XIX. évfolyam  2014/2. szám

A H Á Z I G Y E R M E KO RV O S O K E G Y E S Ü L E T É N E K S Z A K M A I L A P J A

Pénz és akarat
Közel két éve hallunk a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretében,
jelentôs részben uniós támogatással készülô Koragyermekkori programról. Látva, hogy
a korai fejlôdés zavarainak felismerésében és ellátásában nem elég jól képzettek a házi
gyermekorvosok, a vegyes praxist ellátó háziorvosok, vagy a védônôk, hosszas és
gondos elôkészítô munka után megszervezték és elindítják az „Idejében kiderül” nevû
oktatóprogramot. Házi gyermekorvosok, háziorvosok, védônôk százainak jelentkezését várják a következô hónapokban kezdôdô, akkreditált, térítésmentes, többnapos
továbbképzésekre.
A TÁMOP egy régi restancia pótlására is lehetôséget ad: megkezdôdhet a házi
gyermekorvosi tutorok képzése. Több évtizedes elmaradásban volt ugyanis a gyermekgyógyászati alapellátás e tekintetben. Mert míg a háziorvosoknál már hosszú ideje
kiépült az oktatópraxisok hálózata, és a háziorvos-rezidensek akkreditált oktatók
mellett szerezhették meg speciális ismereteiket, addig a házi gyermekorvosi oktató
praxisok máig hiányoznak. Nincsenek kiképzett oktatók, nincs kötelezô tananyag. Nem
tartozik most ide, hogy a rezidensek vagy szakorvosjelöltek különbözô okok miatt idôt
sem szán(hat)nak a területi szakmai gyakorlatra, ami nélkül nem is tudom, hogyan
lehetne érdeklôdést kelteni a házi gyermekorvosi munka iránt.
Az „Idejében kiderül” szakmai programjának és a tutorképzés tananyagának kidolgozását kétéves, rendkívül sok egyeztetést, konzultációt, elfoglaltságot igénylô munka elôzte meg. Az intenzív feladatban sok más szakértô mellett házi gyermekorvosok
is részt vettek, akik a HGYE-n belül többször is megvitatott közös érveinket, elfogadott
álláspontunkat adták a készülô programhoz. Diagnosztikai és terápiás ismereteink
javítása, a megfelelô ellátás könnyebb elérése, a területi gyermekgyógyászat presztízsének emelése, a visszavonuló gyermekorvosok pótlása a Házi Gyermekorvosok
Egyesületének régi igénye, számtalanszor hangoztatott törekvése. Ezért is értékeljük
most nagyra az elkészült programot, vagy az oktatóhálózat mûködési alapjainak kidolgozását.
Hogy mi lesz a Koragyermekkori program és a tutorképzés tényleges eredménye,
az még a jövô titka. De az már ma is nyilvánvaló, hogy pénzzel, akarattal és összefogással sok mindent el lehet érni.
Meg az is, hogy pénz nélkül, egyedül, csak nagyon keveset.
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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2014-ben:

Motivált tanítás, motivált tanulás
Házi gyermekorvosok tutorképzése a Koragyermekkori programban

A 18–19. századi céhrendszerek kép
zésérôl a következô leírás olvasható:
mester és tanítvány „csak egyoldalúan
a szakma gyakoroltatásával kerültek
kapcsolatba, az elméleti oktatás tel
jesen hiányzott. A gyakorlati fogások
megismerése is legtöbbször nélkülöz
te az okozati összefüggések feltárá
sát, így az ismeretszerzés mechanikus
utánzásból állott.” Az oktatásban az
egyszerû utánzással már 200 évvel ez
elôtt sem lehetett megelégedni. A meg
figyelés és a mechanikus utánzás nap
jainkban pedig már mindenképpen
kevés. A házi gyermekorvosi praxis
gyakorlatban sem elégedhetünk meg
azzal, hogy a szakorvosjelölt vagy re
zidens csak ül és figyel, aztán késôbb
leutánozza, amit megjegyzett. Ennél
jóval többre van szükség.
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A gyermekek elvitathatatlan igénye és jo
ga, hogy az ôket megilletô speciális orvosi
ellátást ne csak a kórházakban, hanem a
területen, a házi gyermekorvosi rendelôkben is megkapják. A klinikákon, kórházakban tanított gyermekgyógyászati ismeretanyagot ezért ki kell egészíteni azokkal
az elméleti és gyakorlati ismeretekkel, melyek az elsôdleges gyermekorvosi ellátáshoz szükségesek. Ez a szemlélet, készség
és gyakorlat azonban csak a gyermekorvosi
praxisokban oktatható, szemléltethetô.
A Koragyermekkori program házi gyermekorvosok tutorképzésére kifejlesztett
tananyaga rendszerezi és tudatosítja a házi
gyermekorvosi tevékenység azon szerve
zeti, mûködési és szemléleti hangsúly
eltolódásait, amelyek a kórházi-klinikai
gyermekorvosi tevékenységtôl megkülönböztetik az elsôdleges ellátó gyermekorvosok munkáját. A hosszabb-rövidebb
kórházi gyakorlat után praxisgyakorlatra
érkezô rezidensnek és szakorvosjelöltnek
már kiterjedt ismeretei vannak a gyermekgyógyászatról, de még nem ismerheti a
praxisokban folyó elsôdleges gyermekorvosi munka osztályos tevékenységtôl eltérô jellegzetességeit. A praxisban végzett
gyermekorvosi tevékenység sajátosságainak ismerete hasznára válik a gyakorlatra
érkezô szakorvosjelölteknek akkor is, ha
késôbb a házi gyermekorvosi munkát választják, és akkor is, ha a klinikán vagy a
kórházban maradnak. Emellett ez a képzés

segíti a kórház–területi együttmûködés,
a partneri kapcsolat kialakítását is.
A „mit” oktassunk mellett fontos a „hogyan” kérdése is. A házigyermekorvos-,
háziorvosképzésben a fejlôdés egyik lehetséges útja a megfelelôen karbantartott házi
gyermekorvosi tutor rendszer, amely jól
mûködô oktatópraxisokból, és jól képzett
oktató házi gyermekorvosokból áll. Olyan
gyermekorvosokból, akik nemcsak a szakmai munkájukban, hanem a jövô orvos
generációjának oktatásában is korszerû
ismeretekkel, módszerekkel rendelkeznek.
Ismerik és alkalmazzák a felnôttoktatás
pedagógiai módszereit, rendelkeznek a
kommunikáció korszerû eszközeivel, maguk és tanítványaik számára meg tudják
fogalmazni a házi gyermekorvosi lét pszichés buktatóit, nehézségeit. Ezek a módszerek hosszú ideig hiányoztak az orvoskép
zésbôl, ahonnan ennek ellenére nagyszerû
orvosok „nevelôdtek ki”, hála elsôsorban
a legendás orvostanárok példamutatásának
és a szakorvosjelöltek elhivatottságának.
A jó orvosoktatóvá válás eddig – legalábbis a házi gyermekorvosi tutorok tekintetében – nagyrészt a szakorvosjelölteket fogadó gyermekorvos tehetségére, ösztönös
tanítói képességeire volt bízva.
Szakértôink véleménye
a továbbképzésrôl
Dávid Mária, aki a tutor-tananyagfejlesztés
kommunikációs és oktatástechnikai részét
készítette, így foglalta össze a szakmai gyakorlatok célját és szerepét:
„A szakmai gyakorlatoknak kiemelt sze
repük van abban, hogy közelebb vigyék a
jelöltekhez az adott foglalkozás szépsége
it, és bemutassák esetleges nehézségeit.
Ezzel elôsegítik a választott szakterület
melletti elkötelezôdési folyamatot, a szak
mai szerep tanulását. Elôfordulhat az is,
hogy a gyakorlat épp arra ébreszti rá a je
löltet, hogy nem a neki megfelelô szakte
rületet választotta, és célszerû lenne válta
nia. Ennek a felismerésnek az elôsegítésével
a szakmai gyakorlatok ahhoz is hozzájá
rulhatnak, hogy valóban rátermett és el
hivatott személyek maradjanak a pályán.
A szakmai szocializáció specifikumát az el
kötelezettség kialakítása, az önszabályozá
son alapuló normatív szocializáció jelenti.
A külsô kényszeren alapuló szereptanulás
csupán rövid ideig, a képzés elején jellem

zô. Anticipatív szocializációnak nevezik azt
a jelenséget, amelyben a résztvevôk állan
dóan próbálgatják jövôbeli szerepeiket.
A szakmai gyakorlatoknak azért is ki
emelkedô a szerepe, mert ezeket az elôze
tes szereppróbálgatásokat más képzési
helyszínek nem teszik lehetôvé. A foglal
kozási szocializáció során kialakul a fog
lalkozási szerep egyénre jellemzô tartalma
és annak elfogadottsága. Az oktató gyer
mekorvos egyúttal a szakértô konzultáns
szerepét is betölti, támogatja a jelöltet
a gyakorlati feladatok végrehajtásában.
Borko és Mayfield (Lesznyák, 1995) kuta
tásai szerint a sikeres mentorokat elsôsor
ban az különbözteti meg kevésbé sikeres
társaiktól, hogy komolyan veszik felada
tukat, hisznek abban, hogy valóban segí
teni tudnak. Ennek érdekében gyakori és
tartalmas megbeszéléseket folytatnak a
jelöltekkel, több visszajelzést adnak a hall
gatóknak. Emellett a sikeres mentorok
képesek saját tapasztalataikról beszélni, és
ôszinte, konstruktív kritikát adni a hallga
tók munkájáról is.”
Ilyen pedagógiai szemléletû igények mellett nem könnyû magas szinten gyógyítani,
és közben a felnôttoktatás számtalan apró
részletére is figyelni. A motivált tanítás és
tanulás sok-sok apró oktatástechnikai és
lelki tényezôtôl függ. Ezt eddig mi, oktatók
és a hallgatók – valljuk be – nagyrészt
mindannyian a saját kútfônkbôl próbáltuk
jól-rosszul kitalálni. Pedig ezt tanulni lehet,
és tanulni kell.
Szy Katalin klinikai pszichológus arra a
kérdésre, hogy „Mit tekint a tutortovább
képzés erôsségének?” a következôket vá
laszolta:
„Egyik mesterem azt mondta, hogy ha
egy kongresszuson csak egy mondatot is
megjegyez, már megérte végigülnie azt.
Úgy gondolom, ennek a szakmai alapon
szervezôdô továbbképzésnek az az erôssé
ge, hogy a komplexitása miatt a résztvevô
nemcsak egy-egy mondatot tud hazavinni.
A tutori feladat nagyon összetett. A holisz
tikus, interdiszciplináris szemlélet, a szak
területet érintô oktatási, módszertani, eti
kai, szervezetfejlesztési, lélektani ismeretek
összehangolt anyaga új kereteket, új mo
tivációt, felfrissített szakmai kapcsola
tokat, lendületet vihet a rendszerszintû

További információk, jelentkezés
A projekt keretében kb. 60 tutor továbbképzése zajlik, 4 csoportban. A továbbképzés akkreditált és 48 pontot ér.
A továbbképzés
• összesen 27 órás (45 perces tanegységek), intenzív, gyakorlatorientált tréning, amely írásbeli tesztvizsgával zárul;
• kb. 13 óra alatt feldolgozandó távoktatási tananyagra épül;
• 3 egymást követő kontaktnapos, bentlakásos formában valósul meg;
• a képzés térítésmentes (a tananyag, továbbá az étkezés és a szállás biztosított).

A továbbképzésre a jelentkezési információkat (képzési időszak, jelentkezési határidő) a projekt honlapján és
a projekt hírlevelében tesszük közzé (www.gyermekalapellatas.hu). A képzéseket terveink szerint Budapesten,
Szegeden, Pécsett és Debrecenben tartjuk 2014 őszén.
A továbbképzésrôl érdeklődni lehet Hajdu Emesénél a hajdu.emese@gyemszi.hu e-mail címen.

tutorfejlesztési programba. Az oktató gyer
mekorvos a szakmai tudásán, kompeten
ciáján túl mesterszerepben van. Tanít, ok
tat, pártfogóként vezeti az új szakterületen
leendô kollégáját, motivál, értékel, és min
tát nyújt.”
Szy Katalin véleménye szerint: „A képzés
elméleti és gyakorlati anyaga támpontokat
ad a tutor kompetenciájára, és módszerta
ni segítséget nyújt abban, hogyan struktu
rálja a saját és a szakorvosjelölt idejét. Segít
abban, hogy hogyan válhat hatékonyabbá
az együtt eltöltött idô. Kommunikációs
mintákat kínál fel. A tutor felméri a szakor
vosjelölt fizikai, mentális és pszichés álla
potát, és megoldásokat javasol annak kar
bantartására. Segít felismerni, megelôzni
az esetleges kiégés tüneteit, és segédkezet
nyújt a rekreációhoz is. Fontos feladat, hogy
a tutor ne csak egy képzési idôszakot iga
zoló kolléga legyen, hanem valóban tutor,
azaz oktató, nevelô és támogató.”
Érdekes gondolatokat fogalmaztak meg
azok a gyermekorvos kollégák is, akik hos�szú évek óta fogadnak praxisukba szak
orvosjelölteket, és most részt vettek a gyer
mekorvostutorok képzési anyagának össze
állításában. Ôk belülrôl tapasztalták az
eddigi gyakorlatot, és most ehhez viszonyít
va érzékelik, értékelik a tananyagfejlesztés
nyújtotta lehetôségeket is.
Csávás Anna kolléganô például a következôképpen fogalmazta meg tapasztala
tait: „A fejlesztés során jöttem rá, hogy az

a tutori munka, amit eddig ösztönösen, a
hosszú gyakorlati tapasztalatok alapján
végeztünk, kiegészítésre szorul. Több peda
gógiai, kommunikációs és pszichológiai
módszer is létezik, ami segíti a tutori fel
adatok elvégzését. Úgy gondolom, hogy
azért fontos a továbbképzés elvégzése a
kollégáknak, mert így egységesebb tema
tikával, azonos színvonalon dolgozhatunk.
A házi gyermekorvosi tutorhálózat rend
szerszintû kiépítése pedig azt eredményezi,
hogy egymást megismerve jobban képvi
selhetjük az érdekeinket.”
Király Balázs, aki házi gyermekorvosként
szintén részt vett a tananyag kialakításában
a házi gyermekorvosi tutorképzés jelentôségét így látja: „A fejlesztési munka során
rengeteget tanultam. Most talán jobban
átérzem a tutori munka felelôsségét is.
A tutor tevékenységének minden elemét
átgondolva érezhetô igazán, hogy mindent
lehet jobban csinálni. A tudatos kommuni
káció, feladatszervezés, módszertan jelen
tôsen növeli az oktatás hatékonyságát a
házi gyermekorvosi praxisokban. Ezt segíti
elô ez a továbbképzés a már aktív, és a
leendô tutorok számára.”
A háziorvosok képzésében nagy tapasztalatokkal rendelkezô Schultheisz Katalin így
indokolta a korszerû házi gyermekorvosi
tutorképzés elônyeit: „Az egységes, minden
hazai orvosegyetemi képzéshez igazodó
oktatói ismeretek segítségünkre lehetnek
a különbözô képzôhelyekrôl érkezô hallga

tók oktatásában. Ez az új megközelítés
segít a rövid házi gyermekorvosi képzés
alatt céltudatosan bôvíteni a rezidensek,
szakorvosjelöltek ismereteit.”
Azoknak a gyermekorvos kollégáknak, akik
a praxisukban a gyógyítás mellett oktatni
is szeretnének, a Koragyermekkori program
keretében kifejlesztett 27 órás, ingyenes,
háromnapos felkészítés kiváló továbbképzési lehetôséget biztosít. Eddig ugyanis
még nem szerveztek hazánkban olyan,
kizárólag oktató házi gyermekorvosok
számára kifejlesztett többnapos, intenzív
továbbképzést, amely kimondottan a fel
nôttoktatás pedagógiai módszertanára,
a szakorvosjelöltek oktatásszervezésére,
pályaorientációjuk, motivációjuk hatékony
támogatására fókuszált volna. A tananyag
kiemelt része a képzés kommunikációs és
pszichológiai vonatkozásainak megismertetése is. Ez a curriculum szemléletében és
tartalmában is – úgy gondoljuk – évtizedes
hiányokat pótol.
Tutor és jelölt bonyolult kapcsolatrendszere, a gyógyítva tanítás pszichológiai
szempontból szerteágazó és érzékeny fo
lyamata, a felnôttoktatás pedagógiai és
kommu
nikációs sajátosságai korszerû,
rendszerezett ismereteket követelnek meg
a házigyermekorvos-oktatóktól.
Mindezek megszerzésére most itt a lehe
tôség. Éljünk vele!
Kálmán Mihály
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Idejében kiderül...
Továbbképzések a Koragyermekkori programban

Az Idejében kiderül… címet viselô,
több témát érintô, komplex tovább
képzést házi gyermekorvosok és ve
gyes praxist ellátó háziorvosok részére
szervezik. A Koragyermekkori prog
ram keretében megvalósuló akkredi
tált, térítésmentes továbbképzés a
projekt módszertani és informatikai
fejlesztéseit mutatja be, illetve korsze
rû ismereteket ad az egészséges gyer
mek fejlôdésével és az eltérô fejlôdésû
gyermekek felismerésével, fejlesztésé
vel kapcsolatban. A szakmai, módszer
tani fejlesztések célja, hogy ne csak
hatékonyabbá tegyék az alapellátás
szakembereinek munkáját, de meg is
könnyítsék azt.
A továbbképzésen bemutatásra kerülnek
a központi idegrendszer intrauterin és
postnatalis fejlôdési szakaszai, a veleszületett, a szerzett idegrendszeri kórképek,
emellett a koraszülöttek utógondozásáról
is szó esik. A speciálisan csecsemôkorban
alkalmazott neurológiai vizsgálati módok
bemutatásának célja az alapellátásban dolgozó orvosok ismereteinek bôvítése, ezáltal támogatva a szûrés és a szakellátásba
irányítás tevékenységét.
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A projekt egyik legfontosabb fejlesztése
a Gyermekalapellátási Útmutató, amely
szintetizálja, összefoglalja az alapellátók
összes teendôjét a szûrôvizsgálatokkal,
a gyermek fejlôdésének nyomon követé
sével kapcsolatban úgy, hogy a házi gyer
mekorvosok, a vegyes praxisú háziorvosok,
valamint a védônôk is ráláthatnak egymás
feladataira minden életkor esetében. A továbbképzés során az útmutatóban meg
határozott életszakaszoknak megfelelôen
kerül bemutatásra a normál fejlôdésmenet,
valamint a fejlôdés megítélését célzó vizsgálat módszertana, amelynek feldolgozását
a projektben készült kisfilmekkel is segítjük
A résztvevôk áttekintik a korai intervenció
területén leggyakrabban alkalmazott mozgásfejlesztô módszereket; fokozott figyelmet fordítva a finommozgások és adap
tív-gondolkodói képességek fejlôdésére, a
gyermeki fejlôdésmenet összefüggéseire,
a különbözô fejlôdési területek egymásra
hatásának átgondolására. A továbbképzés
további kiemelt eleme a gyermekek fejlôdésében vagy a fejlôdés megakadásában

szerepet játszó kulcspontok áttekintése a
játéktevékenységen keresztül.
A fentieken kívül szó esik a primer prevenció témakörérôl is, valamint a gyermek
fejlôdésére hatással lévô egészségügyi és
környezeti rizikófaktorokról és védôténye
zôkrôl, különös hangsúllyal a várandósság
idôszakára és az elsô élethónapra.
A továbbképzés pszichológiai témájú elô
adásai a várandóssággal, a családban zajló
változásokkal, szerepekkel, az anya–magzat, majd az anya–csecsemô kapcsolattal,
illetve a modern egészségügyi alapellá
tásban nélkülözhetetlen segítôi attitûddel,
és az ezen alapuló hatékony kommunikáció
fejlesztésével foglalkoznak.
A tananyag kialakításában házi gyermekorvos, gyermekneurológus, gyermekgyógyász szakorvos, gyógytornász, gyógypeda
gógus, klinikai szakpszichológus, szocio
lógus és pedagógus is közremûködött.
A háromnapos képzés során mindennap
az adott témákban leginkább kompetens
gyermekneurológus, csecsemô- és gyermekgyógyász, illetve pszichológus szakemberek oktatnak.
Technikai információk
Az Idejében kiderül… címû továbbképzés
kétféle módon valósul meg. A kontaktórás,
jelenléti képzés összesen 40 csoportban,
csoportonként átlagosan 15 fô részvéte
lével zajlik. A továbbképzés 1+2 napos,
bentlakásos formában történik. Az útiköltségen kívül minden térítésmentesen biz
tosított a résztvevôk számára, beleértve a

szállodai ellátást, azaz a szállást és az étkezést is. Az oktatás tesztvizsgával zárul,
amelynek sikeres teljesítésével a résztvevôk
28 akkreditációs pontot szerezhetnek.
A továbbképzés országosan, megyeszékhe
lyeken kerül megszervezésre 2014. szep
tember vége és 2015. március között.
A távoktatási továbbképzési forma azok
számára javasolt, akik valamiért nem tudnak, vagy nem kívánnak részt venni az 1+2
napos továbbképzésen. Számukra kényelmesen, akár otthonról elvégezhetô módon,
felhasználóbarát felületen kerül a – speciá
lisan erre a célra fejlesztett– tananyag átadásra. Ennél a formánál az on-line tananyag autodidakta elsajátítása és az oktatói
segítség egyszerre áll rendelkezésre, mivel
megfelelô szakmai kompetenciájú távoktatásban gyakorlott oktatók segítik a résztvevôk haladását. A távoktatás is tesztvizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítésével
a résztvevôk 20 akkreditációs pontot szerezhetnek.
Mind a jelenléttel járó, mind az távoktatási
továbbképzésre szándékunk szerint még
nyáron a projekt képzésmenedzsment
rendszerén keresztül történik a jelentkezés,
amelynek részleteirôl elsôsorban a tiszti fô
o
 rvosok segítségével, illetve direkt, e-mailes megkeresés alapján értesülhetnek majd
az érdeklôdôk.
Amennyiben eljuttatná hozzánk elôzetes
jelentkezési szándékát, vagy bôvebb tájé
koztató anyagot szeretne a projekt fenti
vagy más továbbképzéseirôl, kérjük, lépjen
velünk kapcsolatba a tovabbkepzesTA
MOP614@gyemszi.hu e-mail címen, vagy

keresse kollégánkat, Horbász Rékát a +36
30 914 7059 telefonszámon. További in
formációkat a www.gyermekalapellatas.
hu honlapon talál.
Témaspecifikus
továbbképzések
A témaspecifikus, tréningjellegû továbbképzések abban különböznek a komplex
továbbképzéstôl, hogy ezeken egy-egy té
mára fókuszálva, gyakorlatorientáltan és
mélyebben sajátítható el a komplex to
vábbképzésben rövidebben vázolt szakmai
tartalom. Ezek a továbbképzések szintén
akkreditáltak és térítésmentesek.
A képessé tevés mûvészete – A védônô, a
házi gyermekorvos és a vegyes praxisú há
ziorvos mint a család segítôje (30 pont)

Ez a továbbképzési program az egészségügyi alapellátó szakemberek kommunikációs készségeinek mint az ellátás minôségét
meghatározó egyik legfontosabb alap
képességnek a fejlesztését tûzte ki célul.
A védônô és a házi gyermekorvos, vegyes
praxisú háziorvos hivatása gyakorlása közben egyre több nonkooperatív családdal
találkozik. A továbbképzés célja, hogy a
résztvevôk képesek legyenek értelmezni
a nehezen vagy egyáltalán nem érthetô
kommunikációs helyzeteket, és erre a megértésre építve képesek legyenek tudatosan,
irányítottan alkalmazni éppúgy a „hét
köznapi”, mint a speciális kommunikációs
technikákat.
Szemünk fénye – Koragyermekkori fejlôdés
és zavarai (30 pont)

Ez a továbbképzés több olyan problémára
fókuszál és kíván megoldást vagy megoldá
si javaslatot adni, amelyek késleltetik, nehe
zítik a gyermek fejlôdésbeli rizikótnyezôinek
felismerését és a fejlôdési zavarok gyanújának idôbeni felfedezését. A gyakorlatok
során multiszenzoros támogatással átélt
saját élmények értelmezô feldolgozásán
keresztül sajátíthatják el a résztvevôk a
szükséges ismereteket és kész
sé
geket.
Megismerik a projekt által fejlesztett legújabb módszertani ajánlásokat a nagymozgások és a finommotorium fejlôdésérôl a
0–7 éves idôszakra vonatkozóan, és ismereteket szereznek a látási és hallási figye
lem, valamint az észlelés fejlôdésérôl is.
„Ki emel, ki emel, ringat engemet?” – Ko
ragyermekkori fejlôdés-lélektani ismeretek
(31 pont)

A képzés a szakemberek fejlôdés-lélektani
ismereteinek bôvítésére, kompetenciáik fej
lesztésére, az édesanyák (elsôdleges gon
dozók) és a csecsemôk, kisgyermekek kap
csolati problémáinak prevenciójára, illetve

észlelésére, jótékony befolyásolására irányul. A továbbképzés gyakorlatorientált
módon áttekinti a fejlôdéslélektan modern
irányzatait, és lehetôséget biztosít arra,
hogy a résztvevôk azt a statikus csecsemôképet, amely szerint a kisbaba korlátozott
lehetôségekkel, differenciálatlan képességekkel, önmagába zártan kezdi életét,
átalakíthassák. A módosulás eredményeként a csecsemôket és a kisgyermekeket
lényegesen aktívabbnak, hatékonyabbaknak látják majd, olyanoknak, akik a környe
zetüket kompetensen képesek kezelni, és
akik életük elsô percétôl kezdve ezer szállal kapcsolódnak az ôket gondozó szülôkhöz, felnôttekhez.
Családi összjáték – Családdinamikai isme
retek elmélete és gyakorlata védônôk és
házi gyermekorvosok, vegyes praxisú házi
orvosok számára (30 pont)

A továbbképzés témája a családok és problémáik bemutatása napjainkban. A családdinamikai ismeretek segítik a szakembere
ket, hogy a családban meglévô bármilyen
diszfunkciót hamarabb észrevegyék, a csa
ládtagok és legfôképp a gyermekek tünetein keresztül megérthessék a család mint
egész mûködési zavarait, és ez által ne
(csak) a gyermeket kezeljék mint problémát, hanem képesek legyenek azt rendszer
szemléletben, interakciókban, összefüggéseiben vizsgálni. A továbbképzést sikeresen
elvégzô védônôk és házi gyermekorvosok,
háziorvosok nagyobb összefüggésekben
gondolkodhatnak egy-egy gyermek tüneti
viselkedésének családi hátterérôl, így képesek lesznek adekvátabb segítséget nyújtani
a gyermeknek és családjának, vagy a meg
felelô szakemberhez irányítani ôket.
Majd kinövi (?) – A koragyermekkori inter
venciós rendszer és a korai fejlesztés (30
pont)

A képzést azoknak a szakembereknek
ajánljuk, akik a mindennapi gyakorlatuk
során többször szembekerülnek azzal a
kérdéssel, hogy hová irányíthatóak az eltérô vagy megkésett fejlôdésû gyermekek
annak érdekében, hogy megkapják a szükséges és megfelelô minôségû ellátást.
A továbbképzés célja a koragyermekkori
intervenciós ellátórendszer mûködésével
kapcsolatos tudás bôvítése, és a különbözô
ágazati irányítás alá tartozó intézményes
szereplôk közötti kapcsolati, továbbküldési, jelzési utak megismerése.
A csoport mint pszichológiai tér – Külön
bözô élethelyzetû szülôk csoportos foglal
kozása (28 pont)

A képzési program a területen mûködô
védônôk, gyakorló házi gyermekorvosok

és vegyes praxisú háziorvosok felkészítését
szolgálja annak érdekében, hogy a különleges élethelyzetben élô szülôk számára
támogató csoportokat alapítsanak, vezessenek és tartsanak fenn. A szülô ritkán éli
át, hogy hozzá hasonlóan mások is ne
hézségekkel kerülnek szembe. Ez különösen igaz az olyan speciális élethelyzetbe
került családokra, akik a várandósság,
gyermeknevelés során egészségügyi (pl.
átmeneti vagy tartós betegség, fogyatékosság) vagy szociális (hagyományostól
eltérô – egyszülôs, mozaik, kisebbségi család stb.) nehézséggel, hátrányokkal küzdenek. A csoportalakítás és -vezetés le
hetôsége különösen értékes eszközt adhat
az orvos és a védônô kezébe, amellyel
egyszerre sok család életét teheti élhe
tôbbé, sok szülônek biztosíthat társas támaszt szakszerû támogatást, sok gyermeknek válhatnak magabiztosabbá és kom
petensebbé a s zülei.
Technikai információk
A továbbképzések országosan több csoportban, megyeszékhelyeken és Budapesten kerülnek megszervezésre 2014. november és 2015. március között. Az
útiköltségen kívül minden térítésmentesen
biztosított a résztvevôk számára, beleértve
a szállodai ellátást, azaz a szállást és az
étkezést is.
A továbbképzések jellemzôi:
• akkreditált, pontszerzô, ingyenes prog
ramok;
• 3 egybefüggô napon zajlanak a képzések, 7–20 fôs csoportokban;
• mindegyik program tréningjellegû, az
in
teraktív oktatást követôen írásbeli
tesztvizsgával zárul.
Mind a hat továbbképzésre tervezetten
még nyáron a projekt képzésmenedzsment
rendszerén keresztül történik a jelentkezés,
amelynek részleteirôl elsôsorban a tiszti
fôorvosok segítségével, illetve direkt, emailes megkeresés alapján értesülhetnek
majd az érdeklôdôk.
Amennyiben eljuttatná hozzánk elôzetes jelentkezési szándékát, esetleg bôvebb
tájékoztató anyagot szeretne a projekt
továbbképzéseirôl, kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba a tovabbkepzesTAMOP614@
gyemszi.hu e-mail címen, vagy keresse kollégánkat, Horbász Rékát a +36 30 914
7059 telefonszámon. További információkat a www.gyermekalapellatas.hu honlapon talál.
Borbás Krisztina
Képzési alprojekt
szakmai vezetô
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„Gyermekorvos az alapellátásba
– vissza a kommunizmusba”
Ez az üzenete a BMJ (British Medical
Journal) Views and Reviews rovatában
minap megjelent levél címének. (Back
to red: allowing specialists to provide
primary care would be a step backward
for Poland – BMJ 2014: 348:g 3030 pub
lished 30 April 2014) Az írás szerzôje
Tomasz Tomasik, a lengyel háziorvo
sok Szakmai Kollégiumának elnöke.
Véleménye alapján a lengyel szejmnek
az Orvosi Kamara és a Belgyógyászati,
illetve Gyermekorvosi Társaság által is
támogatott márciusi döntése, misze
rint a jövôben belgyógyászok és gyer
mekszakorvosok is dolgozhatnak majd
az alapellátásban – visszalépést jelent
egy letûnt korba.
„A döntés kizárólag személyes véleményeken, elôítéleteken, sztereotípiákon, nem
pedig evidenciákon alapul, az Oroszor
szágban vagy Belorussziában máig mûködô
ellátási modell visszatérését jelenti” – írja
Tomasik doktor. A Jagello Egyetem orvosi
karának tanára azzal érvel, hogy a korábban kórházban dolgozó belgyógyászok
vagy gyermekorvosok megelôzôen egyetlen napot sem dolgoztak körzetben, vagyis az európai direktíváktól eltérve, nincs
meg a területi munkához elôírt gyakorlatuk. Félô ezért, hogy kizárólag a betegágy
mellett szerzett tapasztalatuk majd arra
készteti ôket, hogy több beteget utaljanak
szakorvosi vagy kórházi kezelésre, és „nôgyógyászati, mentális zavarok ellátásában
szerzett gyakorlat, kissebészeti rutin híján
képtelenek lesznek majd betegeik complex
és átfogó gondozására. Mindez az eddig
mûködô rendszer szétveréséhez vezet.”
Lengyelországban egyébként 25 000
orvos dolgozik a primer ellátásban, egyharmaduknak van háziorvosi szakvizsgája,
a többiek 2007 elôtt szerezték belgyógyászati, gyermekorvosi vagy egyéb szakképzettségüket, de korábban már 10 évet
„lehúzva” a körzetben, jogot szereztek
családorvoslásra. Kizárólag vegyes praxisok
vannak, az átlagos praxislétszám 1400 körül mozog. Az unión belül itt a legalacsonyabb az ezer lakosra jutó orvoslétszám
(2,2), és rendkívül hosszúak a várólisták.
Tiltakoznak a spanyolok
A BMJ cikke napokon belül nemzetközi
tiltakozást váltott ki.

A spanyol házi gyermekorvosok két
társaságának képviselôi – azóta már a
BMJ-ban le is közölt közös válaszlevelükben – csodálkozásuknak adnak hangot
amiért Tomasik elnök egy letûnt politikai
éra termékének tartja a gyermekszakorvosi alapellátást. „Tomasik doktor ezek
szerint nem tudja, hogy Németország,
Franciaország, Olaszország mellett számos további európai államban is mûködik
házi gyermekorvosi rendszer” – írják és
hozzáteszik: „Tény, hogy a gyermekorvosoknak nincs nôgyógyászati jártassága,
de a családorvosoknak sincs gyermekgyógyászati rutinja.” Nem vitatják természetesen, hogy a posztgraduális alapellátási képzés elengedhetetlen a területi
munkához.
Az uniós államok gyermekegészségügyét, a pneumonia vagy az asztma halá
lozási számait, morbiditási adatait feltáró
tanulmányok, a szülôk elégedettségét vizs
gáló felmérések bizonyítják, hogy fejlett
országokban a gyermekorvosok hatékonyabb alapellátást nyújtanak a gyerekeknek, mint a család-(házi)orvosok (GP-k).
Mind a gyerekek, mind a serdülôk körében
hatékonyabb a megelôzés, magasabb az
átoltottság ott, ahol azt gyermekorvosok
végzik.
A válaszlevél szerzôi kitérnek arra, hogy
11 uniós országban az öt évig (néhol még
tovább) tartó gyermekorvosi szakképzés
során, a törzsképzést követôen beható
primerellátási ismereteket is szereznek a
szakorvosjelöltek. Az egységes gyermekalapellátási curriculum kidolgozása a 16
európai állam 22 gyermek-alapellátási társaságának több mint 20 000 gyermekorvosát reprezentáló European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP)
számára is prioritás.
Végül aláhúzzák a spanyol kollégák,
hogy a gyermekorvosi körzetek kialakítása
Lengyelországban nem az idô kerekének
visszafordítását jelzi, sokkal inkább a gyermekek egészségi állapotának javulásához
teremt esélyt.
Többe kerülnek
a családorvosok
Ugrottak az olaszok is a lengyel levélre. Vá
laszukat Stefano del Torso, az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia alelnöke – prepresidentje – és Giampietro Chiamanti,

az Olasz Gyermekorvosok Szövetségének
(FIMP) elnöke jegyzi.
Olaszországban 1978 óta dolgoznak
gyermekorvosok (is) az alapellátásban, újszülöttkortól 14 éves korig látnak el gyereket, és 6 éves életkorig csak ôk adhatnak
beutalót szakrendelésre vagy kórházba. 6
és 14 éves kor között már dönthet a szülô
háziorvos mellett is, de az olasz szülôk
87%-a ilyenkor is gyermekorvos mellett
voksol.
A lengyel tiltakozást elítélô olasz levél
citálja a híres Molise tanulmány következtetéseit. 2007 és 2009 között a tartomány
35 000 gyermekét két csoportba osztva
(6–11 és 11–16 évesek) felmérték az egészségügyi ellátásuk teljes költségét. Kiderült,
hogy ha kizárólag gyermekorvosok végezték volna az ellátást, 3 év alatt 6,5 millió
eurót takaríthatott volna meg a regionális
kormányzat. Hiába tûnik olcsóbbnak, ha
újszülöttôl idôskorig mindenki a családorvoshoz tartozik, a háziorvosok gyermekgyógyászati járatlansága, bizonytalansága,
komoly költségnövelô tényezô. Hamarabb
és sokszor feleslegesen írnak fel gyógyszert, korábban küldenek kórházba gyereket, ami a finanszírozó, de a család számára is anyagi veszteséget jelent.
„Minden kormánynak tisztában kell len
nie azzal, hogy ami egy gyermekkel fejlôdése alatt történik, az nem csupán aktuális állapotára, hanem többnyire a jövôjére
is döntô jelentôségû” – így összegzik válaszukat az olaszok.
Megérdemlik
a legjobbat!
Közös közleményt adott ki a lengyel levél
kapcsán az Európai Gyermekgyógyászati
Akadémia (EAP), az Európai Gyermekorvostársaság (EPA) és az ECPCP. Levelükben
arra kérik tagszervezeteik vezetôit, hogy
határolódjanak el a lengyel levél üzenetétôl
és hívják fel saját egészségügyi kormányzatuk figyelmét arra, hogy a szorító gazdasági helyzet ellenére sem lehet figyelmen
kívül hagyni az ellátás minôségét jelzô
evidenciákat. „Be kell végre mindenhol lát
ni, hogy nem olcsóbb, ha a gyereket háziorvosra bízzuk és szem elôtt kell tartani,
hogy a jövô nemzedékének igenis jár az
elérhetô legjobb ellátás!” – írják.
(Szerkesztette: Kádár Ferenc)
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Az adolescens medicinától
a gyermek-egészségügyi központig
Beszámoló és gondolatok egy nemzetközi továbbképzés kapcsán

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének delegáltjaként május 2728-án másodmagammal részt vettem az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) által szervezett „Adolescens medicina”
címû kétnapos nemzetközi továbbképzô tanfolyamon. A képzés
az EAP vezetôségi tanácskozása elé szervezett „pre-congress activity” formájában került megrendezésre egy, a Kárpátalja fôvárosaként aposztrofált, egyébként meglepôen dinamikusan fejlôdô,
és hangulatos történelmi városmaggal rendelkezô kelet-lengyelországi kisvárosban, Rzeszówban.
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A továbbképzés
A továbbképzés színvonalát jellemzi, hogy nemcsak Európa vezetô
egyetemeirôl, de az Egyesült Államokból is érkeztek oktatók,
legtöbbjük egy-egy szubspecialitás neves képviselôje, akik alaposan felkészülten, érthetôen, ugyanakkor a legmodernebb tudásanyag birtokában igyekeztek a kamaszkorra jellemzô speciális
egészségügyi problémákat – kifejezetten az alapellátás szempontjából – megvilágítani. A kérdéseket a szubspecialitásoknak
megfelelôen témakörökre osztották, de elhangzottak több szakmát összefogó, multidiszciplináris megközelítést alkalmazó beszámolók is. Nem célom a tanfolyam anyagának részletes ismertetése, ezért a teljesség igénye nélkül, csupán a legérdekesebb
elôadások közül sorolnék fel néhányat a sûrû programból.
(A teljes program itt elolvasható: http://ungeshelse.no/data/file/0/
file_23.pdf)
A nyitó szekcióban Alfred Tenore, a GPEC (Global Pediatric
Educational Consortium) elnöke a kamaszok érdekképviseletével
foglalkozott, majd a kamaszkori problémák és az egészségügy
szervezeti felépítésének kapcsolatáról, hatékonyságáról, valamint
a gyermek-alapellátásból a felnôtt családorvosi modellbe való
átlépés problémáiról hallhattunk elôadást Raisa Lounamaa-tól,
a Helsinki Egyetem adolescens pszichiáterétôl.
Ann Meynard, a Genfi Egyetem tanára, a nemzetközi hírû
EuTeach (European Training in Effective Adolescent Care and
Health) program munkatársa „Hatékony kommunikáció kamaszokkal” címû gyakorlatias, videó felvételeket és a hallgatóságot
is bevonó, interaktív elemeket is tartalmazó prezentációja emlékezetes marad minden résztvevô számára. Az EuTEACH egy modulárisan összeállított curriculumot kínál, amely kamaszokkal és
családjaikkal történô hatékony kommunikációs modelleket tanít,
fôként kiscsoportos formában. Minden évben speciális nyári kurzusokat is tartanak, amelyekre jelentkezni is lehet. (http://www.
unil.ch/euteach)
A pubertás élettanát és kórélettanát, az elhúzódó pubertás,
valamint az alacsonynövés kamaszkori jellemzôit Michael Ranke,
a Tübingeni Egyetem gyermekendokrinológus professzor emeritusa, szintén az alapellátás szempontjait szem elôtt tartva foglalta össze, a kivizsgálásra és a kezelésre vonatkozó sémákat, folyamatábrákat is elemezve.
A szubspecialitásokat sorra vevô klinikai szekciókban egyes,
kamaszkorban gyakran elôforduló kórképek, mint az asztma,
a leukémiák, a gyulladásos bélbetegségek, a visszatérô funkcio-

nális hasfájások, az acne kerültek tárgyalásra angol, francia és
litván professzorok tolmácsolásában. Minden elôadásban kiemelt
anyagrész volt a kórképek pszichés, pszichoszociális vetülete.
Külön szekció foglalkozott a kamaszkori elhízással, a diabetes
mellitussal és az anorexia nervosa lehetséges terápiás megközelítésével. Itt tartott elôadást Janet Treasure, a King’s College vezetô
gyermekpszichiátere, az „evési betegségek” nemzetközi hírû tudósa. Jelenleg ô az elsô a „world experts of eating disorders”
címû tudományos szakértôi listán. Elôadása nevéhez méltóan
sziporkázóan érdekes volt. Hangsúlyozta a bizonyítékokra alapozott, vezetett, önsegítô (evidence-based guided self-help) programok jelentôségét. Bemutatta az Egyesült Királyságban mûködô
„MaRSiPAN” (Management of Really Sick Patients with Anorexia
Nervosa) munkacsoport által kifejlesztett guideline-t, amely nélkü
lözhetetlen az ezzel a problémával foglalkozó specialistáknak, de
az alapellátásban is hasznos segítség lehet. (http://www.rcpsych.
ac.uk/files/pdfversion/CR168.pdf)
A kamaszkor mentális problémái, a depresszió, az erôszak, a
droghasználat, az öngyilkosság és általában a rizikókeresô magatartás is egy külön szekció témája volt. Itt a vezetô elôadó a szintén nemzetközi hírû Pierre-André Michaud volt, a Lausanne-i
Egyetemi Kórház professzora, aki kamaszkori preventív intervenciós technikákkal foglalkozik, többek között a WHO és az UNICEF
vezetô tanácsadójaként. Elôadásában is szerepelt a sokszor idézett
„H.E.A.D.S.S.S.” rövidítés, amely az alapellátásban a kamaszokkal
történô vezetett beszélgetés vezérfonalaként ismert.
Home (a családi környezet természete és minôsége)
Education (iskolai dolgok, problémák, szakmai érdeklôdés)
Activity (sport és szabadidôs tevékenységek)
Drugs (dohányzás, alkohol, kábítószer, egyéb illegális szerek

használata)
Sexuality (szexuális identitás, elvárások, viselkedés)
Security (rizikókeresô magatartásformák, balesetek

megelôzése)
Suicide and self-harm (hangulati eltérések, szorongás,

depresszió, öngyilkos gondolatok)
Az utolsó, és egyik legérdekesebb blokkban az Egyesült Államokból érkezett elôadókat hallgathattunk. Warren Siegel Brooklynból,
a Coney Island Kórház adolescens egészségügyi osztályának igazgatója, és a Szexuális és Reproduktív Egészségügyi Oktatási Program Adoleszcenseknek vezetôje két, lenyûgözô gyakorlati érzékrôl és tapasztalatról számot adó, igazi „amerikai” stílusú elôadást
tartott a kamaszkori szexuális identitás, orientáció, homoszexualitás, transz-szexualitás témakörében. Ezt követôen Jonathan Klein,
a Rochesteri Egyetem professzora, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia gyermekkori dohányzással foglalkozó munkacsoportjának vezetôje a kamaszkori dohányzás veszélyeirôl, a megelô
zési programok lehetôségeirôl és korlátairól beszélt. Többek között
megtudtuk, hogy a manapság divatos elektromos cigaretta mégsem olyan veszélytelen, mint ahogyan azt hirdetik. Jelenleg telje-

sen szabályozatlan a forgalmazhatóságuk és reklámozásuk, így
akár jelentôs mennyiségû nikotint és lényegében bármilyen egyéb
anyagot is tartalmazhatnak. A legkülönfélébb ízesítésben kaphatók a csokoládétól az ôszibarackig, szupermarketekben vásárolhatóak és nagy fokban addiktívek. Egy legutóbbi felmérés szerint
elterjedtségük a 12-18 éves amerikai korosztály körében jelenleg
6.8%(!). (http://www2.aap.org/richmondcenter/pdfs/ECigarette_
handout.pdf)
Az alapellátás paradigmája
A rzeszówi tanfolyamon elhangzott elôadások többsége jól ismert, a hazai szakemberek számára is mindennapi feladatokat
jelentô, gyakorlati tananyagnak minôsíthetô problémákkal foglalkozott..

Ami különösen érdekessé, izgalmassá tette ezt a két napot, az
a magas szintû szakmai tartalmakon túl, az azok mögött meghúzódó, de végig jól érezhetô szemlélet, egységes látásmód, divatos
szóval paradigma volt, amirôl eddig a nemzetközi szakmai lapokon
kívül legfeljebb a Hírvivô hasábjain olvashattunk.
A hagyományos, betegséggyógyítás-centrikus alapellátás, és az
azt felváltó, a testi-lelki egészségmegôrzés, a mentálhigiéné felé
orientálódó elsôdleges ellátás szemléletbeli különbségeit az alábbi
táblázat szemlélteti. A táblázat már közel harmincéves, Hannu
Vuori, a WHO Európai Regionális Kutatási és Fejlesztési Irodájának
akkori igazgatója publikálta a WONCA (Családorvosok Világszerve
zete) XI. londoni kongresszusán 1986-ban, mint a 21. század elejére elérni remélt „víziót” és ezt azóta is mértékadó összefoglalóként idézik az alapellátás szervezésével foglalkozó tankönyvek.

Hagyományos „betegség-központú”
szemlélet felôl

Új, „egészség-központú”
szemlélet felé
Fókusz

Betegség

Egészség

Gyógyítás

Megelôzés és gyógyítás
Tartalom

Betegségek kezelése

Egészségnevelés

Epizódikus kezelések

Folyamatos ellátás

Specifikus problémák

Széles körû (komprehenzív) ellátás
Szervezés

Specialisták

Elsôdleges ellátók

Csak orvosok

Szakdolgozók és orvosok

Egyszemélyes praxis

Ellátóközpont (team)
Felelôsség

Kizárólag egészségügyi szektor

Interszektoriális kollaboráció

Szakmai dominancia

Közösségi részvétel

Passzív elfogadás

Egyéni felelôsségvállalás

Táblázat: A hagyományostól a modern elsôdleges ellátásig
(Forrás: Starfield, B.: Primary Care: Concept, Evaluation and Policy. Oxford University Press, 1992.)

Közösségi szintû
elsôdleges gyermekellátás
Az alapellátás szemléletének hagyományos, megszokott kereteit
feszegetô, azokat újraértelmezô paradigmaváltás az elsôdleges
gyermekorvoslásra ugyanúgy vonatkozik, mi több, annak minden
aspektusát mélyen érinti. Nemcsak a kamaszok, serdülôk jellegzetes problémáira alkalmazható, de az újszülöttek ellátásától a
vakcinológiáig, a pszichoszomatikus fejlôdés zavarainak korai
kiszûrésétôl a speciális igényû gyermekek gondozásáig, teljesen
új megközelítésbe helyezi nemcsak a gyermek-alapellátás mikéntjét, hanem a házi gyermekorvos szerepét is az ellátás rendjében.
A „community pediatrics” (közösségi szintû gyermekorvoslás,
amely nem azonos fogalom sem a szociálpediátriával, sem az iskola-egészségüggyel, sem a közegészségtannal), a „team-based
care” vagy az „integrated care” az elmúlt évtizedben alapfogalmakká váltak a fejlett országok elsôdleges gyermekellátásának
kontextusában. (Érdeklôdôk számára a szerzô szívesen szolgál
irodalomjegyzékkel a szerkesztôségben.)

Itthoni helyzet
Ahhoz, hogy a hatéves egyetemi képzéssel a hátuk mögött, az
alapellátás szintjén dolgozó házi gyermekorvosok munkájuk során
ne csak az aktuális betegségek tüneteire összpontosítsanak, de
érdemben hozzájárulhassanak a kamaszok életminôségének javításához, nemcsak a klinikai gyermekgyógyászati curriculum ide
vonatkozó fejezeteivel kellene tisztában lenniük, de a lelki egészségtanban, a mentálhigiénében, a klinikai pszichológia speciális
kérdéseiben, sôt a pszichiátria határterületein is járatosnak kell
lenniük. Magas szintû szociális érzékenységgel, empátiával, kommunikációs készséggel és nem utolsósorban elegendô idôvel kell
rendelkezniük egy (vagy több) tinédzserrel történô részletes, vezetett beszélgetés lebonyolításához.
Félve kérdezem magamtól is (mert sajnos tudom a választ):
alkalmas vagyok-e, alkalmasak vagyunk-e mi házi gyermekorvosok, hogy a jelen körülmények között, jelenlegi elméleti tudásunkkal, gyakorlati képzettségünkkel, a túlzsúfolt rendelôkben két
igazolás írása és olykor napi 60–80 felsô légúti hurut ellátása
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közben magas szinten megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak?
Mindehhez máris kevesen vagyunk, és utánpótlás hiányában a
jövôben egyre kevesebben leszünk. Ha energiával, érdeklôdéssel
bírnánk is, nincsenek olyan kurzusok (ha csak nem Rzeszówban),
ahol ezeket a készségeket elsajátíthatnánk. Vagy ha vannak (pl.
Svájcban), akkor a pénzünk hiányzik a részvételi díjra, a szállásra,
a helyettesítés költségeire.
Elsôdleges gyermekellátó központ
Meggyôzôdésem, hogy a megoldás a jól szervezett gyermekalapellátó központban végzett csapatmunkában rejlik. Egy ilyen csapat felállása természetesen csak egy központilag szervezett és
finanszírozott „elsôdleges gyermekellátó központ” mûködési
rendszerében képzelhetô el, az ún. „medical home” rendszerhez
hasonló, helyi viszonyokra adaptált alapellátási egységben. Itt az
elsôdleges alapellátó és prevenciós szakorvos gyermekgyógyász
mellett egy (vagy több) elsôdleges gyermekellátásban magasan
képzett nôvér (nem védônô!), gyermekpszichológus, mentálhigié
nés szakember, fejlôdésterapeuta, gyógytornász, részállású szub
specialista dolgoznának közösen. A fent említett betegségorientált ellátás így sokkal inkább egészségcentrikussá válhatna,
mindenki, így a magasan képzett (speciális szakvizsgával rendelkezô!) elsôdleges gyermekellátó és prevenciós szakorvos is képzettségének, tudásának megfelelô munkát végezhetne.

Az egymás melletti, izolált sejtekként mûködô, mind nagyobb
és nagyobb létszámú praxisokat, fokozatosan csökkenô energiával nem fogjuk tudni – még a hagyományos modellben sem –
ellátni. A „community pediatrics” felvillantott paradigmának
egyre fontosabb szerepet kell kapnia az elsôdleges gyermekellátásban! Ennek hiányában a gyermek-alapellátás elôbb-utóbb
óhatatlanul a családorvosi praxisok rendszerébe integrálódik,
aminek gyermekellátási színvonala számos adat szerint messze
elmarad a gyermekorvosok által nyújtható primer gyermekellátás
szintjétôl. Nyilvánvalóan nem lehet ez a megoldás!
Közösségi szintû gyermekorvosi alapellátást kell kialakítani,
ahol mi, házi gyermekorvosok egy hatékonyan szervezett csapat
tagjaiként személyesen is felelôsek vagyunk a hozzánk tartozó
gyermekek, csecsemôk, kisdedek, kamaszok bio-szociális egészségi állapotáért, annak ellenére, hogy nem lehetünk jelen személyesen minden egyes orvos–beteg találkozásnál.
Ehhez azonban még hosszú, rögös út vezet. Addig is érdemes
figyelnünk azokra a trendekre, amelyek az elsôdleges gyermek
ellátásban a modern, mûködô egészségügyi rendszerrel rendelkezô fejlett országokban már megjelentek.

Kovács Ákos

Határokon átívelő ellátás
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Az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) tavaszi találkozójának helyszínét a szlovák és ukrán határhoz közeli Rzeszów
városa adta. A Kárpátok gyûrûjének tövében fekvô, nagytörténelmû
településen a legmagasabb az egy lakosra jutó egyetemi hallgatók
száma egész Lengyelországban.
Decemberi megválasztását követôen újra bemutatkozott az
EAP új vezetése, az elnök Prof. Tom Stiris, norvég neonatológus,
az alelnök Stefano del Torso, olasz házi gyermekorvos, valamint
a fôtitkár: Prof. Adamos Hadjipanayis, ciprusi gyermekgyógyász
személyében. Az elsôdleges-másodlagos ellátással foglalkozó
munkacsoport ülésén részletesen kitértünk a csak „lengyel-” és
„francia-ügynek” aposztrofált helyzetek értékelésére (ld. külön
beszámolónkat). Az Európa-szerte észlelt, a gyermek-alapellátást
veszélyeztetô riasztó események közös állásfoglalásra késztették
az ECPCP-t és az EAP-t, szövege hamarosan hozzáférhetô lesz a
szervezetek weboldalain. Claude Billeaud beszámolója alapján
2015 márciusában Budapest ad otthont a soron következô iskola
egészségügyi kongresszusnak.
A vakcinációs munkacsoport beszámolójában kitért a török
országi WHO-találkozóra, ahol a morbilli és rubeola eradikációs
lehetôségeit tekintették át. Téma volt az oltásellenesség Európaszerte észlelt fellángolása és a meningococcus B elleni védôoltás,
aminek a nemzeti immunizációs programokba való beépítése
megkezdôdött. Ez ügyben – általános gyakorlat híján – a decembe
ri EAP-találkozóig gyûjtik az oltással kapcsolatos tapasztalatokat
információkat.
Az alapellátásban kutatásokkal foglalkozó EAPRASnet munkacsoport ülésén külön kiemelték hazánkat, értékelve a még mindig

futó elektronikus beteg-nyilvántartási kérdôívre válaszolók kiemelkedôen magas számát. A korábbi kérdôívek összesítései, tanulságai hamarosan olvashatók lesznek az EAP EAPRASnet Working
Group oldalán. Felmerült a munkacsoport esetleges meghívása
két, hamarosan induló EU-s projektbe, a MOCHA az Európa-szerte nagy eltéréseket mutató gyermek-alapellátói modelleket hivatott összehasonlítani, míg a CHAPPIE elnevezésû a szûrô- és megelôzô programok hatékonyságát fogja vizsgálni. Az UNICEF ké
résére készül egy európai összehasonlító táblázat a gyermekek
egészséges rendelésen történô szûréseirôl (well-baby check up)
és a szûrést végzôk kompetenciájáról.
A spanyol Angel Carrasco vezetésével mûködô ECPCP-EAP
közös gyermek-érdekképviseleti munkacsoport a bevándorló családok gyermekeinek helyzetével, az egyes országok ellátási, jogi
gyakorlatai közötti különbségekkel foglalkozott.
Kliensutak feltérképezését, egyes országok jó gyakorlatait
tanulmányozza, és a ritka betegségek diagnosztikáját, kezelését,
követését illetôen ajánlásokat fogalmaz meg a holland Liesbeth
Siderius vezette Ritka Betegségek Munkacsoport, példaként
használva a Schwachmann-Diamond szindróma már kidolgozott
betegútjait. Összefügg a kérdéssel a közgyûlés egyik legtöbb
hozzászólást kiváltó témája: a crossboarding care, a határokon
átívelô ellátási modellek kidolgozása. A tervek különbözô raritások kezelésére specializált regionális központok kialakításáról
szólnak.
Altorjai Péter

Ma az iparkamara,
holnap az agrárkamara?
Tisztelt Megyei Kereskedelmi és Iparkamara!
Mint egy egészségügyi gazdálkodó szervezet ügyvezetô igazgatója reagálok a cégem kamarai hozzájárulás befizetésének elmaradását nehezményezô .../.KIK ügyszámú levelükre.
Nem szenvedek rangkórságban, de írhattam volna vezérigazgatót is, csakhogy karikírozzam vállalkozói helyzetem fonákságát.
Az én cégem egy rám erôltetett kényszer szüleménye, és szeretném leszögezni azt is, hogy sem kereskedô, sem iparos nem vagyok!
Gyermekorvos vagyok, aki semmi mást nem szeretne, mint
gyógyítani, és ebbôl a hivatásszerûen végzett, magasan kvalifikált,
az orvosi szakma szabályainak megfelelôen gyakorolt szellemi
szabadfoglalkozásból, illetve annak társadalmi hasznosságát tükrözô anyagi elismerésébôl viszonylag tisztességesen megélni.
A cégem két fôbôl áll (de csak azért, mert társas vállalkozáshoz
egy fô kevés): én a cégvezetô és a feleségem, aki azt fogadta sze
gény, hogy jóban-rosszban mellettem áll. Természetesen még költ
ségtakarékosabb lenne a cég, ha ô lenne az asszisztens is, de hát
ô a nemzet napszámosaként tanárkodik. Ezért a cég harmadik
munkatársául alkalmaznom kell egy asszisztens kolléganôt is.
Miután a házi gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel közfeladatot lát el, a feladatot közpénzbôl finanszírozza
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Én a tevékenységem
kapcsán semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatok, mert
nem értek hozzá, mert nem ezt vállaltam az orvosi diplomám
megszerzésekor, mert az elvonná a figyelmemet az orvosi esküben
vállalt feladatoktól. Gondolom nem minôsül komoly gazdasági
tevékenységnek a rendelô toalett-papír-készletének és kézfertôtlenítôszer-igényének beszerzése sem. A beteg nem fizet az általam
nyújtott szolgáltatásért, a „gazdálkodó” szervezet bevétele az
OEP-finanszírozás függvénye. Nincs jogunk a beszerzéseink után
áfát visszaigényelni, és az áfát nincs kire továbbhárítsuk. De fizetjük
az iparûzési adót, pedig nincs nettó árbevételünk, csak költségvetésbôl származó finanszírozásunk, mégis ebbôl számítják az
adónkat, nem pedig a gazdasági tevékenységünk eredményébôl.
Ezzel persze elismerve, hogy ezekben az orvosi cégekben többnyire nincs is gazdasági tevékenység…
Nem akarom tovább ragozni, de amióta a háziorvosi vállalkozások létrejöttek, azóta látható, hogy mûködésük illetve mûködési
feltételeik számos ponton eltérnek a többi gazdálkodó szervezetétôl. Évek óta mondjuk, de csak nem akarja meghallani senki.
Tagja vagyok a Magyar Orvosi Kamarának. Gondolom nem
meglepô, hisz’ kötelezô, enélkül orvosi tevékenységet nem is
folytathatnék. Ez valahol rendben is van. De bocsánat, milyen
észérvet tudnak felhozni amellett, hogy nekem szükségem lenne
arra, hogy az Önök kamarájának is tagja legyek? Rosszul fogalmazok, nem kell hogy tagja legyek a Kereskedelmi és Iparkamarának csak regisztrációs díjat kell fizetnem. De miért is? Tudom a
kormányrendelet miatt, de komolyan, miért is? Miért akar regisztrálni engem az Iparkamara? Regisztrálhat, ha nincs jobb dolga,
akár további helyeken (pl. Cégbíróság, mindenféle cégjegyzékek…) fellelhetô cégadataimat is szívesen megadom, nem kérek
érte semmit, de miért fizessek én ezért?

Ja, azért, hogy az Iparkamara a törvényben meghatározott
szolgáltatásokat részünkre „térítésmentesen” (?!) nyújtsa? Hát
bocsánat, a kötelezô Orvosi Kamarai tagságommal ugyanez a
szolgáltatás jár. Miért kellene ezt kétszer megfizetnem?
Miért nem egyeztet ebben a kérdésben a két kamara? Mert
gondolom a 6-7 ezernyi háziorvosból nem egyedül én kifogásolom
ezt az egész eljárást!
Azt hittem, hogy ez az egész csak egy félreértés, amire elég
lesz egy év, hogy tisztázzák. Hisz úgy 10 éve is be akartak már
léptetni minket, orvosokat az Iparkamarába, de akkor valamiért
meggondolta magát a jogszabályalkotó. Most azonban úgy látszik,
megint eljött az ô ideje.
Kérem, értsék meg, nem az összegszerûség zavar. Az elvek, az
indokok nem világosak. Holnap az agrárkamara vagy az építészkamara fog elôállni azzal az ötlettel, hogy bevételeit támogatandó, fizessünk nekik is regisztrációs díjat, vagy hozzájárulást? Talán
egyeztethetnének a háziorvosokat finanszírozó egészségbiztosítóval, hisz tulajdonképpen az általuk kezelt közpénzbôl kérnek
hozzájárulást. Döntse el a finanszírozó annak jogszerûségét, hogy
adhatok-e én Önöknek abból a pénzbôl egyáltalán.
Persze lehet, hogy egész méltatlankodásomnak csupán tájékozatlanságom az oka. De kérem, gondolják meg, szükségük
van-e olyan támogatókra, akik támogatásuk fejében rögtön en�nyi és ilyen megoldhatatlan problémával állnak elô, mint az
iparûzési adó jogtalan kivetése, vagy az áfa-visszaigénylés kérdése az egészségügyi vállalkozások gazdálkodásában… Az Orvosi
Kamara sem tudott megbirkózni ezekkel a kérdésekkel és tudják,
hogy még hány ilyen kérdés feszül a magyar egészségügy mû
ködtetésében? Hiányzik ez Önöknek? Kell ez maguknak?
Tudomásom szerint a kamarák az azonos foglalkozást folytatók
érdekvédelmi, önszervezô és önvédô testületei. Miért kell egy
ágazati kamarát a többi fölé helyezni? A törvényhozó gondolkodása abban a kérdésben sem érthetô, hogy ha már ad kivételre
lehetôséget (a mezôgazdasági tevékenységet folytatók számára),
miért nincsenek – sajátos helyzetükre való tekintettel – a kivételezettek között az egészségügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek is. Mi rosszul lobbiztunk?
Miért nem az Orvosi Kamara kapta meg azt a jogosítványt,
amit a Kereskedelmi és Iparkamara? Mert akkor a hozzájárulásomat levonhatnák a kamarai díjamból. Tényleg, miért nem a kamarák intézik ezt az egészet egymás között? Ha az iparkamarának
kevés a bevétele, miért nem kér a többi kamarától, mondjuk a
tagsága arányában hozzájárulást? Mindjárt nem lenne ennyi kínos
kérdése egy nagyszájú gyerekorvosnak.

Tisztelettel várom válaszukat:
Berényi Károly
gyermekorvos
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Kávészünet-16
most annyi új témajavaslat született, hogy
jövôre akár több szekcióban kell majd konferencia elôtti képzést rendeznünk.
A „hagyományos” konferencia elsô
napja az evidenciák problémakörével kezdôdött, a délutáni elôadások központjában
az „agyvérzés, paroxizmusok, korai fejlesztés” témája állt. A tematika kialakításában
Kovács Ákos és Kálmán Mihály kollégánk

A TÁMOP Koragyermekkori programjának aktuális feladatairól Borbás Krisztina
és Kálmán Mihály számoltak be.
Mindig izgalmas a tanulságos esetek
blokkja, idén sem volt ez másként. Ebben
az évben Tulassay Tivadar professzor valóban üdítô vezetésével a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának fiatal orvo
sai tartották a hallgatóság bevonásával

mellett meghatározó szerepet vállalt Balla
György professzor, a debreceni Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója. De nemcsak
az ottani oktatókat, hanem az ország számos más gyermekgyógyászati intézményébôl érkezett kollégákat is üdvözölhettük az
akkreditált prezentációk elôadói között.

interaktívvá vált, érdekes esetismerteté
seket.
A szombat a „Megelôzni vagy heroikus
küzdelemben gyógyítani?” címet viselô
elôadás-sorozattal kezdôdött és az utógondozás, rehospitalizáció, szociális kérdések,
a koraszülöttek speciális problémái, illetve
a táplálás, hormonok, sebészet témakörei
vel folytatódott.
A harmadik napon „Baktériumok, vitaminok, enzimek” és „Elkésett diagnózisok” címek alá rendezett elôadás-sorozatot
hallottunk. Tanulságosnak bizonyultak az
onkológiai esetek, bemutatásukban a SE
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának
csapata vett részt. Az 50 pontra akkreditált
konferencia alatt idén is folyamatos újraélesztési képzés zajlott a Magyar Gyermekmentô Alapítvány tagjainak bevonásával,
dr. Gesztes Éva és dr. Kassai Tamás irányításával.
Péntek este a Budapest Bár nagysikerû
fellépése lazította a feszes tudományos
programot, és bár a balatoni hajózást a
szombat esti viharos idôjárás elmosta, a film
vagy a fiatalságunkat idézô diszkómûsor
kinek-kinek igénye szerinti kikapcsolódást
hozott.
Muzsay Géza

A HGYE XVI. Kávészünet-konferenciája
csütörtök délután egy új típusú programmal indult, a szûk körûre tervezett, de végül több mint 100 kolléga (és köztük vé
dônôk, gyógypedagógusok) részvételével
tartott pre-congress meeting-gel. A stílusosan Kávéházi Szalonnak elnevezett, és
valóban kávéházi körülmények között tartott rendezvényen az eszmecsere a korai
fejlôdés zavarainak felismerésérôl, a fejlôdésneurológia diagnosztikai nehézségeirôl
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szólt. Az érezhetôen „megszállott” elô
adók érdekfeszítô elôadásai között a szervezôk által felszolgált frissítôk, sütemények
és Huszár András virtuóz zongorajátéka
jelentett némi lazítást. A szinte családias,
igazán közvetlen megbeszélések valamen�nyi résztvevô tetszését elnyerték, és már

Ristoretto
Sajnos a Kávészünet az évek
során elvesztette, „kinôtte”
az eredeti koncepcióját, hogy
ugyanis legyen tér és idô megvitatni mindazt, amit egyébként csak a szünetekben a
folyosón lehetett. Túl sokat
markolunk, és nincsenek viták, megbeszélések, ezt évek
óta nem tudjuk megoldani.
Javaslom, hogy jövôre proaktívan lépjünk fel ebben az
ügyben, akár a kreditpontok
részleges elvesztése révén is.
(Ez ugyanis nem vonz igazán senkit. Mindenkinek már a képzési
idôszak felénél megvan a nem kötelezô kongresszusi pontszáma.)
Szóval kevesebb elôadás kell, lazább, vitára is tervezetten idôt
engedô programmal! Amolyan „ristoretto”-t (nagyon rövid és
nagyon erôs olasz kávé) kell csinálni!

Az elôadások színvonalát is valahogy emelni kell, a gyakorlati
használhatóságot jobban kiemelni! Ezt úgy lehetne elérni, hogy
a majdani üléselnökök a kezdetektôl felelôsek lennének a saját
szekciójuk szakmai tartalmáért, a tervezéstôl a prezentáció elhangzásáig elôzetesen egyeztetnének az elôadókkal. Mindehhez
az eddigieknél nagyobb létszámú szakmai szervezô csapatra lenne szükség.
A pre-congress workshopot érdemes folytatni. Nem mennék
60–70 résztvevô fölé, de lehet két párhuzamos szekciót is nyitni.
A következôre máris felmerült az epigenetika, az evidence based
medicine, egy antibotikum-guideline és egy vakcinológiai képzés.
Ezek közül kéne válogatni, akár párba állítva kettôt-kettôt.
És el kell kezdenünk gondolkodni a jövô évi Kávészünet témáin is. Jó ötlet lehet a készülô tankönyv egyes fejezeteit górcsô alá
venni, de jöhet az adolescens medicina is, amibôl 10–12 remek
elôadáscímet tudnék máris prezentálni, ami elég is lenne akkreditált anyagnak.
Kovács Ákos
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Ez két évre is elég lett volna
Szerintem nagyon jó volt a színvonal (a szervezésé és az elôadások
átlagáé egyaránt), nagyon tartalmas volt az egész, én magam
rengeteg újdonságot tudtam meg (szokás szerint nagyobb és
kisebb horderejû dolgokat egyaránt). A szervezôk részérôl heroikus munka volt, köszönet és elismerés azok nevében, akik csak
lábat lógattak és egyszerûen jól érezték magukat.
De nagyon egyetértek Ákossal, hogy tömény volt, túl sok volt a
téma. Szerintem ennyibôl két évig is el lehetett volna élni. Szelektálni kell, és ami érdekes, de az adott évben nem fér bele a
keretbe, el kell tenni jövôre. Részben egyetértek a vitára helyet
hagyó koncepcióval is, csak azt nem tudom, hogy több száz fôs
hallgatóság esetében ezt hogyan lehet kezelni. Ráadásul arra is
fel kell készülnünk, hogy lesznek nem releváns, beilleszthetetlen,
ám alkalmasint nagyon hangos vélemények is (majdnem egy lakótelepi közgyûlés képe rémlett fel elôttem). A moderátoroknak
tehát egész másra kell felkészülniük, mint eddig – ami nem lesz
könnyû.
Más: az idôkorlátok tartása. Ez szinte minden blokkban probléma volt (az enyémben is, úgyhogy nem – csak – másokat kri
tizálok). Nagyon egyértelmû szabályok kellenek, amit mind az
elôadók, mind a moderátorok tudnak elôre, és amin a helyzet
nyomásának engedve sem lehet változtatni, pont azért, mert mindenki ezekre számít. És nagyon biztosan mûködô technikai háttér
kell, két-háromszoros túlbiztosítással az idô mérésére és jelzésére.
Az elôadásokról: volt néhány nagyon elvetemült elméleti és
ennek megfelelôen dögunalmas (bocs), de elenyészô számban,
tartok tôle, hogy ilyen arányban mindig is be fog csúszni. Akkor
viszont, amikor egy nagyon tömény, nagyon gyakorlatias elôadás

hangzik el, és nincs kézben semmi írott anyag elôre, akkor az
ember – én legalábbis – hiába tudja, hogy fent lesz a honlapon,
vad jegyzetelésbe kezd, mint annak idején az egyetemen, és a
szomszédját kérdezgeti, ha elvesztette a fonalat. Pedig sokkal jobb
lenne hallgatni úgy, hogy közben rá-rápillantok a jegyzetekre, és
csak azt írom mellé, ami pluszban elhangzott. Tudom, az elôadóktól nehéz elôre begyûjteni az anyagokat, többnyire az utolsó éjszaka készülnek a diák, hiszen a határidô a leghatékonyabb múzsa
– de talán érdemes lenne nagyobb nyomást gyakorolni ebben az
irányban. És ezt ki lehet osztani az üléselnökökre is, akkor jobban
megoszlik a felelôsség és a munka is, de ebben az esetben a kereteket, szabályokat nagyon elôre és nagyon pontosan kell tisztázni és leírni.
A workshopról: szerintem jó volt, jó színvonalú és jó hangulatú is, de a nagy létszám miatt nem igazi workshop. Szerintem még
a 60-70 is sok. A költséghatékonyság persze határt szab a létszám
csökkentésének, erre Feri biztos szinte kapásból tud adatot. A
párhuzamos szekciók jó gondolat, bennem az is felmerült, hogy
– ha nagyon sokan akarnának jelentkezni – akár egy pár évig
változatlan témákkal is mehetne a meeting, (vagy a frekventált
témákat újra és újra elô lehetne venni.) És még valami: nem biztos,
hogy jó ötlet olyan témát vinni a workshopra, ami utána a plenáris elôadásokon is megjelenik (ha fordított lenne a sorrend, mehetne, de hát itt pre-congressrôl van szó...). Érdemes lehet a tagságtól a helyszínen is véleményt kérni kérdôíves módszerrel, akár
az aktuális eseményrôl, akár a témákról, amikrôl szívesen hallanának, akár a workshop rendszerérôl.
Pejtsik Petra

Nem tudnak újraéleszteni
Kedves HGYE-vezetôség!
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Szeretnénk pár sorban beszámolni nektek az idei Kávészünetkonferencia gyakorlati képzésének tapasztalatairól.
173 kolléga vett részt 2014-ben gyakorlatunkon. 125-en már
korábban is jártak képzésünkön, 48-an elsô alkalommal látogattak el oktatásunkra.
Felmértük a korábbi évek során már képzett 125 kolléga újraélesztési képességeit. Ezen házi gyermekorvosok 30%-a (37 kolléga) tudta effektíven újraéleszteni a csecsemô- vagy gyermekfantomot. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlaton megjelent orvosok
70%-a (akik tehát korábban is voltak már oktatáson) nem lenne
képes éles helyzetben életben tartani egy újraélesztésre szorulót
a mentôk kiérkezéséig.
A 173-ból 9 kolléga tudott alapszintû újraélesztést végezni úgy,
ahogy ez egy háziorvostól (sôt ma már világszerte a laikusoktól
is) elvárható lenne! Elgondolkodtató.
Megdöbbentô tapasztalatunk volt, hogy úgy éreztük, a kollégák
nem érzik a súlyát annak, hogy ezen ismeretekkel nem rendelkeznek, pedig mint tudjuk a szakirodalomban gyémánt vagy platina
10 perc néven emlegetett legértékesebb idô az alapellátók kezében van.
Felméréseink szerint az oktatáson megjelentek közül 30-an
rendelkeznek intraossealis technikával, 29-en félautomata defib-

rillátorral, 77-en oxigénnel. De annak ellenére, hogy beszerezték
ezen eszközöket/mûszereket, többnyire nem ismerik a használatukat, egyszer sem nézték meg, olvasták el, próbálták ki, hogyan
mûködnek. Sokan nincsenek tisztában az oxigénadagolás módjával, nem ismerik a rezervoáros maszk fogalmát. Lélegeztetô
ballon és maszk szinte kivétel nélkül van a sürgôsségi táskában/
rendelôben, használata azonban a többség számára mégsem ismert.
Akik tavaly jártak tanfolyamon, valamelyest jobb eredményeket
mutattak fel, mint azok, akik csak két, három, vagy több évvel
ezelôtt vettek részt képzésen. Ez is azt támasztja alá, hogy nem
lehet eleget foglalkozni a témával, és évente legalább 1 alkalommal szükség van az ismeretek gyakorlására, sôt – véleményünk
szerint – valamilyen formában vizsgára, az alapvetô képességek
igazolására is.
Szeretnénk, ha a HGYE vezetôsége és az MGYA oktatócsapata egy közös értékelést tartana és egyeztetne arról, hogy a kétoldali visszajelzések alapján hogyan lehetne a jövôben a kollégák
ismereteit készségszintûre emelni.
Az MGYA oktatói nevében: Gesztes Éva

Bíróságon végződhet

Szeretném hinni

Amikor az újraélesztési gyakorlat felmerült a kongresszus
keretei között, akkor gyorsan
reagáltunk és Gesztes Éva
csapatával elindítottunk valamit. Szerintem sikeres volt,
legalábbis úgy éreztem! De
eltelt 3 év, és visszajelzéseket
kértem tôlük az eredményekrôl. Én kértem tôlük, hogy
„objektivizálják” a tapasztalatokat. Ezért nem volt „buksisimogatás” a Kávészünet-16.
Úgy kezdôdött minden gya
korlat, hogy felmérték az induló tudást. Azt is, hogy hány és mikor végzett gyakorlat után
hogy állunk. Az „új stílus” miatt természetesen mindkét oldalban
feszültségek támadtak, és ez most feladatot fog róni mind ránk,
az egyesületre, mind Éva csapatára. Ha igazi eredményeket szeretnénk elérni, használható tudást akarunk, akkor a tagságunknál
el kell érni azt az újraélesztési k ompetenciát, amit – Éva szavait
idézem – „már a laikusok is birtokolnak”.
Ennek nem egy öncélú képzésnek kell lennie, talán nem is fa
kultatívnak, hanem minden lehetôséget meg kell majd ragadnunk
arra, hogy a kollégáinkat és magunkat képessé tegyük a feladatra. Éva felhívta arra is a figyelmemet, hogy a rendelôben „bénázó”,
ineffektív ellátás egy avatott hozzátartozó esetében jogi következményeket vonhat maga után. Tehát eljutottunk oda, hogy
koncepciót kellene váltanunk, véleményeket kell kérnünk a tagságtól, és meg kell beszélnünk a továbbiakat az újraélesztô csapattal. Ôk ebben partnerek, fontosnak érzik a probléma megoldását, és szerintem az élet így mûködik. Az új szintek új problémákat
hordoznak, de ezek szerint szintet ugrunk.
Kollár László

Az újraélesztésrôl: nem volt
kellemes élmény, amikor az
zal szembesítettek, hogy ke
vés, amit tudok. A többiek
tôl ugyanezt hallottam vissza.
Lehet, hogy ettôl motiválóbb
a dolog, nem tudom. Tényleg
érdemes lenne végiggondolni,
hogy az ismeretek mitôl rögzülnek jobban. De azt hiszem,
attól, hogy „karcos stílussal”
elriasztjuk/ják a következô alkalomról a résztvevôket, nem
nagyon. Én is bénáztam, bár
azt hiszem (és remélem, hogy
nem csak szeretném azt hinni), hogy éles helyzetben jobban
teljesítenék – az a fajta vagyok az eddigi tapasztalataim szerint,
akivel így szokott történni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy
lehet, hogy nem olyan sötét a kép, mint ahogyan most látszott.
Szóval beszéljünk róla!
Pejtsik Petra

Elgondolkodtató
Hogy elgondolkodtató? Az. Nyomasztó és idegesítô, hogy nem
tudok, nagy arányban nem tudunk újraéleszteni. Készségszinten
biztosan nem, és félek, elméletileg sem.
E riasztó kórképbôl azonban nem lehet kihagyni a kórelôzményt,
az anamnézist sem.
Az attitûddel talán nincs baj
Ha a pozitívumokkal illik kezdeni, akkor igenis, érdemnek tartom,
hogy a HGYE felismerve a súlyos hiányosságot, évekkel ezelôtt
kitalálta és megszervezte a Kávészüneten, a házi gyermekorvosok
legnagyobb, a hazai gyermekgyógyászat egyik legjelentôsebb,
rendre több mint 500 fôs részvétellel futó konferenciáján a reszuszcitációs gyakorlati képzést. Nagyon profi elôadók komoly
létszámú csapatával, a konferencia teljes idejében, vagyis nem
csak a szünetekben, hanem az elôadások alatt is, (az épp akkor
sorra kerülôk esetében az elôadások rovására), elôzetes bejelent-

kezés és állandó túljelentkezés mellett, reggeltôl estig folyamatosan megy a kiscsoportos, gyakorlatcentrikus képzés. Néha már
annyira életszerû volt az imitáció, hogy szabályosan szét kellett
zavarni a „tömeges” (ál)baleset-ellátást, hogy folytathassuk a
konferenciát. Már profi konferenciaszervezôk másolják más konferenciákon az ötletet. Annyi házi gyermekorvos jelentkezik,
amennyit szinte fizikai képtelenség oktatni. Tudjuk tehát, hogy
nem tudjuk, felismertük az igényt, ezért szerveztünk meg egy
korábban példátlan képzést. A kollégák pedig korlátaik önkritikus
ismeretében jönnek és jönnek, miközben vállalják a fiatal, lelkes,
nagytudású, gyakorlott oktatók elôtt, hogy alig tudnak valamit.
Nem tartják, legalább is eddig nem tartották égônek a részvételt.
Az attitûddel tehát talán nincs baj.
Mire jutottunk?
Most viszont többen jelezték, hogy kellemetlenül érezték magukat,
mert a korábbi támogató, barátságos hangulathoz képest valami
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változott. „Karcosan” kritikusak lettek az oktatók. Ôk a legjobb
szándékkal szembesülni akartak munkájuk eredményével, és szembesíteni akartak bennünket a tényekkel. Lehet kellemetlen a szembenézés, de szükség van rá.
Mire jutottunk? Egyrészt egyértelmûen kiderült, hogy tömegesen nem tudunk valamit, aminek az ismerete a szakma (hivatás)
folytatásához nélkülözhetetlen, másrészt, hogy továbbra is tömeges igény van a képzésre, harmadrészt, hogy ez a képzési forma
– minden pozitívuma ellenére – nem kellôen hatékony!
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Egyedi és általános
A megoldási javaslat elôtt egy kicsit magamról, talán általánosítható.
12 év kórház után kerültem körzetbe, 30 éve vagyok itt. Újraélesztésre eddig nem volt szükségem, de tudom, ez egyszerûen
csak mázli. Volt halottam, de „szerencsére” nem nekem, nem
nálam halt meg. Amikor kijöttem még azt hittem, mindent tudok,
most már tudom, hogy e téren szinte semmit. Amikor azt hittem,
hogy tudok, az nagyon régen volt, azóta nem volt igazi „esetem”,
az emlékeimre hagyatkozva – bízok. Hogy miben? Hogy tudom
a mentôk számát, a gyermekmentôkét is, hogy közel a Markó,
hogy tudok fújni és nyomni, és meg fogom, meg fogjuk oldani…
Hogy jobbak legyünk, rendelônkben már második éve szervezünk hétvégi, 5 órás, kiscsoportos, gyakorlati képzést. A gyerekrohamkocsi oktatói tartották a rendelô teljes munkatársi gárdájának – recepcióstól, védônôkön, asszisztenseken át orvosokig,
15 embernek. Végigvettük közben, hogy mink van, mink nincs,
mi kell. Vettünk oxigénpalackot, reduktort, intraossealis gun-t –
persze rosszat, gyereket, amit felnôttméretû tibiába nem lehet
belôni. Van Salsolunk, szerelékünk, pulzoxymeterünk, tonogénünk, watergel-ünk, Epipenünk, és lesz defibrillátorunk. Összeállítottuk a sürgôsségi „zsúrkocsit”, kiragasztottuk az alapszintû
újraélesztés menetrendjét minden helyiségben. Szerveztünk és
fizettünk „amíg a mentô megérkezik” tanfolyamot gyermekben
nagyon profi oktatókkal, ugyancsak szombatokon, 40 szülônek,
több csoportban. Amióta kitaláltuk, minden évben részt veszek
a kávészüneti képzéseken.
De éleszteni készség szinten nem tudok. Máshogy meg – ha
kell – nem nagyon lesz eredménye. Régen jártam „iskolába”, amit
tanultam, elfelejtettem, különben is majdnem minden, gyógyszer,
eszközök, technika, protokoll, megváltozott azóta. Hogy úgy
mondjam „leragadtam” a szárnyastûnél. Nem mentem fel maga
mat, amiért nem tartottam a szintet, hogy idôhiányra, más tennivalókra hivatkozva nem gyakoroltam, hogy nem vagyok oké a
BLS-ben, (Basic Life Support), hogy úgy érzem, keveset tudok.
Lehet, hogy több gyerek súlyos betegségét, akár halálát elôztem
meg a beadott kötelezô meg ajánlott védôoltások tömegével, lehet,
hogy sok gyereket segítettem hosszú gyakorlatom alatt némi egészségkultúrához, biztosan alig adok antibiotikumot az elôdöm gyakorlatához képest. Nem tudom, hány gyereknek nem lesz emiatt
késôbb gyulladásos bélbetegsége, hogy hány gyereket küldtem
jókor laborba, röntgenre, sebészetre, és hányat nem küldtem feleslegesen sehová. Ezt persze csak néha értékelem, és csak magamban, mert ilyen témájú tudományos igényû felmérés még nem
készült, konferenciák, kongresszusok, önkormányzati, helyi vagy
kórházi megbeszélések sem szoktak ilyen kérdéssel foglalkozni. 30
éve végzem a dolgomat. Ez ugyan nem ment fel valami nem tudásának a felelôssége alól, de talán megerôsíti, hogy nem a hozzáállásommal van baj, ab ovo. Sokan vagyunk hasonlóképpen.
Térjünk még egy kicsit vissza arra, hogy miért nem tartottam,
miért nem tartottuk a lépést? Mert amióta kijöttem, hiába ügyeltem 35 évig éjszaka meg hétvégén, a kórházi háttérrel egyre inkább csökkent a kapcsolatom. Van néhány régi ismerôs meg

barát, meg lett is kevés új,
akihez küldök, akinek lehet
telefonálni ha gond van, de
hogy mi van az osztályon, milyen eseteik van
nak, hogy
gyógyítanak, azt messze nem
tudom. Nem megyek, nem
hívnak, a fiatalokkal nem ismerjük egymást, nem mutatnak be bennünket egymásnak. Elvárják ugyan, hogy
te
lefonáljunk, talán azt is,
hogy bemenjünk, de hogy az
ismerkedés kölcsönös legyen,
hogy ôk is kijöhetnek, hogy
ôk is felhívhatnak, hogy ne
legyen egyoldalú a kapcsolat,
hogy legyen valódi együttmûködés a kórház és az alapellátás
között, az ritka kivételtôl eltekintve, generálisan nem megy.
Talán az irányítással van baj
Azt gondolom, nagyon sokan vagyunk így, hisz’ a házi gyermekorvosok átlagéletkora magas, a múltja, a jelene hasonló. Ki kijött,
kit kiraktak, de a lényeg, hogy úgy hagytak. Nincs vezetés, nincs
szakfelügyelet, nincs ellenôrzés, nincs megbeszélés, nem ismerjük
a protokollt, nem kell ismernünk. Rendszerszerûen hiányzik az
irányítás, a fejlesztés.Tapasztalatból dolgozunk, rutinból, bízunk
az orrunkban, meg a szerencsében, szaklapokból, konferenciákból fölcsípjük ami fontos, és azt hisszük, up to date-ek vagyunk.
Látom a német, az észak-olasz, spanyol, svéd, urambocsá’ angol
gyermekorvosok mindennapjaiból, hogy hozzájuk képest miben
vagyunk a béka alatt.
A saját hibámat elismerem. De a hazai struktúrában olyan
szervezési, irányítási gondokat látok, ami oda vezet, hogy a jó is
„leül”, miközben tudom, hogy ahol ugyanez jól mûködik, ott a
rossz is észrevétlen marad, mert szigorú szabályok, protokoll szerint kell dolgoznia.
Visszatérôen hangoztatom, hogy reszuszcitálni tudni kell! Készségszinten, mert semmi más nem fogadható el. Nem elég, hogy
a Hírvivôben ismételten visszatértünk a kérdésre, hogy hatoldalas,
színes leaflet-tet juttatunk el minden egyes háziorvoshoz a „Platina tízperc”-cel kapcsolatos legfontosabb teendôkrôl (Hírvivô
XVII.évf., 2012. július). És nem elég, hogy nem kis költségen reszuszcitációs képzést szervezünk tömegek számára egy lelkes
csapat igazán önfeláldozó segítségével, és nem elég évente sem
egy 15 perces, sem egy 5 órás gyakorlatorientált képzés!
És akkor a feladat
Ha most meg lehet szervezni orvosok és védônôk százainak többnapos, bentlakásos, térítésmentes, akkreditált, vizsgaköteles képzését a korai fejlôdés zavarairól, miért ne lehetne megszervezni
hasonló típusú oktatást újraélesztésbôl?
Nem kell hozzá más, csak egyet kell érteni a probléma súlyát
és jelentôségét illetôen és össze kell fogni az ügyben azoknak,
akik ezt eddig nem tették. Ha a célpontban egyetértünk, a részkérdések tisztázhatók. Ha a Platina 10 perc valóban platina 10
perc, ha egy gyermekélet tényleg annyira fontos, ha elgondolkozunk a gondatlanságból elkövetett, halált okozó veszélyeztetés
miatt most zajló perek várható ítéletein, meg kell szervezni a
gyermek-alapellátók célravezetô oktatását.
Ha másnak nem, nekünk!
Kádár Ferenc

Itt a meningococcus B elleni védőoltás!
A Védôoltási Tudományos Tanács júniusi
megbeszélésén téma volt a Bexsero néven
(Novartis) júliustól forgalomba került új,
meningococcus B baktérium elleni oltóanyag bevezetése.
A Neisseria meningitidisnek a tok poliszaccharid antigénjei alapján 13 szerotípusa ismert, az invazív megbetegedésekért az
A, B, C, Y, és a W135 szerotípusok felelôsek. Az egyes szerotípusok földrajzi elterjedtsége különbözô, Magyarországon eddig alapvetôen a B és C okozott betegsége
ket. 2013-ban 57 esetbôl 28-at B típusú
kórokozó okozott. Csecsemôknél 9 igazolt
eset fordult elô, közülük 5 exitált.
Az A,C,Y és W135 szerotípusok ellen
már évek óta forgalomban van hatékony
quadrivalens védôoltás, a monovalens, C
szerotípus elleni, konjugált poliszacharidvakcinák pedig kétéves életkor alatt 70%os tb-támogatással rendelhetôk.
A B szerotípus elleni hatékony oltóanyag
kifejlesztése hosszú ideig gondot jelentett,
mert a baktérium tok-poliszacharid antigénje hasonló az emberi idegsejtek gliko
peptidjeinek egy komponenséhez, a minek
következtében a hagyományos eljárással
készült vakcina nem volt kellôen immunogén.
A hatékony oltóanyag kifejlesztéséhez
a baktériumspecifikus subcapsularis pro
teinjeit használták fel, a speciális módon
elôállított rekombináns fehérjék közül ki-

?

választották azokat, amelyek leginkább
immunogénnek bizonyultak.
Az elsô így készült vakcina, a Bexsero,
már több európai országban, így többek
között az Egyesült Királyságban is forgalomban van. A magyarországi javallat a
rizikócsoportok (bakteriológiai laborban,
fertôzô vagy intenzív osztályon dolgozók)
oltására terjed majd ki. Gyermekkorban a
két év alattiak, ezen belül várhatóan a csecsemôk tartoznak majd a rizikócsoportba,
ugyanis a 2 éves kor alatt elôforduló invazív meningococcaemiás esetek 86%-át(!)
a B szerotípus okozza.  Az incidencia-görbe csúcsa 6–8 hónapos korra esik, ezért az
alapimmunizációt célszerû féléves korra
befejezni.
Az oltási sorozat 6 hónapos kor elôtt
kezdve: 3+1, 6 és 12 hónap között kezdve
2+1, egyéves kor felett kezdve 1+1 oltásból
áll. A dózisonként közel 27 000 forintba
kerülô, tb-támogatásban egyelôre nem
részesülô vakcinát 2,5, 3,5, és 4,5 hónapos
korban, két kötelezô oltás között, más oltásokkal (MenC-vel, Prevenarral) nem(!)
kombinálva célszerû beadni, ugyanis a szo
kottnál jóval gyakrabban várható lázas reakció, fôként, ha a Bexserót egyéb oltásokkal egy idôben adjuk be. A beadását köve
tôen paracetamol-profilaxis javasolt.
Míg egyéb oltásoknál a védettség a
95–97%-ot is elérheti, a Bexsero esetében
az oltottaknak csupán 75–80%-a válik

csak védetté. A B csoportú meningo
coccusnak a többi szerotípusoktól eltérôen
ugyanis mintegy 8000 ismert, immunológiailag különbözôen viselkedô alcsoportja
létezik. A Bexsero ezeknek csak mintegy
75–80%-a ellen képes védettséget nyújtani. A tájékoztatásnál tehát érdemes lesz
azt is elmondani, hogy 20–25% esély ez
után is maradhat arra, hogy az oltott csecsemô esetleg megbetegszik.
Iskolai HPV-kampány
A Védôoltási Tanács megbeszélésén napirenden volt a HPV elleni, államilag finanszírozott kampányoltás is. Az oltóanyagtendert a Cervarix (GSK) nyerte. Az
önkéntesen és térítésmentesen igénybe
vehetô kampányoltásra elôször 2014. október második felében – a hepatitis B oltást
követôen, de külön alkalommal – kerül sor,
a 2014/15-ös tanévben 7. osztályba járó,
12. életévüket betöltött leányok számára.
(Tehát igény esetén a 16 éves, de még hetedikes „kislányt” is be kell oltani.) 9–14
éves korban a 2 oltásos séma van érvényben, 6 hónap múlva kell az oltást megismételni.
A megjelenésre váró módszertani levélben elérhetô lesz egy szülôknek szóló tájékoztató mintája is.

Kérdések – válaszok

Mibe kerül a mûködési engedély
módosítása?
…Az önkormányzat áthelyezte a tanácsadót. Emiatt a társasági
szerzôdésemet módosítani kellett, ami 53 000 forintba került.
Most meg levelet küldött az ANTSZ: „…A mûködési engedélyt
módosítani kell a telephelyváltozás miatt. Módosítás esetén az
igazgatási szolgáltatási díj: 20 700 Ft.
Dr. Erdélyi István, HGYE jogsegélyszolgálat:
A telephely-változtatás miatt szükséges a mûködési engedély
módosítása, de mivel a változás nem érinti a szakmát vagy a
szolgáltatást, csak az igazgatási szolgáltatási díjat: 4000 Ft-ot kell
fizetni.

§

Kovács Ákos

!

Kontrollhoz beutaló?
Idézet egy zárójelentésbôl: „… státuszának változását továbbiakban ambulanciánkon ellenôrizzük. A vizsgálathoz körzeti gyermekorvosától beutalót hozzon, melyen kérjük feltüntetni a 9 jegyû
praxiskódot, a naplószámot, valamint a pecsétszámot.”
Szerintetek ez nem ellenkezik a beutalások rendjérôl szóló hatályos
rendelettel?
Dr. Rósa Ágnes, Csongrád megyei házigyermekorvos-szakfelügyelô
Hírvivô 2011/ápr.:
„A biztosított orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni szakellátást, ha ismételt ellátása indokolt.”
„A visszarendelés idôpontját az ambuláns lapon, zárójelentésen
rögzíteni kell.”
„Amennyiben a járóbeteg-szakellátás szakorvosa a páciens számára további, más szolgáltató, szakrendelés által elvégzendô eljárás elvégzését szükségesnek tartja, az orvosi eljárásra történô
beutalást más szolgáltatótól nem kérheti (mûtét elôtti vizsgálatok).”
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Probiotikumok használata
akut gastroenteritisben
Evidenciák az ESPGHAN ajánlása alapján
Dr. KarolinyAnna, Heim Pál Gyermekkórház, Gasztroenterológia- és Nefrológia osztály
A mikrobiom, azaz az emberi testben élô mikroorganizmusok
alkotta ökológiai rendszer megváltozása számtalan betegség
kialakulásához vezet. Az egyensúly helyreállításának, a bélflóra
modifikálásának legfontosabb eszközei a probiotikumok, amelyek
a megfelelô mennyiségben a gazdaszervezet számára kedvezô
hatást fejtenek ki. Használatuk számos indikációs területen elterjedt, leginkább hasmenés, csecsemôkori kólika, nekrotizáló enterocolitis (NEC), antibiotikum-asszociált hasmenések, recidiváló
légúti infekciók esetén bizonyított hatásosságuk.
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Probiotikumok használata akut gastroenteritisben
A probiotikumok akut gastroenteritis (AGE) gyógyításában betöltött szerepe többrétû: a korai rehidráció melletti használatukkal csökkenthetô a hasmenések száma, a hasmenéses napok
száma és a hospitalizáció. A hatásmechanizmus összetett: a patogén törzsek kiszorításán kívül többek között az immunrendszer
modulálásán keresztül fejtik ki jótékony hatásukat. Ismert azonban, hogy a különféle probiotikumtörzsek hatásossága eltérô:
egy 2011-ben született ESPGHAN-ajánlás felhívja a figyelmet
arra, hogy egy probiotikumtörzs hatékonysága nem extrapolálható más probiotikumokra A napról napra szaporodó, különféle
összetételû és csíraszámú probiotikumok széles körû használatának elterjedése szükségessé tette a különféle készítmények
hatásosságának pontos feltérképezését, e célból egy ESPGHANmunkacsoport alakult.
Az akut gastroenteritis kezelésében használatos probiotikus
törzsek hatásosságát vizsgáló munkacsoport 2014 áprilisában
publikálta állásfoglalását. Ennek elkészítéséhez a nagy adatbázisokban fellelhetô összefoglaló tanulmányokat, randomizált kontrollált vizsgálatokat vettek alapul. A Cochrane-adatbázisban 2010
júliusáig fellelhetô 63 randomizált, kontrollált vizsgálat alapján
AGE-ben a probiotikumok hatásossága általánosságban minden
életkorban bizonyított.
A probiotikus törzsek hatásosságának összehasonlítása nehéz
feladat: az egyes vizsgálatokban különféle törzsek más-más csíraszámmal, egy törzsként vagy kombinációban, eltérô ideig adva
szerepeltek. Elôfordulnak olyan készítmények is, amelyek más-más
országban különbözô csíraszámmal kerülnek forgalomba, ez tovább nehezíti az összehasonlítást.
Többszázféle probiotikum van forgalomban, a vizsgálatot a
legelterjedtebb hat taxonomiai csoportra fókuszálták (Lactoba
cillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Streptococcus, Entero
coccus, Bacillus). A hatásosságot a székletek, a hasmenéses napok
és a kórházban töltött napok száma alapján állapították meg.
Nem kérdés, hogy az AGE kezelésében továbbra is a legfontosabb
a rehidráció minél gyorsabb megkezdése, azonban a kiegészítéseként alkalmazott probiotikum kb. egy nappal rövidíti a has
menéses napok számát, ezáltal csökkenti a kórházi tartózkodás
idejét és a járulékos költségeket. A probiotikumok használata
AGE-ben tehát javasolt, hatásossága bizonyított.

Adott indikációban megfelelô törzs
Fontos tény, hogy a probiotikumok hatásossága és biztonságossága törzsspecifikus, az egyes törzsek tulajdonságai nem extrapolálhatók más törzsekre. Lényeges, hogy ha egy törzs adott csíra
számban, adott készítményben hatásosnak bizonyul, az nem jelenti
azt, hogy más készítményben, kisebb csíraszámban is hatásos.
Gyermekkori akut gastroenteritis kezelésében négy törzs ese
tén fogalmaztak meg pozitív ajánlást, melyek a Lactobacillus GG,
a Saccharomyces boulardii, a Lactobacillus reuteri és a hôvel in
aktivált Lactobacillus acidophilus.
Negatív ajánlás az Enterococcus faecium adásával kapcsolatban
született, ugyanis ez a törzs recipiens lehet a vankomycin-rezisztens
gén számára. A többi vizsgált törzzsel kapcsolatban nem áll rendelkezésre elegendô adat ajánlás megfogalmazásához. A több
komponensû probiotikumok jótékony hatása nem bizonyított, és
esetükben a biztonságosság nehezebben igazolható.
Hogyan válasszunk probiotikumot?
A gyakorló gyermekorvos nincs könnyû helyzetben, amikor a
forgalomban lévô több száz különféle ízû, színû, összetételû készítmény közül kénytelen választani.
A probiotikum kiválasztása személyre és betegségre szabott
kell hogy legyen.
A legfontosabb szempont, hogy az adott indikációhoz válas�szunk megfelelô törzset. Más törzs használata ajánlott pl. légúti
infekciók megelôzéséhez, mint a csecsemôkori colica vagy épp az
akut gastroenteritis kezeléséhez.
Tájékozódjunk, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelô vizsgálatok, amelyek az adott készítmény hatásosságát és biztonságosságát igazolják. Gyôzôdjünk meg róla, hogy az ajánlásban megfogalmazott megfelelô csíraszámot alkalmazzuk, mert csak így
garantálható hogy a probiotikum effektív csíraszámban jusson
a bélbe.
Gyermekorvosként kiemelten fontos szempont a biztonságosság: tájékozódjunk, hogy gyermekeknél történtek-e vizsgálatok
az adott törzzsel, csecsemôk és kisgyermekek esetében az anyatejbôl izolált Lactobacillus reuteri DSM 17938 törzs jó választás
lehet. Fontos a betegünk életkora, válasszunk számára megfelelô
készítményt (csepp, rágótabletta, por, kapszula stb.).
Az összetétel pontos ismerete elengedhetetlen, hiszen egyes
készítmények összetevôi között tejfehérje, szója, glutén stb. szerepel, amely egyes betegeknél gondot okozhat.
Útravaló tudnivaló
Akut gastroenteritisben a probiotikumok meggyorsítják a betegség lefolyását. A probiotikum kiválasztása elsôsorban az orvos
feladata, amely az adott betegnek az aktuális betegségéhez a
megfelelô szakmai ajánlások figyelembevételével történjen.
Irodalomjegyzék a szerkesztôségben

Az egészség mérése

Örömmel képviseltem hazánkat az ISSOP
(International Society for Social Pediatrics
and Child Health) konferenciáján 2014 jú
niusában, Göteborgban.
A konferencia egyben jubileumi esemény is volt. Lennart Köhler professzor, aki
ma már a társaság doyenje, a Nordic School
of Public Health vezetôje, 30 éve itt kezde
ményezte az ESSOP (European Society for
Social Pediatrics an Child Health) megalakítását. A több mint 100 résztvevô elsôsorban európai országokból érkezett, de jöttek Kanadából, Ausztráliából, Új-Zélandból,
Ugandából is. Természetesen a házigazda
svéd kollégák voltak többségben.
Közismert, hogy a gyermekek egészsége
és jóléte kihat az egész társadalom jövôjére
is, ezért is nélkülözhetetlenek a gyermekek
egészségével kapcsolatos mérések a megfelelô szakmai válaszok, döntések meg
hozatalához. Számos nemzetközi projekt
foglalkozik ilyen mérésekkel, pl a CHILD
(Child Health Indicators of Life and Development), a Behaviour Determinants of
Overweight and Obesity, a PHASE (Public
Health Actions for Safer Europe), a Child
Safety Action Plans and Report Cards, a
RICHE (Research Inventory for Child Health
in Europe), a CHICOS (Child Cohorts in
Europe), az ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood),
vagy a HRQL (Health Related Quality of
Life).
A konferencia elsô napján ezeket, és
a hozzájuk kötôdô nemzeti vizsgálatokat
mutatták be az elôadók. A felmérések
hangsúlyozottan foglalkoznak a gyermekek
egészségi állapotát befolyásoló társadalmi,
környezeti és szociális folyamatokkal.
A gyermekbántalmazás és elhanyagolás
problémáinak külön szekciót szenteltek
a szervezôk. Fontos a testi fenyítés és a
bántalmazás közötti határvonal meghúzása. Nemzetközi összehasonlítás csak akkor
lehetséges, ha egységes, validált módszertan kerül kialakításra. Érzékeny kérdés a
kulturális hagyományok figyelembevétele
is, szerencsére a tradíciók változtathatók,
ahogy errôl a svéd és görög kollégák beszámoltak. Svédországban 35 éve, a vilá-

gon elôször vezették be a jogrendbe a
testi fenyítés teljes tilalmát. Akkor a svéd
szülôknek mindössze 20%-a tartotta elfogadhatatlannak a testi fenyítést a gyermeknevelésben, ma már 95%-uk. Valószínûleg
ezzel is összefügg, hogy az elmúlt 40 év
alatt 20%-kal csökkent a bûnözés Svédországban.
Görögországban 2001-ben vezették be
a jogrendbe a testi fenyítés tilalmát, míg
korábban a szülôk 83%-a élt ezzel a „nevelési eszközzel”, a legfrissebb felmérés
szerint ez 27%-ra csökkent.(Vajon nálunk
is bekövetkezett-e ilyen kedvezô változás
2005 óta?) Izlandi kollégák arról számoltak
be, hogy bár a testi fenyítés csökkent, a
lelki bántalmazás emelkedett az utóbbi
években. Tehát nem elég a tiltás, pozitív
nevelési technikákra kell tanítani a családo
kat, és ebben fontos szerep jut a gyermekgyógyászoknak is.
Az ISSOP elindított egy weboldalt –
CHILD 2015 – azzal a céllal, hogy a gyermekegészségüggyel foglalkozó szakemberek szakmai kérdésekben a világ bármely
pontjáról kommunikálni tudjanak egymással. Néhány hónapja a gyermekbántalmazás és elhanyagolás került a fókuszba, szá
mos országból küldtek esetismertetéseket,
vetettek fel problémákat. Ezek összeg
zésére is sor került sor egy internetes konferencia – webinar – keretében, amelyhez
kapcsolódhattak a fizikailag távol lévô kol
légák is.
Az egészségi állapot egységes monitorizálása aktuális téma. Izlandon kifejlesztettek egy igen impresszionáló, az egész
gyermekpopulációra kiterjedô modellt,
amelybe születéstôl 15 éves korig valamennyi gyermek egészségével kapcsolatos
adat bekerül. Hasonló rendszert fejlesztettek ki egy svédországi régióban is, 0–5 éves
korra vonatkozóan. (A TÁMOP 6.1.4. program keretében készül hasonló rendszer
nálunk is, talán érdemes lenne az izlandi
tapasztalatokat tanulmányozni.)
A szegénység, a gyermekkorban elszenvedett traumák, a marginalizáció (etnikai
kisebbséghez tartozás, bevándorló/menekült státusz, rokkantság, családból kiemelt
gyermek, eltérô nemi identitás stb.) súlyos
hatással vannak az egészségre, az idegrend
szer fejlôdésére, ami a modern képalkotó
eljárásokkal is igazolható. Ennek követ
keztében az érintett populáció teljesítôké
pessége is csökken. Ezt felismerve a WHO
2008-ban ajánlást fogalmazott meg: „Számoljuk fel a szakadékot egy generáción

belül”. A hátrányokat mérsékelni lehet
egészségmegôrzô, családtámogató, beteg
oktató programokkal. Néhány ilyen programot ismertettek kanadai, angol és svéd
kollégák, amelyeknek mérhetô gazdasági
hasznát adatokkal is alátámasztották. (Elgondolkodtató, milyen és mennyi feladat
állna elôttünk a hazai, marginalizált csoportba tartozó gyermekpopulációt ille
tôen!)
Külön szekció foglalkozott a gyermekek
jogaival. A svéd gyermekjogi ombudsman
munkatársa arról számolt be, hogy a gyermekek és fiatalok nagyon jól meg tudják
fogalmazni a problémáikat, közvetlen meg
hallgatásukkal az ombudsman tevékenysége is hatékonyabbá tehetô.
Beszámolót hallottunk az Egyesült Államokban mûködô „child life specialist”
szakemberek tevékenységérôl. Az ô feladatuk a gyermekek és családjaik lelki felkészítése (vizsgálatokra, mûtétre, kezelésre)
a kórházi felvétel elôtt, ezzel csökkentve
az ezzel járó traumákat. (Tudomásom szerint hazánkban is van ilyen próbálkozás –
Mosolygó Kórház Alapítvány.)
A svéd kollégák olyan etikai kérdést is
megemlítettek, amely az országba érkezô
kiskorú menekültek szociális juttatásaival
kapcsolatban merül fel: okmányok hiányában gyakran fizikális és radiológiai vizsgálatokra lehet szükség a gyermek életko
rának megállapításához.
Volt alkalmam beszámolni az ISSOP és
az ECPCP (European Confederation of Primary Care Pediatricians) közös nemzetközi felmérésérôl: Luis Martin Alvarez (Spanyolország), Manuel Katz (Izrael) Altorjai
Péter és jómagam koordináltuk a gyermekjogok alapellátási gyakorlatban történô
érvényesülésének összehasonlító vizsgá
latát.
A szakmai programokon kívül nagyon
kellemes társasági események is voltak –
hajókirándulás, fogadás a polgármesternél.
Június a fehér éjszakák ideje, este 10 óra
után is sütött a nap.
További információk az ISSOP honlapján
http://www.essop.org/ találhatók. A szervezet várja a szociálpediátria iránt érdeklôdô kollégák jelentkezését. Hazánkat jelenleg hárman képviseljük, Schuler Dezsô
professzor, Dr. Aszmann Anna és én, de jó
lenne, ha nálunk fiatalabbak vennék át a
stafétabotot.
Kovács Zsuzsa
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Azok a szúnyogok...
Sokat hallani mostanában arról, hogy a glo
bális felmelegedés következtében megváltozott klimatikus viszonyok miatt Európában és így hazánkban is megjelenhetnek
eddig csak a trópusi országokban elôforduló vektorok (fôleg a szúnyog) által terjesztett
fertôzések. Az Eurosurveillance, az ECDC
(European Center of Disease Prevention and
Control) hivatalos lapja, részletesen foglalkozik a különbözô vektorok által okozott
megbetegedések európai helyzetével.
A szúnyogok által terjesztett trópusi
megbetegedések közül a malária és a dengue láz szedi a legtöbb áldozatot. A dengue láz a gyakoribb, évente mintegy 390
millió megbetegedés fordul elô. A szúnyogirtás effektivitása miatt a maláriamegbetegedések száma ugyan világszerte csök
ken, de még mindig kb. 220 millió esetet
regisztrálnak évente, és kb. évi 660 000
haláleset írható a betegség számlájára.
A vektorok és az általuk hordozott patogének a globalizált transzport következtében villámgyorsan terjedhetnek, hisz’ csak
Európában évi 100 millió felett van azoknak a légiutasoknak a száma, akik olyan
helyrôl érkeznek, ahol valamilyen járvány
ütötte fel a fejét.
A dengue kórokozója a flavovírusok kö
zé tartozik. A betegség az esetek 80%ában enyhe, influenzához hasonló tü
neteket okoz, ennél súlyosabb formája
vérzésekkel jár, és az esetek kb. 1–3%-a
kezelés nélkül halálhoz vezet. Kisebb dengue-járványok (Horvátország, Franciaország) már eddig is elôfordultak Európában.
Az á zsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus),
amely a dengue láz (és a chikungunya)
vírusának egyik hordozója, használt autógumik között érkezett az Egyesült Államokból Olaszországba, ahonnan aztán
tovább terjedt Európa déli, újabban északibb részeire is, és már hazánkban is megjelent. Maga a vírus fertôzött utazókkal
került Európába.
Az Aedes aegypti moszkítót, a dengue
láz fô vektorát 2012-ben az európaiak által
nagyon kedvelt üdülôhelyen, Madeira szi
getén azonosították, ott az általuk terjesz
tett dengue láz eddig több mint 2100
embert érintett.

2013 decemberében az addig csak Ázsiában elôforduló chikungunya-láz megjelent a karibi térségben, három hónap alatt
több ezer ember megbetegedését okozva
a szigeteken. A kórokozó chikungunyavírus, egy, az arbovírusok közé, a togavírusok családjába, az alfavírus törzshöz tartozó RNS-vírus. A betegség szúnyogcsípéssel
kapható el, emberrôl emberre viszont nem
terjed. Tünetei 3–12 napos lappangás után
jelennek meg, magas, 40 fok feletti lázzal,
hidegrázással, poliartritisszel és makulopapulózus bôrkiütéssel. Többnyire 3–5 nap
alatt spontán gyógyul, de sok a tünetmentes fertôzés is. A poliartritiszes tünetek
egyes betegeknél hónapokon át okozhatnak panaszokat, de szerencsére a halálozás
alacsony. Olasz- és Franciaországban az
elmúlt években már elôfordult néhány kisebb járvány. A karib térség és Európa kö
zött viszonylag nagy az utasforgalom (francia, angol, holland területek!), a vírussal
fertôzöttek tehát nagyobb számban jelenhetnek itt is meg. Tekintettel arra, hogy a
tigrisszúnyog sokfelé jelen van és terjed
észak felé, nagyobb járványok kialakulásának lehetôsége Európában is fennáll.
Viszonylag új megbetegedés a nyugatnílusi láz, amely elôször a XX. század ötvenes éveiben jelent meg Európában, majd
hosszabb idôre eltûnt, az utóbbi években
azonban számos országban, így hazánkban
is elôfordul sporadikusan. A kórokozó az
ún. flavovírusok közé tartozó RNS-tartalmú
vírus, amelyet a szúnyogok a fertôzött madarakról viszik át az emberre. Hazánkban
2003 óta minden évben találnak beteget,
különösen azokon a területeken, ahol sok
a költözô madár. A fertôzés emberrôl emberre nem terjed, a szúnyog állatokat, juhokat, lovakat is megbetegíthet. Az inkubációs idô – a csípéstôl a tünetek megjelenéséig – háromtól tizennégy napig terjed.
A legtöbb megbetegedés szinte tünetmentesen zajlik, az esetek mintegy 20 száza
lékában enyhe panaszokat okoz, és csak
igen ritkán, a megbetegedettek kevesebb
mint 1%-ánál válik súlyossá. Az enyhe panaszokat okozó megbetegedés tünetei
influenzához hasonlóak, láz, fej- és izomfájdalmak, fáradtság, de néha kiütés, nyi-

rokcsomó-megnagyobbodás is társul az
elôbbiekhez. A súlyos megbetegedés tüneteit az agyhártya, illetve az agyvelô gyulladása okozza. Kisebb járványok Európában (Szerbia, Görögország, Macedonia
stb.) elôfordultak már, és a megbetegedések száma évrôl évre emelkedik.
A dengue-betegséghez nagyon hasonló tüneteket okoz a csak az utolsó néhány
évtizedben megismert ZIKA-vírus-láz.
A ZIKA-vírus egy a Flavoviridae-családba
tartozó RNA-vírus, amelyet az ugandai erdôkben élô majmokból izoláltak elôször.
Több moszkitófajta is terjeszti (Ae. africanus, Ae. aegypti, Ae. albopictus és mások). Miután a betegség tünetei csaknem
azonosak a dengue lázéval (maculo-papulosus kiütés, láz, arthralgia, myalgia, fejfájás, conjunctivitis), pontos epidemiológiai
adatok nem állnak rendelkezésre. Európában egyelôre csak importált esetek ismertek, de a vektorok jelenléte miatt potenciá
lisan itt is megjelenhet járványosan.
A lepkeszúnyog, amely neve ellenére
nem szúnyog, terjeszti a leishmaniasist,
ami Európa déli részén régóta endémiás,
de a vektor sajnos egyre északibb területekre is kiterjeszti életterét, és már hazánkban is elôfordul. A leishmania emlôsállatokban élô kórokozó (kutyák, juhok stb.),
amely a lepkeszúnyog szúrása nyomán
fertôzheti meg az embert. A bôrre lokalizáló forma az életet nem veszélyezteti, de
torzító hegekkel gyógyuló fekélyképzô
déssel jár. A súlyosabb, fôként Dél-Amerikában elôforduló megbetegedés a bôrön
kiterjedt, a száj, orr, garat, nyelô- és légcsô
nyálkahártyáján többes fekélyt okoz. A leg
súlyosabb, a belsô szerveket érintô forma,
kezeletlenül csaknem mindig halálos. A bôr
elszínezôdik, sötét pigmentáció lép fel, in
nen a kala-azar név, amely egy indiai nyelvjárásban „fekete lázat”jelent. A kórokozó
a csontvelôt is károsítja, a fertôzések elleni
védekezôképesség meggyengül, a gyakori, súlyos fertôzések vagy vérzések vezetnek
a beteg halálához.
A fent említett betegségek szinte ismeretlenek a hazai orvosok körében, de miután potenciálisan nagyobb számban is
elôfordulhatnak, nem árt tudni róluk.
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Praxisok
Zuglóba keresek 2014. augusztustól házi gyermekorvosi praxisba helyettesítôt,
6 hónapra. A késôbbiekben lehetôség lenne a praxis megvételére is, igény szerint.
Praxislétszám: 800 fô. Fix munkalehetôség 6 hónapra, kimagasló bérezéssel!
Érdeklôdni telefonon a +36 20 9334 588 számon.
Budapest XVIII. kerületi 750 fôs gyermekorvosi praxis eladó.
Elérhetôség: +36 20 9781 308
Budapesti zuglói gyermekpraxis eladó! A praxis 800 kártyával rendelkezik,
1985 óta bejáratva. 2014. augusztus 1-tôl nyugdíjba vonulás miatt. Érdeklôdni
a +36 20 9334 588 számon, vagy a gyerekpraxis@gmail.com címen lehet.
Nyugdíjba vonulás miatt eladom budapest, XVII. kerületi házi gyermekorvosi
praxisomat. Létszám: 810 fô, két óvoda és egy kis létszámú iskola tartozik hozzá.
Csendes, családi házas környezet, jó közlekedés. Elérhetôség: +36 1 2575 746
Balatonhoz közel, Tapolcán házi gyermekorvosi praxis betegség miatt eladó.
Regisztrált gyerekek száma 1000 fô. A rendelô kellôen felszerelt, gyakorlott,
fôiskolát végzett asszisztensi háttérrel. Feltételek: megegyezés szerint.
A városban 3 gyermekorvosi praxis és központi ügyelet mûködik.
Érdeklôdni: Dr. Rövid Klára, e-mail: rovid@zelkanet.hu vagy tirpakg@enternet.hu,
tel.: +36 30 396 8871 vagy +36 30 6504 075.
Balaton déli partján, Siófoktól 20 km-re kiemelt finanszírozású gyermekorvosi
praxis eladó. Praxislétszám: 650 fô. Nyáron jelentôs többletbevétel. Önkormányzati támogatás. Ügyeleti kötelezettség nincs, lehetôség van. Ár megegyezés szerint,
részletfizetés lehetséges. Tel.:+36 20 8245 720
Nagy tapasztalatú gyermekgyógyász fôorvos, Érd, Velence, Székesfehérvár
környékén, gyermekorvosi helyettesítést, hétvégi nappali ügyeletet vállal. dr. Valkó
Péter Tamás csecsemô- és gyermekgyógyász fôorvos Elérhetôség +36 20 3461 953
Budapesttôl 20 percre, az M5 autópálya mellett, Hernád és Újhartyán
települések házi gyermekorvosi praxisa eladó. Kártyaszám: 800, ill. 600, ügyelni
nem kell. Tôkét nem igényel, hosszú távú kamatmentes részletekben kifizethetô.
Ugyanitt átmenetileg tartós helyettest is keresek. Érdeklôdés: Dr. Kovács Ákos
+36 30 9331 978 akos.kovacs@gmail.com
Tiszakécskén sürgôsen eladó jól mûködô házi gyermekorvosi praxis. Asszisztencia kiváló, a rendelô teljesen felújított, felszerelt. Szolgálati lakás megoldható.
Praxislétszám: 800 fô. Ár megegyezés szerint. Elérhetôség: +36 30 6282 124
Szegeden házi gyermekorvosi praxis eladó. Elérhetôség: +36 30 6709 211
Pesthez közel, Sülysápon 880 fôs házi gyermekorvosi praxis eladó.
Elérhetôség: +36 20 3263 215
Budapest, XV. kerületben házi gyermekorvosi praxis eladó jó környezetben,
megfelelô asszisztenciával. Praxislétszám: 800 fô. Elérhetôség: suly58@gmail.com
Nyugdíjazás miatt házi gyermekorvosi praxis Csongrád városban, rendezett
környezetben eladó. Praxislétszám: 560 fô. Hozzáértô nyugdíjas asszisztencia.
Szabadság esetén a helyettesítés problémamentesen mindig megoldható.
A rendelô frissen felújított, jó állapotú. A körzethez két óvoda és egy iskola
tartozik. Mellékállásként bölcsôde és MSZSZ lehetséges. Ügyelet nincs.
Elérhetôség: +36 30 3425 101
Nyugdíjba vonulás miatt házi gyermekorvosi praxisjog eladó Mezôtúron.
A 750 fôs praxis területi ellátási kötelezettséggel mûködik.
A rendelô önkormányzati tulajdonú, bérleti díj nincs. A városban 3 gyermekorvosi
körzet, kórház, szakrendelések, központi ügyelet mûködik. Ügyeleti kötelezettség
nincs, helyettesítés megoldott. Elérhetôség: +36 30 8201 140

A HGYE címe:
1133 Budapest
Ipoly u. 5/E
Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: +36 1 330-0900
Fax: +36 1 238-0388
E-mail:
hgye@mail2000.net
Honlap:
www.hgye.hu
Az egyesület titkára:
Fekete Éva
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Mezôkövesden 1100 fôs gyermekorvosi praxis eladó. A rendelô felújított, jól
felszerelt. Az ügyelet fakultatív. Vásárláshoz az önkormányzat jelentôs segítséget,
szükség esetén bérlakást biztosít. Érdeklôdni este +36 30 3562 611
Nyíregyháza belvárosában frekventált helyen gyermekorvosi praxis 760 kártyával
– haláleset miatt – eladó. Érdeklôdni lehet az örökösöknél (Vaczó Csaba)
Elérhetôség: +36 20 6278 226
Budapest melletti kisvárosban (M0-ás keleti szektorán) gyermekorvosi praxis
eladó, vagy szakvizsgával rendelkezô orvost alkalmaznék. Praxislétszám: 890 fô.
Központi ügyelet van. A rendelô jól felszerelt, tapasztalt asszisztencia. További
információ az alábbi telefonszámon: +36 30 9519 691
Szigethalmon, Budapesthez közel, házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás miatt
eladó. Praxislétszám: kb. 1200 fô. A rendelô jól felszerelt, asszisztencia kiváló.
A városban központi orvosi ügyelet mûködik. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklôdni lehet: Dr. Parádi Enikô tel.: +36 30 941 1852
Dél-budai 600 fôs praxis házi gyermekorvosi eladó.
Érdeklôdni: tel.: +36 30 2126 732
Nyugdíjazás miatt keresünk Budapest közelébe, agglomerációs kisvárosba,
Dunavarsányba privatizált házi gyermekorvosi praxisba olyan gyermekgyógyász
szakorvost, aki a praxist átvenné, az átadási idôszakra helyettesítéssel.
Jó lakossági összetétel, sok fiatal, Budapest közelsége miatt a praxis potenciálja
nagy. Praxislétszám: 600 fô. Ügyelni nem kell. Asszisztensi háttér biztosított.
Elérhetôség: +36 20 437 4784
Kispesten, gyermekorvosi praxis eladó Wekerlén. Praxislétszám: 670 fô.
Elérhetôség: +36 20 966 0014
Belvárosi házi gyermekorvosi praxisomat eladom, ügyeleti kötelezettség nélkül.
Praxislétszám: 400 fô. +36 20 944 3540, mediconsult.kft@chello.hu
Családi okok miatt gyermekorvosi praxis sürgôsen eladó Pásztón.
Praxislétszám: 700 fô. Részletfizetés megoldható. Szükség esetén felújított családi
ház bérelhetô. Elérhetôség: +36 30 639 4294
Budapest, XVII. kerületi kertváros jellegû körzetemet nyugdíjba vonulás miatt
eladnám kedvezô áron. Praxislétszám: 860 fô. Elérhetôség: +36 20 9828 001
Nyugdíjba vonulás miatt eladnám, 1540 fôs gyermekorvosi praxisomat
Mosonmagyaróváron. Területi ellátási kötelezettség van. Ügyeletet a központi
ügyelet látja el. A területhez két iskola, és két óvoda tartozik. Önálló rendelô
helyiség, mely jól felszerelt, naprakész informatikai rendszer biztosított.
Praxislétszám: 1540 fô. Elérhetôség: +36 30 268 3930
Házi gyermekorvosi, egyszemélyes praxis eladó Szegeden, nyugdíjba vonulás
miatt. Praxislétszám: 500 fô. Ár megegyezés szerint, ami tartalmazza a teljes
felszereltséget. Elérhetôség: +36 20 5828 515
Siklóson 950 fôs házi gyermekorvosi praxis áron alul eladó. Ügyeleti ellátásban
nem kell részt venni. Részletfizetés lehetséges. Elérhetôség: e-mail: gyermekorv.
rendelo@gmail.com, tel.:+36 30 600 2649
Nyugdíjba vonulás miatt, a Balaton déli partján, Zamárditól 16 km-re, gyorsforgalmi úton, Tabon 850 fôs gyermekorvosi praxisomat eladom, vagy tartós helyettes
orvost keresek. A rendelô 3 éve épült, modern, jól felszerelt járóbeteg-intézet
földszintjén található. Központi ügyelet van. Elérhetôség: +36 30 929 4220
Dr. Farkas László

A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervezô és Szolgáltató Kft.
1136 Budapest, Herzen u. 6. III. em. 3.
Tel.: +36 20 944-3540, fax: +36 1 339-3704, e-mail: mediconsult.kft@chello.hu
A jogsegélyszolgálat továbbra is várja jelentkezésüket
minden pénteken 14 és 16 óra között.
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