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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2013-ban:

Egymásra utalva

Nem tett eleget jelzési kötelezettségének az a gyermekorvos, aki az év tavaszán Agár
don halálra éheztetett kisgyermeket 9 hónapos koráig ellátta. Ezt írta jelentésében az 
ombudsman. 

Természetes, hogy ha rossz bánásmód miatt meghal egy gyermek, akkor keresni 
kell a felelôsöket. Nincs vita abban, hogy a fô bûnôs a szülô. De valóban vétkese a 
gyer mekorvos, és egyedül ô azért, mert nem jelentette, hogy (az ellátási kötelezettsé
gén kívül esô gyermeknél) elmaradt a 12 hónapos szûrés? 

Nem mûködött – most sem – jól a jelzôrendszer. A védônôi szolgálat, a gyermekjó
lé ti tudta, hogy a szülôk elutasították a védônôi ellátást, az orvos nem. Nem tájékoz
tat ták ôt errôl, holott kilétének megállapítása nem jelenthetett volna gondot senkinek. 
Pedig tudnia kellett volna errôl, hisz’ az, hogy a szülôk elzárkóznak a védônôi ellátás
tól, magában is veszélyeztetettségi tényezô. Vagy legalábbis annak kellene lennie.

Meg lehetett volna védeni a kisgyereket saját szüleitôl? Különösen, hogy azok vala
mi lyen okkult okból rejtôztek az egészségügy elôl? Talán, talán… Talán nem ez lett 
vol na a végkifejlet, ha a jelzôrendszer (védônô, orvos, gyermekjóléti szolgálat stb.) nem 
or vos tagjai nemcsak hibátlanul, hanem hatékonyan adminisztrálnak.

Egy párhuzamos ombudsmani jelentésbôl derül ki az a megdöbbentô adat, hogy 
2011ben 401 család utasította el a védônôi ellátást. Elgondolkodtató, hogy a 33 leg
hátrányo sabb helyzetû kistérségben csupán 25 ilyen család volt, és találgathatunk, 
hogy ezeken a helyeken a kapcsolat volt jobb, vagy az adminisztráció volt rosszabb?  

Újra kell gondolni a rendeleti szabályozást, akár jogszabályban kell biztosítani, hogy 
a védônôi ellátásról ne lehessen lemondani, és ott, ahol nemkívánatos a védônô segít
sége, a gyermekjóléti szolgálat fokozott védelmére van szükség. És ami az agár di ügy 
kapcsán újra meg újra nyilvánvalóvá válik, az, hogy mennyire fontos a gyermekorvos, 
védônô együttmûködése. 

Nincs mese: egymásra vagyunk utalva.

TArTAloM

•   Az agárdi ügy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  2–5

•   Két házi gyermekorvos 

beszélget   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

•   Csodavárás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

•   Krízishelyzet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

•   Szimulációs medicina,

rendelôk, menekültek   .  11–13

•   Még mindig polio   .  .  .  .  .  .  .  15

•   Fájdalomterápia   .  .  .  .  .  .  .  .  16

•   Mirôl szólt

a vezetôségi?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

•   Gyanújelek –

védônôképzés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

•   Új nemzeti szûrési

program   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

•   Kérjük készpénzben!   .  .  .  .  .  19

•   Dóri Ház   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

•   Budai József halálára   .  .  .  .  23

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



2

Az agárdi ügy 

Mint ismeretes, idén áprilisban Agár
don egy súlyosan alultáplált – alig öt
kilós – másfél éves gyermekhez riasz
tották a mentôket, de a csontsovány 
kisfiút már nem tudták megmenteni. 
A gyerek szülei vál lal  ko zók, a környék
beliekkel nem ba rát koztak, Agárdon 
alig ismerték ôket. A nagyszülôk is a 
ház ban laktak, ám a négy felnôtt jelen
léte is kevés volt ahhoz, hogy észreve
gyék: a kisgyerek haldoklik. A tragédia 
kapcsán az Alapvetô Jogok Biztosa 
vizsgálatot indított. A gyermekorvos 
nem tett eleget a gyermekvédelmi tör
vényben foglalt jelzési kötelezettségé
nek – ezt állapította meg a vizsgálat.  
A jelentés kapcsán a Házi Gyermekor
vo sok Egyesülete felhívja a figyelmet 
a jel zôrendszer mûködésének általá
nos gondjaira. Ezek megoldása nélkül 
nem zárható ki a hasonló tragédiák 
is métlôdése. Az arra hivatott szervek 
vizsgálódásának eredményei mellett 
érdemes figyelembe venni mindazon 
gyermekorvosok véleményét is, akik 
tapasztalataikkal, megjegyzéseikkel 
– talán a konkrét esemény tanulságain 
is túllépve – segíthetik a jelzôrendsze
ri problémák megoldását. 

Megszólalt az alapjogi biztos

A védônô és a családgondozó eljárásában 
sem a felettes szervek, sem az alapvetô 
jogok biztosa nem talált mulasztást. A vál
lalkozóként mûködô gyermekorvos a gyer
meket annak 9 hónapos koráig ellátta, a 
vé dôoltásokat beadta neki. Az orvos ezt 
követôen kétszer – telefonon – beszélt a 
gyer mek nagyapjával, ezután a család nem 
kereste ôt. A kapcsolat megszakadását a 
gyermekorvos ugyan aggályosnak tartotta, 
de a gyermekvédelmi törvényben foglalt 
jelzési kötelezettségének nem tett eleget. 
Mulasztása sértette a gyermeknek a véde
lemhez és a gondoskodáshoz, végsô soron 
az élethez való jogát – állapította meg az 
alapjogi biztos.

Az eset rámutatott arra is, hogy a gyer
mek védelmi jelzôrendszer tagjai talál
kozhatnak olyan, számukra eddig nem 
is mert jelenségekkel, problémákkal, ame
lyek meg  oldásához ez idáig módszertani 
ajánlás sem készült. Felvethetie az orvos 
a gyermek veszélyeztetésének gyanúját, 

ha egy jó anyagi körülmények között élô 
család a társadalomtól elzárkózva kívánja 
nevelni gyermekét? Kérdéses, hogy ilyen 
esetekben kötelezhetôke a szülôk a gyer
mekvédelmi szervekkel és hatóságokkal 
való együtt mûködésre.

A biztos álláspontja szerint szükséges  
a mód szertani ajánlások körének bôvítése, 
pontosítása, a jogszabályok  felülvizsgála ta. 
Ezek hiányában ugyanis nem érvénye sül het 
maradéktalanul a gyermeket az állam és 
társadalom részérôl megilletô védelem jo
ga, ezáltal sérül a gyermek érdekeit  szol  gáló 
eljárás elve. Szabó Máté az embe ri erôfor
rások minisztere – egyebek mellett – mód
szertani útmutatók készí tését, ki egészí
tését, valamint a védônôi szolgáltatás 
igény bevételének általános, jogszabályi 
szin tû kötelezôvé tételének megfontolását 
javasolta. A házi gyermekorvos szak mai 
felügyeletét ellátó népegészségügyi intézet 
tiszti fôorvosát a gyermekorvos tevékeny
ségének vizsgálatára, az indokoltnak tar
tott intézkedések megtételére kérte.
 

a gyerMekorvosok 
véleMénye

Muzsay Géza

A HGYE alelnöke a Magyar Nemzetnek 
elmondta: A házi gyermekorvosnak, a vé
dônônek és a gyermekjóléti szolgálatnak 
kölcsönösen – írásban is – tájékoztatnia 
kell egymást egy gyermek ellátása során 
észlelt problémákról. Az ombudsman által 
leírt jelentés alapján az agárdi kisfiú eseté
ben ez valószínûleg nem történt meg ma
radéktalanul, ugyanakkor felelôsséggel 
csak az összes tény ismeretében lehet nyi
latkozni – szögezte le. El mond ta, az orvos
nak értesülnie kellett volna arról, hogy a 
szülôk nem kérik a vé dônôi szolgáltatást, 
mivel ennek fényében a gyermeknek fo
kozott felügyeletben kellett volna részesül
nie. 

Huszár András 

A közhangulat Miskolc után most a házi 
gyermekorvosok ellen fordul. (Amikor 
nincs béremelésre pénz, a hangulatkeltés 
eszközét a politika a média felhasználá

sával mindig elôveszi.) Ne hagyjunk a nya
kunkba varrni olyan dolgokat, amirôl nem 
tehetünk.

Kádár Ferenc 

Nem tudom, okkal vagy oktalanul, de egy 
házi gyermekorvost elmeszeltek. Egyedül 
ôt. A bûn, amit elkövetett, hogy vállalta a 
területén kívüli csecsemô ellátását, a jelen
tés szerint szabályszerûen oltotta is, de 
amikor 9 hónap után a szülôk többet nem 
keresték, nem tett semmit. Nem nézett 
utána, hogy miért nem keresik ôt, hogy ki 
végzi és hol a gyermek orvosi alapellátását. 
Korábban állítólag kórosat nem talált. Ha 
ez így igaz, nem biztos, hogy én mást tet
tem volna. És Ti? 

Ha egy ellátási kötelezettségen kívüli 
csecsemôt befogadtok a praxisba, sza bály
sze rûen ellátjátok, oltjátok, 9 hónapos ko
ráig kórosat nem észleltek, majd utána 
hó napokig nem jelentkezik a gyerek – a 12 
hónapos ellenôrzésre sem –, akkor biztosan 
jelentitek az ügyet a gyermekjóléti szolgá
latnak? Biztosan utánanéztek, hogy ki lát
ja el a gyereket? Biztosan megkeresitek a 
lakhely szerint illetékes vé dô nôt? Nem for
dul elô, hogy arra gondoltok, hogy a szü lôk 
már más orvost vá lasztottak, mert valami
ért elégedetlenek voltak velem, és még ha 
bánt is ez, megpróbáljátok csendben túl
tenni magatokat az eseten? Mert ha ilyen 
elôfordult veletek, és nem jelentettetek, 
ak kor jogszabálysértést kö vette tek el! 

A tanulság, hogy ha a magyar akadály
pályán állva akartok maradni, a kötele zô 
szûrések idôpontjában nézzetek utána 
min denkinek, aki a praxisotokban van!  

Az, hogy egy pesti házi gyermekorvos 
egy agárdi gyerek ellátását vállal ta, ugyan 
„alternatív”, de magában a kilo méter, 
azért valljuk be, nem olyan „gáz”, ahogy 
be állítják. Svédországban, Ausztráliában, 
sok esetben több száz kmre van az orvos, 
mégse hal bele ebbe rutinszerûen ott sen
ki! lehet bizalmi kapcsolatot alakítani Pest
rôl is, és adhat pesti orvos is jó ellátást 
Agárdra. Ha valóban és igazán azon nali 
ellátásra van szükség, egyrészt ott az agár
di háziorvos, a gárdonyi gyermekorvos, az 
oMSZ, a székesfehérvári megyei osztály, 
az ügyelet! lehetsz Te akkor is elérhetetlen, 
ha a gyermek mindössze kétszáz  méter re 
lakik a rendelôtôl, de Te éppen máshol 
vagy, rendelsz, szabin vagy, továbbkép
zésen ülsz, hétvége van, vagy éjjel. olta ni, 
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vizs gálni, pneumóniát diagnosztizálni, 
bronchitist vagy hasmenést kezelni, az oda
érkezésig (kb. 45 perc!), tanácsot adni ilyen 
távolságból is lehet. Az orvos–beteg talál
kozások döntô része a mi esetünkben nem 
igényel azonnali ellátást, órákat, akár na
po kat is várhat. Más a sürgôsségi ellátás, 
de arra ott van az oMSZ. És csak emlékez
tetlek benneteket: 2009ben Budapest III. 
kerületében is életveszélyes álla potba került 
fényevés miatt egy kisgyermek, de a fény
etetôk és a gyermekegészségügyi alapel
látás távolsága között bizonyíthatóan nem 
volt okokozati összefüggés. 

Egy dolog biztos: itt a jelzôrendszer mû
ködött rosszul, akkor is, ha paragrafus sze
rint mûködött. A jelzôrendszer tökéletlen 
mûködése azonban generális probléma.

Amúgy való igaz, hogy nincs az az isten, 
aki egy gyereket képes megvédeni a saját 
szülôjétôl!

Kálmán Mihály 

reggel óta tolulnak a gondolataim, kérdé
seim. Nemcsak azért, mert ez a sommás 
elítélés nem biztos, hogy igazságos, élet
szerû, hanem mert a történet ilyetén ala
kulása nagyon sok problémát, kérdést vet 
fel. A szóban forgó eseten túl is. Kérdéseim, 
problémáim, fé lelmeim, szorongásaim:

A hozzám leadott több mint ezer cse
csemô és gyermek életútját, szûrôvizsgálati 
megjelenését milyen eljárásrend alapján, és 
milyen gyakran, milyen módon ellenôriz
zem? Milyen apparátus, pénz és idô áll 
rendelkezésemre a megjelentek ellátása 
mellett ehhez? Mennyire tudok hatékony 
lenni a szülô és a gyermek elôkerítésében, 
a csecsemô, a gyermek állapotának meg
ítélésében, ha azok szülei különbözô okok
ból és módokon „egészségügyi illegalitás
ba” vonultak? Mekkora idôtartam után 
ébredjen fel a gyanakvásom, ha a késôi 
cse csemôkorban, kisdedkorban nem vagy 
csak ritkábban jelennek meg az esedékes 
szûrôvizsgálatokra? Mennyi idô után fogjak 
gyanút? lehet, hogy másik gyermekorvos
hoz, magánorvoshoz, rokonorvoshoz vagy 
ki tudja, milyen ellátásra viszik a gyermeket. 
ráadásul az adott esetben a fényetetés le
hetôsége nekem utoljára, vagy talán soha 
nem jutott volna eszembe. Ide nem akár
milyen elôrelátó képzelet kellett volna. 

Aztán itt van a gyermekorvos egyedüli 
elítélése. A védônôk a területi lefedettségük 
okán, a védôoltások ellenôrzésével, a láto
gatási kötelezettségükkel jobb helyzetben 
vannak a szülôi illegalitás idôbeni felfede
zésében, mint a szabad orvosválasztás elô
nyével és hátrányaival megáldott gyermek
orvosok. Most az ombudsmani jelentés 

lát ványosan bizonyítja, hogy mûködjön itt 
akármilyen jelzôrendszer, szolgáltatási lista, 
végül mégiscsak az orvos az egyedüli fele
lôs. Most nem másokat akarok belerántani 
a közös felelôsségbe, de hát, ha a valóságos 
és életszerû gyakorlatra gondolunk, akkor 
mégiscsak furcsa az egyedüli pellengérre 
állítás. 

Aztán hol van a szülôi felelôsség? Ho
gyan lehet a szûrôvizsgálati és védôoltási 
pontos megjelenést a szülôktôl megkövetel
ni, amikor semmi szankcionálási lehetôsé
günk nincs? Ha meg minden szû rô vizs gálati 
elmaradást jelentenénk, meg nézhet né ma
gát a sok utánajárás miatt a gyermekvédel
mi szolgálat.

Milyen jó is lenne, ha a rendôrség (aki a 
bûn megelôzésre és üldözésére szakosodott) 
mindig elôbb érne a helyszínre, mint a betö
rô, vagy még idôben le tudná fogni a le sújtó 
gyilkos kezét. Mi, gyermekorvosok a rossz 
szándékú embereket csak „mellék ál lás ban” 
ellenôrizzük, derítjük fel, a fô hi va tásunk 
még iscsak a gyógyítás.

Az ügy megítélése és végkifejlete szem
pontjából irreleváns, hogy a gyermek és a 
gyermekorvos milyen távolságban volt egy
mástól, a rejtôzködô, „egészségügyi illega
litásba” vonult család ezt a szörnyûséget 
megtehette volna akár 500 méterre a ren
delôtôl is. Ne foglalkozzunk a távolsággal. 
Vagy, ha min denképpen akkor mondjuk, 
hogy 30 km, vagy 18,5 km? De egyáltalán, 
hol lehet a méterre kiszabott kártya elfo
gadási határ? Meg aztán ez a távolság az 
elsô kártyaleadás után sokszor, és számunk
ra sokáig észrevétlenül változhat.

Végül még mielôtt valaki is a mundér 
elvte len védelmét olvasná a fejemre, lehet, 
hogy a kolléga valóban lehetett volna gya
nak vóbb, körültekintôbb, de az biztos, 
hogy nem csak egyedül ô. A „cselt” a szü
lôk ré szérôl még sokan ugyanígy, vagy 
majd nem ugyanígy bevennénk, bevettük 
vol na. Ezért lenne jó az ügy apró részleteit 
is megismerni, hogy fel tudjuk hívni a kol
légák fi gyelmét a leselkedô veszélyekre, és 
megfelelô eljárásrendi szabályokat tudjunk 
kidolgozni a hasonló tragédiák megelôzé
sére.  

Most befejezem a füstölgést és holnap 
sürgôsen átnézem az összes régebben 
 látott csecsemôk és kisdedek listáját, és az
tán… nem tudom, mit csinálok. Talán be
szé lek a védônôkkel. remélem, hogy egyet
len r ossz szándékú szülôt sem találunk a 
renitensek között.

Fehér Béla

Van talán még idô a 2014es Kávészünet 
konferenciáig, hogy elôkészítsünk egy ke

rekasztalbeszélgetést az ombudsman hi
vatala, a gyermekvédelem és uram bocsá’ 
a védônôk részvételével. De vane értelme 
egy ilyen beszélgetésnek, együtt gondol
kodásnak?

Azon a véleményen vagyok, hogy a szü
lôi felelôsség irányába kellene minden jog
szabálynak, és egyáltalán a közgondol
kodásnak az ilyen és hasonló esetekben 
el mozdulni. Egyébiránt meg nem ismerjük 
az összes körülményt, csak a bulvárosított 
változatot. Nekünk, orvosoknak nagy hát
rányunk, hogy vállalkozóként egyedül va
gyunk, és felelünk saját „vagyonunkkal” 
minden, a praxisban történt eseményért, 
míg a védônôk és gyermekvédôk egy meg
lehetôsen nagy bürokratikus apparátussal 
vannak megáldva, de megvédve is, aminek 
az ombudsman nem fog nekimenni, még 
akkor sem, ha nem jól mû köd nek. Addig 
is, bár ezzel nem biztos, hogy sokan egyet
értenek, tömeges bejelentéssel kellene élni 
a gyermekjólét felé minden „gyanús” ügy
ben, félretéve a jóindulatú gondolkodásun
kat. Vajon mit lépne akkor a hivatal? 

Nemes Katalin

Szerintem a gyermekorvos nem lehet fe
lelôs, hiszen a védônônek kellett volna az 
orvos figyelmét felhívni. A gyermekorvos
nak nincs lehetôsége havi szinten elle n ôriz
ni a csecsemôket, ha nem jelennek meg a 
ta nácsadáson. A tanácsadásra hívás a vé
dônô kötelessége. Sajnos a régen jól mû
ködô kapcsolat már nem létezik.

Papp Béla

Egyetértek azzal, hogy védeni kell a mundér 
becsületét, de csak az elvek szintjén!  
A konk rét esetben bizony vannak felelôsök 
– a gyermekorvos mellé rendelt védônôi és 
gyermekvédelmi szolgálatokra is gondolok, 
magam részérôl a kártyát befogadó orvos 
elsôdlegessége mellett vagyok – azonban 
a szakmai, társadalmi szupremácia mellé  
a felelôsség szupremáciája is társul, itt most 
hátrányára. Egy biztos, rengeteg a párhu
zamosság ahol a másikra várunk, és hárí
tunk. A most ismét felszínre került jobbító 
javaslatokat el kellene fogadni.

Benedek László 

Egy közeli településen van egy család. Min
denki foglalkozott már a gyerekkel, ehhez 
képest egyetlen védôoltást sem kapott, az 
egészségüggyel a család nem tart kapcso
latot. Na, ha valami baja lesz, ki, és mit nem 
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tett meg? Mi leszünk a bû nösök, gyermek
gyógyászok? Be sem lehet jutni a házukba. 
Azt sem tudjuk, élneke vagy halnak? 
rendôri erôvel kell behatolni? Milyen jog
szabálymódosítás fogja ezt majd lehetôvé 
tenni? Nehezen átvágható a csomó… 

Király Balázs 

Szörnyû, hogy az a kicsi meghalhatott. De 
ehhez semmi köze nincs a házi gyermek
orvosnak! Nem szabad ennek az esetnek 
a kapcsán sem a távolságot felhozni, sem 
az alternatív medicinát. Ezt az esetet bár
melyikünk benyelhette volna, és sajnos 
még be is nyelheti. Az már habitusfüggô, 
hogy ilyen esetben melyikünk hogy számol 
el az önmarcangoló kérdésekkel, hogy mit 
tehettem volna… Az biztos, hogy nekem 
nem adott volna belsô lelki felmentést, 
hogy egy hivatalos levelet elküldök a jelzô
rendszer felé. Aztán hátradôlök, hogy jöj
jön, aminek jönnie kell. 

Csak képzeljük el: Megcsörren a jelzô
rendszer! Egy kisbabát nem hoztak el a 12 
hónapos státuszra! Kimegy a TEK, vagy 
mi cso da? Történt volna bármi? Két ôrült, 
tel jes anyagi jólét mellett bármit meg tu
dott volna tenni, ha fénnyel akarja a gyer
mekét táplálni. Két ôrült sajnos megölte  
a gyermekét. Ha elérem telefonon, akkor 
be vallja, hogy nem eszik a kicsi semmit, és 
rádöbbentem, hogy adjon már egy kis 
 Sinlacot vagy Sinemilt? Enyhíti a szörnyû 
é zést, ha naponta becsöngetek a kapuju
kon, a kétméteres kerítésen átkiabálok? 
Nem tudom. 

De én a többieket sem bántanám. Se  
a pos tást, se a rendôrt, se a védônôt! Biz
tos, hogy tanulunk az esetbôl, biztos, hogy 
kell foglalkoznunk ezzel a tragédiával. Sze
rintem az ôszi kongresszuson nagyon jó 
lenne egy ilyen elôadás, kerekasztalbeszél
getés a jelzôrendszer csapdáiról. De itt 
álljunk ki a kollégánk mellett, és nem azért 
mert a mundért védjük! Hanem ebben az 
esetben nincs olyan tényezô (se távolság, 
se al ternatív gyógyászat), ami a házi gyer
mekorvos felelôsségét felveti. 

Egy ilyen esetbôl csak tanulni szabad. 
Nem felelôsöket keresni. Jelen esetben a 
fele lôsök csak a hatóságoknak és a médi
ának fontosak. És a médiából, a bulvárból 
meg mi folyik át a legtöbb fejbe?: a gonosz 
házi gyermekorvos a hibás. Örülnek, hogy 
megvan a bûnbak. Pedig szerintem az om
budsman sem ezt akarta. (Naiv vagyok?) 
Talán az az üzenete a jelentésnek, hogy ez 
a jelzôrendszer nem mûködik normálisan, 
és jó lenne a gyengéit megtalálni és kijaví
tani. De a szalagcímek már sajnos nem ezt 
sugallják.

Ha a páciensem fejét a részeges apja 
kettéhasítja baltával, akkor ugyanolyan 
lelkiismereti problémát éreznék, hogy mit 
tehettem volna… És biztosan rettenetesen 
megviselne az ügy. És nem vigasztalna, 
hogy az ombudsman engem ezért nem fog 
megszidni.  

Pátri László

Elôször azt nézném meg, hogy „hol esett 
a fejsze a vízbe”. Ez a pont a védônôi gon
dozás visszautasítása. Már itt sérült a gyer
mek joga, hiszen elesett a gyermek és a 
csa lád egy szakszerû segítségnyújtástól, az 
egészségügyi gondoskodás egy lényeges 
elemétôl. olyan szabályozást tartunk szük
ségesnek, ami megakadályozza a védônôi 
gondozásból való kiesést, megfelelôen for
malizált folyamatok mellett. A hasonló tra
gédiák rendszerszerû megelôzése céljából 
hasznosnak tartunk az egészségügyi tör
vény szellemében egy gondozási szerzôdés 
megkötését, mely a védônô munkáját de  
a saját kötelezettségeit is jobban tudato
sítja a szülôkben. A területileg fix vé dô nô 
és a választott orvos nem mindig ismeri 
egymást, így a kettôjük együttmû ködése 
változó szintû területileg és személyenként 
is. Ezért szükséges olyan jelzôrendszer, ahol 
a védônô az orvos felé dokumentáltan meg 
tudja tenni a jelzést, s természetesen visz
szafelé is. Így egyetlen eset sem eshet ki a 
rendszerbôl, akkor sem, ha a szülôk elég
telen együttmûködése akadályozza az 
életkorhoz kötött feladatok  elvégzését. Egy 
ilyen rendszer késedelem nélküli dokumen
tált, naplózott jelzést küld (idô, személy 
felelôsség azonnal beazonosítható), és ké
sedelem nélküli, feedbackkel rendelkezik. 
Így nem fordulhat elô, hogy egy jelzés 
 következmény nélkül marad.

Altorjai Péter

Aggályosnak tartom, hogy az ombudsman 
véleménye szerint a házi gyermekorvos 
rovására írható a haláleset (miközben a 
vizs gálat a hatósági szinten még folyamat
ban van), mondván, hogy a jelzés elmara
dásával veszélyeztetés történt. De hol volt 
min deközben – Hobó sorait idézve – „a 
pos tás, a rendôr, a villanyszerelô, a szom
széd, a gá zos és a díjbeszedô, a handlé, a 
szó dás és a képkereskedô, a házmester,  
a fia és a kéményseprô”? (Felszarvazottak 
balla dája). Szóval, csak a házi gyermekor
vos?

Nekem is van csepeliként zuglói bete
gem, aztán van testvérpár, akik Apajon 
élnek, lent az 51es út mentén. De van 

olyan is, aki ugyan a körzetemben szüle
tett, de csak hatodik(!) orvosaként gyógyít
gathattam 15 hónapos és 19 hónapos kora 
között, majd egy óbudai kollégához kérték 
át magukat, éppen amikor kezdtem volna 
az elmaradt oltásokat pótolni, és az egyéb 
látványos prob lémákat  megoldani. Van 
olyan újszülöttem is – 2 hónaposan láttam 
utoljára –, akirôl a védônô sem tudta, hova 
költöztek, majd most pár hete kaptam meg 
messze vidékrôl a már 7 hónapos csecsemô 
kikérôjét. De vajon ez szakmai kérdés?

Továbbá egy ideje nem telik el hónap, 
hogy ne jönne a rendelôbe búcsúzni egy
egy betegem, mert a külhon várja ôket. 
Na, ott milyen státusz készül a gyerekrôl, 
és azt vajon jelentike a magyar rendszer
be? Én telefonálgatós, utánamenôs típus 
vagyok, de mi van, ha nem jelzek egy szû
rés elmaradása miatt? A gyermekvédelmi 
törvény 17. paragrafus, 2. bekezdése nem 
írja elô egyértelmûen, hogy a kötelezô 
szûrési idôpontokban való nem megjelenés 
kimeríti a jelzési kötelezettséget; ugyanak
kor ír egy érdekes mondatot: Ilyen jelzéssel 
és kez deményezéssel bármely állampolgár,  
és a gyermekek érdekeit képviselô társa
dalmi szervezet is élhet. Errôl mit gondol
tok?

A Pátri laci által említett informatikai 
jelzôrendszer jól behatárolt felelôsséggel, 
korlátokkal, konstruktív gondolat!

Hóbor Miklós

Amikor a szülô nem kérte a védônôi ellá
tást, a védônônek értesítenie kellett volna 
errôl az orvost. Sajnos a jelenlegi jogi hát
tér ilyen, ezt érzékelhettük novemberben 
a Flamencóban is a jogász elôadása kap
csán. Azt húznak ránk, amit akarnak. Az 
ügy védek kezében vagyunk. Amúgy hány
szor mondtuk már: készséggel állunk a 
jog alkotók rendelkezésére a rendeletmó
dosítások elkészítéséhez. 

Zonda Igor

Itt gyermekgyilkosság történt. A szülôk 
követték el. Pont. A szülôk elsôdleges fel
adata a gyermek testilelki épségének meg
ôrzése. Ehhez nyújtunk mi, a védônôk, a 
ta nárok, a lelkészek stb. segítséget. Ebben 
benne van a táplálás, a védelem, a gyer
mekorvoshoz való bejelentkezés, az idô
szakos vizsgálatok, az orvosi tanácsok be
tartása. Nekünk nem feladatunk – a szü lôk 
gyámjaként – ôket kérésük és akaratuk 
ellenére ellenôrizgetni. Az is a szülôk fe
lelôssége, hogy beadjae a gyógyszert vagy 
sem. Ezt is nekünk kell ellenôrizni? Ha egy 
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streptococcus angina esetén a szülô a pe
nicillinkúrát nem tartja be, és a gyerek 
glomerulonephritist kap, majd esetleg 
vese elégtelenséget, és mûvesekezelésre 
szorul egy életen át, az vajon kinek a fe
lelôssége? Vagy, ha a szülô egy JCAs gye
reket tanácsaink ellenére homeopátiával 
és méregtelenítô teákkal „gyógyít”, és a 
gyerek tolókocsiba kerül egy életre? És ha 
a leukémiás gyerek kemoterápiáját a szülô 
megtagadja, arról ki tehet? A szülô! És lesz 
büntetôjogi következménye? Nem. Hát ez 
a baj! Kíváncsi lennék, hogy az ausztriai 
Waldorf iskolában 2006ban kanyaróban 
meghaltak szülei kaptake büntetést em
berölésért? Félek, hogy nem.

Mai korunkban folyamatosan az önren
delkezést és a személyiségi jogokat hang
súlyozzák. Pedig arra is gondolnunk kelle
ne, hogy a jogokkal kötelezettségek is 
együtt járnak.

Pejtsik Petra

A jelentésben az ombudsman a védônô 
te vékenységének vizsgálatánál leírja, hogy  
a vé dônô a megfelelô jelentéseket meg
tette, és az ÁNTSZ szerint nem marasztal
ható el semmiben. A szakmai felügyelet 
leírja, hogy a családgondozó mit tett meg 
a családdal kapcsolatban, majd oda jut, 
hogy mivel az veszélyeztetô tényezôt nem 
látott, az ügyet lezárhatónak tartotta, amit 
meg is tett. Szabó Máté hozzáteszi, hogy 
a családgondozó szakmai döntésének he
lyességérôl nem foglalhat állást, az eljárás 
maga viszont helyes volt, vagyis a család
gondozó nem marasztalható el. A házi 
gyer mekorvos tevékenysége kapcsán leírja, 
hogy mi történt a gyermek 9 hónapos ko
ráig, majd pedig azt, hogy amikor a család 
nem jelentkezett az 1 éves státuszvizsgá
latra, akkor bár azt a gyermekorvos aggá
lyosnak tartot ta, nem kereste a családot, 
és nem is jel zett a gyerekjólét felé. Ez volt 
az, amikor az orvos a Gyermekvédelmi tör
vényben elôírt jelzési kötelezettségének 
nem tett eleget, ezért marasztalható el. 

A törvény nem írja elô, még csak nagy
jából sem, hogy mi tekinthetô veszélyez
tetésnek, így hát ennek megítélése véle
ményem  szerint szakmai döntés, amirôl a 
családgon dozó tekintetében (a saját mû
ködését sza bályozó törvényre hivatkozva) 
nem fog lalhatott állást az ombudsman, a 
gyer mekorvos esetében viszont ezt meg
tette. A szak mai felügyeleti szerv a gyer
mekorvos esetében szintén az ÁNTSZ, de 
ez a vizsgá lat az ombudsmani jelentés el
készültének pillanatában még nem zárult 
le. Akkor csak prejudikálták az eredmé
nyét? Egyébként a következô passzusban 

le is írja, hogy a mód szertani ajánlások ez
zel kapcsolatosan nem kielégítôek, de ettôl 
még a házi gyermekorvosról nem veszi le 
a felelôsséget. 

Összefoglalva: függetlenül attól, hogy 
történte hiba a szakemberek részérôl vagy 
nem, hogy ki az inkább felelôs, vagy ki 
nem, azt érzem, hogy a jelentés nem tel
jesen elfogulatlan a különbözô szakmák 
képviselôivel kapcsolatban. És ez független 
attól, hogy az adott kolléga milyen hozzá
állással, stílusban, szakmai háttérrel, filo
zófiával, illetve hány kilométerrôl látja el a 
beteget. Ez egy ombudsmani jelentés ré
szérôl szerintem hiba...

Erdélyi István 

A konkrét eset túlmutat a konkrét orvoson. 
A paragrafusok alapján nem bûn, hogy az 
orvos területen kívüli gyermeket látott el. 
A problémát abban látom, hogy a veszé
lyeztetettség megítélésében sok a bizony
talanság. Az ombudsman szerint a gyer
mekjóléti szolgálat nem hibázott. 

Az orvos esetében a biztos megálla
pította, hogy nem tett eleget jelentési kö
telezettségének, amikor kilenc hónapon 
 ke resztül tartó ellátás után elmaradtak a 
ta lálkozások. Az orvosnak azonban volt 
alap ja, hogy úgy ítélje meg, hogy a szülôk 
máshol kerestek ellátást. Jogi szempontból 
így nem tekintette veszélyeztetettnek a 
gyer meket, és ezért nem jelezte a gyermek
jóléti szolgálatnak az elmaradást.

Az elôzmények ismeretében (ha ismerte) 
tekinthette volna veszélyeztetettnek, illet
ve, ha nem ismerte az elôzményeket (ezt 
nem tudom), esetleg gondolhatott volna 
valamilyen problémára.

Szerintem az alapvetô probléma, hogy 
ezeket a helyzeteket nehéz megítélni. Min
dig a rosszabb forgatókönyvre kell szá
mítani. Amennyiben kétséges a szituá ció, 
jobb formálisan eleget tenni a jogszabályi 
elôírásnak, mert ez esetben is láthatjuk:  
aki eleget tett, de esetleg tévesen ítélte 
meg a helyzetet, az nem vonható felelôs
ségre.

Póta György 

Egyesületünk többször kiállt amellett, hogy 
az alapellátásban résztvevôknek egységes 
szakmai alapelvek mentén kell végezni a 
mun kájukat, ami ezen egységes elvek sze
rint felügyelhetô.

Mélységesen egyetértek a gyermekor
vos, védônô, gyermekjóléti szolgálat foko
zott együttmûködésének fontosságával. 
reméljük, minél hamarabb megvalósul az 

a fejlesztés, amely a gyermek orvosa és 
vé dô nôje közötti folyamatos kapcsolat ré
vén kiküszöböli a jelzôrendszer csatornái
nak jelenlegi mûködésében tapasztalható 
hiányosságokat. 

A napokban jelent meg az ombudsman 
egy másik vizsgálata is. Szabó Máté a te
rületi gyermekorvos és védônô elérhetôsé
gének egyenetlensége kapcsán megjegyzi, 
hogy a hátrányos helyzetû térségekben élô 
gyermekek egészséghez való joga rendsze
resen sérül azzal, hogy nem jutnak hozzá 
a gyermek egészséges fejlôdését biztosító 
védônôi, gyermekgyógyász szakorvosi el
látáshoz. Ezt is jelentsük veszélyeztetés 
címén a gyermekjóléti szolgálatnak? 

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete 
évek óta hangsúlyozza, hogy az esélyegyen
lôség érdekében az ország egész területén 
egységes gyermekalapellátó rendszert kell 
mûködtetni.

Kovács Zsuzsa 

Nagyon jó, hogy ilyen élénk eszmecsere 
ala kult ki. Sajnos mindig egy tragikus eset
nek kell bekövetkezni ahhoz, hogy kiderül
jön, a „vé dô hálón” nagy lyukak vannak. 
Egy ilyen eset kapcsán felmerül a kérdés, 
vajon megtettünke minden tôlünk tel
hetôt? Vajon teljesítjüke jel zôrendszeri 
kötelezettségeinket? Sikerülte olyan kap
csolatot kialakítani a vé dô nôkkel, gyermek
jóléti szolgálattal, hogy a veszélyeztetett 
gyermekek gondozása ne csak papírok 
küldözgetésében merüljön ki?

2012 végén a Szakmai Kollégium Gyer
mek alapellátási Tagozata és az országos 
Gyermekegészségügyi Intézet közösen 
 javasolta, hogy készüljön irányelv a gyer
mekbántalmazásról és elhanyagolásról. Az 
irány elv készítésében 20 szakember vesz 
részt, akik valamennyi érintett szakmát 
(gyer mekorvos, traumatológus, pszichiáter, 
pszichológus, igazságügyi orvos szakértô,  
védônô, szociális munkás, szociálpolitikus, 
jogász, rendôr) képviselik. Az elsô munka
verzió elkészült, amelyet már benyújtot
tunk a GYEMSZI felé. Jelenleg folyik az 
anyag felülvizsgálata, a többi érintett kol
légiumi tagozattal, illetve szakmai szerve
zettel való egyeztetése. 

reményeink szerint a jövôben kiadásra 
kerülô irányelv mind szakmailag, mind a 
jogszabályok értelmezésében támpontot 
nyújt majd a kol légáknak az agárdi ügyhöz 
hasonló nehéz problémák kezelésében.

SzerkeSztette:  
kálmán mihály, kádár Ferenc
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Két házi gyermekorvos beszélget…
–  Képzeld, kivel futottam össze a minap! Fáskertivel, tudod, azzal 

a nagyképû hólyaggal, akinek a körzete szomszédos az enyémmel.
–  Hol találkoztatok, csak nem egy betegnél?
–  Ördögöd van, Öregem! Egy néhány napos újszülöttet megyek 

éppen látogatni, és ez a Fáskerti ott búcsúzkodik, jön kifelé  
a lakásból.

–  Te otthon látogatod az újszülötteket? Kapsz ezért valamit az 
oEPtôl?

–  Viccelsz? Az elôdömnél, akitôl a körzetet vettem, ez volt a szo
kás, én sem akartam lemaradni, meg a védônôk is olyan termé
szetesnek vették, szóval így alakult.

–  De mit keresett ott Fáskerti?
–  Hát, mint kiderült, ô kezeli a család gyermekeit már régóta, bár 

lakcím szerint hozzám tartoznak. Az anyuka felhívta Fáskertit, 
hogy van egy újabb gyermek, aki kiment látogatni.

–  Még mindig nem értem. Akkor viszont Te mi a fenét ke res tél ott?
–  Hát engem meg a védônô hívott fel, akit ugyebár a szülészeti 

intézmény hivatalból értesít. Mivel neki senki sem szólt, hogy 
Fáskerti lesz a baba orvosa, engem értesített, ugyanis nekem 
területi ellátási kötelezettségem van. 

–  Hogy lenne ellátási kötelezettséged bárkivel kapcsolatban, akit 
nem jelentettek be a praxisodba?

–  Ezt hogy érted?
–  A területi ellátási kötelezettség szerintem azt jelenti, hogy ha 

megbíznak egy gyermek ellátásával az adott ellátási területrôl, 
akkor azt nem utasíthatod vissza. Na, de ha meg sem bíznak?

–  Várjál csak, nem úgy van, hogy egy újszülött megszületik, haza
adják és az én területemen lakik, automatikusan felelôssé válok 
az ellátásra?

–  Hol olvastad ezt? Ilyen alapon Te felelôsségre vonhatóvá válsz a 
gyermek elhanyagolásáért csupán azáltal, hogy kiváltottak egy 
lakcímkártyát oda, ahol Te vagy a gyermekorvos? Gondold csak 
meg! Honnan tudod, hogy hány csecsemô és kisded lakik éppen 
a körzetedben, akiket soha nem jelentettek be hozzád? Ezek 
ellátására is köteles vagy?

–  Természetesen nem! 
–  Csak az újszülöttekére?
–  Hát? lényegében, a törvény szerint igen. Vagyis…? Egy kicsit 

most megzavartál! Valójában a szülô kötelessége lenne, hogy 
értesítsen arról, hogy nem tôlem kéri az ellátást?

–  Hát, a védônôt legalább felvilágosíthatná. De szerintem valójá
ban Fáskerti kolléga dolga lenne, hogy írásban közölje veled, 
hogy a gyermek ellátását vállalja.

–  Na látod! Mondtam én, hogy ez egy felfújt hólyag! A füle bot
ját sem mozdítaná!

–  Azért gondold csak meg! Neked is vannak ismerôs, rokon stb. 
„külsôs” ellátottjaid. Hány esetben értesítetted az ott ellátási 
kötelezettséggel dolgozó kollégát a tevékenységedrôl?

–  Hááát…

tisztelt kollégák!

Aki úgy érzi tudja, hogy pontosan hol és mikor kezdôdika terüle
ti ellátási kötelezettség, kihez tartozik a hazaadott újszülött, kinek 
kit kell értesítenie, kérjük, írja meg nekünk a véleményét! 

kovácS ákoS

Kérjük készpénzben!
Sokat beszélünk és mégis keveset a finanszírozásunkról. Azzal 
mindannyian tisztában vagyunk, hogy kártyapénzünk jelentôsen 
nem emelkedett. Ezzel szemben, bármikor lesújthat az ellenôrzés 
Damoklesz kardja, és akár jelentôs összeget vissza is követelhetnek 
valamely akaratlan mulasztásunkért. Egy régebbi miniszterünk 
ugyan elmondta, hogy rengeteg trükköt ismer, amivel túl lehet 
élni a helyzetet, de arra, hogy simli nélkül lehete szabályosan, 
már ô sem tudott válaszolni.

Csöndesen vesszük tudomásul, hogy kilométerkimutatást kell 
vezetnünk, hogy a magánutakat külön üzemanyagból kellene 
finanszírozni, hogy a kapott finanszírozásból önmagunk rege
nerálására nem fordíthatunk. Közben meg szép csendesen kúsz
nak be életünkbe az egyebek. Az áram és gázszolgáltatók han
gosan sírnak a számla kinyomtatása miatti anyagi veszteségtôl, 
már az oEP is áttért az elektronikus elszámolásra. Nekünk azon

ban ki kell mindent nyomtatni, mert a könyvelônk csak papír 
alapon tud dolgozni. Kiszámolta már valaki ennek papír és fes
tékköltségét? 

Most bejött egy újabb adónem, az átutalásokért, befizetésekért, 
telefonálásért is kell pluszban fizetni. (Elvileg nekünk telefonon, 
levélben stb. értesíteni kellene a szûrôvizsgálatban, illetve az évi 
egy megjelenésben elmaradt betegeinket.) Ha netán saját kész
pénzünkhöz szeretnénk hozzájutni, az is többletköltséggel jár. 

Úgy gondolom, jobban járnánk, ha visszatérnénk a régi, borí
tékos módszerre. Jelentsük be és kérjük, hogy finanszírozásunkat 
ezután készpénzben, borítékban adják. Gondoljuk el, milyen ked
ves idôtöltés volna a sorban állás a MEPpénztárak elôtt, majd 
egyenként lejárva a szolgáltatókat, befizetni a pénzt. De biztosan 
kevesebb pénzünk menne veszendôbe.

Somló Pál 
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Csodavárás 
Évtizedek óta halljuk a híreket az egészségügy tarthatatlan hely
zetérôl, és arról, hogy az elôbbutóbb összeomlik. Hogy a rendszer 
még mindig mûködik, és nem temették maguk alá a romok, az 
el sô sorban a benne dolgozók áldozatkészségének köszönhetô.

Hogyan látszik mindez a rendelôbôl? Elmegy az ember az or
voshoz, leül a váróba. Jó esetben keveset, rosszabb esetben 23 
órát ücsörög ott. Aztán, amikor végre sorra kerül, meglepve ta
pasz talja, hogy  810 percet tudnak vele foglalkozni. Ebbe a nyúl
farknyi idôbe kell belegyömöszölni a panaszok meghallgatását, a 
vizsgálatot, a tájékoztatást, tanácsokat, recepteket. Felsorolni is 
sok. A helyzet pedig egyre rosszabb lesz, mert az orvosok utánpót
lása továbbra is a holdban van. Különösen igaz ez a házi gyermek
orvosokra, akiknek átlagéletkora a 60 felé közelít, és harmadrészük 
már most is nyugdíjas. A fiatal orvosok egy része elmegy külföld
re, másik része egy gyógyszercég alkalmazottjaként már bele sem 
vág a gyakorlóorvosi létbe. 

Ha már most ez a helyzet, mi lesz a jövôben? Kihez forduljon 
a beteg, ha a saját, most még aktív háziorvosa, gyermekorvosa is 
nyugalomba vonul? A rendszerbôl kiesettek szerepét pótlás hiá
nyában a maradóknak kell átvenni, akiknek ezután majd dupla 
annyi betege, fele annyi ideje, és türelme lesz. Mindeközben ôk 
sem lesznek fiatalabbak, jönnek a betegségek és a lépcsôzés is 
egyre nehezebb lesz. Végül az „orvosember” testileg és lelkileg 
megfáradva azt mondja elég, befejezem. 

De ez a nyugdíjba „menekülés” sem egyszerû döntés. Egy 
ledolgozott élet után százszor meggondolja a kolléga, hogy sze
rény megélhetést biztosító praxisát feladva a még szerényebbet 
nyújtó nyugdíjat válassza. Szomorú tény az a KSHadat, hogy az 
egészségügyi diplomások átlagosan 100 000 forinttal keresnek 
kevesebbet, mint a más diplomával rendelkezô társaik. De a hely
zet még ennél is rosszabb: az Európai orvosok Szövetsége azt 
állapította meg, hogy az orvosok fizetése csak romániában ala
csonyabb, mint nálunk. A szlovák orvosok két és félszer, a belgák 
és a hollandok tizennégyszer annyit visznek haza, mint a magya
rok, miközben a szövetség jelentése szerint Európában mi dolgo
zunk a legtöbbet.

Téved az, aki a fenti sorokból csak az orvosok, egészségügyi 
dolgozók „szokásos” panaszkodását hallja ki. Afféle Tiborcként 
nem magunkért sírok. Itt mindenkirôl szó van, hiszen mindenki 
lehet egyszer beteg, elesett és öreg, akit gyógyítani, segíteni kel
lene. lesze aki ezt megteszi? Vagy meg kell majd barátkoznunk 

a gondolattal, hogy a világ fejletlenebb részérôl érkezôk kezébe 
kerül az egészségünk. Átmenetileg, mert a lajtán túli szívóerô 
majd ôket is elcsábítja. Ebben a helyzetben már együtt panaszko
dik beteg és orvos, mert egyre kevésbé lehet a lakosság, a poten
ciális betegek és az orvosok érdekeit különválasztani. 

Megjegyzem, a kormánynak azzal is kellene foglalkozni, hogy 
ténylegesen tegyen a paraszolvencia ellen. Merthogy nem tesz. 
Pedig ez a „krónikus anomália” nemcsak a betegeket bosszantja, 
hozza kényelmetlen helyzetbe, hanem a tisztességes egészség ügyi 
dolgozókat is. Meghatározó szerepe van annak, hogy a magas 
szintû, speciális, nagy felelôsséggel járó szakismeret nincs méltó 
módon honorálva. De vajon mennyire hitelesen beszélhetünk 
arról, hogy milyen keveset keresnek orvosaink, amikor elôfordul
hat az is, hogy egyesek egy beavatkozásért annyit kérnek el, mint 
másnak a havi fizetése? Hol van ilyenkor a kormány, aki hagyja, 
hogy emiatt megbélyegezzék az egész orvostársadalmat, amely
nek döntô többsége a háta közepére sem kívánja a hálapénzt, és 
évtizedek óta kuncsorog a tisztességeshez közelítô bérért. A mél
tatlan szituáció sajnos a mindenkori kormányzat megengedô 
hozzáállásának az eredménye! 

Vagy foglalkozunke kellô mélységben azzal, hogy miért kell 
szinte minden rendelésen olyan sokat várni? Csak azért, mert ezt 
szoktuk meg? Mert ezt szoktatták meg velünk? Azt, hogy órákat 
várjunk, és közben szidjuk a személyzetet? Tudjuke, hogy hogyan 
megy ez máshol? Az Egyesült Államokban például megvan hatá
rozva, hogy egy gyermekorvos naponta hány beteget láthat el, e 
felett ugyanis ellenôrizheti a páciens biztosítója az orvosi kezelés 
alaposságát. olaszországban néhány évvel ezelôtt 17 ellátotthoz 
biztosították a kellô számú asszisztenst és természetesen a bért. 
Ezek után mit szóljunk mi, akik akár napi 80–100 beteget is el 
kell hogy lássunk. És mi ugyanúgy nem tévedhetünk, mint bol
dogabb sorsú kollégáink. Ha mégis, akkor nem hivatkozhatunk 
arra, hogy a 40. beteg után lankad a figyelem. Ha a 80. betegnél 
nézünk el valamit, akkor is ugyanúgy miénk a felelôsség. A meg
oldás csak az lehet, hogy alakítson ki  az ország olyan ellátórend
szert és érdekeltséget, hogy a betegek várakozása, és az orvosok 
hibázási lehetôségei a minimálisra csökkenjenek. 

Megoldások lennének! Nyitott szív, akarat és persze pénz hiá
nyában azonban nem marad semmi, csak a csodavárás.

dr. Benedek láSzló

Emelkedik-e a finanszírozásunk? 
Még az idén hatmilliárd forinttal megemelik az alapellátásban dolgozók finanszírozására fordítható összeget – mondta 
az MTInek az egészségügyért felelôs államtitkár. (forrás: Drportál.hu 2013. szeptember 25.) Szócska Miklós közölte, 
béremelésben részesülnek majd a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és az alapellátásban dolgozó fogorvosok. Annak 
érdekében, hogy a védônôk mindenképpen kapjanak béremelést, külön jogszabályt alkotott az államtitkárság – tette 
hozzá.
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Krízishelyzet 

„Az ellátórendszer fenntartása sok esetben az abban dolgozó 
szakemberek elkötelezettségén múlik. …A vizsgálati tapasztalatok 
rámutattak az egészségügyi dolgozók méltatlan munkakörül
ményeire, jövedelmi helyzetére, valamint arra, hogy a szakember
el látás egyenlôtlenségei ma is fennállnak, az utánpótlás kérdése 
évek óta égetô probléma. A fenti jelenségek mára együttesen 
egyfajta ágazati humánerôforrásválságba, krízisbe torkollottak, 
amelynek az érintettjei, vesztesei az egészségügyi dolgozók és a 
betegek egyaránt.”

„Az egészségügyben tapasztalható szakemberhiány okait tekint
ve rendkívül szerteágazó, több tényezôre visszavezethetô jelenség, 
amely elválaszthatatlanul szoros összefüggést mutat az egészség
ügyi dolgozók képzésével, bér és jövedelemhelyzetével, munka
feltételeivel, társadalmi megbecsülésével…”

„Az egészségügyi dolgozók 2011. évi nettó keresetét (120 513) 
összehasonlítva a nemzetgazdasági nettó keresetekkel (141 127) 
megállapítható, hogy az egészségügyi dolgozók nettó keresete 
messze elmarad a nemzetgazdasági nettó keresetektôl…”  

„… a szakemberek álláspontja szerint az ágazati humánerôforrás
gazdálkodást proaktív módon évekre, évtizedekre elôre szükséges 
tervezni, hiszen a jelenben kell felmérni a jövô várható tendenci
áit, megtervezni az évekkel késôbb bekövetkezô, jövôben fellépô 
szakemberszükségletet. A fentiek hiányában nehezen tervezhetô 
az ellátórendszer strukturális átalakítása, az ellátórendszer felada
tainak mennyisége, a várható szakemberszükséglet nehezen prog
nosztizálható.”

„A 2012. évre meghirdetett hiányszakmák valamennyi megyében 
a következôk: aneszteziológia és intenzív terápia; csecsemô és 
gyermekgyógyászat; gyermekfogászat; gyermek és ifjúságpszi
chiátria; igazságügyi orvostan; infektológia; megelôzô orvostan és 
népegészségtan; neurológia; nukleáris medicina; orvosi laborató
riumi diagnosztika; orvosi mikrobiológia; ortopédiatraumatológia; 
oxyológia és sürgôsségi orvostan; patológia; pszichiátria; radioló
gia, sugárterápia; transzfiziológia; tüdôgyógyászat.”

„Magyarországon 35 000 aktív orvos van, közülük mintegy tízez
ren 60 év fölöttiek, ugyanakkor több mint 1800 orvosállás betöl
tetlen. Az orvosok átlagéletkora 50,52 év, melybôl megállapítha
tó, hogy a szakma rendkívüli módon elöregedett. A mortalitásra 
vonatkozó kutatások szerint a középkorú orvosok halálozása fe
lülmúlja más értelmiségi foglalkozásokét, külön ki emelve az or
vosnôk magas mortalitását 52 és 55 éves kor között.”

„Az orvosok elmúlt 5 évi migrációs adatai fokozatosan növekvô 
tendenciát mutatnak. Az eltávozott 4518 orvos megközelítôen 
14%os fogyást jelent, mindemellett az elmúlt 5 év mindegyikében 
legalább annyian távoztak külföldre, ahányan a szakképzésbe 
szoktak lépni, az utolsó két évben pedig kétszer annyian.” 

„Az egészségügyben dolgozók, a civilek és a szakma szerint is az 
ágazat egyik legsúlyosabb problémája a hálapénzrendszer. … Az 
egészségügyi dolgozók bér és jövedelemszintjének megítélését 
jelentôs mértékben torzítja, …egyfajta torz ösztönzôként funk
cionál, a meghatározott munkakörben dolgozó egészségügyi 
szakember jövedelmét mintegy «kiegészíti», ám azt megfogha
tatlan mértékben teszi.” 

„A szakemberek egyöntetûen egyetértenek abban, hogy a hála
pénzrendszer morálisan romboló hatású, a betegek bizalomveszté
sét eredményezi, jelentôsen rontva az orvos–beteg kapcsolatot, 
az ellátórendszer hatékony mûködését, a különbözô szakterüle
teken dolgozó szakemberek közti feszültséget növeli azzal, hogy 
egyes szakterületeken prioritást meghatározó tényezôvé vált. Ez 
pedig csak tovább gerjeszti azt a folyamatot, hogy az ellátórend
szer nem feltétlenül a szükségletekhez igazodóan alakul. A szak
emberek abban is egyetértenek, hogy a hálapénzrendszer felszá
molására, mivel az több tényezô együtthatásaként alakult ki, 
csak is komplex módon kerülhet sor. A megoldás részét kell hogy 
képezze a minôségbiztosítás rendszerének fejlesztése, elengedhe
tet len az állami garanciával megvalósuló bérrendezés, az egy értel
mû, átlátható finanszírozási viszonyok és jogi környezet.” 

„A hálapénzrendszer felszámolása ugyanakkor szemlélet és 
attitûdváltás kérdése is, amely az ágazat hiányosságainak felszá
molásával párhuzamosan hosszú távon tud végbemenni.”

„… amíg az állam a humánerôforráskrízis hosszú távú komplex 
kezelése érdekében a szükséges intézkedéseket elmulasztja,… az 
ellátórendszer mûködôképességét és fenntarthatóságát közvetle
nül, az állampolgárok testi és lelki egészséghez való jogát pedig 
közvetve veszélyezteti.”

„… az egészségügyi dolgozók körében tapasztalható elöregedés, 
a hiányszakmák kialakulása, az utánpótlás hiánya, a migráció és 
a pályaelhagyás kérdése, a társadalmi megbecsülés gyengülése,  
a kiégettség fokozódása, az elégtelen bér és jövedelmi helyzet, a 
képzési rendszer hiányosságai egymással oly mértékben összefüg
gô problémakört alkotnak, hogy az egészségügyben tapasztalha
tó humánerôforráskrízis kezelése csakis egy új paradigma átfogó, 
komplex technikájával lehetséges.”

Kiemelések az alapjogi biztos jelentésébôl (megjelent: 2013. szeptember)

SzerkeSztette: kádár
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Szimulációs medicina, 
rendelők, menekültek

Izgalmas volt az ECPCP (European Confederation of Prima
ry Care Paediatricians) és az alapellátásban dolgozó izraeli 
gyermekorvosok társaságának (IAPA) júliusi közös, telavi
vi konferenciája. Egyrészt a helyszín, másrészt a tartalom 
miatt, ami megjelent a konferencia alcímében is („Get toget
her”), nyelvészetileg finoman utalva a zsinagógára, a hely
re, ahol a zsidó vallásúak, templomuk lerombolását köve
tôen összejöttek.

a helyszín

Izraelrôl az európaiak többségének az ugrik be elsônek, hogy 
nyugtalanság, merényletek, rakéták, félelem és gyûlölködés, mi 
azonban ezekbôl szinte semmit sem tapasztaltunk. TelAviv utcá
in az európai nagyvárosok szokásos nyüzsgése, a felhôkarcolók 
között alacsony, kétháromemeletes, 60–80 évvel ezelôtt épült 
házak, az ablakok elôtti kötélen száradó ruhák, hivalkodó kiraka
tok és nyomorúságos viskók, araszoló kocsisorok, szörfdeszkával 
félmeztelenül száguldozó robogósok, müezzinek hangszórón fel
felhangzó Allahuakbarja, európai, etióp, feketeafrikai vagy 
ázsiai arcok kavalkádja. A plázson bikiniben napozó zsidó lányok 
vagy épp bokáig érô hosszú ruhában és burkában fürdôzô musz
lim nôk, a szabadtereken felállított, ingyenes kondigépeken gyú
rók mellett a kerékpárúton a rengeteg futó és kocogó között idôrôl 
idôre feltûnô, háromkerekû versenykerékpárok raja, a csak kar
jukkal tekerô, kisportolt felsôtestû, de amputált lábú háborús 
sérültekkel. Elkülönített strandon focizó ortodox fiúk és férfiak, 
akiket magas fakerítés óv a nemhogy ruhátlan vállú, de fürdôru
hára vetkôzött nôk tiltott látványától. Tûzô napfény, kávézók, 
éttermek, egzotikus gyümölcsök, nyomor és gazdagság, átejtésre 
mindig kész taxisok, Európa és a KözelKelet találkozása.

a tartaloM

Nyitó elôadásában az izraeli Ron Dagan, a gyermekinfektológia 
világhírû szaktekintélye számolt be arról a nagyon kiterjedt gyer
mekpopulációban végzett vizsgálatról, amely bizonyította, hogy 
a Prevenar bevezetése a korai oltási rendbe nemcsak a PCV7ben 
szereplô szerotípusok, hanem a más kórokozók, közöttük a Hae
mophilus influenzae okozta kónikus otitisek számát is rendkívül 
nagy mértékben csökkentette. 

Luis Sanchez-Santos, az ECPCP soros elnöke a szimulációs tré
ningek fontosságáról beszélt. Képtelen helyzet – mondta –, hogy 
míg a katonákat, rendôröket, hivatásos jármûvezetôket, reptéri 
dolgozókat, mentôsöket rendszeresen oktatják szimulált vészhely
zetek megoldására, az alapellátás dolgozóinak többsége ilyen 
jellegû képzésen soha nem vesz részt, pedig bármikor jöhet egy 
kihívó eset. Elôzetes vizsgálatokkal igazolták, hogy a spanyol (csak 
a spanyol?) orvosok többsége nem ismeri vagy rosszul alkalmazza 
a tankönyvi elôírásokat. Északnyugat Spanyolországban ezért 
megkezdték a gyermekalapellátó teamek szisztematikus készség
fejlesztését, elsôsorban az asztma, a stridor, az anaphylaxia, az 
eszméletvesztés és a balesetek ellátására fókuszálva. 

Az ugyancsak spanyol Maria Aparicio Rodrigo és munkatársai
nak felmérése szerint az átoltottság nem az oltást ellenzôk szá
mától, és nem is attól függ, hogy kötelezô vagy ajánlott védôol
tásról vane szó, a meghatározó szerepet az alapellátó gyermek orvos 
képzettsége és elhivatottsága jelenti.

A berlini gyerekek 40%a bevándorló – legnagyobb részt török 
– családból származik – kezdte elôadását Elke Jaeger Roman. 
Hiába született 97 százalékuk már Németországban, az ô gondol
kodásukat is meghatározza a Törökország elmaradott régióiból 
származó családjuk megítélése erkölcsrôl, családi hierarchiáról, 
életstílusról, vallásról. Németül rosszul beszélnek,  hátrányos hely
zetükbôl már csak ezért sem tudnak kitörni. Egészségi állapotuk 

is sokkal rosszabb, mint lehetne, hiába kínál számukra is azonos 
hozzáférési esélyt az ottani gyermekellátási szisztéma, nem élnek 
a lehetôséggel. Az ellátás hatékonysága körükben messze elmarad 
az optimálistól. Sok a rokonházasság, ezért is magas a genetikai 
megbetegedések, öröklôdô anyagcserebetegségek száma. Az 
uniós országból – romániából, Bulgáriából – érkezô romákkal is 
sok gond van. Többségüknek nincs biztosítása, emiatt elôszere
tettel veszik igénybe az uniós polgárként nekik is járó, sürgôsségi 
ellátást – gyakorlatilag indokolatlanul.

Az Izrael déli részén elterülô Negev sivatag beduin törzseinek 
egészségi állapotát ismertetô elôadásból kiderült, hogy a még 
mindig félnomád közösségeken belül a csecsemôhalálozás három
szor magasabb az izraeli átlagnál. A halálesetek fôként a terhes
ségek közötti intervallum rövid idejére, az anyák alultápláltságára, 
a prenatalis gondozás hiányára vezethetôk vissza, és bár rendel
kezésükre áll az állami egészségügyi szolgáltatás, azt nem vagy 
csak megkésve veszik igénybe.
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Nálunk is jól ismert helyzetre világított rá Yona Amitai. Az  ECPCP 
tudományos bizottságának elnöke a csecsemôhalálozás nemzet
közi adatainak elemzése kapcsán kiemelte, hogy a rossz szociális 
helyzet, az anya alacsony iskolázottsága, alultápláltsága és a ko
raszülések, balesetek, infekciók, illetve a csecsemôhalálozás között 
közvetlen összefüggés van. Hangsúlyozta – a HGYE álláspontjával 
egybecsengôen –, hogy elôrelépéshez vezetne, ha fokoznák a 
szocioekonómiailag hátrányos helyzetûek hozzáférési esélyét az 
egységesen magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz.

Újszerû kérdést feszegetett Altorjai Péter korszerûen prezen
tált elôadása. A medicina fejlôdésének új irányait (P4 medicine: 
predictive/elôrejelzô, preventive, personalized/személyre szabott, 
participatory/a beteg aktívabb szerepvállalása a gyógyítás folya
matában) érintve hangsúlyozta az alapellátó gyermekorvos fe
lelôsségét az internet alapú kommunikációban. A szülôk körében 
végzett felmérésen keresztül mutatta be az internetes orvos–be
teg kommunikáció lehetôségeit, hangsúlyozva a személyes té
nyezô kiemelkedô fontosságát a továbbiakban is. 

renDelôk

A gazdag, itt csak röviden ismertetett tudományos program mel
lett jó ötlet volt, hogy a rendezôk egy egész napos „educational 
tour”t is szerveztek. Buszokkal vittek bennünket az izraeli gyer
mekalapellátás egyegy példamutatóan modern egységébe. Vol
tunk egy fôvárosi, egy BeerShevabeli és egy beduin gyerekeket 

ellátó, a gázai övezettôl alig 15 kmre lévô health centerben. Két 
rendelô különálló épületben, az egyik pedig egy modern iroda
épület V. emeletén mûködik. Mindegyik elôtt van elegendô és 
ingyenes parkolási lehetôség. A tágas, színes bútorokkal, akvárium
mal, a gyermekeknek kitett számítógépekkel ellátott várókban 
széles recepciós pult, és mögöttük 34 recepciós fogadta a bejövô
ket. Ôk nem a kiütésest vagy hasmenôst különítik el az „egészsé
ges” betegektôl, hanem a kicsiket és a nagyokat fogadják külön
álló, máshogy dekorált, más módon felszerelt váróban. Kevés az 
orvos, sok az asszisztens, mindenhol van függönnyel leválasztha
tó fektetô, dobozokban állnak a vérvételi eszközök, és mindenütt 
láttunk szép „ruhába” burkolt, mindennel felszerelt, gyorsan gör
díthetô reszuszcitációs asztalt, természetesen oxigénpalackkal. Az 
exsiccált gyereknek azonnal bekötik az infúziót, kórházba csak a 
feltétlenül odavalókat küldik és a lehetô legrövidebb ideig tartják 
ott. Az ellátás Egyesült Államokbeli szinten és protokoll szerint, 
hangsúlyozottan egységes módon történik. A laborvizsgálatokat 
a helyszínen végzik, vagy központi laborba szállítják a rendelôben 
levett vérmintát. Elgondolkodtató viszont, hogy a védôoltásokat 
sokszor a rendelôtôl függetlenül mûködô, úgynevezett well baby 

clinicben, védônôk vagy asszisztensek adják be. Sajnálatosnak 
tartják, hogy egyre több bevásárlóközpontban létesül (gyermek)
orvosi rendelô – az amerikai szisztémával az amerikai problémát 
is sikerült importálnuk. A dokumentációt a legmodernebb infor
matika segíti, a gépek a rendelôn belül és a rendelôkórház egy
ségben is hálózatba vannak kötve. Az oltási jelentések számító
gépen azonnal a nemzeti nyilvántartásba kerülnek. A takarítókon 
kívül szinte mindenki jól beszél angolul, az orvosok csaknem tö
kéletesen. (Ami persze nem csoda, ha tudjuk, hogy posztgradu
ális képzésük során hónapokat, akár éveket töltenek neves ame
rikai oktatóintézményekben, sokan szakvizsgájukat is ott szerzik.)  
A recepciósok az adminisztrációt intézik, az asszisztensek vért 
vesznek, infúziót kötnek be, kezelnek, dokumentálnak, az orvos 
az alapellátáson túl a további szakképzettségének megfelelô szak

ellátást is végez. Úgy tûnik, több idejük van a betegutak egyen
getésére. Az orvosok mindegyike heti egyegy napot tölt az álta
la kiválasztott, szubspeciális végzettségének megfelelô kórházi 
gyermekosztályon vagy szakrendelésen, részben ismeretei fejlesz
tése, részben kapcsolatrendszere ápolása érdekében, vagy éppen 
kutatómunkája céljából. Ilyenkor „kint” a területen, a kórházi 
kol lé gák helyettesítik ôt.

Nincs „én betegem, te beteged”, itt lakik, hol lakik, aki bejön, 
ellátják, hisz’ minden gyerek mögött ugyanaz a biztosítórendszer 
áll, és a szükséges adatok, függetlenül attól, hogy hol keletkeztek, 
elérhetôk az informatikai rendszerben. A rendelôk péntek délelôtt 
(ez a mi szombatunknak felel meg) is nyitva vannak, felszereltsé
gükben nem láttunk különbséget. Mindegyiknek volt saját gyógy
szertára, ahová a betegek nem receptpapírral mennek, hisz’ az 
orvosok elektronikus receptet használnak, amit digitalizált ujjle
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nyomatukkal hitelesítenek. Zsúfoltságot sehol nem láttunk, az 
európai, a beduin, az arab, az etióp gyerekek és szüleik elôjegyzés 
alapján érkezve, a legnagyobb békében vártak sorukra. 

MenekÜltek

TelAviv – hangulatosnak nemigen nevezhetô – központi buszpá
lyaudvarán mûködik a menekülteket ellátó egészségügyi központ. 
Kevés fôállású, javarészt önkéntes orvosok, asszisztensek, ápolók, 
pszichológusok, pedagógusok, diákok és képzett szakemberek 
közremûködésével nyújtanak itt ellátást a többségében afrikai 
éhségzónából menekült felnôttnek, gyereknek, vagy akár a sérült, 
ide menekült szír katonának, olyan embereknek, akik nem tar
toznak az állami ellátás védernyôje alá. Kisebb arányban kormány
zati támogatásból, fôként azonban adományokból tartják fenn 
magukat, és nyugateurópai színvonalon igyekeznek kezelni a 
többnyire nagyon meggyötört, sokszor tragikus elôéletû betege
ket. Sajnos nem egyedi annak a fiatal szomáliai lánynak az esete, 
aki családjával együtt az éhhalál elôl vánszorgott észak felé, ami
kor fegyveresek foglyul ejtették. Csak évek multán sikerült a sze

xuális rabszolgaságból megszöknie, és Szudánon, Egyiptomon át 
az izraeli határig eljutnia. ott kapta hátába az egyiptomi határôrök 
géppisztolysorozatát. Az izraeli járôr talált rá félholtan, így került 
be. A központ orvosvezetôje azt mondja, ôket nem érdekelheti, 
kinek van és kinek nincs hivatalos papírja, ha ott van, ugyanazt 
az ellátást próbálják megszervezni neki, mint ami egy minden 
biztosítással rendelkezô izraeli állampolgárnak jár. Ennek szelle
mében készül most annak a csádi informatikusnak a két mûkarja 
is, akinek kezeit az emberrabló banda vágta le, amikor kiderült, 
hogy hiába követelik a váltságdíjat a jól képzett fiatalember csa
ládjától, azok képtelenek fizetni. 

Jellemzô paradoxon, hogy a központ alapító igazgatója egy 
kávéházi merénylet során vesztette életét Jeruzsálemben. A me
nekültkérdés persze nem csupán jó tettekrôl és humanitásról szól, 
az érzelmi szempontok helyébe benyomul a racionalitás. Több 
oka van ennek, többek között az, hogy az elmúlt években tízezer 
szám ra érkezô afrikaiak többsége iskolázatlan, képzetlen, és az 
új környezetben is afrikai életmódot folytat. Magas az erôszakos 
bûntettek száma, a már korábban asszimilálódott környezetet 
irritálja a fenyegetô jelenlétük. Fellépésük és hétköznapi gazda
sági számítások eredményeként ezért a közelmúltban, három 
hónap alatt, az addig nyílt határon, a Sínaifélsziget teljes széles
ségében 7 méter magas drótkerítést húztak. Meg is állt így az 
illegális határátlépôk áradata.

vaD polio

Az egésznapos tanulmányút végén ínyenceknek való „dinnert” 
kaptunk egy kibuc éttermében. Nem ez volt a terv, eredetileg a 
beduinok láttak volna vendégül egy sátorban. A helyszínváltozás
nak oka volt: az izraeli hatóságok a bioterrorizmustól tartva rend
szeresen vizsgálják a szennyvízlefolyók kórokozótartalmát is. Mi
vel épp akkoriban találtak egy környékbeli beduin budi le folyójában 
vad poliovirust, akkor még nem azonosítva a fertôzôforrást és 
nem tudva, hogy mekkora körben terjedt már el a kórokozó, nem 
merték kockáztatni, hogy egy európai orvoskonferencia valame
lyik résztvevôje esetleg megfertôzôdjék. (Hiába kaptak az ott élôk 
azonnal orális poliovakcinát, azóta sajnos már országszerte és 
embereken is kimutatták a fertôzöttséget. Ezért – bár emberi 

megbetegedés szerencsére nem fordult elô – most elrendelték 
egymillió, korábban csak IPVvel vakcinált izraeli gyermek azon
nali oPVvakcinációját. Ez azonban már egy másik történet...)

A szakmai programon túl a Szentföld keresztény, zsidó és musz
lim szenthelyeibôl is kaptunk ízelítôt. Európai, keleti, afrikai kul
túrák elegyével találkoztunk, keresztény, örmény, kopt, mohame
dán, zsidó, görögkeleti egyházak központjaiban álltunk „leesett” 
állal. Konfliktust csak egyszer láttunk: miközben a Szikla Mecset
hez igyekeztünk, a Siratófalnál az Izrael államát el nem ismerô, 
de állami támogatásból élô, napjaikat kizárólag imádkozással töltô, 
ortodoxok fiatal csapata kövekkel támadt a rendfenntartó kato
nákra. Azért tiltakoztak, mert az új kormány, véget vetve az in
gyenélésnek, körükben is bevezette a kötelezô sorozást. Vér azért 
nem folyt, a katonák gyorsan rendet raktak, pozitív mintát adva 
a békés tömegoszlatásból.

(A BeSzámolót AltorjAi Péter, hóBor miklóS éS kádár Ferenc kéSzítette)
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Még mindig polio
A gyermekbénulás a XX. század legrette
gettebb gyermekbetegségeinek egyike 
volt. Az 1950es években megalkotott vak
cina az évi több százezer esetet ezer alá 
szorította, de a polio teljes kiirtása ma is  
a WHo egyik legfontosabb célkitûzése.  
A WHo 1988ban hirdette meg, hogy 
2000re – a variolához hasonlóan – a po
liomyelitisnek is el kell tûnnie földünkrôl,  
e célt azonban még mindig nem sikerült 
elérni. A betegség elôfordulása ugyan 
99%kal csökkent, ami azt jelenti, hogy 
míg 1988ban még 380 000 új esetet jelen
tettek, ez a szám 2012ben 223ra esett. 
Európa 2002 óta mentes a betegségtôl. 
Már csak három olyan országot tartanak 
nyilván (Afganisztán, Pakisztán és Nigéria), 
ahol a gyermekbénulás endémiás. Az egyes 
országokban a betegség elôfordulásának 
okai különbözôek. Nigériában a probléma 
az, hogy a két északi, mohamedán vallású 
tartományban a kampányoltásokat fel kel
lett függeszteni, mert az iszlám vallási ve
zetôk (a vének tanácsa) azt kezdték hirdet
ni, hogy a nyugati országokból származó 
oltóanyagok nemzési képtelenséget okoz
nak és a HIV terjesztôi. Szerintük a vakcinát 
annak a nyugati összeesküvésnek a kereté
ben hozzák az országba, amelynek célja a 
muszlimok elpusztítása. Szerencsére az ol
tási kampányt néhány hónap múlva sikerült 
újra elindítani, de a betegség még mindig 
endémiás. Más országokban, például Af
ganisztánban, a politikai instabilitás és a 
fegyveres konfliktusok teszik lehetetlenné 
a vakcinálást. A polio újra meg újra felüti 
fejét másutt is, ebben az évben az éhínség 
és háborúk sújtotta Afrika szarván, Etiópiá
ban és Szomáliában, valamint Kenyában 
és Csádban, és újra terjed a talibánok által 
kontrollált pakisztáni régiókban, például 
Wazirisztánban. 

 Majdnem minden országra igaz, hogy 
a betegség a lakosság egy bizonyos rétegé
ben, általában a szegények között fordul 
elô. Molekuláris biológiai módszerek segít

ségével ma már el lehet különíteni, hogy a 
megbetegedés helyi, nem detektált virus
cirkuláció, vagy más, endémiás országok
ból történô behurcolás következményee. 
A dolgok jelenlegi állása szerint a polio ví rus 
kettes szerotípusát valószínûleg már sike
rült eliminálni, az egyes és hármas szerotí
pus teljes eradikációjának pontos idejét 
azonban senki nem tudja megmondani, 
mert váratlan események mindig elôfor
dulnak. 

Az utóbbi hetekben ezzel a már rég 
leküzdöttnek hitt fertôzéssel kapcsolatos 
fejlemények tartják izgalomban az izraeli 
közvéleményt. Történt ugyanis, hogy az 
izraeli bioterrorizmus elleni szervek – rend
szeres ellenôrzésük során – ez év nyarán 
rahatban, egy fôleg beduinok által lakott 
városka szennyvízében vad poliovírust 
 találtak. A pakisztáni eredetû vírust néhány 
hónappal azelôtt Egyiptomban is kimutat
ták a szennyvízben, és valószínûleg onnan 
került Izraelbe. Azóta a vírust már számos 
más izraeli település szennyvízében, töb
bek között Jeruzsálemben is kimutatták, 
és megjelent a gázai övezetben és a West 
Banken is. Szerencsére megbetegedés 
nem történt, de az a tény, hogy a vírus 
most már hónapok óta megtalálható a 
szennyvízben, azt jelzi, hogy számos em
bert megfertôzött, akik ugyan nem be
tegedtek meg, de a vírus bélcsatornájuk
ban perzisztál, és azt ürítik. Izraelben 2002 
óta nem for dult elô polio. A gyerekeket  
az utób bi években – hazánkhoz hasonló
an – csak az inaktivált vírust tartalmazó 
Salk vakcinával oltják, az átoltás magas, 
94%os. A Salk vakcina azonban – a Sabin
cseppekkel szem ben, amely a három élô, 
gyengített vírustörzset tartalmazza – nem 
ad intestinalis immunitást, így a vad polio
vírus megtelepedhet a gyerekek bélcsator
nájában. A Sabincseppeket azért nem 
alkalmazzák már a fejlett világban, mert 
ritkán ugyan (kevesebb, mint 1/1 000 000 
esetben), de elôfordul, hogy paralízist 

okoz. Azokban az országokban (így ha
zánkban is), ahol polio már rég nem fordul 
elô, csak az inaktivált vírust tartalmazó Salk 
vakcinával oltanak. Ez az oltás megvédi 
ugyan a gyermeket a megbetegedéstôl, de 
nem gá tolja meg a vad vírus megtelepe
dését a bélcsatornában, és így a vírus ter
jesztését, és – Izrael esetében 6%nyi – a 
nem védett gyerek esetleges megbetege
dését. Ilyenkor tehát a fertôzés terjedésé
nek megakadályozására szükség van a 
fogékony populáció orális, élô vakcinával 
való oltására – ezt javasolják azokban az 
országokban, ahol a polio még endémiás 
– és így történt ez Izraelben (de csak az 1s 
és 3s típust tartalmazó oltóanyaggal). 
Amint várható volt, Izraelben is akadtak 
védôoltásokat ellenzôk, akik kampányt 
indítottak az oltás ellen, de a legfelsôbb 
bíróság gyorsan elutasította az ezzel kap
csolatos beadványt. Az utóbbi hetekben 
720 000, 2004 óta született gyermeket 
oltottak be – ez az oltandók mintegy fele 
– mert ôk azok, akik csak az inaktivált 
védôoltásban részesültek. Ezenkívül to
vábbra is folyik a vírus keresése a szenny
vizekben, és a higiéniás rendszabályok 
(kézmosás!) fokozott betarta tása. Az oltó
anyagban szereplô vírusok ter jednek, a 
család és környezet felnôtt tag jainak bél
csatornájában is megtelepszenek, így ôk is 
védetté válnak. Ami aggo da lom ra ad okot, 
az az, hogy egyelôre újra meg újra kimu
tatják a vad vírust az izraeli városok szenny
vizében, vagyis megtörténhet, hogy a 
fertôzés továbbterjed, és olyan országok
ban is megjelenik, ahol megbetegedés már 
évek óta nem fordult elô, de ahol a lakos
ság átoltottsága alacsony. Az CDC (Central 
of Disease Control) – az Egyesült Államok
ban – ezért azt tanácsolja, hogy mindenki, 
aki Izraelbe, vagy más  polio által fertôzött 
országba utazik, és még soha nem része
sült poliovakcinációban, kapja meg a szük
séges oltásokat, aki pedig vakcinált volt, 
kapjon egy emlékeztetô oltást.  

Kardos 
Gabriella 

rovata
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A krónikus fájdalom terápiája
Major János dr., GyimesiSzikszai Andrea dr., Varga Zsófia Katalin

MRE Bethesda Gyermekkórháza

A gyermekorvoshoz forduló betegek egyik leggyakoribb 
 tünete a fájdalom. A fejfájás mellett a második leggyako
ribb tü net a hasfájás, amely kisiskoláskorban a gyermekek 
20%ánál hetente jelentkezik. Nemzetközi vizsgálatokból 
tudjuk, hogy gyermek és kamaszkorban a krónikus fájda
lom igen gyakori, a teljes gyermeklakosság kb. 20–25%át 
érinti, ezen belül az összes gyermek kb. 3%a szenved az 
életvitelt jelentôsen korlátozó fájdalomban. Az említett 
adatokat a ha zai gyermekpopulációra vetítve az utóbbi 
kór kép kb. 50 000 gyermeket érint.

akut fájDaloM vs. krónikus fájDaloM

Az akut fájdalom mindig valamilyen szövetsérülésre, gyulladásra 
hívja fel a figyelmet (pl.: égés, appendicitis acuta), ennek megfe
lelôen a megfelelô reakció a veszélyforrás megszüntetése, a szer
vezet nyugalomba helyezése.  

Az akut fájdalom csillapítása a mindennapi orvosi gyakorlat 
ré sze, az orvosi curriculum során minden orvostanhallgató meg
ismerkedik a fájdalomcsillapítás lehetôségeivel (pl. NSAID fájda
lomcsillapítók, opiátok használata), szakorvosi képzése során pe
dig meg felelô tapasztalatot szerez az akut fájdalom kezelésének 
terén.

A krónikus fájdalom kezelésérôl, kialakulásáról sokkal kevesebb 
ismeret áll rendelkezésünkre, az orvosképzésben sem kap  meg fe le lô 
hangsúlyt, ezért a mindennapi gyakorlatban is nehezebb az ilyen 
problémával hozzánk forduló gyermekek megfelelô ellá tása. 

Krónikus fájdalomról akkor beszélünk, ha a fájdalom legalább 
három hónapja fennáll, vagy ugyanennyi ideje rendszeresen visz
szatér. Az akut fájdalommal ellentétben a krónikus fájdalom nem 
csupán az akut fájdalom megismétlôdését jelenti, hanem kiala
kulása, pathomechanizmusa és kezelése is különbözik az elôbbi
tôl. Krónikus fájdalom esetén az akut fájdalomra jellemzô figyel
meztetô, védelmezô szerep elveszik, mivel a legtöbbször sérü léssel, 
vagy gyulladással már nem áll kapcsolatban, tehát a fájdalom 
elveszti eredeti funkcióját.

Az akut fájdalom kórélettanát áttekintve ismert, hogy a peri
fériás fájdalomidegvégzôdésektôl az agykéreg sensoros terüle
téig terjedô fájdalominger számos helyen átkapcsolódik. A leg
fontosabb átkapcsolódási pont a thalamus, valamint a formatio 
reticularis, amelyek szoros kapcsolatban állnak a limbikus rendszer
rel és a hipotalamusszal. Minden fájdalomnak a lokalizációján, 
erôsségén kívül számos modalitása létezik, amelyek közül kieme
lendô a fájdalom affektív vonatkozása (mindenki másképp éli meg 
a fájdalmat). A fájdalom érzelmi  összetevôinek tekintetében már 
érthetô a környezô agyi struktúrák szerepe (pl. limbikus rendszer), 
amelyek jelentôsen módosíthatják a fájdalom megélését (egy kel
lemes élményre gondolva még az akut fájdalom szubjektív meg
élése is jelentôsen csökkenhet). 

Kísérletes adatokból ismert, ha valakit folyamatos fájdalomin
gernek tesznek ki, az ismétlôdô inger ún. fájdalommemóriát és 
szenzibizálódást vált ki. A kísérleti alany a fokozott érzékenység 
miatt egy idô után egy egészen kis fájdalomingert is a korábbi 

nagyobb ingernek megfelelôen észlel, emellett sejtélettani, bio
kémiai és neuroanatómiai elváltozások is kimutathatók. Krónikus 
fájdalomban szenvedô betegeknél a fájdalomérzékelô neuronok 
érzékenysége fokozódik (receptorok száma nô, neurotranszmit
terek mennyisége emelkedik), a fájdalom elvezetéséért felelôs 
axonok között több kapcsolat alakul ki, valamint a sensoros kor
tex azon területei, amelyek a fájdalombetegségben érintett terü
let reprezentációért felelnek MrI vizsgálattal kimutathatóan évek 
alatt hypertrophizálnak. 

a krónikus fájDaloM jelleMzôi és kezelése

Krónikus fájdalom esetén a hónapok, vagy akár évek óta fenn álló 
tünetek esetén  – a neuroanatómiai eltéréseket is figyelembe véve 
– érthetô, hogy nagyobb jelentôséget kap a fájdalom érzelmi, 
lelki oldala, tehát az, hogy ki hogyan éli meg a fájdalmat, hogy 
gondolkodik róla, milyen a hozzátartozók és pedagógusok hoz
záállása és az milyen változásokat indít el a szervezetben.

Krónikus fájdalom esetén sokszor már a fájdalomra való rákér
de zés vagy rágondolás elindít egy olyan circulus vitiosust, amely a 
fáj dalommal kapcsolatos kellemetlen élmények felidézésén keresz
tül, stresszhormonok (pl. kortizol) felszabadulásához vezet, amely 
tovább növeli a feszültséget, és összehúzódást vált ki a ha ránt csí
kolt és simaizmokban is (pl. nyak és fejizmok tensios fej fájás 
ese tén, vagy a bél simaizom elemei krónikus hasi fájdalomban). 

A fentiekbôl következik, hogy mivel nem akut fájdalomról van 
szó, és más a betegség patomechanizmusa is: gyógyszeres keze
lésre vagy ágynyugalomra ritkán van szükség, sokkal inkább aktív 
fájdalomkezelési stratégiák elsajátítása (az önrontó kör megsza
kítása: fájdalom esetén aktivitás, figyelemelterelés) javasolt mind 
a gyermek, mind a környezet részérôl. A betegség kezelésében a 
komplex, az élet különbözô területeit (testi, lelki és szociális) érin
tô kognitív viselkedésterápiás megközelítés a leghatékonyabb, a 
gyermekorvos mellett pszichológus, családterapeuta bevonása is 
szükséges.

A Magyar református Egyház Bethesda Gyermekkórházában 
2013 márciusától Gyermekfájdalom Ambulancia indult. Ambu
lanciánkon biopszichoszociális megközelítésben, szük ség esetén 
több szakember (pl. gyermekgasztroenterológus, gyer mek neuro
lógus, gyermekpszichiáter) bevonásával látjuk el betege in ket. Az 
elmúlt évben a rászoruló gyermekek részére 2 hetes osz tályos 
fájdalomterápiás programot is szerveztünk, amelynek so rán mul
timodális megközelítésben sajátíthatták el a felvett gyermekek és 
szüleik a krónikus fájdalom aktív kezelésének lehetôségeit.

Ambulanciánkra azokat a gyermekeket várjuk, akiknek három 
hónapja fennálló panaszaik vannak, és a testi okok tisztázása már 
megtörtént (pl. hasfájás esetén gyermekgasztroenterológiai ki
vizsgálásuk). 

Az elôjegyzés az emailben elküldött kérdôívek kitöltése, visz
szaküldése és az összes korábbi lelet beküldése után lehetséges. 
Az ambulancia az ország egész területérôl fogad betegeket.

Irodalomjegyzék a szerkesztôségben 
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„Ablak”

a HGYE XIX. őszi konferenciája

2013. november 29–30.

Miért hagytak ki, titkosítható-e, mi legyen? 
A HGYE szeptemberi vezetôségijének témái: 

•  Miért hagyták ki a HGYEt a gyermekalapellátás fejlesztését célzó „svájci projektból”? Gyengék voltunk vagy ab ovo esélytelenek? 
•  Nem jutnánke elôbbre, ha a szakértôi tárgyalások mellett szélesebb társadalmi támogatást szereznénk céljaink érdekében? 
•  Alkalmazzunke az erôteljes médiamegjelenés érdekében profi kommunikációs szakértôt? 
•  Miért kérdés még mindig, hogy gyerekeknek háziorvos vagy házi gyermekorvos? 
•  Titkosíthatjae akárki a Gyermekalapellátási Tanács értekezleteinek témáit és ki elôtt? 
•  Indul a vezetôség vidéki „bemutatkozó” sorozata.
•  „Közös kincsünk...” után „Vasgyúró”. Miben különbözik az egyik a másiktól? 
•  Hírvivô, honlap, Gyermeklét, facebook: különkülön vagy egyben?
•  Hányan vagyunk, hányan nem fizetnek, miért hiányoznak sokan Budapest bizonyos kerületeibôl, BAZ megyébôl, BácsKiskunból? 
•  Mi az összefüggés a tervezett gyermekalapellátási tankönyv és a szakvizsga között? 
•  legyene önálló pénzügyi vezetése a HGYEnek? 
•  Emeljünke tagdíjat?
•  Ki legyen a HGYE idei kitüntetettje? 
•  Indítsuke újra az „igazolásosdi” elleni küzdelmet?

A progrAmból:

•  Találkozik-e az alapellátás fejlesztésének kormányzati 
terve a HGYE koncepciójával?

•  Az „agárdi ügy” – az ombudsmani jelentés kapcsán
•  Hol tart a koragyermekkori ellátás javítását célzó TÁMOP?
•  A „Vasgyúró” – fel is nő, vagy megreked a névadásnál  

az újabb gyermek-egészségügyi program?
•  „A hazugság sprinter, de az igazság maratonfutó” 

 – az ésszerű gondolkodás erősítése a védőoltásokat 
támadókkal szemben.

•  Praxismenedzsment (Eladná? Megvenné?  
A forrásbővítés lehetőségei stb.)

A rendezvény péntek délután kezdődik  
és szombat délutánig tart.  

A HGYE küldötteinek jelenlétére feltétlenül számítunk!

Szeretettel várjuk:

Jelentkezés: www.hgye.hu/online-jelentkezes

Új helyszín: ramada resort-Aquaworld budapest (1044 budapest, íves út 16.)
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Új, integrált képzési program 
védőnők számára a csecsemők  
eltérő mozgásfejlődésére utaló  
korai gyanújelek felismerésére
A védőnő feladata a preventív szemléletben történő gondozás meg-
valósítása a női és várandós populációban, a csecsemő-, gyermek-, 
ifjúságvédelem területein. A megelőző ellátásban a védőnők igen 
nagy önállósággal és felelősséggel vesznek részt. Munkájuk során 
a gondozottak érdekében együttműködnek más területek szakem-
bereivel is. 

A csecsemők fejlődésének megfigyelése, nyomon-követése, az el-
térő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett 
csecsemők, kisdedek, kisgyermekek korai kiszűrése, optimális 
fejlesztésük elkezdése kiemelt jelentőségű. 

Az eltérő anatómiai, fiziológiai, neurológiai állapot gyanúja esetén 
az elsődleges jelzőrendszert a szülő, a védőnő és a házi gyermek-
orvos jelenti. A szakemberek ismereteinek bővítése, az egyes fej-
lődési standardok pontos ismerete – csecsemőkorban kiemelt 
tekintettel a mozgásfejlődésre - óriási jelentőségű, hiszen problé-
ma esetén a mozgatórendszer helyreállítása és ezen keresztül az 
idegrendszer stimulálása jelenti az alapot a későbbi életkorok meg-
ismerő tevékenységeinek megfelelő kialakulásához, ezáltal az 
egészségesebb, teljesebb élethez.

A felsőoktatásban tanuló védőnő hallgatók számára kifejlesztett 
Dévény Speciális Manuális Technika Gimnasztika Módszer 
(DSGM) oktatásának célja:
•  Megismertetni a hallgatót a Dévény Speciális Manuális Tech-

nika Gimnasztika Módszer alapjaival.
•  A hallgató képességének fejlesztése az egészséges és rizikó cso-

portba tartozó csecsemők, kisdedek, gyermekek mozgásfejlődé-
si szintjének pontos megállapításában.

•  Képességek fejlesztése a csecsemők fejlődésének nyomon-kö-
vetésében, az ezzel kapcsolatos információk összegyűjtésében, 
a csont-, izom-, idegrendszeri anomáliák felismerésében, vizsgá-
latok elvégzésében, pontos dokumentálásában.

•  A hallgató tudásának elmélyítése olyan szakmai kommunikáci-
óban, együttműködésben, melynek során képessé válik a szü-

lőkkel, az alap-, szakellátásban dolgozó egyénekkel arra, hogy a 
gyermek érdekeinek megfelelően megtörténjen a mielőbbi 
DSGM szakértőhöz irányítás és megvalósuljon a kezelés.

A képzés, a speciális tudás kiszélesítésével növelni kívánja a védő-
nő felelősségét a problémák felismerésében, a szakemberhez irá-
nyításban.

A megszerezhető kompetenciák:
•  A cerebralparesis (CP) korai jeleinek felismerése
•  Mozgásfejlődési problémák rizikójeleinek korai felismerése
•  A csecsemők korai DSGM szakemberhez irányítása

A 180 ÓRÁS DSGM-védőnőképzés nem ad jogosítványt a Dévény-
módszer alkalmazására.
Célja a cerebralparesis (CP) korai gyanújeleinek és az egyéb moz-
gásfejlődési problémák rizikójeleinek minél korábbi felismerése 
és a csecsemők Dévény - kezelésre irányítása. A korai felismerés-
nek óriási a jelentősége, mert a korai kezelés elmulasztása később 
nem behozható, eredményessége később nem elérhető. Ezért a 
korai diagnosztika szakembereinek rendkívüli a felelőssége. 
Ugyanis egy csecsemőkorban fel nem ismert rizikójelnek később 
egész életre szóló súlyos mozgássérülés lehet a következménye.

A tananyag fejlesztésére a TÁMOP-6.2.2.B-12/1-2012-0003 számú 
„Kompetencia-növelő DSGM képzés védőnő hallgatóknak a cse-
csemők eltérő mozgásfejlődésére utaló korai gyanújelek felisme-
résére” című projekt keretében nyílt mód. A tananyagfejlesztést a 
Dévény Anna Alapítvány és a Semmelweis Egyetem Egészség-
tudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani In-
tézet Családgondozási Módszertani Tanszék munkatársai készí-
tették.

Dr. Szabó László
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

Családgondozási Módszertani Tanszék
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Új Nemzeti Szűrési Program
Megdöbbenéssel olvastuk a Medical Tribune 2013. június 28i 
szá mában megjelent „Szakmai egyeztetések után ôsszel indulhat 
a Nemzeti Szûrési Program” címû cikket. 

A cikk elsô, terjedelmesebb részét az Egészségügyi Szakmai 
Kol légium Háziorvosi Tagozatának elnöke jegyzi. Ezt követôen 
hozzászólnak a szûrôprogramban részt vevô fogorvos, radiológus, 
szülésznôgyógyász és informatikus kollégák. Gyermekorvos ter
mé szetesen nem. 

Ez a tény már önmagában is szomorú, de még lehangolóbb  
a cikk tartalma. A szöveg ugyanis így indul: „Jelentôs több
letmunkára számíthatnak az alapellátásban dolgozók, ha a kor
mány is rábólint a Szócska Miklós egészségügyért felelôs állam
titkár által nemrégiben társadalmi vitára bocsátott nemzeti 
szû rôprogram tervezetére.” Ezt követôen a szerzô ismerteti „az 
államtitkárság által a szakmai kollégium segítségével összeállított 
tervezetet”.

Mielôtt megijednénk ettôl a jelentôs többletmunkától, ol
vassunk egy kicsit tovább: „Az államtitkárság az újszülötteknél 
tel jes körû fizikális, ideggyógyászati, érzékszervi, fejlôdési és táp
láltsági felmé rést, valamint a mozgásszervek és a veleszületett 
anyagcserebetegségek szûrését javasolja; ezt a szülészetiújszülött 
osztály vagy a gyermekgyógyász, otthon szülés esetén pedig a 
köz re mûködô gyer mekgyógyász szakorvos végezné. A sort 
megismétel nék 1, 3 és 6 hónapos korban is, már a házi gyermek
orvos be vonásával.”

A cikk úgy említi ezeket a vizsgálatokat, mintha ilyen szûrések 
eddig nem történtek volna, csak most, a Nemzeti Szûrôprogram 
ke retében kerülnének bevezetésre. 

Célszerûnek tartanánk felvilágosítani az illetékeseket, hogy 
olyan programot javasolnak bevezetni, amely már hosszú évek óta 
a mindennapi gyermekgyógyászati alapellátás szerves része.

A szûrôvizsgálatok mikéntjét a jelenleg is hatályos „A kötelezô, 
egészségbiztosítás keretében igénybe vehetô, betegségek meg
elôzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatá
sokról és a szûrôvizsgálatok igazolásáról szóló” 51/1997. (XII. 18.) 
számú NM rendelet határozza meg, ennek szellemében történnek 
a cikkben felsorolt, és most a Nemzeti Szûrôprogram keretében 
ismét bevezetésre javasolt vizsgálatok – immár sok éve. Semmilyen 
többletmunkára nem kell tehát számítanunk, hiszen mi gyermek
orvosok az ezzel kapcsolatos kötelességünket eddig is elvégeztük. 
Attól, hogy az eddig a jogszabályban javasolt szûrôvizsgálatok 
jövôre esetleg a szülôk számára kötelezô érvé nyûvé válnak, a be
vett gyermekorvosi/védônôi gyakorlat lényegesen nem változik. 

Felmerül viszont, hogy a családorvosi tanszékeken vajon hogyan 
oktatják a vegyes praxisokat ellátó háziorvosokat a gyermekkorban 
jelenleg is elvégzendô szûrôvizsgálatokról, ha a bevezetésüket 
még csak most javasolják? Meglepôe ezek után, hogy a vegyes 
praxisok minden szakmai mutatójukban elmaradnak a gyermek
orvosok által ellátott praxisoktól?

Célszerûnek tartanánk a szakmai kollégium munkájába gyer
mekorvosokat is bevonni, akik az ilyen alapvetô tájékozatlanság
ból eredô nevetséges hibákat azonnal korrigálni tudnák, és nem 
terjesztenének az államtitkárság elé újonnan feltalált spanyol vi
aszként egy már régóta bevezetett, jogszabályon alapuló bevett 
szakmai gyakorlatot.

A Szerk.

Tulajdonos
Rectangle
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Dóri Ház, az élet háza
Magyarország elsô gyermekhospice háza, a Szemem Fénye 
Alapít vány által mûködtetett Dóri Ház nem a halál otthona, 
hanem – bár mennyire különösen hangozzék is ez elsôre – az 
élet szentélye.

Mindenki, aki valamilyen formában a Dóri Ház lakóiért dolgozik, 
azt a célt szolgálja, hogy a haldoklást ne a halál, hanem az em
berhez méltó élet részévé változtassa. Éppen ezért a Dóri Házra 
nem csak a szomorúság jellemzô, a vidámság is gyakori látogató 
itt. A Pécs külvárosában található átalakított, kétszintes kertes ház 
lakóinak kényelmét négy, igényesen bútorozott, az egészségügyi 
követelményeknek megfelelô gyógyító és segítségnyújtó eszkö
zökkel felszerelt szoba szolgálja. A színvonalas ellátást biztosítja 
a két fürdôszoba, a konyha, a játszószoba, és a nagy udvar.

– „A gyermekhospice szolgáltatás bevezetése Magyarországon 
a Szemem Fénye Alapítvány nevéhez fûzôdik, a Dóri Házat 2011
ben nyitottuk meg Pécsett” – tájékoztatott a kezdetekrôl Gieth 
Krisztina, ápolási igazgató. – „A felnôtt hospicetól a gyermek
hospice abban különbözik, hogy nem csak a végstádiumú, gyó
gyíthatatlan betegeket látja el. Sajátossága, hogy a gondozás már 
a gyermek diagnózisának felállításakor kezdetét veszi, és az éve
ken át nyújtott, szeretetteljes gondoskodás kiterjed az egész csa
ládra. Másik jellegzetessége, hogy nemcsak daganatos, hanem 
az összes veleszületett vagy szerzett, életet megrövidítô beteg
ségben szenvedô gyereket fogadja, és igyekszik minden területen 
segítséget nyújtani.

– Egyik fô feladatunk a mentesítô ellátás, ami 24 órán keresz
tül ad lehetôséget az érintett családok életminôségének javításá
ra is. orvos, ápoló, gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus, 
zeneterapeuta, dietetikus dolgozik azon, hogy a ház lakói itt
tartózkodásuk alatt ne csak jobban érezzék magukat, hanem 
fejlôdjenek is. Mentesítô szolgálatunk az állandó készenléttôl,  
a sokszor napi 24 órás otthoni gondozástól kimerült szülôket 
kívánja egy idôre tehermentesíteni. A szülôk dönthetnek úgy, hogy 
gyermeküket egy idôre a Dóri Házra bízzák, míg ôk másutt pihen
nek egy kicsit, de a beteg gyerekkel és testvéreivel együtt maguk 
is beköltözhetnek a házba.

Tranzit jellegû szolgáltatásunk a kórházi és otthoni ápolás kö
zötti idôszakban ad a szülôknek támogatást. A kórházban eltöltött 
hosszú hetek, hónapok után sok szülôt kétségek gyötörnek, hogy 
megfelelôen tudjáke majd ápolni otthon a beteg gyermeküket. 
Amire a kórházban nem mindig jut elég idô, az a gyermekhospi
ce házban türelmes és segítôkész légkörben biztonságosan elsa
játítható. Szakemberek megtanítják a szülôknek azokat az ápolá
sához szükséges technikákat – szondán át táplálás, váladék leszívás, 

tornáztatás stb. – amelyeket azután biztonsággal alkalmazhatnak 
otthon önállóan is.

A nappali ellátás során a beteg csak napjának egy részét tölti 
nálunk, de ez esetben is áll rendelkezésére a teljes szakembergár
da, akik a szülôk bevonásával mindenre kiterjedô ápolási tervet 
készítenek. Ebben helyet kap minden olyan szinten tartó vagy 
fejlesztô terápia is, ami a beteg testilelki állapotán javíthat.

Az alapítványnál sok önkéntes dolgozik, akik saját tudásuknak, 
képességeiknek megfelelô munkát végeznek. Néhány hónapja 
önkéntesként egy fuvolamûvész jár rendszeresen a házba és játszik 
félegy órát a gyerekeknek, és persze az ápolóknak is. Az egyik 
kisfiú, aki a betegsége miatt már nem nagyon kommunikál a 
külvilággal, a zene hallatára nagyokat kacagott. Édesanyja szerint 
erre ritkán kerül csak sor, de itt megtörtént.

A végstádiumban lévô kisgyermekek és kamaszok ellátására, 
és a halálukat követô teendôk elvégzésére is maximálisan felkészül
tek a házban. A gyászolók a Dóri Ház kápolnájában és ra va ta
lozójában méltósággal búcsúzhatnak elhunyt családtagjuktól.

– „A szakszerû gondozáson túl a Dóri Házban dolgozó szak
embereink segítenek a szülôknek végiggondolni, hogy hol, hogyan 
köszönhetnek el majd gyermeküktôl. Az életvégi tervet sokszor 
maguk a fiatal betegek is alakítják, elmondva, kit szeretnének 
ma guk mellett tudni az utolsó percben, milyen módja, keretei 
le gyenek a végsô búcsúnak.”

Az alapítvány állami támogatást nem kap, kiadásait jórészt 
ado mányokból fedezi. A pénzbeli juttatásokon túl a tárgyi felaján
lásokat is köszönettel fogadják, amelyeket Charity Shop bolthá
lózatukban értékesítenek. A Barcson, Dombóváron, Pécsett és 
Sellyén mûködô üzleteik bevételét a Dóri Ház fenntartására for
dítják.

nácSA jánoS

2011-ben 11 gyermek vett igénybe mentesítô szolgálatot a Dóri Házban, és egy életvégi ellátás is volt, ami 

összesen 321 ápolási napot jelent . 2012-ben 26 gyermek vett igénybe mentesítô szolgálatot, 2 gyermek össze-

sen tíz napot tranzitellátás keretében tartózkodott a házban, és 4 fô számára 12 alkalommal nappali ellátást 

nyújtott a szervezet, ami összesen 590 ápolási nap . A Dóri Ház egyidejûleg 6-7 fô gyermek, vagy 2 család ellá-

tását tudja biztosítani . Honlap: http://www .szememfenye .hu/ .
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Tisztelt Kollégák! Múlt héten, május 29én meghalt Budai 
József professzor, az infektológus társaság kiemelkedô tag
ja. A hallgatóság sorai ban sokan vannak, akiknek nem volt 
szerencséjük Ôt személyesen ismerni, ezért röviden szeret
ném ismertetni életútját.

1928. augusztus 1én született Szé
kesfehérváron. orvosi diplomáját 1952
ben a Budapesti orvostudományi Egye
temen szerezte summa cum laude 
mi nôsítéssel. Egyetemi tanulmányai alatt 
demonstrátorként, majd végzése után 
még két évig gyakornokként dolgozott 
az Egyetem Mikrobiológiai Intézetében. 
1954ben a lászló Kórház I. számú Gyer
mekosztályán kezdte meg klinikusi mun
káját, Csapó József professzor irányítása 
mellett. 

Meggyôzôdésem, hogy az ember 
szak mai tevékenységét, elôrehaladását, 
döntô mértékben meghatározza elsô 
tanítómestere. Csapó professzor humá
numa, széles körû gyer mekgyógyászati ismeretei, a tudo
mányos munka iránti elkötelezettsége olyan példát muta
tott, amelyet tanítványai, Budai József és Nyerges Gábor 
saját egyéniségükkel ötvözve vittek tovább. Szerencsésnek 
érzem magamat, hogy én pedig Budai József mellett kezd
hettem el orvosi munkámat, akit büszkén és nagy tisztelet
tel vallhatok tanítómesteremnek. 

Csapó József halála után Budai József vette át az osztály 
irányítását, 1971tôl 1994ig volt az I. sz. Gyermekosztály 
ve zetôje. E munkája mellett 1973 és 1979 között fôigazga
tóhelyettesként, majd 1981ig megbízott fôigazgatóként 
a kórház vezetôi feladatait is ellátta. Négy szakterületen – 
orvosi laboratórium, csecsemô és gyermekgyógyászat, fer
tôzô betegségek, valamint antwerpeni tanulmányútja során 
trópusi betegségekbôl – szerzett szakorvosi képesítést.

Tudományos munkássága a gyermekgyógyászat és a he
veny fertôzô betegségek széles körét ölelte fel. Errôl tanús
kodik 96 tudományos publikációja, gyermekgyógyászati, 
belgyógyászati és infektológiai tankönyvekben írt számos 
könyvfejeze te. Fô érdeklôdési területét a védôoltások jelen
tették, ebben a tárgykörben elsô számú szaktekintélynek 
tekintették. A ka nyaróoltással kapcsolatos kutatásai alapoz
ták meg a védôoltás hazai bevezetését. E kutatásokat kan
didátusi ér tekezé sében (1970) foglalta össze. Megszervezte 
az országos Védôoltási Tanácsadó hálózatot, amely ma is 
mûködik. Nyerges Gáborral írt Védôoltások címû könyve 
alapmûnek számít, 1974 és 2004 között 5, mindig kor
szerûsített kiadást élt meg.

oktató és tudományos munkáját 1975ben c. egyetemi 
docens, 1981ben c. egyetemi tanár címmel ismerték el, 
1987ben tanszékvezetô egyetemi tanárnak nevezték ki az 
orvostovábbképzô Egyetem Fertôzô és Trópusi Betegségek 
Tanszékére. Ezt a feladatot 1995ig, nyugdíjba vonulásáig 

látta el. Több szakmai társaságnak és 
országos hatókörû szakértôi testületnek 
volt vezetôségi tagja, több mint egy év
tizedig volt a Fertôzôbetegségek Társa
sága titkára, öt évig az Infektológiai 
Szakmai Kollégium elnöke. Munkássá
gáért számos állami kitüntetésben része
sült, legutóbb 2004ben a Magyar Köz
társaság lovagkeresztjét vehette át. 

Ezek a bibliográfiai adatok egy kiváló 
tudós képét rajzolják elénk, pedig Budai 
professzor úr elsôsorban kiváló gyermek
orvos volt. A széles körû ismeretekkel 
rendelkezô gyermekorvosok talán utolsó 
generációjához tartozott. Több körzeti 
orvos vélekedett úgy, hogy ha tudja, mi 

baja van a betegének, akkor elküldi egy szakspecialistához, 
de ha nem tudja, akkor elküldi a Budai osztályra. Budai 
professzor úr minden beteget legalább felvételekor részle
tesen megvizsgált, és kiváló érzéke volt ahhoz, hogy akár a 
folyosó ablakán betekintve megítélje, melyiket kell ismétel
ten megnézni. Minden nagyvizit azzal kezdôdött, hogy le
ültünk a kezelôben, és elmesélte, hogy mit olvasott aznap 
a könyvtárban, elsôsorban az osztályon fekvô betegekkel 
kapcsolatban. Az ágy mellett mindig kikérte a részt vevô 
orvosok véleményét, akár a „slepp” utolsó sorában állókét 
is. Ez arra késztetett mindenkit, hogy ismerjenek minden 
súlyosabb beteget, utánaolvassanak a kórképnek, mert igen 
kínos volt, ha nem tudtak érdemben véleményt mondani. 
Megbízott orvosaiban, tôle eltérô véleményt is elfogadott, 
de a döntésekért a felelôsséget mindig magára vállalta.

Példája a betegségek mélyebb megismerésére serkentett, 
inspirálta a tudományos munkát, amelyhez minden támo
gatást megadott. osztályvezetése alatt több mint 100 tu
dományos dolgozat jelent meg orvosai tollából, és két kan
didátusi disszertáció is született. Ajtaja mindig nyitva állt, 
nemcsak a betegségek, a tudományos elôrehaladás, hanem 
a magánéleti problémák megbeszélésére is. Aki csak rövid 
idôt töltött az osztályon, az is tisztelettel és nyugodtan 
mondhatom, nagy szeretettel gondolt rá.

Most el kell búcsúznunk tôle, de a kiváló orvos, példa
mutató fônök és humánus gondolkodású ember örökké 
megmarad emlékezetünkben.

timár láSzló

Prof. dr. Budai József (1928–2013) búcsúztatója
Elhangzott a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Tudományos ülésén, 2013. június 6án
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P r a x i s o k

Budapest, Érd, Velence, Székesfehérvár és környékén nagy tapasztalatú 
gyermekgyógyász  fôorvos, rövid/hosszú távú helyettesítést vállal. 
Dr. Valkó Péter Tamás fôorvos. Tel.: +36 20 3461 953

Nagymaroson nyugdíjba vonulási szándék miatt TEKes praxisjogomat eladnám. 
Praxislétszám: 900 fô. 33 éve dolgozom ebben a kisvárosi praxisban egyedüli 
gyermekorvosként. Helyettesítés a szomszéd faluból megoldott. Asszisztensnô 
33 éve velem dolgozik, tovább is alkalmazható. Naprakész számítógépes 
adminisztráció. Eladási, átvételi feltételek megegyezés szerint. 
Telefonon este 6 és 8 óra között kérem keresni. +36 27 350 002

Újfehértón 1200 kártyás gyermekorvosi praxis saját rendelôvel eladó. A rendelô 
barátságosan berendezett, jól felszerelt. Elérhetôség: +36 30 305 0837

Isaszegen 1000 fôs praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó, vagy fiatal,
pályakezdô gyermekszakorvost alkalmaznék. rendelô jól felszerelt, saját 
tulajdonú. Érdeklôdni minden nap 18 és 20 között a +36 30 591 7086 telefonon.

Budapesti zuglói gyermekorvosi praxis eladó, 2014. július 1tôl, nyugdíjba 
vonulás miatt. A praxis 780 kártyával rendelkezik, 1985 óta bejáratva.  
Érdeklôdni emailben a gyerekpraxis@gmail.com címen. 

Szegeden házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 600.
Elérhetôség: +36 70 270 2462

Budapest XVIII. kerület kertvárosi részén, jó adottságokkal, házi gyermekorvosi 
praxis eladó. Praxislétszám: 900. Elérhetôség: +36 30 971 5829

Budapest XVII. kerületében kertvárosi részen 900 körüli kártyaszámmal 
gyermekorvosi praxis eladó. A praxis nagyon jó adottságokkal rendelkezik,  
egyik nagy értéke, hogy a területen kívüli betegek száma nagyon kevés,  
a beteganyag jelentôs része a hivatalos területemre koncentrálódik.  
Elérhetôség: +36 20 982 8001

DélPesten házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 750.
Elérhetôség: +36 20 209 6327

750 fôs gyermekorvosi praxis a XVIII. kerületben eladó. 
Elérhetôség: kossuth77@gmail.com

A Balaton legdinamikusabban fejlôdô települése és régiója Balatonfüred. 
Nyugdíjas korom miatt szeretném befejezni a munkámat. A praxis bármikor 
átvehetô. Praxislétszám: 950–1000. Asszisztencia képzett, nagyban segíti  
a munkát. Amennyiben kérdései lennének, este 6 óra után szívesen válaszolok 
esetleg személyes találkozáson bôvebben informálhatom.  
Elérhetôség: +36 20 464 0724

Hernádnémetiben, Miskolctól 10 kmre, 850 kártyás gyermekorvosi praxis 
eladó. Központi ügyelet van. Elérhetôség: +36 20 326 2760 vagy 
+36 20 555 8821

Siklóson 1100 fôs gyermekorvosi praxisjog eladó. A városban központi 
gyermekorvosi ügyelet mûködik. Megbízható asszisztencia, naprakész 
adminisztráció. részletfizetés lehetséges. Érdeklôdni lehet + 36 30 265 7766 
telefonon.

Heti egy napra rendszeres helyettest keresek Budapesttôl 40 kmre Dabas 
vonzáskörzetében lévô házi gyermekorvosi praxisba hosszú távon. 
Praxislétszám: 900, elérhetôség: +36 30 933 1978

Karcagon 680 fôs házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulás miatt területi 
ellátási kötelezettséggel eladó. Megbízható, gyakorlott asszisztencia, naprakész 
informatikai rendszer. Ügyeleti ellátást külsôs cég végezteti.  
Elérhetôség: +36 30 441 9460

BükBükfürdôn, az osztrák határtól 15 kmre, Magyarország 3. leglátogatottabb 
fürdôhelyén, 800as kártyaszámmal házi gyermekorvosi praxis eladó  
2014 januárjától, nyugdíjba vonulás miatt. A város 3 szobás szolgálati lakást 
biztosít garázzsal, a 2011ben felújított egészségügyi központban. Naprakész 
informatikai háttér, megbízható asszisztencia. A városban központi ügyelet 
mûködik. Érdeklôdni: rendelobuk@gmail.com, valamint a +36 30 475 4034 
telefonszámon lehet.

Heves megyében PetôfibányaApc településen házi gyermekorvosi praxis 
sürgôsen eladó. Érdeklôdni +36 30 990 9554 telefonszámon lehet. 

Balatonparti kisvárosi házi gyermekorvosi praxis családi okok miatt eladó. 
Az idegenforgalom miatt nyáron a praxis bevétele jelentôsen emelkedik.  
Elérhetôség: +36 30 9220 323

Budapest III. kerületében családi házas és lakótelepi területen, jól felszerelt, két
orvosos rendelôben 660 kártyás praxis eladó. Egymást helyettesítjük. Gya korlott, 
megbízható asszisztencia, naprakész informatika. részletfizetés, heti 12 nap 
további jelenlét megbeszélés szerint lehetséges. Elérhetôség: +36 20 934 6979

Tiszakécskén 14 éve jól mûködô praxis, költözés miatt eladó. 
Praxislétszám: 880 fô. A rendelô önkormányzati tulajdonú, szépen felújított.  
A praxishoz iskola és bölcsôde is tartozik. Az asszisztencia gyakorlott, megbíz
ható. Tel.:+36 70 628 2124

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot hirdet betöltetlen házi 
gyermekorvosi praxis betöltésére vonatkozóan, mely pályázatot 2013. október 
15ig kell postai úton benyújtani a 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 
17–19. címre. részletes pályázati felhívás a www.berettyoujfalu.hu oldalon 
olvasható.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselôtestülete 
PÁlYÁZAToT hirdet  
Gyermekorvosi állás betöltésére területi ellátási kötelezettséggel vállalkozási 
formában. 
Ellátandó feladatok: A nagyközség közigazgatási területén a gyermekorvosi 
körzetben gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozási formában. Az iskolaegészségügyi feladatok ellátása is a gyermek
orvos feladata. A praxis 840 fôs.  
Szükség esetén az önkormányzat bérlakást tud biztosítani.  
A pályázat benyújtási határideje: 2013. október 31. (csütörtök) 
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 9740 235, +36 29 462 101es telefonszámokon.

Házi gyermekorvosi praxis eladó Budapest közelében, Sülysápon. 
Praxislétszám: 850, Elérhetôség: +36 20 326 3215

Budapest és Pest megye délkeleti régiójában gyermekorvosi helyettesítést 
vállalok. Tel.: +36 20 326 3215




