is így kezdôdött a munkakapcsolatunk.
Otthonos vagyok már az angol orvosi,
kórházi eljárásrendben, az itt élô arab, indiai vagy pakisztáni szubpopuláció angolját
is jól értem már, bár a nyelvtanulás nekünk,
„késôn jövôknek”, életre szóló folyamat.
A különbözô országokból származó munkatársaimmal is jó a munkakapcsolatom,
ez talán a szokottnál nagyobb nyíltságomnak, rugalmas hozzáállásomnak is köszönhetô. Nagyon hiányzik viszont az évtizedek
során otthon kialakult kapcsolati tôke, a
barátságok sora, a hazai értelemben vett
barát, a társasági élet. Az itt nincs, az nagyon otthon maradt, Magyarországon.
Érdekes, hogy ez nemcsak nekünk, hanem
a gyerekeimnek is mennyire hiányzik. Nem
egyedi probléma ez, ahogy tudom, a kinti
magyarok jó része szenved ettôl. Talán azzal van összefüggésben, hogy amíg az itt
élô indiaiak vagy lengyelek saját közössége
ket alkotnak, jobban összetartanak, a ma
gyarok inkább elkülönülten élik életüket,
feltehetôen a gyorsabb integrálódás reményében.
Köszönjük a beszélgetést!
K.F.

MINDENNAPI GYERMEKSEBÉSZET
A kézikönyv azoknak készült, akik munkájuk során olyan
gyermekekkel találkoznak, akiknek sebészeti betegségük lehet. A könyvben a gyakrabban elôforduló gyermeksebészeti
kórképeket ismertetjük. Nem volt célunk a gyermeksebészet
határterületeinek széles körû tárgyalása, a csonttörések kezelését például a traumatológia tárgykörébe tartozónak gondoljuk. A gyermeksebészet történeti vonatkozásai sem szerepelnek teljes mélységükben, nem azért, mert nem tartjuk
fontosnak, hanem mert a történeti vonatkozások után érdeklôdôk könnyen találhatnak részletesebb forrásokat máshol.
Igyekeztünk közérthetô, szakmai kifejezésekkel nem túlzsúfolt
nyelvezetet használni, a betegségek tárgyalása pragmatikus,
nem veszik el a részletekben. A teljesség igénye nélkül arra
törekedtünk, hogy könnyen áttekinthetô formában, röviden,
gyakorlati szempontok hangsúlyozásával foglaljuk össze a
tudnivalókat.
Könyvünk hiányt pótló, mivel több évtizede nem jelent
meg hasonló volumenû gyermeksebészeti kézikönyv magyarul. Az olvasó gyakran találkozik majd egy kórkép különbözô
kezelési lehetôségeivel: nem azért, hogy ütköztessük a különbözô nézeteket, hanem hogy egymás mellé helyezve ôket
megismertessük a napjainkban is dinamikusan változó gyermeksebészetet. Meghatározó törekvésünk az volt, hogy segítsük az ismeretek könnyebb elsajátítását, szolgáljuk a gyermeksebészet további fejlôdését, a betegellátás színvonalának
javulását.
A szerzôk
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Miért több a pertussis?
A New England Journal of Medicine 2012.
augusztusi számában J. D. Cherry foglalkozik az Egyesült Államokban észlelt új
megbetegedési hullámmal, amely az utóbbi ötven év legnagyobb pertussisjárványának ígérkezik. A szerzô arra keresi a választ,
hogy mi az oka annak, hogy azokban az
országokban, amelyekben elvileg a lakosság nagy része pertussis ellen oltott, ez a
védôoltással megelôzhetô betegség ismételten okoz tömeges megbetegedést. Az
utóbbi fél évszázadban számos kétely merült fel a DTP vakcina biztonságosságával
kapcsolatban, ami új, biztonságosabbnak
ítélt – acelluláris – vakcina megjelenéséhez
vezetett. A vakcináció elôtti idôkben minden 2–5 évben hatalmas szamárköhögésjárványok alakultak ki. A védôoltás bevezetése után a negyvenes évek elejének
157/100 000-s megbetegedési rátája
1973-ra már kevesebb mint 1/100 000-re
csökkent. Ennek ellenére ciklikus járványok
továbbra is megjelentek, amelynek oka,
hogy szemben például a kanyaróval, sem
a betegség átvészelése, sem a védôoltás
nem jár élethosszig tartó immunitással.
A Bordetella pertussis továbbra is kering a
népességben, ezt mutatja, hogy 1982 óta
a szamárköhögés incidenciája ismét nô.
2005-ben és 2010-ben már nagyobb járványok is kialakultak, és ez várható 2012ben is. Az epidemiológiai adatok pontosságát két tényezô befolyásolja. Egyrészt az,
hogy minél kiterjedtebb és alaposabb a
„surveillance” program, annál magasabb
lesz a talált incidencia, másrészt hogy
mennyire pontos a B. pertussis okozta infekciók diagnózisa.
Egy korábbi vizsgálat szerint a köhögési panaszokkal jelentkezô kamaszok és
felnôttek 13–20%-a szenvedett szamárköhögésben. Egy másik vizsgálatban a per
tussis toxin elleni antitest jelenlétét vizsgálták, és a népesség 1–6%-ában mutattak
ki friss infekciót. Két újabb, prospektív, de
nem teljesen megbízható felmérés a tiné
dzserek és felnôttek körében 500/100 000,
illetve 370/100 000 megbetegedésrôl szá-

molt be, és annak ellenére, hogy a vizsgálatok nem járványos idôszakban történtek,
évi nyolcszázezer–egymillió új megbetegedést valószínûsítettek.
Mi az oka az újra emelkedô incidenciának? Biztosan szerepet játszik az, hogy
sokkal jobban tudatában vagyunk a betegségnek. A régi és az új vakcinával kapcsolatban cikkek százai jelentek meg, az orvosok, az egészségügyi személyzet, de a
laikusok, szülôk is hamarabb gondolnak
köhögés esetén pertussisra, és így nô a
bejelentett megbetegedések száma. A pertussis diagnosztikája is pontosabbá vált,
hiszen a tenyésztést felváltotta a PCR technikával történô kimutatás. Amennyiben a
szerológiai tesztek rutinszerûvé válnak,
várható, hogy felnôtteknél is egyre maga
sabbnak találják majd a betegség incidenciáját.
Úgy tûnik azonban, hogy igaz az is,
hogy az új, acelluláris DTaP vakcina kevésbé hatásos, mint a régi DTP védôoltás. Öt
prospektív vizsgálat is egyértelmûen kimutatta ezt a tényt. A legújabb, a New England Journal of Medicine szeptemberi számában közölt, Kaliforniából származó
vizsgálat arra a következtetésre jutott,
hogy az ötödik DTaP oltás beadása után
évente 42%-kal nô a szamárköhögés kialakulásának esélye, vagyis 5 éven belül az
oltás kiváltotta védelem megszûnik.
A Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) 2012. júliusi adatai sze
rint Washington államban 2012 közepéig
2520 új esetet észleltek (incidencia:
37,5/100 000), amely 1300%-os növekedés 2011-azonos idôszakához képest, és
a legmagasabb arány a negyvenes évek
óta. A megbetegedések legnagyobb része
az egy év alatti csecsemôknél és a 10 éveseknél fordult elô, de magas volt a megbetegedések aránya a 13–14 évesek között
is, akik pedig már részesültek revakcinációban. Mindez a védôoltás hatékonyságának csökkenésére utal.
Végül figyelembe kell venni a lakosságban keringô Bordetella pertussis törzsek

genetikai módosulását. Tudjuk, hogy az
elmúlt évtizedekben három B. pertussis
antigén is megváltozott, a pertussis toxin,
a pertactin és a fimbriae antigénjei. A fimbriae antigén szerkezetének a vakcináció
kapcsán való változását már 50 évvel ezelôtt is kimutatták, ez is oka lehet a védôoltás kisebb hatékonyságának. Ellentmonda
nak ennek a teóriának a dán epidemiológiai
adatok is, ahol már 15 éve csak olyan vakcinával oltanak, amely csak a pertussis
antigént tartalmazza, mégsem észlelték az
oltás hatástalanságának növekedését.
A DTaP vakcina természetesen nem hatástalan, hiszen a mostani járványok alatti
incidencia csupán huszonharmada annak,
mint amit a harmincas években észleltek.
Ennek ellenére szükség van egy jobb védô
oltásra, amelynek elôállítása sürgôs feladat.
Amíg ez megvalósul, a jelenlegi DTaP vakcinát a lehetô leghatásosabban kellene
alkalmazni. Erre késztet az az ijesztô tény
is, hogy számos szövôdmény, sôt haláleset
fordul elô fiatal, még nem immunizált csecsemôknél, akik a szamárköhögést környezetüktôl kapják el. Ezért a preventív szabályokat – pl. az újszülöttek környezetének
újraoltását, amely ajánlás már régóta létezik – szigorítani kellene. A terhes anyák
újraoltása nemcsak azt akadályozza meg,
hogy az anya esetleg megfertôzze gyermekét, de az újszülöttet élete elsô egy-két
hónapjában is védi. A többszörös terhes
anyák újraoltása azonban problémás, mert
– miután csak kombinált védôoltás áll rendelkezésre – a DTaP tetanusz komponensének öt éven belüli ismétlése súlyos lokális reakciókat okozhat. Az újszülöttek
védelmének másik módja lehetne a minél
korábban, vagyis az élet elsô három hónapjában havonta adott védôoltás.
Bár hazánkban viszonylag alacsony a
szamárköhögéses megbetegedések száma, az ÁNTSZ szerint ajánlatos a felnôttlakosság 10–15 évenkénti újraoltása, amely
nemcsak az újszülöttek, de az idôsek sok
szövôdménnyel járó megbetegedését is
megelôzi.
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Az ECDC kanyarófigyelőszolgálata jelenti
Európai surveillance-adatok
• 2012. január 1-tôl május 31-ig 3570 kanyarómegbetegedést
jelentettek 29 európai országból.
• 2011. június és 2012. május között (egy év alatt) összesen 12 594
esetet jelentettek
• Görögország, Málta, Izland, Litvánia és Szlovákia nem jelentett
eseteket.
• Franciaország, Románia, Olaszország és Spanyolország jelentette az esetek 76 százalékát.
• Az esetek 71 százalékában a nem oltottak betegedtek meg,
jelentôs részüket be kellett volna oltani az országuk oltási programja szerint.
• Az elmúlt 12 hónapban nem jelentettek halálos kimenetelû
esetet, 10 akut encephalitisrôl számoltak be.
Kanyaró – korcsoportok és oltottság szerint
• Az elmúlt 12 hónapban a legmagasabb elôfordulási arány az 1
év alattiak körében volt (26,4 eset/100 000), ezt az 1–4 éves
korosztály követi (13,4 eset/100 000)
• Oltottsági státusz az esetek 86 százalékában volt ismert (10 803).
71% (8921 fô) oltatlan volt, 11% (1372) csak egy oltást kapott,
3% (425) kettô vagy több oltást kapott, 1% (85) ismeretlen
számú oltást kapott.
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Járványok – tendenciák
•	EU-tagállamok
A kanyarójárvány csúcsa lassan véget ér. Az új esetek száma
2012-ben jelentôs csökkenést mutat 2011 és 2010-hez képest.
•	Lengyelország
	2012-ben 36 esetet jelentettek, míg az elôzô év azonos idôszakában csak 19 esetet.
	Az esetek nagy része Wroclav környéki roma populációban
fordult elô.
• Egyesült Királyság
	Az Egyesült Királyság Merseyside grófságában 301 új esetet
regisztráltak, ez a legnagyobb járvány a ’80-as évek óta.
• Ukrajna
Június 30-ig 11 231 friss esetet jelentettek 2012-ben. Az esetszám a téli idôszakhoz képest jelentôsen (egyharmadával) csökkent. Alacsony az MMR-átoltottság, az utóbbi években hiány
volt a vakcinából.
• Izrael
Nôtt az esetszám Izrael északi részén. Idén május végéig 96 új
esetet jelentettek, 2011-ben 4 eset volt ugyanebben az idôszakban, 2010-ben 14, 2009-ben 2.
Referálta: Dr. Paksy László

A korcsoport szerinti kanyarómegbetegedések aránya a 2011. június és 2012. május közötti idôszakban

http://ecdc.europa.eu/EN/HEALTHTOPICS/MEASLES/EPIDEMIOLOGICAL_DATA/Pages/annual_epidemiological_reports.aspx

Hogyan védhetjük a nehezen elérhető
társadalmi csoportokat?
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)1 munkaértekezlet
2012. szeptember 4–6, Dublin
2012. szeptember 4 és 6 között a stockholmi székhelyû Európai
Járványügyi és Betegségmegelôzési Központ munkaértekezletre
hívta az Európai Unió tagállamainak képviselôit, amelynek célja
általában a védôoltások, kiemelten pedig a kanyaró elleni vakcináció átoltottságának javítása volt azokban az országokban, ahol
az utóbbi években nem sikerült a populációs immunitáshoz szükséges átoltottsági szintet elérni. Az ülésre Dublinban került sor.
A meghívott országokat a népegészségügy, az alapellátás és a
kisebbségi szerveztek képviselték. Az ülésen a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, ezen keresztül a hazai gyermek-alapellátás képviseletében vettem részt. A népegészségügyet dr. Molnár Zsuzsanna, az Országos Epidemiológiai Központ vezetô epidemiológusa,
a kisebbségi szervezeteket pedig Aba-Horváth István, a debreceni
Cigány Önkormányzat vezetôje képviselte.
A rendezvényt az ECDC azért szervezte, mert a WHO célkitûzése
szerint 2015-re az európai régiót mentesíteni szeretnék a kanyarófertôzéstôl. A kanyarómentesítés az amerikai kontinensen 2010re megtörtént, és Ausztráliában is a befejezéshez közeledik. Az
utóbbi évben Európában is jelentôsen mérséklôdött az esetszám.
Míg 2010-ben és 2011-ben harmincezer felett volt a kanyarófertôzésben megbetegedettek száma az Európai Unió tagállamaiban, addig 2012 elsô felében ez a szám 5037. Az esetek 90%-a
öt országban (Franciaország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Egyesült Királyság) fordult elô.
Az endémiák meghatározó okának, így az európai kanyaróeradikáció fô gátjának a szakemberek azt tartják, hogy a nehezen
elérhetô társadalmi csoportok, mint például a telepi körülmények
között élô cigánylakosság, vándor életmódot folytató népesség,
bevándorlók oltása hiányos, s mivel az oltatlan lakosság csoportokban él, a betegség behurcolásakor lehetôség van az endémia
kialakulására. A szakemberek háromnapos tanácskozása azt a célt
1 Európai Járványügyi és Betegségmegelôzési Központ

szolgálta, hogy a kedvezô oltási és így járványügyi helyzetben lévô
országok megoszthassák tapasztalataikat a problémával eddig
megbirkózni nem képes országokkal, illetve utóbbiak saját nehézségeik bemutatásával együtt gondolkodásra késztessék a többi
szakembert a megoldás érdekében.
Magyarország igen kedvezô oltási és járványügyi helyzete büszkeségre adott okot. Örömmel láttuk, hogy az évtizedek óta zajló
következetes járványügyi munka, ami az országot jellemezte, európai viszonylatban is kiemelkedôen alacsony betegség-elôfordulást eredményez, hiszen 2002 óta hazánkban csak behurcolt kanyaróesetek fordultak elô.
A megbeszélésen kisebb csoportokban történt mûhelymunka
során gyûjtötték össze a résztvevôk azokat a javaslatokat, ahogyan
az eddig ebbôl a szempontból nem eléggé eredményes országok
járványügyi helyzetét javítani lehetne. A résztvevôk rangsorolták
a lehetséges beavatkozásokat. Az ECDC készül egy olyan kiadvány
szerkesztésére, amely összefoglalja a megbeszélés tapasztalatait,
javaslatot tesz az országok számára a kanyaró eredményesebb
megelôzésére.
Dr. Páll Gabriella
(Értjük, hogy a tanácskozás fókuszában a roma etnikum állt, de
súlyos torzításnak tartjuk, ha csak erre vezetjük vissza a sanyarú
európai kanyaróhelyzetet. Legalább ekkora baj a járványügyi kérdésekben a túlhajtott demokrácia és szülôi jogok fenntartása. Nem
magánügy, hogy beoltatom-e a gyerekemet kanyaró ellen. Tehát
a német, osztrák átoltottság a „bennszülöttek” rosszul értelmezett
szülôi önrendelkezésétôl legalább annyira függ (nem kötelezô a
védôoltás), mint szegény bevándorlók fegyelmezetlenségétôl és
elérhetetlenségétôl. – a Szerk.)
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Felmérés a védőoltásokról
A tavaszi WHO Védôoltási Hét programsorozata
kapcsán néhány kolléga közremûködésével kérdôívet állítottunk össze. A kérdésekre on-line, vagy
a Kávészünet-konferencián írásban lehetett válaszolni. 256 értékelhetô választ dolgoztunk fel. Az
alábbiakban az egyes kérdésekhez tartozó eredménydiagramok láthatók.

3. A fakultatív oltásokkal szembeni ellenérzést a válaszadók
73,2%-a észleli, ami 2/3 feletti, magas érték.
Van-e a szülôk részérôl Ön szerint fokozódó ellenérzés ma,
Magyarországon a fakultatív védôoltásokkal szemben?

igen
nem

1. Vajon megnyugtató-e a nemleges válaszok viszonylag magas
aránya (57,8%), vagy épp nyugtalanító azon válaszadók relatív
magas aránya (42,2%), akik szerint van fokozódó ellenérzés a
kötelezô oltásokkal szemben?
Van-e a szülôk részérôl Ön szerint fokozódó ellenérzés ma,
Magyarországon a kötelezô oltásokkal szemben?

4. Az ellenérzés okaként elsô helyen az oltások magas ára áll,
amit a szövôdményektôl való félelem, illetve az a feltételezés követ, hogy természetes úton nagyobb védettséget lehet szerezni.
Ha igen, milyen okokra vezethetô ez vissza?

igen
nem

2. Legtöbben az ellenérzés forrását a szövôdményektôl való
félelemmel azonosítják, bár dobogós az immunrendszer túlterhelésétôl való félelem és az a feltételezés, miszerint a vad kórokozóval való találkozás és az átesés a betegségen, erôsebb immunválaszt vált ki.
Ha igen, milyen okokra vezethetô ez vissza?
Válassza ki a legmegfelelôbbet!

Súlyozza az alábbiakat fontosságuk szerint:

drágák az oltások

az oltások túlterhelik
az immunrendszert
a szülő fél az oltási
szövődményektől

az oltással megelőzhető
betegségek ritkák, nem kell velük számolni...

természetes védelem (átesés a betegségen)
jobb hatásfokú védelmet nyújt

5. Érdekes lenne megtudni, hogy azok a házi gyermekorvosok,
akik nem az EPINFO ajánlásai szerint oltanak, milyen meggondolásból térnek el az ajánlástól.
Ön az EPINFO ajánlásai szerint adja
a fakultatív védôoltásokat? (Figyelem: a válászadás anonim)

igen
nem

fél a szövődményektől
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úgy véli, hogy a
úgy véli, hogy az természetes védelem úgy véli, hogy az
oltás túlterheli (átesés a betegségen) oltással megelőzhető
betegségek ritkák,
az immunrendszert
jobb hatás...
nem kell ve...

egyéb

6. A fakultatív oltásoknál kiemelkedô a pneumococcus, a kullancsencephalitis és a meningococcus elleni vakcinációs hajlam,
ezt követi a varicella, majd a sor végén a hepatitis-A elleni immunizáció.

9. Kollégáink jelentôs része ma is úgy véli – megnyugtatóan –,
hogy tôlük származik elsôsorban az oltásokkal kapcsolatos információ, sorrendben ezután a védônôk, majd nem sokkal utána az
internet következik. A tv, a más szülôkkel való véleménycsere után
csak a sor végén jönnek a háziorvosok és a szülészek.

Milyen kórokozók ellen olt fakultatív oltásokkal?
Ön szerint honnan származnak a szülôk védôoltásokkal
kapcsolatos információi?
Rangsorolja az alábbiakat (1: legkevésbé–9: leginkább)!
Egy értékelés egy válaszhoz fogadható csak el!

pneumococcus

varicella-zoster vírus

meningococcus C

rotavírus

kullancsencephalitis
vírus
hepatitis A
vírus

hepatitis B
vírus

humán papilloma
vírus

7. A válaszadók közül 3 orvos nem olt meningococcus ellen:
ôk miért nem teszik? Bô egyharmad pedig csak 1 éves korban olt:
vajon ôk miért pont ekkor teszik, elôtte miért nem?
Ön mikor oltja a miningococcus C elleni vakcina elsô adagját?

nem oltom
3 hónapos korban
1 éves korban

oltási ismertetőkből

újságokból

más szülőktől

a házi gyermekorvostól
az internetről

a televízióból

a háziorvostól

a szülész-nőgyógyásztól
a védőnőtől

10. A fakultatív oltásokkal kapcsolatban a válaszadók a tv-t
jelölték meg egy leendô sikeres oltási kampány eszközeként az
elsô helyen, ezt követi a rádió, a nyomtatott ismertetô, és csak a
végére jelölték meg az internetet. Érdekes, hogy a még meg sem
hirdetett HGYE-facebook oldalt mindezek ellenére a 3. legfontosabb eszközként értékelik a laikusok felé történô kommunikációban. Ez a HGYE informatikai fejlesztésének tekintetében mindenképpen megfontolandó!
Milyen médiumon keresztül lehetne fakultatív oltással
kapcsolatos kampányt a legsikeresebben meghirdetni
páciensei/páciensei szülei számára?
Súlyozza az alábbiakat alkalmasságuk szerint:

8. A fakultatív oltások esetében a legerôsebb ösztönzô a vakcinák árának csökkentése lenne, de sokat jelentenének az intenzívebb tájékoztatások és adott esetben az akár drámai esetekrôl
szóló híradások.
Ön szerint mivel lehetne a fakultatív oltások felvételét
páciensei/páciensei szüleinek körében?

Hírvivő

a HGYE hamarosan induló
facebook oldala
a HGYE megújult honlapja

a vakcinák árának jelentős
csökkentésével

televízió

írott promóciós
anyag a rendelőkben

Köszönjük a kérdôív kitöltôinek a válaszokat. Olvasóink véleményét, észrevételeit a hgye.honlap@hgye.hu címre várjuk!

szélesebb körű tájékoztatással
erőteljesebb orvoslátogatói
a szülők számára
az oltó orvosok számára
promócióval a rendelőkben a vakcinagyártó... drámai esetbemutatásokkal
szélesebb körű tájékoztatással
a szülők számára

rádió

egyéb

Altorjai Péter
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20ème Congrès National
3rd Annual meeting of ECPCP

European Confederation of
Confédération Européenne

LA PÉDIATRIE, HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN, ICI ET AILLEURS

Strasbourg, June 22-24, 2012

« Pediatrics, yesterday, today, tomorrow, here and elsewhere »

Júniusban Strasbourgban a francia gyermek-alapellátás kongres�szusa keretében tartotta ez évi konferenciáját az alapellátásban
dolgozó gyermekorvosok európai konföderációja (ECPCP). Az
alapszabály kemény vitát követô módosításával uniós szervezetbôl
európai szervezetté váltunk, minden olyan ország tagszervezete
beléphet a szövetségbe, amelyet az Európa Tanács (és a WHO)
európaiként ismer el. A szövetségbe tömörült 17 ország 20 szervezete jelenleg mintegy 20 000 elsôdleges ellátásban (primary
care) dolgozó gyermekorvost tömörít. Az elmúlt évek munkájában
oroszlánrészt vállaló német Elke Jaegertôl a spanyol Luis Sanches
Santos vette át az elnöki funkciót, ô a szituációs gyakorlatokkal
történô orvostovábbképzés egyik európai „atyja”. Alelnökké Gottfried Husst választották. A Svájchoz közeli kisvárosban dolgozó
német orvos korábban több közép-amerikai állam egészségügyi
rendszerének modernizációjában szerzett vezetôi gyakorlatot,
néhány hónapig még ô vezeti az Európai Gyermekgyógyászati
Akadémia (EAP) alap- és szakellátási tagozatát. Úgy tûnik, hogy
az ECPCP az általa képviselt taglétszám okán a kontinens kiemelt
jelentôségû gyermekgyógyászati szervezetévé vált, bevonásával
hozta létre az EAP és az EPA (Európai Gyermekgyógyászati Társaság) a SPA-t (Stratégiai Szövetség a Gyermekgyógyászatért). Ez
utóbbi, jelenleg még inkább csak a nevében hangzatos szervezetnek az is burkolt célja, hogy közvetítsen az egymással folyamatosan konkuráló két „nagy”, az EAP és az EPA között.
Az ECPCP rendezvényén ezúttal is kevesen képviselték a tagországokat. A felmerült javaslatok sora azonban kimerítô volt:
össze kell vetni az egyes országok alapellátásban összegyûlô rengeteg elfekvô adatát, az asztma-menedzsmentben vagy a balesetmegelôzésben elért eredményeket, fel kellene mérni a hozzáférés
egyenlôtlenségeit, a primary care-ben dolgozók jövedelmi helyzetét. Bár a dél-, és kelet-európai országok mindegyikében gond az
orvosok megfelelô szintû angoltudásának hiánya, könnyebb hoz-

záférést kell biztosítani a neten az ismert szaklapokhoz. Nemcsak
a gyermekgyógyászat vezetôinek, de a döntéshozóknak is meg
kellene ismerni azt a spanyol vizsgálatot, amely tudományos módszerrel értékelte az Amerikában és Európában ez idáig megjelent
– gyermekorvosok és vegyes praxisok gyermekellátását összehasonlító – összes felmérést. A vizsgálatok egyöntetûen ugyanarra
az eredményre jutottak, mint amire itthon mi: a gyerekek alapellátását minden tekintetben hatékonyabban végzik a gyermekorvosok! A szervezetben mind több feladatot vállaló spanyolok
felvállalták az elsôdleges ellátást végzô gyermekgyógyászok továbbképzési kurrikulumának gondozását is. Érdeklôdést váltott ki
Dominik Ewald beszámolója a Critical Incident Reporting System
németországi terjedésérôl: mind többen vesznek részt abban internetes jelentési szisztémában, amelyben a kollégák megosztják
a többiekkel napi kudarcaikat, vélt vagy valós terápiás mulasztásukat, konfliktushelyzeteiket. Érdekes, hogy a problémák döntô
része kommunikációs zavarra vagy szervezési hiányosságra volt
visszavezethetô, és csak kisebb részét okozta a szakmai ismeret
hiánya. Elgondolkodtató, hogy nem volna-e igény az anonym,
önkritikus, ôszinte és mások számára szokatlanul tanulságos „kibeszélések” tudományos igényû feldolgozására nálunk is?
A gyermek-alapellátás sajátos nemzeti és általános európai
problémáinak következô évi egyeztetésére jövô júliusban Tel-Avivban kerül sor.
Az ECPCP tudományos bizottságát elnöklô izraeli Yona Amitai
professzornak is komoly szerepe volt a konferenciánknak keretet
adó francia kongresszus színvonalas tudományos programjának
összeállításában. A neves nemzetközi elôadók referátumaiban szó
volt a francia alapellátás kifejezett antibiotikum-abúzusáról, az
otitisek korszerûtlen kezelési gyakorlatáról, a környezet genetikai
következményeirôl. A komplementer és alternatív medicináról
konkrétan nem esett szó, de nagy érdeklôdés kísérte a placeboeffektust befolyásoló tényezôket ismertetô német professzor elô
adását.
Franciaországban 2500 gyermekorvos vesz részt a közel 10
millió gyermek primer ellátásában. (Nálunk közel 1600 a 2 millióéban.) Minden évben más városban rendezik kongresszusukat,
idén úgy 500 résztvevôje volt a színes, jó hangulatú rendezvénynek.
Kádár Ferenc
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2012. november 22–24.
Danubius Hotel Flamenco (1113 Budapest, Tas vezér u. 7.)
A HGYE 17 éves munkájának legfőbb eredménye, hogy számos más országgal szemben nálunk életben maradt az elsődleges
gyermekorvosi ellátás. Vagyunk, dolgozunk, „tényezővé” váltunk. Közelgő őszi konferenciánkon nemcsak arról adunk számot,
hogy vállalt feladatainkat illetően miben voltunk eredményesek és miben nem, hanem új vezetőséget is választunk.
Nem mellékesen, szeretnénk képet kapni arról, ami saját szemmagasságunkból rosszul látható. A lövészárokból nézve ugyanis
sáncok takarják azt, ami magasabb „szempontból” már jól kivehető. Meghívott előadóinktól várjuk, hogy periszkóp módjára
közvetítsék felénk azt, amit ők látnak, ők tudnak.
• Például, hogy mi lesz más és jobb a most életre hívott, OALI-t
vagy OGYEI-t is magába olvasztó Országos Népegészségügyi
Intézettől?
Hol a kivezető út a szakfelügyelet zsákutcáiból, mit jelent
számunkra az Országos Tisztiorvosi Hivatal feladatainak
„átcsoportosítása”?
És mi újat hoz a nemrég alakult GYEMSZI fejlesztéspolitikai,
finanszírozási, vagy ellátásszervezési főosztálya?
Hogyan koordinálja majd a furcsa nevű intézet a humán
erőforrás-tervezést, a minőségfejlesztést?
• Sok hatóság, sok szempont alapján ellenőrizheti munkánkat:
a NAV, az OEP, az ÁNTSZ, a Munkaügyi Felügyelőség és
folytathatnánk a sort. Hogyan lehet felkészülni arra, hogy ki és
mit kérhet rajtunk számon?
• Önálló vagy ráépített? Kérdések a házi gyermekorvosi
szakvizsga kapcsán.

• Fontos lehet az is, hogy a gyermek-mentőorvosok csapata
a külsős szemével mutassa meg azt, amiről magunk nem
szívesen veszünk tudomást: hiányos az életmentéshez
szükséges tudásunk, eszközparkunk.
• A lövészárokból – úgy tűnik – az sem látszik mindig, hogy
ki a felelős egy oltatlan gyermek meningococcus C okozta
tragédiájáért. Hogyan vélekedik erről egy szakjogász?
• És milyen segítséget várnak tőlünk, „elkötelezett vélemény
formálóktól” az egészségnevelésnek új szerepet szánó
Eduvital program szakértői?
• Végül: legyinthetünk-e egy smartphone-ra, vagy élnünk
kell az okostelefon és az iPad nyújtotta lehetőségekkel?
Mi az, hogy e-health, vagy m-health? Sokunk számára
kezelhetetlen, a hozzáértők szerint azonban megkerülhetetlen
munkaeszköz lesz a fonendoszkóp mellé kerülő okostelefon.

Ha érdekli Önt, hogyan néznek ki ezek a kérdések a magasabb nézőpontból, jöjjön el a HGYE 18. őszi rendezvényére!
Várjuk jelentkezését:
on-line www.hgye.hu/online-jelentkezes vagy honlapról letölthető jelentkezési lap elküldésével (fax: +36 1 2380-388)

A minőség mérése
Az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) alap- és szakellá
tásért felelôs munkacsoportja 2010-ben indította el COSI nevû
projektjét Gottfried Huss vezetésével, aki egyúttal a gyermekgyógyá
szati alapellátás európai szervezeteit tömörítô ECPCP alelnöke is.
A COSI (Core Set of Indicator) projekt célja egy olyan, a gyermekgyógyászati ellátásban használható indikátor-adatbázis létrehozása, amelyben megfelelô szakmai irodalommal alátámasztott
és evidenciákkal rendelkezô, kimeneti indikátorok szerepelhetnek.
Az elmúlt két évben a háttérirodalom áttekintésén kívül a
Witten/Herdecke Egyetem segítségével elkészült a közel 1300
indikátort tartalmazó nyers adatbázis, jelenleg is tart ennek elem-

zése. Ez év szeptemberében Frankfurtban ült össze a német, spanyol, svéd és magyar összetételû néhány fôs munkacsoport, hogy
egy hétvégi workshop keretében vitassa meg a többszöri szûrés
után végül 131-re szûkült indikátorkört és a jelenleg még hiányzó
területek kapcsán felmerült kérdéseket.
A tervek szerint 2012/2013-ban az EAP- és ECPCP-tagok konszenzusértekezleten tekintik majd át a COSI adatbázisát, a teljes
anyag publikációjára és a tagállamok szintjén az oktatási vagy
egyéb célú (szakmapolitikai stb.) felhasználásra azonban csak ezt
követôen kerülhet sor.
Altorjai Péter

23

Praxisok
Gyermekorvos helyettesítést vállal: Székesfehérvár, Velence, Gárdony, Érd
környékén. Hétvégén nappali ügyeletet, számlaképesen is. Tel.: +36 20 3461-953
Dr. Valkó Péter Tamás
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
Tótkomlóson 840 kártyával rendelkezô házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt
eladó. Érdeklôdni lehet a + 36 20 561-8770 telefonon.
Fizetési könnyítéssel eladó Siklóson 1100 kártyás gyermekorvosi praxisjog.
Kitûnô asszisztencia. Gyermek-központiügyelet mûködik.
Érdeklôdni a +36 30 265-7766 telefonszámon lehet.
Hajdúböszörményben önkormányzat által megbízott nonprofit kft. Mûködtetésében
lévô gyermekorvosi praxis további mûködtetésre keres gyermekorvost, megbízásos
formában történô foglakoztatás keretében, késôbbiekben praxisátvételi lehetôséggel.
A városban 5 gyermekpraxis mûködik. Hétköznap 16.00–08.00, hétvégén 24 órás
központi ügyeleti szolgálat van. Praxislétszám: 286 fô. Elérhetôség: +36 20 275-0884
Dél-Budán 630 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó. Elérhetôség: +36 30 212-6732
Budapest belvárosi praxisom családi okok miatt eladó. Kártyaszám 570.
Kérem, keressen 18 és 20 óra között az alábbi telefonszámon : +36 20 257-2318
Budapest XVIII. ker. kertvárosi részén, jó adottságokkal rendelkezô praxis eladó.
Praxislétszám: 900 fô. Érdeklôdni a +36 30 971-5829 telefonszámon lehet,
este 19 és 20 óra között.
Váci szociális intézmény iskolaorvost keres. Bérezés megegyezés szerint.
Telefon: +36 30 419-3279; e-mail: szochaztitkarsag@gmail.com
Balatonalmádiban és tôle 5 km-re lévô faluban 700 kártyával rendelkezô házi
gyermekorvosi praxis, nyugdíjazás miatt eladó. Érdeklôdni naponta 18 óra után
lehet a +36 20 556-4644-es telefonszámon.
Nyugdíjba vonulás miatt eladnám 740 fôs gyermekorvosi praxisomat Budapest XVII.
kerületében. Csendes, családi házas környezet, jó közlekedés. Területi ellátási
kötelezettség van, az ügyeletet a Heim Pál Kórház látja el. A körzethez két óvoda és
egy kis létszámú iskola tartozik. Elérhetôség: +36 1 257-5746
Hevesben 900 fôs praxis eladó. A városban központi ügyelet mûködik, ügyelet
vállalása nem kötelezô. Helyettesítés megoldott. Költözés miatt reális áron a családi
ház is eladó. Elérhetôség: +36 30 239-9163
Soproni, kiemelkedôen jó adottságú, területi ellátási kötelezettséggel mûködô,
Semmelweis egyetemi oktató gyermekpraxis 1300 körüli kártyaszámmal eladó.
Elérhetôség: +36 30 959-5640
Budapest, III. kerületben családi házas és lakótelepi terület; korszerû, jól felszerelt
kétorvosos rendelô. 700 körüli praxislétszámmal eladó. Egymást helyettesítjük;
gyakorlott, megbízható asszisztencia, naprakész informatika; részletfizetés, heti 1-2
nap további jelenlét megbeszélés szerint lehetséges. Elérhetôség: +36 20 934-6979
Salgótarján központjában házi gyermekorvosi praxisjog és jól felszerelt, jól mûködô
gyermekorvosi rendelô együtt vagy külön-külön is eladó.
Elérhetôség: +36 20 410-1803, e-mail: rozalia.judit@freemail.hu
Kecskeméten nemrégen, többek között új nyílászárókkal és légkondicionálóval stb.
felújított, számítástechnikailag folyamatosan karbantartott, felkészült védônôkkel és
lelkiismeretes asszisztensnôvel rendelkezô 1000 fôs praxis eladó.
Elérhetôség: +36 20 975-4277

A HGYE címe:
1133 Budapest
Ipoly u. 5/E
Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: +36 1 330-0900
Fax: +36 1 238-0388
E-mail:
hgye@mail.datanet.hu
Honlap:
www.hgye.hu
Az egyesület titkára:
Fekete Éva
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M3 autópálya mellett, fürdôvárosban, központban lévô teljesen felszerelt rendelôben.
Debrecenhez és Nyíregyházához egyaránt közel van. Elérhetôség: +36 70 376-1501
Óbuda–Békásmegyeri házi gyermekorvosi praxisom eladó.
Részletes információ: személyesen. Érdeklôdni lehet a szépen rendezett, központi
rendelôben. Telefon: +36 30 381-1616 vagy rendelési idô alatt: +36 1 243-2072.
Hétfô: 14–16,30; kedd: 12–14; tanácsadás: 14–16; szerda: 14–16,30; csütörtök: 8–10,
tanácsadás: 10–12; péntek: 16–18
Nyugdíjba vonulási szándék miatt kb. 900 fôs kisvárosi praxisomat TEK-kel eladnám.
A városban egyedüli házi gyermekorvos vagyok, helyettesítés a szomszéd faluból
megoldott. Megbízható, 30 éve velem dolgozó asszisztencia, naprakész számítógépes
adminisztráció. Telefonszám: +36 27 350-002. Este 6 és 8 óra között keressen.
Nyíregyházi kertvárosban gyermekorvosi praxis rendelôvel eladó.
Praxislétszám: 760 fô. Elérhetôség: +36 30 915 7968
Budapest XI. kerületében házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 600 fô.
Elérhetôség: borjoz@gmail.com
Budapest, XIX. kerületben, túlnyomórészt Kispest kertvárosi területre esô házi
gyermekorvosi praxis haláleset miatt megüresedve sürgôsen eladó. Rugalmas fizetési
feltételekkel, a +36 20 555-324 telefonszámon személyes megbeszélés, egyeztetés
céljából keressenek bizalommal!
1200 fôs gyermekorvosi praxis Debrecenhez és Nyíregyházához egyaránt közeli
kisvárosban eladó. A rendelô barátságosan berendezett, jól felszerelt, az informatikai
rendszer naprakész. Elérhetôség: +36 30 305-0837
Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselô-testülete PÁLYÁZATOT hirdet
gyermekorvosi állás betöltésére területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.
Ellátandó feladatok: A község közigazgatási területén a gyermekorvosi körzetben
gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási
formában. Az iskola-egészségügyi feladatok ellátása is a gyermekorvos feladata.
Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, magyar állampolgárság,
büntetlen elôélet, cselekvôképesség.
A pályázónak meg kell felelnie a mûködtetési jog engedélyezési feltételeinek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, képesítését tartalmazó
oklevél hiteles másolatát (vagy az eredetit be kell mutatni), csatolni kell 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy a – pályázattal
kapcsolatban – testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e.
Szükség esetén az önkormányzat bérlakást tud biztosítani.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 19. (péntek). Az állás az elbírálást
követôen – a szükséges engedélyek birtokában – azonnal betölthetô.
A pályázatot Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, a 2254 Szentmártonkáta,
Rákóczi út 52/C címre. További felvilágosítás kérhetô a polgármestertôl személyesen
vagy a +36 20 974-0235, +36 29 462-101-es telefonszámokon.
A képviselô-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselô-testülete pályázatot ír ki Várpalota város
1. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási
formában történô ellátására. Praxislétszám: 740 fô. Elérhetôség: +36 30 815-2547
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 22.
Bôvebben: http://www.varpalota.hu/?menu=hirek&submenu=view&id=3128
Hajdúnánáson gyermekorvosi praxis áron alul eladó. Praxislétszám: 700–800 fô.
Záhony város 23 éve mûködô házi gyermekorvosi rendelôjének praxisjoga nyugdíjazás
miatt eladó. Praxislétszám: 870 fô. A központi orvosi ügyeletet külsôs cég mûködteti.
Érdeklôdni munkanapokon 17 és 18 óra között a +36 30 347-0037 telefonszámon
lehet.

A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: +36 20 944-3540, fax: +36 1 339-3704, e-mail: mediconsult.kft@chello.hu
A jogsegélyszolgálat továbbra is várja jelentkezésüket
minden pénteken 14 és 16 óra között.
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