Lenni vagy nem lenni?
A háziorvos és a házi gyermekorvos között az egyik különbség, hogy az egyik felnőttet,
a másik gyereket lát el. A másik az, hogy az egyik szakmának biztos a jövője, a másiknak
meg nem. Nekünk 20 évvel ezelőtt is a létünkért kellett küzdenünk, meg ma is. Csípőből
jön ugyan a válasz, hogy nem, dehogy, csak az örök kisebbségi komplexusunk, de közben
külföldön és nálunk is háziorvost ültetnek a helyünkbe.
Ma is általános vélekedés, hogy egy gyerek alapellátásához nem kell gyermekorvos.
Ahhoz a munkához, amit velünk végeztetnek, valóban sokszor nem kell, mert ennek a
munkának jelentős része nem gyermekorvosi tevékenység. Ahhoz azonban, amit nekünk
igazán végeznünk kéne, ahhoz kell. Rossz ez a rendszer, nincs jól kitalálva, nem hatékony.
Itt az orvos–beteg találkozások fele tényszerűen nem igényel orvost. Ami viszont igényelne, arra nem jut elég energia és idő.
Húsz éve küzdünk magunkért, sikerült is a vesztünket egyelőre húsz évvel elodázni.
Összefogtuk a társaságot, paritásban tartottuk finanszírozásunkat a felnőttekével, továbbképzéseket, Kávészünetet, őszi konferenciák sorát szerveztük, Hírvivőt csináltunk. Tényezőkké váltunk miniszterek és professzorok előtt, érdekvédők között, már szekciónk van
és készül a kézikönyvünk, hatalmas ismeretanyagot halmoztunk a TÁMOP-ba. Konszolidáltuk a hálózatot, és ez nem kevés. De nem elég!
Mert a gond ugyanaz: leszünk vagy nem leszünk? Be kell látnunk: utánpótlás nélkül
kihal a szakma és nem lesz rendszerszinten gyermekorvos az alapellátásban. Lehet,
hogy valakiknek ez jó lesz, de hogy Magyarországon a gyerekeknek, szülőknek nem, az
biztos.
Sokan mondják, hogy ja, ha több pénz lenne…! Akkor lenne utánpótlás, mert jobb
pénzért jönnének a gyerekorvosok körzetbe. Nem veszik észre, hogy meghatározóan ma
sem a pénzhiány tartja őket távol ettől a területtől, hanem a rossz munkakörülmények,
a jövőkép hiánya, a sok felesleges vizsgálat.
Ezen egyedül a kompetenciakörünk és az ellátószerkezet együttes, szisztematikusan
végiggondolt fejlesztése segíthet. Erőteljesebb továbbképzésünkön kívül tudomásul kell
vennünk, hogy a szólópraxisok mai rendszere elavult, a korszerű csoportpraxisoké és
praxisközösségeké a jövő.
Csak értelmes munka adhat presztízst, csak ez fokozná a vonzerőt, csak ez oldaná meg
az utánpótlást, a gyermekek alapellátásának megnyugtató jövőjét.
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A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2015-ben:

A gyermek-alapellátás fejlesztésének
szempontjai Európában
A megjelenés előtt álló tanulmány
szerzői:
Prof. Tom Stiris elnök, a European
Academy of Paediatrics (EAP) nevében
Prof. Leyla Namazova elnök,
a European Paediatric Association (EPA)
nevében
Prof. Gottfried Huss elnök,
a European Confederation of Primary Care
Paediatricians (ECPCP) nevében
Az állásfoglalás szerzői a gyermek-alapellátás fejlesztésének stratégiai kérdé
seivel (forrásteremtés, minőségfejlesz
tés, képzés, humánerőforrás-biztosítás)
foglalkozó szakemberek figyelmébe
ajánlják írásukat. Olyan kérdésekre keresnek megoldási javaslatokat, amelyek
a mortalitási/morbiditási adatok, a szolgáltatási skála, a képzett és kompetens
szakemberbázis országokon belüli és
országok közötti eltéréseiből adódnak.
A tanulmány releváns lehet ott is, ahol
gyermekorvosok, és ott is, ahol házi
orvosok végzik a gyermekellátást. El
ismerve, hogy a jobban képzett szakember jobb ellátást nyújt, és belátva, hogy
egy adott ország vagy régió gazdasá
gi körülményeinek, munkaerőhelyze
tének, tradicióinak figyelembevétele
megkerülhetetlen, nem akarnak állást
foglalni abban, hogy a gyermekorvosi
vagy a családorvosi modell az üdvözítő-e minden országban a gyerekeknek.
Mindkét modellnek vannak előnyei és
hátrányai, meghatározónak azonban
azt tartják, hogy adott egészségi helyzet és gazdasági körülmények között
miként érhetjük el a lehető legjobb
eredményt.
A fejlesztés célja
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A dolgozat mottója, hogy az evidenciákon
nyugvó változtatásoknak lakóhelyközeli
és hatékony ellátás biztosításával, közel
egyenlő hozzáférési esélyek megteremtésével kell jobb egészségi állapotot biztosítaniuk.
Vezérlő elvnek az ENSZ Gyermekjogi
Konvencióját, annak is a 24. cikkelyét tartják,
ez rögzíti, hogy minden gyereknek joga van
az egészséghez és egészségügyi ellátáshoz,
minden gyermeknek jár az egészségét veszélyeztető tényezők elleni védelem, a jól-

létét segítő, evidencián alapuló, kompetens
szakemberek által megfelelő helyen és időben nyújtott integrált ellátás.
Szaporodnak ugyan a közlemények kö
vethető modellekről, átvételüket azonban
nehezíti az igazán körültekintő felmérések,
releváns adatok, információk hiánya. A gyer
mek-alapellátás finanszírozása, struktúrája,
minősége, fejlesztése országonként eltérő.
Csak példaként jegyzik meg, hogy van ahol
5, és van, ahol 18 éves korig tartozik gyermekorvoshoz a gyerek. Néhol, főként ott,
ahol nincs kellő gyakorlat fogyatékkal élő,
krónikus betegségben szenvedő, vagy mentálisan sérült fiatalok gondozásában, 24 éves
kor felett cserél „gazdát” a beteg. A gyer
mekorvos-házior
vos vál
tás időpontja viszont befolyásolja a gyermek-alapellátás
munkaerőigényét, az ellátók kompetenciakörét, ami jelzi, hogy a rendszer egy-egy
szeletét érintő változás a „torta” többi szeletét is érinti.
Evidenciaalapú ellátás
Nem lehet ott jó ellátást nyújtani, ahol korszerűtlenek a finanszírozási elvek, elavult az
ellátási struktúra. Meghatározónak az elérhető legmagasabb szintű evidencián álló
ellátás minőségét kell tekinteni. Mind inkább
bizonyosodik, hogy az átfedéseket elkerülő,
egymáshoz illeszkedő, megfelelő időben és
megfelelő helyen nyújtott szolgáltatásokat
team-munkában végző, kompetens szakemberek felelős együttműködésére van szükség. Bár bizonyos feladatok végezhetők
óvodai vagy iskolai közösségben, bázisnak
a megfelelően felszerelt, lakhelyközeli rendelőt kell tekinteni. (Mindez nem zárja ki azt,
hogy lehet rendszerszerű szolgáltatást nyújtani ott is, ahol kórházi osztály felel a primer
ellátásért, vagy ott is, ahol más végzi a gyó
gyítást, mint a megelőzést.) Hogy mentesítsék a kórházak sürgősségi osztályait az indokolatlan igénybevételtől, a munkaidőn
túli alapellátási ügyelet megszervezése is
elengedhetetlen.
Változó morbiditás,
fokozódó egyenlőtlenség,
fejlődő informatika
Az infekciós megbetegedések csökkenésével, a halálozási adatok különösen a legfiatalabb korcsoportokat érintő drámai javulá-

sával egy időben emelkedik a hosszú távú
gondozást igénylő kórképek száma. Nő a
mentális zavarokkal küzdők, a túlsúlyos,
a veszélyeztető magatartási zavarral küzdő
fiatalok száma, szaporodnak a szexuális úton
átvihető betegségek, továbbra is gondot
okoz a magas baleseti halálozás.
Fokozódnak az országokon belüli és az
országok közötti egyenlőtlenségek, történelmi-gazdasági különbségek befolyásolják
a gyermekjóléti támogatások, az egészségügyre fordított költségek nagyságát, a munkavállalási esélyeket. Erodálódik a szociális
szolidaritás, nehezen garantálható az egészséghez való generális emberi jog. Az Európán belüli migráció mellett terheli az egészségügyet az Ázsiából, Afrikából bevándorló gyermekek növekvő száma, az eltérő
kulturális hátterükből adódó beilleszkedési
és viselkedészavarok széles skálája.
Az informatika révén terjedő ismeretek
következtében egyre többen fordulnak –
sokszor indokolatlanul – a primer és a sürgősségi ellátókhoz. A digitáliséra ellenére
– különösen Kelet-Közép- és Kelet-Európá
ban – változatlanul nagyarányú a papíralapú
dokumentáció. Intézmények közötti adatcsere hiányában kevés az összevetésre, minőségkontrollra alkalmas adat. Reményteljes lehetőségeket kínál a krónikus betegségek gondozásában az okostelefon, az
elektronikus eszközök kiterjedtebb használata, az elektronikus konzultációk, videokonferenciák fokozottabb igénybevétele.
A humán erőforrás kérdései
Általános gond, hogy nincs megfelelően
körülhatárolva az alapellátástól várható szolgáltatások köre, nincs tisztázva sem a szolgáltatói, sem a kompetenciakör. Tisztázandó,
hogy adott kezelésnek milyen képzés és
eszközállomány a feltétele. Egyes országokban orvosok, máshol (gyermekápoló vagy
közegészségügyi) nővérek végzik a pre
venciót, de sokszor bizonytalan, hogy mi
tartozik a háziorvos, mi a gyermekorvos, és
ha van, mi a „nurse practitioner” (bizonyos,
hagyományosan orvosi feladatot ellátó,
egyetemet végzett, gyermekgyógyászatban
magasan képzett nővér) hatásköre. Olyan
összetételű szakembergárdát kell összehozni, amely képes egy adott területen élő lakosság felmért szükségleteinek helyi szintű
kezeléséhez, és megfelelő munkafeltétele-

ket kell teremteni a team, a csapattagok
hatékony, korszerű szakmai együttműködésére. Megoldást kell találni az anyagi erőforrások, az utánpótlás, a tervezés, a vezetés,
a képzés hiányosságaira.
Van, ahol úgy gondolják, hogy a gyermekorvosok hiányzó utánpótlására a családorvosi rendszer visszaállítása választ jelent,
és nem veszik figyelembe, hogy megfelelő
képzés és készség hiányában az ellátás színvonalának emiatt várható csökkenése, a
kórházi beutalások számának növekedése
összességében majd fokozza az egészségügy költségigényét.
El kell persze gondolkodnunk azon, hogy
alapellátó orvosok hiányában milyen – hagyományosan orvos által végzett – feladatot lehetne a minőség veszélyeztetése nélkül, más
szakemberkörre bízni. Kevesebb orvosra lenne szükség akkor is, ha felesleges igénybevételük csökkentése céljából nem késztetnénk
őket párhuzamosan végzett feladatokra, vagy
ha több lehetőséget kapna a szülő, gyermeke iskolai mulasztásának igazolására.
Speciálisan a gyermekegészségügyet terhelő probléma a női munkaerő növekvő
aránya. Családi kötelezettségeik, karrierjük
kihívásai, az éjszakai ügyelet okozta terhelés,
vagy akár visszavonulásuk optimális időpontja, mind olyan szempont, ami meg
kerülhetetlen, amikor a humán erőforrásról
vagy életpályamodellről gondolkodunk. Ha
nincs lehetőség részállású munkaidőre, kön�nyen pályaelhagyóvá válhat az, aki képtelen
főállás vállalására, de választ kell keresni

azokra a helyzetekre is, amelyek egy orvost
korai visszavonulásra késztetnek.
Összegzés
Kimondható, hogy a primer, szekunder és
tercier ellátás hagyományos felépítése már
nem felel meg a XXI. század kihívásainak.
Az egymástól független, magányos egysé
gekből álló háziorvosi szisztéma korszerűt
lenné vált.
A biztonságos, családközeli és fenntartható gyermekellátás érdekében az adott
térség lakosságának igényeit kielégítő, a
gyermekek egészségi állapotát szem előtt
tartó, helyi kezelésükre alkalmas, egymással
szorosan együttműködő, multidiszciplináris
teamek hálózatát kell kialakítani. Tradicionális kötelezettségeiken túl ezeknek a csoportoknak a szekunder ellátás biztonsággal átadható feladatköreit is át kell vállalniuk.
A primer és szekunder ellátás szélesebb körű integrációját a krónikus betegek növekvő
gondozási igénye is sürgeti. Az irányítást illetően nem az a döntő, hogy ki (házi gyermekorvos, háziorvos vagy nővér) vezeti-e a
csoportot, hanem az, hogy a megfelelő gyakorlattal rendelkező vezető munkáját hozzáértő szakemberek segítsék.
Egy gyermek jólléte a szülők jóllététől is
függ, ami különösen érvényes a legsérülékenyebb gyermekcsoportok esetén. Ezért a
gyermek- és a felnőttellátásnak a jövőben
nem egymástól elkülönülten, hanem egymással összehangoltan kell működnie.

Nincs ma még egyértelmű bizonyíték
arra, hogy egyik vagy másik ellátási modell
Európa-szerte történő, vagy egy adott országon belüli általános bevezetése feltétlenül célravezető volna. Bár Európában többnyire gyermekorvosok végzik a gyermekalapellátást, rendelkeznek kiváló mutatókkal
olyan országok is, ahol családorvosok mellett magasan képzett nővérek nyújtanak a
gyermekeknek „first contact care”-t (el
sődleges ellátást). Más szisztémára ad le
hetőséget egy sűrűn lakott terület, mint egy
ritkán lakott, más a szociálisan deprivált réteg gyermekeinek szükséglete, mint egy
migráns populációé, tehát amikor adott
népesség ellátásának fejlesztéséről, szak
emberigényéről, képzési igényekről döntenek, differenciált szempontokra kell tekintettel lenni.
Javítaná a gyermekek elsődleges ellátását, nőne egy ellátó team kompetenciája, ha
azokon a területeken, ahol ma gyermekorvos csak kórházi osztályon érhető el, egy
(vagy több) gyermekgyógyász is az alapellátás integráns részévé válna.
Fel kell mérni, hogy hol, melyik ellátási
forma eredményezne nagyobb javulást, milyen következménye lenne egy változásnak
az ellátás további szereplőire, melyek a fejlesztés prioritásai.
Alapvető igazság, hogy mindezek megvalósítása előrelátó vezetés hiányában esélytelen.
Az ismertetőt készítette: Kádár Ferenc

A minőség
Minden invesztíció, amit a gyerekellátás fejlesztésére fordítanak, nagyobb össztársadalmi előnnyel jár, mint ha ugyanazt az
összeget a felnőttellátásba fektetik.
Az ellátás minősége (hozzáférhetőség, betegelégedettség, eredményesség) nem függetleníthető az adott terület kulturális
jellemzőitől, etnikai tényezőitől, fizetőképességétől, gazdasági helyzetétől.
Minőségi mutató az is, hogy milyen arányban születik megfelelő döntés az első orvos–beteg találkozáskor, és levonják-e
a megfelelő konzekvenciákat az egészségügy szereplői, ha hibáznak.
Az ellátás minősége elválaszthatatlan a teamtagok szakképzettségétől, meghatározó fontossága a kompetenciáknak van.
A kompetencia és a képzés „kéz a kézben” jár. A képzés illeszkedjen az elvárt szerepkörhöz, ne csupán ismeretet, de készséget
is adjon, legyen strukturált és számon kérhető. Eredményessége azzal mérhető, hogy a képzett személy milyen mértékben
képes az ismereteket a „való világban”, a gyakorlatban is hasznosítani. A továbbképzés érdekében lehetőséget kell teremteni
akár hosszabb „alkotószabadságra” (sabbatical) is.
Érdemes a „fejlesztéstudományba” és felmérésekbe befektetni, ha valóban akarunk javítani az ellátáson.
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Szervezeti hatékonyság fejlesztése
az egészségügyi ellátórendszerben
Területi együttműködések kialakítása
TÁMOP 625 B
2015-ben országos, népegészségügyi
hangsúlyokkal rendelkező, szemléletformáló, új tartalmi és strukturális elemeket is tartalmazó program indult
útjára az alapellátásban. Az Európai
Unió Strukturális és Beruházási Alapok
támogatását élvező, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ koordinálásával
futó projektről annak szakmai vezetőjével, dr. Lantos Zoltánnal beszélgettünk.
Milyen mozgatórugókkal rendel
kezik a projekt, miben fogható meg
a lényege?
Az átlagéletkor növekedése természet
szerűleg magával hozta az igényt az egészségben eltöltött évek számának emelésére
is. Ez értelemszerűen felértékeli az egészség
megtartásának, és ehhez szorosan kötődve
a világos jövőkép mentén végzett meg
előzésnek a szerepét. A TÁMOP 625 B projekt lényege ezért az egészségközpontú, a
közösség sajátosságaihoz illeszkedő, a felhasználó egészségének fejlesztésére irányuló, koncentrált szolgáltatásokat nyújtó integrált szolgáltatórendszer kialakítása. Egy ilyen
rendszernek biztosítani kell a szolgáltatást
nyújtók számára a megbecsülést, a színvonalas megélhetést, valamint a hatékony
kompetenciaalapú feladatelosztást. A rendszerezett, folyamatelvű szolgáltatások elégedett, egészségesebb közösségeket, fejlődő egészségműveltséget eredményezhetnek.
A projektben nagy hangsúly esik a
közösség sajátosságaira, a lakóhelyközeli egészségszolgálatásra. Mit jelent ez a
gyakorlatban?
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Idén indul útjára a közösségi egészség
szervezés, amely a megelőzésre és gondozásra koncentrálva, egyénben és közösségben gondolkodva járul hozzá a közösségi
egészség-szolgáltatások integrációjához.
Reményeink szerint ez növeli mind a gyógyulási, mind a gyógyítási élményt. Az emberközpontú egészségügy lényege a jó,

hozzáférhető alap- és szakszolgáltatás. Ne
felejtsük el azt sem, hogy a helyi ellátási
szintek megerősítése természetszerűleg
egyidejűleg államkassza-kímélő szolgáltatás
is, és az erőforrások jobb kihasználása révén
az egészségügyben dolgozók elégedettségét is növeli.
A közösségi egészségszervezés rendszerének középpontjában az egészség áll, ám
nem választható el tőle az eredményes
megelőzés és a tudatos részvétel – azaz
a lényeg a „gyógyító” és a „gyógyított” együttes cselekvése. Fontos célkitűzés, hogy az
egészség pozitív élményt jelentsen a lakosságnak.
A lakóhelyközeli egészségszolgáltatás az
alapellátásra támaszkodva kínál egészségszolgáltató rendszert, fókuszában az egész
ségfejlesztéssel, a megelőzéssel és gondo
zással, javítva a közösség egészségi állapotát.
Eszközei az interszektoriális összehangoltság
és a népegészségügyi tevékenységek megszervezése. Az így megvalósuló szolgál
tatásbővítés lehetőséget ad az általános és
speciális szaktudást egyaránt magában foglaló, több szakmára és szakterületre kiterjedő
multidiszciplináris teamek megalakulására.
Elérhetőbbé válik a magasabb reagálási képesség az egyéni szükségletek és igények
vonatkozásában, a megelőző és népegészségügyi egészségfejlesztés megerősítése,
valamint egyes szakorvosi szolgáltatások
közösségi szolgáltatásokkal való összekapcsolása, illetve a páciensek kezelésbe töténő
aktívabb bevonása.
Milyen konkrét célokat tűzhet ki a
projekt maga elé?
A tesztprogram célja az „egészségeredmény” növelése. Ennek dimenziói a követ
kezők: a kezelés eredményessége (medical
outcome), a „személyesség” élmény megteremtésének módja az egyén számára, a
„személyesség” hatásának megélése (mek
kora elégedettséget, közvetetten egészségélményt vagy gyógyulási élményt sikerül
elérni?), a személyes gyógyítási élmény a
szakmai csoportok számára, mire van szüksége a szakmai csoportoknak ahhoz, hogy
a fejlesztett eszközöket a mindennapokban

tudják használni. Másrészt a projekt szemléletváltást céloz meg, lendületet kíván
adni új típusú működésekhez. Érvényes,
megbízható adatokkal alátámasztani a kialakított modell ésszerűségét, megújított
szabályozási és finanszírozási pályára állítani a rendszer működését. Hét témakörben
indult meg tevékenység, ezek a követke
zők: Stroke-rehabilitáció, COPD, Diabétesz,
Onkológiai éberség, Egészségesek Egyéni
Egészségterve, „Osteoporosis – Ne törj újra!”, Cardiovascularis rizikószűrés iskolás
korban. A program résztvevője 800 házi
orvos, 800 praxisnővér, 300 szakdolgozó,
150 egészségszervező, az új mű
ködés
módról szóló képzések eredménye 300,
egész
ségszervezési feladatok ellátására
felkészített szakember, illetve 5 500, az
egészségszervezési irányelvek koncepcióját és gyakorlati hasznát ismerő szakember. A projekt keretében születik 10 000
egyéni egészségterv, 50 praxisközösségi
működési terv, 5 000 egyéni szolgáltatási
terv.
Új szerepek és tevékenységek jelennek meg: egészség-tanácsadás és egészségterv. Mit jelentenek ezek a fogalmak
a projektben?
Valódi újdonságokat hoz be a projekt. Ezek
az egészség-tanácsadás és az egészségterv,
hozzájuk kapcsolódóan új szakmák közvetlen megjelenése az alapfokú egészségügyi
ellátásban, a már említett „lakóhelyközeli
egészségügy-szolgáltatás”, benne az egészség-tanácsadóval és egészség-tanácsadói
szakmai tevékenységgel. Az egészségterv az
orvos általi állapotfelméréssel indulva a tanácsadói szempontot mérlegelve cselekvési tervként jelenik meg (beteg–orvos–egészség-tanácsadó), amelynek végrehajtása is
monitorizálásra kerül (orvos, praxisnővér,
egészség-tanácsadó). Mi az egészség-ta
nácsadó munkája? Feladata a páciens szakmai logikájú bevonása a saját egészségi
állapotának menedzselésébe. Az egészségtanácsadót az orvos vonja be az adott betegre vonatkozó tapasztalata alapján. Mű
ködési területei az életmódváltás, a terápiahűség, az életminőség javítása, módszere

egyfajta segítő–segített viszonyban, tanácsadói attitűddel megvalósuló tanácsadási
folyamat.
Valószínűleg csökkenthetők így az
orvos adminisztratív terhei is.
Így igaz. A háziorvosi munka közvetlen támogatásával elérhető a 80–20% arány a
valódi orvosi munka javára, az adminisztratív és járulékos tevékenységek csökkenése.
A társadalomban pedig az egészségről alkotott szemlélet változása katalizálható (pl.
az „egészségélmény” bevezetése a páciensek gondolkozásába).
A projekt másik érdekes eleme a
praxisközösségek működésének támogatása.
A praxisközösség (alapellátási praxisok közössége) jelenthet közös szakmai tevékenységet a praxisok önállóságának, gazdasági
szuverenitásának feladása nélkül, de akár a
gazdasági közösség is megvalósítható a mai
keretek között.

A közösség szakmai előnyei könnyen
beláthatók: lehetőség nyílik a tudás, a ta
pasztalat, valamint a feladatok megosztására. Javul az orvos–páciens kapcsolat, a szolgáltatás színvonala, a minőség és a hatékonyság, a betegbiztonság. A praxisközösség
több gazdasági előnnyel is rendelkezik: a
bevétel növekedése, a kiadás csökkentése,
a foglalkoztatás racionalizálása, a beszerzés
kedvezőbb feltételekkel, a pályázati források
hatékonyabb elérése, az elérhető többletfinanszírozás.
A közösség számíthat gazdasági ügyvivő
és praxisreferens támogatására is. A praxisközösségi gazdasági ügyvivő áll tanácsadással a teamek rendelkezésére, képviseli őket,
kapcsolatot tart a praxisközösséggel szer
ződő szolgáltatókkal (pl.: eszközbeszerzés).
Támogatja a pénzügyi tervezést, előkészíti
a kontrolling rendszert, gazdasági elemzéseket végez. Részt vesz a praxisközösség
finanszírozási szerződéseire vonatkozó előkészítő munkálatokban, pályázatok pénzügyi-gazdasági, szakmai programjának kidolgozásában, tanácsot ad finanszírozási
kérdésekben, a pályázatírásban résztvevőket

koordinálja. A másik szereplő, a praxiskö
zösségi referens a működést segítő másik
új szereplő – tulajdonképpen a „külkapcsolatokért” felelős ügyfélkapcsolati munkatárs.
Kapcsolatokat épít és tart fenn, képviseletet
lát el, érdekegyeztetést végez (pl. a kapa
citásszervezési folyamat szereplőivel, szak
értői csoportokkal). Figyelemmel kíséri a
lakosság igényeit, elősegíti a helyi politi
kusok, döntéshozók támogató döntéseit,
anyagi és emberi erőforrásokat szervez, lehetséges új partnereket/partnerszerveze
teket keres. Adott esetben együttműködési megállapodások megkötését kezdeményezi, speciális esetekben bekapcsolódik
a betegirányításba is. A Közösségi Egészségtervezési Egyeztető Testület tagjait is ő hívja össze.
Köszönjük a beszélgetést. A projekt
előrehaladásáról, eredményeiről – különös tekintettel a gyermek-alapellátásra
– a későbbiekben is igyekszünk beszámolni.
Pátri László

Családorvoslás Magyarországon
Ebben a témában rendezett a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tanácskozást Pécsett október 2–3-án.
Az értekezletre Huszár András és Pátri László kapott meghívást, mindketten előadással szerepeltek a rendezvényen.
A témákból:

Tapasztalatok:

• indikátorok
• minőség mérése és finanszírozása az alapellátásban
• a fejkvótaalapú és a teljesítményalapú finanszírozás

1. A háziorvosi szakma – miután identitásharcait évtizedekkel
korábban megvívta, s komoly intézményi háttérrel rendelkezik – sokkal előrébb van a kérdésfeltevésben, mint a gyermekgyógyászat.
2. Maguk keresik a megoldásokat, kevésbé várják a megoldásokat külső szakértőktől.
3. A folyamat- és eredményindikátorok jelentős finanszírozás
bővülést eredményezhetnek a praxisok számára, ezért gőzerővel keresik a jól mérhető indikátorokat.
4. Azokra a kérdésekre fókuszálnak, amelyekre vonatkozóan, az
alapellátási törvényhez kötődően, negyedéven belül új jogszabályok megjelenése várható.
5. Praxismenedzselésben, a finanszírozás módszertanában sokkal több közös problémánk van velük, mint amennyi időt
szánunk rájuk. Keresnünk kell az együttműködés további lehetőségeit.

aránya, kihívásai

• kompenzációs lehetőségek a távoli térségek praxisainak
finanszírozásában

• racionális gyógyszerrendelés az alapellátásban
• mit tehetünk az indokolatlan szakorvosi és kórházi
visszarendelésekkel szemben?

• csoportpraxisok működési tapasztalatai
• túlgyógyszerelés, indokolatlan szűrések
• változó elvárások az alapellátással szemben
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Közös munkacsoportot alapított
az MGyT és a HGyE
Kedves Kollégák!
Kedves Elemér!
Lehet, hogy az a baj, hogy túl sok dologra emlékszem, de ilyen struktúrában voltunk addig, amíg a HGYE meg nem alakult. És éppen
azért alakult meg, mert a kórházi főorvosok, a professzorok és a
klinikák uralták a terepet, és a házi gyermekorvoslásról már szó sem
esett, csupán vattának, fizetőnek tekintettek bennünket a szervezetben, holott számtalan életbe vágó problémánk volt, ami szóba se
jöhetett a klinikusi kérdések mellett. Ne legyen ismét így! Remélem,
van valami garanciális ötletetek a múlt megismétlődése ellen.
Üdv.:

A két szervezet nem fuzionált, és nem is fog. Pont azért
alakítottunk közös szekciót a szélesebb körű tudományos
munka színteréül, hogy jelezzük: egyenrangú partnerszervezetekről van szó. Az MGYT nem érdekvédelmi, hanem
tudományos szervezet, mi pedig az alapellátó gyermekorvosok szakmai-érdekvédelmi szervezete vagyunk 20 éve.
Továbbra is két önálló szervezetről van szó, amelyek egy
közös munkacsoportot hoztak létre azért, mert szakmai kérdésekben közös az ügyünk.

Zengő Elemér dr. (Veszprém)
Baráti üdvözlettel,
Kérdés a HGYE vezetőségéhez:
„Nem értem, miért kellene két fuzionáló egyesületbe külön-külön
tagdíjatfizetni a fúzió évében. Gondoljátok végig!”

Póta György

MGYT–HGYE
Házi Gyermekorvosi Szekció

6

A hazai gyermek-alapellátás krízishelyzet felé sodródik. A házi gyermekorvosok átlagéletkora 60 év, közel negyven százalékuk nyugdíjkorú, a 40 év alattiak aránya mindössze néhány százalék, a praxisok gyakorlatilag eladhatatlanok. A fiatal gyermekgyógyászok számára nem elég vonzó a házi gyermekorvosi pálya és egzisztencia.
Ugyanakkor az elfogadhatónál egyenlőtlenebb a gyermekek hozzáférése a gyermekorvosi ellátáshoz. A csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítéssel rendelkezők közel fele élete során valamikor
alapellátó gyermekorvos lesz, vagy éppen az. Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy a házi gyermekorvoslás mint önálló akadémiai és
tudományos diszciplína, nem mindig kapja meg a klinikai gyermekgyógyászat egyéb területei mellett az őt megillető szakmai elismerést és elfogadást.
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) az elmúlt 20 évben
elévülhetetlen, szakmai, szakmapolitikai, és érdekvédelmi tevékenységet fejtett ki, amely azonban a naprakész szakmai-tudományos
megalapozottság fejlesztése, magasabb szintre emelése nélkül a
jövőben nem lehet kellően eredményes. Annak érdekében, hogy
a gyermek-alapellátás ne csak megőrizhesse jelenlegi színvonalát,
de tovább is tudjon fejlődni, határozott, magas szintű szakmai koncepciót, tudományosan megalapozott és kidolgozott hosszú távú
szakmai stratégiát kell felállítani és azt költséghatékonyság szempontjából is kedvező módon megvalósítani.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága, (MGYT) az egységes magyar csecsemő- és gyermekorvoslást, Schöpf-Mérei, Bókay, Petényi,
Kerpel-Fronius örökségét képviselő, nemzetközileg elismert tudományos orvosi társaság. A házi gyermekorvoslás magyarországi
hagyományai és a jelenleg észlelhető európai alapellátási trendek
egyaránt megkövetelik, hogy az alapellátó gyermekorvosoknak ebben a tudományos közegben meglegyen az őket megillető szakmai
képviselete.
Ezt felismerve a HGYE és az MGYT vezetői egy közös Házi Gyermekorvosi Szekció megalakítását határozták el. Úgy gondolták, hogy
jövőbe mutató, és a gyermekgyógyászat egységét jelzi, ha a klinikum és az alapellátó gyermekorvosok közösen dolgoznak az alapellátás szakmai tudományos szintjének emelése érdekében. A munkacsoport az MGYT–HGYE közös házi gyermekorvosi szekciójaként
is funkcionálna.
Az alapító nyilatkozatot az MGYT 2015. szeptember 25-i küldöttgyűlésén fogadták el.
Egy ideiglenes ügyvivői csoport felelős az első taggyűlés előkészítő munkáiért, a szekció működését szabályozó alapdokumentum, illetve missziós nyilatkozat előkészítéséért, valamint a demokratikus vezetőség választásához szükséges jelölőlista összeállításáért. Az ideiglenes testület a szekció első taggyűléséig funkcionál,
amikor automatikusan átadja helyét az ott megválasztott vezető-

ségnek. Az ideiglenes ügyvivői csoport alapítók által felkért tagjai:
Altorjai Péter, Bogdányi Katalin, Gárdos László, Kálmán M
 ihály,
Kovács Ákos, prof. Szabó Attila, Szentannay Judit.
Az alapító rögzíti
A szekció kiemelt feladata az „elsődleges gyermekorvoslás” – mint
a klinikai gyermekgyógyászat és az alapellátás egyes, meghatározott
és jellemző tartalmait egyaránt magába foglaló, azokat egyesítő
tudományos diszciplína – széles körű elfogadtatása, szakmai helyének meghatározása, a szakma önidentitásának erősítése. A szekció
a mindennapos betegellátás színvonalának folyamatos emelése
mellett az alapellátásban megszervezhető és végrehajtható klinikai
tárgyú tudományos vizsgálatok, kutatási projektek összehangolását
és kivitelezését fontos céljának tekinti.
A szekció egy szakmai-tudományos műhely, amely alapvetően
szakmai-tudományos projektek szervezése és megvalósítása mentén
kíván működni. A stratégiailag legfontosabb, az alapellátás jellegét
meghatározó hosszabb projektek kidolgozását és lebonyolítását
megkönnyítendő, a szekció állandó munkacsoportokat hozhat létre (pl. vakcinológiai, szociálpediátriai, táplálkozástudományi, obezitológiai, prevenciós stb. munkacsoportok), amelyek az egyes kisebb, rövidebb távú alprojektek összehangolását végzik.
A szekció tagja lehet bárki, aki az MGYT vagy HGYE tagja, és a
szekció céljaival egyetért, ezek megvalósulása érdekében hajlandó
tevékenykedni. A szekció hatékony működésének biztosításához
héttagú vezetőséget választ. A vezetőség legalább kétharmadának
házi gyermekorvosnak kell lennie. A szekció tagjai kétévente új vezetőséget választanak.

A szekció tevékenységét az Alapító Testület felügyeli. Az Alapító
Testületbe az MGYT és a HGYE 2-2 tagot delegál. Az Alapító Testületnek a szekció vezetősége rendszeresen beszámol. Amennyiben
az Alapító Testület azt észleli, hogy a szekció tevékenysége eltér az
alapító okiratban meghatározott céltól, ezt jelzi az MGYT és a HGYE
vezetőségének, amelyek közül bármelyik felfüggesztheti a szekció
tevékenységét. Az Alapító Testület tagjai az MGYT részéről Prof.
Molnár Dénes és Prof. Szabó László, a HGYE részéről Muzsay Géza
és Póta György.
Az alapítók meggyőződése, hogy a szekció a közös szakmai
együtt gondolkodás megvalósítása révén megteremtett tudásbázis
kialakításával érdemben hozzájárulhat egy, az európai színvonalú,
modern, bizonyítékokra alapozott, ugyanakkor szociálisan érzékeny,
a közösségi orvoslás és a szociálpediátria szempontjait figyelembe
vevő „elsődleges” gyermekgyógyászat és prevenciós gyermekellátás
színvonalának megőrzéséhez és folyamatos fejlődéséhez.
Ehhez a munkához várnak szeretettel minden, a szekció céljaival egyetértő, hasonlóan gondolkodó, a szakmai minőség iránt
elkötelezett csecsemő- és gyermekgyógyász kollégát a szekció
alapítói.
A szekció első taggyűlésére a HGYE XXI. őszi szakmapolitikai
konferenciáján 2015. november 20-án, pénteken 11.00 és 13.00 óra
között kerül sor Budapesten, a Hotel Héliában. Addig is már lehet
jelentkezni a szekció tagjainak sorába a hgyoszekcio@gmail.com
e-mail címen.
A beszámolót készítette:
Dr. Kovács Ákos
HGYE Szakmai Bizottság

A gyermekorvosi rendelők évenkénti közel 12 milliós
orvos–beteg találkozásának jelentős része indokolatlan.
A Hírvivő kérdése: Mi az oka ennek?

• Vannak, akik azt mondják, hogy azért van ez így, mert a szülők minden piszlicsáré tünettel behozzák
a gyereket.

• Mások azonban ezzel szemben azt állítják, hogy ha valóban ez lenne az ok, nem csökkenne rendszeresen
és drámaian a forgalom, ahogy megkezdődik egy iskolai szünet – hisz΄ a piszlicsáré tünetek száma nem
csökkenhet egyik napról a másikra.

Következésképp: ha valóban a szülők tudatlansága állna a háttérben, egy rendelőnek a szünet kezdetén
is tele kellene lennie. Abból, hogy ez nincs így, adódik a válasz: az indokolatlan megjelenések nagy részére
az óvodák, iskolák (az oktatásügy) által követelt igazolások miatt kerül sor.

Ön melyik állítással ért egyet? Válaszát e-mailen várjuk: hgye@mail2000.net
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Születés elôtti és utáni
metabolikus programozás
Mike Possner
Európai orvos igazgató – Nestlé Infant Nutrition
A fehérjék szervezetünk építôkövei, szerepük az
összes tápanyag közül a legsokrétûbb: elengedhetetlenek a szervezet növekedéséhez, fejlôdéséhez, enzimek, hormonok, neurotranszmitterek,
antitestek alkotóelemei, segítik, fejlesztik az
immunrendszer érését, szerepet játszanak az oxigén és a vas transzportjában. Legújabb kutatási
eredmények szerint kiemelt szerepük van a metabolikus rendszer programozásában is. (1. ábra)
Az optimális fehérje bevitel szempontjából a legérzékenyebb idôszak az elsô 1000 nap: a megfelelô intrauterin fejlôdés és az elsô életév fejlôdése
meghatározó nemcsak a késôbbi testfelépítés,
növekedés, fejlôdés szempontjából, de több felnôttkori civilizációs betegség megelôzése szempontjából is.

Az intrauterin fejlôdés meghatározza
az extrauterin fejlôdést
A születés
ül é elôtti
lô i idô
kb mind
i d az alultápláltság
l l á lál á
idôszakban
és a kevés fehérjebevitel, mind az anyai túlsúly
káros hatással lehet a magzat, majd a csecsemô
fejlôdésére.
Meglepô eredményeket hoztak azok a vizsgálatok,
amelyekben különbözô születési súlyú, idôre szü-

letett csecsemôk fejlôdését hasonlították össze.
A vizsgálat egyik csoportjába normál táplálkozású
anyák normál testsúllyal született csecsemôi kerültek, a másik csoportba pedig olyanok, akiknek
édesanyja a várandósság alatt valamilyen oknál
fogva nem jutott megfelelô mennyiségû és minôségû táplálékhoz (Afrika szegény területén élôk),
és akiknek újszülöttjeik idôre, de alacsony testtömeggel születtek. Mindkét csoportot kizárólag
anyatejjel táplálták hat hónapig. Megállapították,
hogy azoknak a gyermekeknek a fejlôdése, akik
normál testsúllyal születtek, a WHO szerinti 50
percentilisnek felelt meg. Azok az újszülöttek viszont, akik a 2. csoportban voltak, folyamatosan
jóval ez alatt az érték alatt voltak.
Ez a vizsgálat azt mutatja, hogy a programozás már
az anyaméhben megkezdôdik, és függ a születés
elôtti anyai táplálkozástól, elsôsorban az anyai fehérjebeviteltôl.
A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a
helytelen méhen belüli tápanyagellátást nehéz
a születés után korrigálni. Az anya és a várandós
gondozásban aktívan jelen lévô védônô az, aki
sokat tehet a várandós nô megfelelô táplálkozása
érdekében.
A vizsgálatok fô üzenete a következô:

Az anya helyes táplálkozása
a baba helyes táplálását is
biztosítja!

(1) AFEHÉRJÉK: a szervezet ALAP ÉPÍTÔKÖVEI, melyek elengedhetetlenek
az alapvetô életfolyamatokhoz, fejlôdéshez, növekedéshez
KÉMIAI ÁTVIVÔANYAGOK
pl. hormonok,
neuro transzmitterek
Növekedés
Sejtek, szövetek, szervek
alapelemei

Sav-bázis egyensúly,
vízháztartás reguláció

IMMUNRENDSZER
pl. antitest termelés

A fehérjék
fô funkciói
az emberi
szervezetben

ENZIMEK
A szervezet kémiaia
folyamatainak
szabályozása

ENERGIA
Szükség esetén
energiaszolgáltatók

TRANSZPORT
pl. oxigén és vas transzport

Összefoglaló

Az intrauterin fejlôdés meghatározza a csecsemôkori fejlôdést.
Az anyai túlsúly és az élet elsô
hónapjaiban végbemenô gyors gyarapodás elôrevetíti a késôbbi elhízás
nagyobb kockázatát, mindezek helytelen metabolikus programozáshoz
vezetnek.
A felnôttkori elhízás megelôzésének
már korán meg kell kezdôdnie: legalább 6 hónapos anyatejes táplálással vagy alacsony fehérjetartalmú és
kiváló fehérjeminôségû csecsemôtápszerrel.
Az alacsony fehérjeterhelés minden
egészséges csecsemô számára
elônyös, hatását a túlsúlyos anyák
gyermekeinél is kimutatták.

Anyatejes táplálás és fehérjebevitel
Születés után
után, az elsô 6 hónapban a csecsemô
optimális tápláléka az anyatej, mely biztosítja a
megfelelô fejlôdést, véd a fertôzésekkel szemben, és igen fontos az anya-gyermek kapcsolat
kialakításában. Jelentôs elônye az is, hogy az
anyatej nem allergizál, így az allergiás betegségekkel szembeni kockázatot is minimalizálja.
Az anyatej fehérje tartalma változó, a csecsemô
igényeihez igazodik, általánosságban elmondható, hogy az elsô napokban a legmagasabb a
fehérje tartalma, aztán folyamatosan csökken
kb. 1,5 g/100 ml értékre.
A csecsemôtápszerek minimum és maximum
fehérjetartalmát és az esszeciális aminosavak
mennyiségét EU rendelet határozza meg, melynek elsôdleges célja anyatej hiányában a megfelelô fehérje bevitel biztosítása a csecsemô
számára, valamint az alultápláltság kivédése.
A tápszerek fehérje tartalmát az EU szabályozás értelmében az elmúlt években kötelezô volt
csökkenteni, ennek ellenére a hagyományos
csecsemôtápszerrel táplált csecsemôk szervezetébe még mindig jelentôsen több fehérje jut
be, mint az anyatejjel tápláltakéba.

Fontos ﬁgyelmeztetés: A csecsemô legjobb tápláléka az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.

Koletzko professzor és munkacsoportja indította el a Gyermekkori elhízást
vizsgáló projektet (Childhood Obesity Project, CHOP-study). A vizsgálatban azt kutatták, hogy az anyatejjel nagyjából megegyezô fehérjetartalmú csecsemôtápszer alkalmazása alacsonyabb BMI-t eredményez-e, és
megelôzi-e a késôbbi elhízást. A vizsgálat azt igazolta, hogy a hagyományos csecsemôtápszerrel táplált gyermekeknél 6 éves korban már lényegesen magasabb a testtömegindex (BMI), mint azoknál, akik alacsonyabb
fehérjetartalmú táplálékot kaptak. Az elhízás kockázata 2,43-szor volt nagyobb; ezenkívül megﬁgyelhetô volt a nagyobb testsúly, míg a magasság
terén nem volt különbség. (Koletzko et al, Am J Clin Nutr 2009) (2. ábra)
Ez arra enged következtetni, hogy az a csecsemôtápszer, melynek alacsony a fehérjetartalma, csökkenti a BMI-t és az elhízás kockázatát iskoláskorú gyermekeknél. Ez a programozás!

A túlsúlyos anya
A túlsúlyos anyák kizárólag anyatejjel táplált cse
csecsemôi az élet elsô 12
hónapjában 1 kilóval többet gyarapodtak, mint a normál testsúlyú anyák
csecsemôi. Míg a CHOP vizsgálatban a fehérjetartalom az elôírt normál
tartományon belül volt, a közelmúltban végzett egyik vizsgálat azt tanulmányozta, hogy túlsúlyos anyák gyermekénél milyen hatást gyakorol az, ha a
táplálék fehérjetartalma kevesebb az irányelvben megadottaknál. (3. ábra)
Ebben a vizsgálatban a túlsúlyos anyák gyermekei a lehetô legalacsonyabb
megengedett fehérjetartalmú csecsemôtápszert (1,8 g/100 kcal) kapták az
élet elsô 3 hónapjában, majd ezután 1,65 g/100 kcal vagy 2,7 g/100 kcal
tartalmú tápszert kaptak a 12. hónap végéig. (3. ábra) 3–6 hónapos korban, amikor a gyermekek kizárólag csecsemôtápszert kaptak, az alacsony
fehérjetartalmú táplálékot kapó gyermekeknél a súlygyarapodás (g/nap) jelentôsen alacsonyabb volt, mint a kontrollcsoportnál. A testsúly és a BMI 2
éves korig alacsonyabb maradt, mint a kontrollcsoportnál, de hasonló volt,
mint az anyatejjel táplált gyermekeknél. 24 hónapos korban a különbség
több mint 500 g volt (Inostroza et al. 2012; Inostroza et al. 2014).
Ha lecsökkentjük a tápszer fehérjetartalmát, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy elegendô emnnyiségû és minôségû fehérjéhez jut-e így a cse-

(2) Eltérések a 6 éveseknél: Magas/alacsony
fehérjetartalmú csecsemôtápszer
3,0

BMI:

Túlsúly kockázata

BMI (kg/m2)
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P=0,009
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(3) Az anyatej, a magas/alacsony fehérjetartalmú
csecsemôtápszer fehérjekoncentrációja
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0
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Triptofán-koncentráció

0

15,6
alacsony
fehérjetartalmú
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magas
fehérjetartalmú
csoport
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A kazein-glikomakropeptid (CGMP) savóból való
eltávolításának köszönhetôen az esszenciális
aminosav összetétel hasonlít az anyatejéhez

Túlsúly kockázata:

1,5

A tökéletesebb fehérjeminôség kulcsfontosságú az alacsony fehérjetartalom esetén. Ezt egy speciális, levédett gyártástechnológiával úgy érik
el, hogy a kazein-glikomakropeptidet (CGMP-t) eltávolítják a savóból, így
megnô az -laktalbumin aránya, ezáltal az anyatej arányaihoz közelít két
kulcsfontosságú aminosav mennyisége: csökken a treonin, és nô a triptofán aránya, ezáltal az aminosavproﬁl még közelebb kerül az anyatejéhez.
(Weber et al J Clin Nutr 2014) (4. ábra)

(4) A fehérjeösszetétel javulása az alacsony
fehérjetartalmú tápszerben

+ 0,51
2,43-szoros
(2) Eltérések
a 6 éveseknél: Magas/alacsony
2,5
16,4
fehérjetartalmú csecsemôtápszer
16,2

Fehérjeminôség

alacsony
fehérjetartalmú
csoport

magas
fehérjetartalmú
csoport

Weber M et al., Am J Clin Nutr. 2014 Mar 19 [nyomtatás elôtti epub]

Hirdetés egészségügyi szakemberek számára. Nestlé Hungária Kft. 2015. november.

Patents Haschke et al. 2000; 2007; 2009; 2012
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csemô? Ezt igazolja az a vizsgálat, melyben külön szempontok szerint
nem válogatott anyák gyermekeinek az alacsony fehérjetartalmú tápszer
biztonságosságát vizsgálták 4 hónapos kortól az elsô életév végéig. A
fehérjetartalom 1,61 g/100 kcal volt, míg a kontrollcsoportban 2,15 g/100
kcal; a referenciacsoport anyatejjel táplált csecsemôkbôl állt. A növekedési ütem és a metabolikus szintek igazolták a biztonságosságot. Az alacsony fehérje csoportban a növekedés megegyezett az anyatejjel táplált
gyermekeknél megﬁgyelttel, és a testösszetételben nem mutatkozott
különbség. Ez azt jelenti, hogy az alacsony fehérjetartalmú csecsemôtápszer biztonságosan alkalmazható az összes csecsemônél, valamint túlsúlyos anyák csecsemôinél is az anyatejjel táplált gyermekekhez képest
gyors ütemû súlygyarapodás megelôzésére.

fehérje g/100 kcal

A legfrissebb kutatási eredmények azt igazolják, hogy a korai gyermekkorban adott magas fehérjetartalmú csecsemôtápszer növeli a késôbbi
elhízás kockázatát.

EAP – allergológia-mesterkurzus
és -konferencia – Oslo, 2015. október
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Az idei őszi EAP allergológia-mesterkurzus
és -konferencia helyszínére, Oslóba repülővel megérkezni sok szempontból olyan
élmény volt, mintha a jövőbe utaztunk
volna. A norvég főváros ugyanis a reptéri
transzfervonatok egyik leggyorsabbjával
büszkélkedhet: helyenként, természetesen
észrevétlenül, 210 km/h sebességre képes
felgyorsulni.
Bár az európai fővárosok között Oslo az
egyik legkevésbé népes – mindössze hatszázezren lakják –, területe alapján (amelybe
a környező erdős részek is beleszámítanak)
azonban az egyik legnagyobb, 450 km2-en
fekszik. Klímáját erősen meghatározza a
Mexikói-öbölből melegebb víztömeget szál
lító Golf-áramlat.
Ennek ellenére az egyébként makulátlanul tiszta norvég főváros az allergia-mesterkurzus másfél napjára ködbe, párába és
konstans esőbe burkolózott, igazi arcát már
csak a kongresszus alatt pillanthattuk meg.
A helyszínt egyébként Oslo magasabban
fekvő, inkább már kertvárosias része, a Holmenkollen adta: a hatalmas síugró sánc
tövében, egy – egyes szárnyait illetően több
mint 100 éves, fából épült – sporthotel különtermeiben zajlottak a párhuzamos szekciók.
A mesterkurzus idejére az igen nagyszámú résztvevő látszólag véletlenszerűen, de
mégis előre megírt forgatókönyv szerint lett
kerek asztalokhoz ültetve – a cél az volt,
hogy az egy országból érkezettek lehetőség
szerint ne kerüljenek össze. A rövid bevezetést követően minden asztalnál lázas munka kezdődött: az ún. belépőteszt kérdéseit
kellett közös munkával megválaszolnunk. Az
51 db, többszörös választásos tesztkérdés 11
nagyon konkrét esetleírás köré épült: így pl.
gyarapodásában visszamaradt tehéntejfe-

hérje-allergiás csecsemő, allergiás rhinitises
kisiskolás, bronchiolitises kiscsecsemő, asztmás kamaszlány és klasszikus ételallergiás
nagyfiú diagnosztikájával, kezelésével kapcsolatban kellett a korántsem könnyen kibo
garászható helyes válaszokat bejelölni.
Az ezt követő rendkívül színvonalas előadások szinte pontról pontra megválaszol-

ták a kérdéseket – így amikor a tanfolyam
végén, ám ezúttal jóval rövidebb idő alatt,
de ismét ki kellett tölteni közösen egy tesztet, már könnyebb dolgunk volt.
A záró előadásban a szervezők szem
besítettek az egyes kérdések asztalonkénti
eredményeivel és azok változásával – jó volt
látni, mennyit fejlődtünk a másfél napos

mesterkurzus végére. A közös munka a
nemzetközi csapattal kifejezetten élvezetes
volt: a fiatal finn szakorvosjelölttel; a szaudi,
gyermekeket is ellátó családorvossal és a
mindannyiunk közt messze legképzettebb
ománi gyermek-gasztroenterológussal, jó
hangulatban, mégis fókuszra tartva, már a
kezdeti kitöltésnél is egész jó eredményt
értünk el.
A másodmagammal történt utazást jórészt a HGYE támogatta, amit ezúton is köszönünk.
Az allergia-mesterkurzus után szinte
azonnal induló EAP-kongresszus egyik fő
témája a menekültkérdés volt. Mélyen elgondolkodtató, nagy csendet kiváltó mondatokat hallottunk a vendéglátó Tom Stiris
neonatológus professzortól, az EAP norvég
elnökétől. Ez volt az egyik legforróbb téma
a szünetekben zajlott informális beszélgetések során is.
Az első plenáris előadásban Anne Lindboe, gyermekügyi ombudsmantól – Tom
Stiris korábbi munkatársától, gyermekorvostól – hallhattuk, milyen problémákkal kell
egy demokráciában és egyéb társadalmi
tudományok terén is élenjáró országban is
szembesülni a gyermeknevelés, illetve az
egészségügy terén. Példának okáért nagyobb gyermekek részéről olyan, kórházi
tartózkodás alatti, kevésbé szakmai szempontok is megfogalmazódnak, mint wifi
megléte, vagy hogy van-e külön foglalkoztató helyiség a kamasz korosztálynak stb.
A bevezetésben már felvillantott menekültkérdés elsősorban az alapellátáshoz való
hozzáférés mint jog és lehetőség kérdése
jelent meg, az előadó kitért persze a mentális egészség kérdéskörére is, amely különösen érintheti a háború sújtotta övezetből
menekülőket.
A korábbi rendezvényekről már jól ismert barcelonai házi gyermekorvos, Diego
van Esso által vezetett alapellátási blokk
nem a klasszikus házi gyermekorvosi té
mákból merített; többek között szó volt
a haemangiomák béta-blokkolóval történő
és bevált kezeléséről, az újszülöttkori sárgaság kapcsán történt kórházi újrafelvételek
hátteréről, de hallhattunk egy szerb előadást az oltásokkal kapcsolatos szülői attitűdről is.
A párhuzamosan zajló ülések között a
poszterszekció neonatológiai programjában
rengeteg congenitalis vitiummal kapcsolatos bemutató hangzott el, az alapellátási
program keretében pedig a Semmelweis
Egyetem Népegészségtani Intézet Családgondozási Módszertani Tanszékének posztere került bemutatásra – a hazai védőnői
rendszer előnyeit ismertették.
A szombati program egyik szekciója neo
natológiával folytatódott, olyan kérdéseket

feszegettek, mint pl. milyen klinikai haszna
van a rutinszerűen adott probiotikumoknak
koraszülötteknél. Az endokrinológiai blokkban megint találkozhattunk magyar előadással: a Családgondozási Módszertani Tanszék
védőnői számoltak be obesitas-szűrőprogramjuk eredményeiről – nagy sikerrel.
Talán érdemes itt megjegyezni, hogy
Oslóban szinte mindenki mozog, sportol
valamit: a metsző szélben, de szikrázó napsütésben vitorlástanfolyam zajlott az öbölben gyermekek számára, közben evezősök,
kajakosok, kenusok húztak keresztbe. Az
utcákon rengeteg a futó, imponálóan sok a
biciklista, a hatalmas, zöldellő és teltházas
futballpályák mellett pedig rácsodálkoztunk
az apró, tömör kerekein hegymenetben is
jól guruló aszfaltsí-félékre. Lenyűgöző, megindító, még bennünket is mozgásra késztető „tünetegyüttes” volt.
A délutáni plenáris előadások meningococcus-szal és az ellene folytatott vakcinációs harccal álltak kapcsolatban. Ezek részeként hangzott el a kongresszus talán egyik
legrangosabb és legszerethetőbb előadása
egy angol kollégától, „Vitális paraméterek és
a triage” címmel. Később, a délutáni poszterszekcióban újabb magyar bemutatót láttunk
a születési súly és a szociodemográfiai faktorok összefüggéséről – a tanszék egyik védőnő munkatársától.

Az estébe nyúló sürgősségi tematikájú
poszterbemutatások közül talán az egyik
legérdekesebb az az izraeli anyag volt, amely
egy randomizált prospektív tanulmányt mutatott be a sürgősségi vénabiztosítás alatt
helyszínen tartózkodó orvosbohóc jótékony
hatásáról.
Vegyes, egymást váltogató, hol klasszikus
faépítészetet felvonultató, hol futurisztikusan megújuló városrészek, a hatalmas Oslo
fjord csillogó vízfelületének, zökkenőmentesen lebonyolított, együttes csoportmunkát is felvonultató mesterkurzus és érdekesebbnél érdekesebb előadások szép emlékével utaztunk haza.
Miközben gratuláltunk a Családgondo
zási Módszertani Tanszék védőnőinek nagyszerű poszterprezentációikért, végig az
motoszkált a fejünkben, vajon mi, magyar
házi gyermekorvosok mikor fogunk négy(4!)
előadással készülni nemzetközi kongres�szusra? Eseteink, tudásunk, készségeink és
manapság már lehetőségeink is egészen
biztosan meglennének hozzá. Felvillanyozódva a valóban mesteri mesterkurzuson,
tervbe vettük hasonló workshopok, kur
zusok Magyarországra történő adaptáció
ját is.
Altorjai Péter, Kovács Ákos
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Tranzitzóna
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Augusztus elején egy-két kollégánk magányos és önfeláldozó orvosi tevékenységét
látva, és tapasztalva, hogy a menekültek
gyűjtőpontjain nyoma sincs szervezett orvosi ellátásnak, gondolkodni kezdtünk azon,
hogy mint gyermekorvosi szervezet, mit
tehet a HGYE?
Kapcsolatba léptünk a Migration Aid (MA)
önkénteseivel, konzultáltunk elmaradott országok gyermekellátásában nagy tapasztalatot szerzett kollégákkal, és úgy döntöttünk,
hogy mivel a Nyugatiba érkezik a menekülteket szállító vonatok többsége, ott szervezzük meg a HGYE önkéntes orvoscsoportjának működését. Levelet küldtünk a fővárosi
és Pest megyei kollégáknak, hogy aki részt
kíván venni a munkában, jelezze. Pár nap
alatt 21 házi gyermekorvos, 2 háziorvos, 2
kórházban dolgozó szakorvos és 16 gyer
mekorvos-szakorvosjelölt jelentkezett, de
később tovább emelkedett az önkéntesek
létszáma.
Az úton levők (ahogy ők magukat nevezték) három pályaudvaron (Keleti, Nyu
gati és Déli) kialakított tranzitterületen jutottak tisztálkodási és tartózkodási lehe
tőséghez, amíg arra vártak, hogy tovább
induljanak a számukra kijelölt menekülttáborba vagy máshova. A határátlépést követően nagy részüket regisztrálták, így
többségük rendelkezett ún. MIR számmal,
aminek alapján szükség esetén jog szerint
is megillette őket az alap, sürgősségi és
járványügyi ellátás.
Eleinte vasárnap kivételével, később a hét
minden napján, este 6 és 9 óra között dolgoztunk, de ha kellett tovább is ott voltunk.
Ha arról kaptunk információt, hogy haj
nalban is érkezik nagy létszámú csoport,
a reggeli órákban is biztosítottunk ellátást.
A heti beosztás elkészítéséhez közös G
 oogle
naptárat hoztunk létre, alkalmanként legalább két orvos (egy szakorvos és egy szakorvosjelölt, lehetőség szerint egy kolléga és
– hogy ne sértsünk szokásjogokat, a nők
ellátásához – egy kolléganő) dolgozott
együtt. Mindig csatlakoztak hozzánk képzett
vagy képzetlen segítők, a Vöröskereszt önkéntesei, asszisztensek, néha mentőápolók,
medikusok. Jöttek kórházi orvosok és osztályvezetők, volt olyan külföldön dolgozó
orvos, aki ottani munkáját megszakítva csak
ezért jött haza.
Ambulánsnaplót vezettünk az esetekről,
tájékoztattuk egymást a felmerülő gondokról, igényekről. A szükségesnek vélt gyógyszerek, kötszerek első adagját a HGYE költségén szereztük be, de ez néhány nap alatt

elfogyott. Felmérhetetlen segítséget jelentett Birinyi Péter gyógyszerész, aki csapatával együtt nemcsak szinte komplett tábori
gyógyszertárat állított fel, hanem hívásra
azonnal küldte amit kértünk, inzulintól, tápszereken át a Tetanopurig – hitelre. A gyorsan sok százezresre nőtt fogyasztást először
baráti támogatásokból próbáltuk fedezni,
de a Facebookon indított akciónk révén
néhány nap alatt közadakozásból olyan jelentős összeg gyűlt össze, amiből a Nyugati
mellett a Keleti, később a röszkei, sőt határon túli tranzitzónák ellátási igényét is biztosítani tudtuk.
Kezdetben a szabad ég alatt és a várócsarnokban dolgoztunk, de a Vöröskereszt
budapesti szervezete napokon belül felállított számunkra egy székekkel, asztallal, vizsgálóággyal, elektromos csatlakozással „felszerelt” sátrat. Minthogy ezt éjjelente óhatatlanul „elfoglalták” a gyerekek és az ő
álmukat örző anyák, és a sár is kezdett dagadni, örültünk amikor a Baptista Szeretetszolgálat két konténert szállított a helyszínre, hogy azokban egymást váltva dolgozzunk. Az egyik lett a „gyógyszertár”, a másik
a „rendelő”. A fogyasztást az orvosok a szolgálat leteltével jelezték, így tudtuk, hogy
mikor, mit kell pótolni.
Az ellátásra szorulókról a szegedi vagy a
pécsi induláskor az ottani önkéntesek értesítették itt várakozó társaikat, akik aztán
érkezéskor hozzánk „terelték” őket és akikről
úgy gondolták, szükségük van ránk. Gyermekek kezelésére szerveződtünk, de hamar
kiderült, hogy felnőtteket ugyanúgy el kell
látnunk. Igyekeztünk „komfortzónánkat”
nem átlépni, a kompetenciakörünket meghaladó esetekhez pedig mentőt hívtunk, de
erre alig került sor. Harctéri körülmények
között, döntően „alapeseteket”, légúti, enterális betegségeket, bőrfertőzéseket, lágyrész-sérüléseket kezeltünk. Nem mentettünk oxiológiai értelemben, és nem láttunk
(vagy nem ismertünk fel) drámai eseteket.
Sebet kötöztünk, kenegettünk, fájdalomcsillapítót, antibiotikumot adtunk, letérdeltünk
hozzájuk. Nem állandó, de kiszámítható

jelenlétünk úgy láttuk, megnyugtatást ad a
hozzánk fordulóknak. Szülés, polytrauma,
infarktus nekünk nem volt, özönvízszerű eső
is csak egyszer. Élelemmel, ruhával, ha kellett, takaróval vagy sátorral a Migration Aid
munkatársai látták el az embereket, meleg
ételt a környékbeli éttermek küldtek meglepő rendszerességgel. A migránsok általában csendesen, fegyelmezetten viselkedtek,
a szemetet ugyan eldobálták, de más gondunk nem volt velük. Olyanok voltak, mint
bárki más, akivel a munkánk során találkozni szoktunk. Az Afganisztánból, Pakisztánból
érkezőknél hasznosabb lett volna ugyan az
urdu vagy a pastu nyelv ismerete, de a szíriaiakkal többnyire angolul is boldogultunk.
Gyorsan rájöttünk, hogy gyógyítani közös
nyelv ismerete nélkül is lehet.
Pártállásról soha nem beszéltünk, a menekült-kérdés globális megoldására egyikünk
sem vállalkozott. Valaki azt mondta, könnyű
nekünk, egészségügyieknek, mert módunk
van azt tenni, amit a lelkiismeretünk diktál.
Alig több mint egy hónapig dolgoztunk,
aztán elfogytak Budapesten a menekültek.
Volt köztünk olyan aki, amikor a sztrádán
megindultak, utánuk ment, hogy hajnalig
segítse a rászorulókat, volt, aki vállalva az
embercsempészet kockázatát autójába ültette a tolmácsként segítő menekült fiút.
Volt, aki lement Röszkére, napokat töltött a
szerb-horvát határon és olyan is, aki elment
Hegyeshalomra vagy most épp Szlovéniába
segíteni. Kérdezték tőlünk angol, francia,
német szervezetek, hogy milyen támogatást
adhatnának, de miután egyre több hazai
segélyszervezet állt a csatasorba, nemigen
tudtuk ajánlkozásukat fogadni.
Amikor rossz volt az ország híre, tájékoztattuk munkánkról a HGYE külföldi partnerszervezeteit, levelünket olvashatták az olasz,
spanyol, svájci, német vagy francia kollégák
is. Mindannyiunk számára elismerés, hogy
az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia
elnöke követendő példaként állította ország-világ elé vállalásunkat, kiemelve, hogy
nem elég beszélni a gyermekek jogairól,
hanem lépni is kell, ahogy azt a Házi Gyermekorvosok Egyesülete tette.
Most a Szlovéniában kialakított többezres
menekülttáborba várnak tőlünk segítséget.
Szervezetünk pénzügyi támogatást kapott
egy nemrég létrehozott alapítványtól, ennek
révén tudjuk finanszírozni a segíteni tudók
utazási és szállásköltségét, esetleg helyettesítésüket.
Kádár Ferenc

Nem maradhatunk némák
Szerkesztőségi közlemény, 2015;386:1013
Az Európa útjait rovó migránsok százainak
és ezreinek látványa, az, hogy hatalmas csoportjaikat az útjukba eső országok igyekeznek minél előbb határaikon kívül tudni,
történelmi emlékeket idéz. 1938-ban Hertha
Nathorff, egy Németországban élő zsidó
orvos a következőket írta: „Számolom a napokat, hogy mikor kerülünk ki ebből az élő
pokolból. Mindannyiunknak csak egy vágya
van, elhagyni ezt az országot.” 1938–39-ben
az egész világ, beleértve az Egyesült Államokat, Európát és Latin-Amerikát, visszautasította, hogy menedéket adjon a zsidóknak,
és ez az ismert szörnyű következményekkel
járt. 1938 júliusában a franciaországi Evianba a migrációs krízissel foglalkozó nem
zetközi értekezletet hívtak össze, amelyet
Franklin D. Roosevelt, az Egyesült Államok
elnöke vezetett. Az értekezleten szinte az
összes résztvevő elutasította, hogy bárkit is
befogadjon.
De térjünk vissza a jelenhez. A magas
szintű politikai tárgyalások és a migránsok
befogadásának visszautasítása nagyban emlékeztet a szégyenteljes eviani konferenciára. Az emberi életeket számokra redukálják,
és sok európai vezetőből, beleértve David
Cameront is, hiányzik az elemi humanitás. A
világban 19,5 millió menekült bolyong, ezek
51%-a 18 évesnél fiatalabb. 2014-re Szíria
vált a menekültek legfőbb kibocsájtójává,

megelőzve az addig vezető Afganisztánt.
1,9 millió szíriai menekült él Törökországban,
1,2 millió pedig Libanonban. 2015 első felében több mint 300 000 menekült kelt át
a Földközi-tengeren, akik közül 200 000
Görögországban ért partot, nem számítva
azokat az ezreket, akik menekülés közben
haltak meg. (A Lancet-cikk megírása óta a
számok jócskán megemelkedtek. K.G.) A menekültek egészségügyi helyzetével szinte
senki sem foglalkozott idáig, az egészségügyért felelős intézmények hangja kiábrándítóan gyenge vagy hiányzik. A jelen írás
megjelenése idején a National Academies
of Science, a World Medical Association,
a Royal Colleges of Peadiatrics and Child
Health, a Royal Society és az Academy of
Medical Sciences néma maradt a menekültek egészségügyi helyzetével kapcsolatban,
pedig az orvostársadalomnak erkölcsi kö
telessége megszólalni. A WHO a krízis kapcsán a humanizmusra apellál, és felhívja az
egészségügy résztvevőit, hogy minden
diszkriminációtól mentesen védjék és lássák
el a menekülteket. A menekültek természetesen nem képeznek homogén csoportot,
és a feladatok a gyermekek és a terhesek
ellátásától a nem fertőző betegségek, például a magas vérnyomás vagy a pszichés
zavarok kezelésig terjednek. És persze elsősegélyre is szükség van. Az UNICEF szívszo-

rító felhívása elsősorban a gyerekek védelmére figyelmeztet. A gyermekek jogainak
védelmét az ENSZ közgyűlése 1989-ben
fogadta el, és világszerte ratifikálták. Ennek
alapján a gyermekjogok különösen véden
dők a menekültek, a javító-nevelő intézetben lévők és a kisebbséghez tartozó gyermekek esetében. Európa ezeket az alap
elveket nem teljesíti, nem hagyja, hogy
a menekült gyermekek részei legyenek a
tár
sadalmunknak, nem iskoláztatja őket,
nem kapnak az államoktól szociális segít
séget. A gyermekek alapvető joga, hogy
túléljenek, de ez jelenleg nem teljesül.
A migráció a 21. század legnagyobb globális krízise, amely nem szűnik meg, hiszen
a klíma változása vagy a háborúk újabb milliókat kényszerítenek majd vándorlásra, a víz,
az élelem és a biztonságos környezet hiánya
miatt. Ahhoz, hogy a befogadó országok
megbirkózzanak a migráció újabb és újabb
hullámaival, meg kell erősíteni az országok
befogadóképességét és javítani a vidéki
körzetek infrastruktúráját. A második világháború óta most a legmagasabb a migránsok száma, és velük a jövőben még inkább
számolni kell. El kell fogadnunk ezt a tényt,
és megoldást kell keresnünk annak humanitárius konzekvenciáira.
(fordította: Kardos Gabriella)

Még gyakorolnunk kell
Beneda Attila államtitkár-helyettes az elmúlt napokban megbe
szélésre hívta a menekültellátásban részt vállalt civil és állami
szervezetek képviselőit. Berényi Tamás, a Magyar Sürgősségi
Orvostani Társaság elnöke bevezető előadásban emelte ki,
hogy civil szervezetekre minden potenciális krízishelyzetben
szükség van, segítségük különösen az akut fázis menedzselésében nélkülözhetetlen. Hangsúlyozta, hogy az izolált tevé-

kenységnél feltétlenül célravezetőbb a segítők tervezett, rendszerszintű, koordinált együttműködése.
A Országos Mentőszolgálat vezetője megjegyezte, hogy a
krízishelyzetet egészségügyi szempontból most szerencsésen
megúsztuk, nemcsak azért, mert nemigazán került sor igazi pró
batételre, hanem azért is, mert tudunk úszni. Majd hozzátette:
a szinkronúszást azért még gyakorolnunk kell!
(KF)
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Meningococcus B-vakcina
A J. Immunol Res. 2015;2015:402381,Epub
2015. aug. 17-i cikke szerint a Neisseria meningitidis különböző törzsei által okozott
meningitis és szepszis világszerte évente
50 000–135 000 halálesetért felelős. Az általa okozott sepsis halálozási aránya mintegy
10–20%, és a megbetegedettek körülbelül
20%-ában súlyos szellemi és testi maradványtüneteket hagy hátra. A megbetegedések zömét az A, B, C, W és Y szerotípusok
okozzák. A betegség súlyossága és az azt
okozó szerotípusok földrajzi elhelyezkedése
és időbeli megjelenése igen változatos.
A B szerotípus (MenB) okozta megbetegedés Európában, Amerikában és a Csendes-óceán nyugati területein endé
miás.
Európában a 2008–2009-es években a meningococcus okozta megbetegedések több
mint 70%-át ez a törzs okozta. A megbetegedések zöme öt éven aluliaknál lép fel,
a legsúlyosabb esetek az egy éven aluliaknál
tapasztalhatók, majd egy második hullám
kamaszoknál és fiatal felnőtteknél észlel
hető.
A baktérium a nasopharynxban telepszik
meg, és cseppfertőzéssel terjed. Az, hogy ki
betegszik meg, számos tényezőtől, pl. az
életkortól, egyéb betegségtől, a szociális
helyzettől függ. Az A, C, W és Y törzsek ellen
több igen kitűnő konjugált vakcina létezik,
és ez a védőoltás már évek óta hazánkban
is hozzáférhető. A nem kötelező védőoltás
2 hónapos kortól adható és 5–10 éves védelmet nyújt.
A B szerotípus elleni védőoltás azonban
nem könnyű feladat elé állította a gyártókat,
mert a B típus polysaccharid kapszulája egy
olyan glycoproteint, a polysialic savat tartalmazza, amelynek antigén szerkezete az
emberi idegszövet sejtfelszíni glycoproteinjéhez igen hasonló. Több mint 20 évig
tartó kísérletezés után azonban sikerült a
meningococcus B ellen (4CMenB, Bexsero)
egy négy immunogén komponenst tartalmazó proteinalapú koktélt előállítani,
amelynek használatát 2 hónapos kor felet-

tieknél számos országban már engedélyezték.
A vakcina hatékonyságának tesztelésére
a fázis I. és II. vizsgálatok nem ütköztek nehézségbe, de a III. fázis már igen, hiszen a
betegség viszonylag ritka (0,5–5/100 000
ember), ezért nagyobb számú gyermeken
az oltás hatékonyságának kimutatása nem
könnyű. A hatékonyságot ezért in vitro is
vizsgálták, amelynek során a szérum complement baktericid aktvitását mérték, és annak titerét a convalescens betegek szérumszintjéhez hasonlították. A védőoltás akkor
is ugyanolyan hatékonynak bizonyult, amikor a többi, kötelező gyermekkori vakcinával
együtt adták. Az első oltás által kiváltott
baktericid antitestek titere az idő előrehaladtával csökkent, de a 40–44 hónapos korban adott ismételt oltás során a titer ismét
emelkedett.
A mellékhatások súlyossága és frekvenciája a többi gyermekkori védőoltáshoz
hasonló volt, csak lokális reakció – fájdalom
az injekció helyén – fordult elő valamivel
gyakrabban. Láz leggyakrabban olyanoknál
jelentkezett, akik a többi gyermekkori védőoltással együtt kapták a MenB-vakcinát, de
paracetamol profilaktikus alkalmazása a tüneteket csökkentette. A lázgörcsök száma
kb. 0,1/1000 oltás volt, ezek az oltás napján
vagy az azt követő napon jelentkeztek. Hat
Kawasaki-betegségre gyanús eset fordult
elő, a számítások szerint ez a szám valószínűleg nem magasabb, mint ami egyéb vakcinációk kapcsán előfordul. Miután még
viszonylag kevés oltás történt, a mellékhatások frekvenciájáról és mibenlétéről majd
csak a post-marketing vizsgálatok szolgáltatnak megbízható adatokat.
A MenB-vakcina nem véd meg az összes
invazív B szerotípus ellen, ezért, hogy a védőoltás mennyire hatásos, annak eldöntése
még időt igényel. Az előzetes adatok szerint
a hatásosság valahol 73 és 87% között lehet,
és a törzsek 66–97%-a ellen nyújt védelmet.
A védőoltást a hatóságok az Egyesült Álla-

mokban, Kanadában és az EU-ban már engedélyezték. Az oltás optimális időpontja
még nem kristályosodott ki, de az epidemiológiai adatok alapján az első oltásokat
egyéves kor alatt érdemes elkezdeni. Költséghatékonysági vizsgálatokat Hollandiában, az Egyesült Királyságban valamint Kanadában végeztek, és ezek szerint az oltás
nem költséghatékony. Ennek ellenére számos országban nem kötelező védőoltásként
ajánlják, sőt az Egyesült Királyságban nemrégiben a nemzeti oltási rendbe is beillesztették, és két hónapos kortól minden csecsemő megkapja.
Egy másik közlemény (Vaccine. 2015 Aug
26;33(36):4437-45.) azt vizsgálta, hogy men�nyire hatásos ez a védőoltás kamaszoknál és
fiatal felnőtteknél. Ebben a korcsoportban
viszonylag gyakori a megbetegedés, amely
részben a szociokulturális szokások következménye, hiszen ebben a korosztályban
gyakori a szoros ember–ember kontaktus
(kaszárnya, kollégium, szórakozóhelyek), valamint a testi kontaktus, (csókolózás, az italok
megosztása stb.), részben a hordozók magas
aránya miatt fordul elő gyakrabban. Több
tanulmány is kimutatta, hogy e korosztály
védettsége a többiekre is védelmet jelent a
„herd-immunity” révén. Az elmúlt időben 9
vizsgálat történt, amelyben több mint
63 000 oltott fiatal vett részt. A hatásosságot
a protectiv titer emelkedésével bizonyították, amely az oltottak csaknem 100%-ában
megjelent, és két év múltán is tartott. Azt is
vizsgálták, hogy két vagy három oltás szükséges-e. A jelenlegi álláspont szerint valószínűleg két oltás is elegendő, de hogy ez
mennyire ad tartós védelmet, még nem ismert. Ami a nasopharyngealis hordozást illeti, az eddigi adatok szerint a vakcináció
mintegy 25%-kal csökkenti a hordozás mértékét. 4 697 oltott fiatal adatai szerint mel
lékhatások nem gyakoriak és nem súlyosak
(elsősorban fájdalom az oltás helyén), de
erre is csak a kiterjedt használat során történt megfigyelések adnak végső választ.

Csecsemő- és gyermekkardiológiai magánrendelés
dr. Kiss András gyermekkardiológus főorvos
+36 20 5865 070 vagy www.medimom.hu

• Budapest, XII. Jagelló út 14.
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Hírek a Medscape-ről
Már anaphylaxia gyanúja esetén
is használjon adrenalint (Epinephrine
Recommended, Even If Anaphylaxis
Unconfirmed) Annals of Allergy, Asthma
and Immunology online 2015. aug. 6.
A fenti újságban megjelent közleményben
aszerzők arra biztatják kollégáikat, hogy akkor is használjanak nyugodtan adrenalint,
ha nem áll rendelkezésre minden bizonyíték, hogy allergiás reakció okozza a tüneteket. Az adrenalin megfelelő adagolásban
biztonságos, és anaphylaxia gyanúja esetén
nincs kontraindikációja. Késői alkalmazása
esetén az anaphylaxia tünetei sokkal súlyosabbak lehetnek, és terápiarezisztencia is
kialakulhat.
Tovább csökken a varicella
gyakorisága, még a nem vakcinált
csoportban is (Chickenpox Decline
Continues, Even in Unvaccinated Groups)
Journal of the Pediatric Infectious Diseases
Society online 2015. aug. 15.
Az Egyesült Államokban 1995-ben kezdő
dött a varicella-vakcinációs program, 2006-ig
egy dózisban, azóta kétszeri dózisban oltanak. Ez idő alatt a bárányhimlő előfordu
lásának gyakorisága fokozatosan csökkent.
Míg 1995-ben 4 millió meg
betegedés,
11 000 kórházi felvétel és 100–150 varicellával kapcsolatos haláleset történt, 2012-re
a megbetegedés gyakorisága 84%-kal, a
kórházi felvételek száma 93%-kal csökkent.
A legnagyobb csökkenést az 1–19 éves korosztályban észlelték, de a nem vakcinált egy
éven aluliaknál és a felnőtt korosztálynál is
szinte ugyanakkora volt a csökkenés, ami
a herd-immunitás meglétére utal.
Az Amerikai Gyermekgyógyászati
Akadémia új protokollja a gyerekkori
bántalmazásról (AAP Releases New
Guideline on Childhood Physical Abuse)
Pediatrics online April 26, 2015.
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Egyes számítások szerint az Egyesült Államokban évente mintegy 650 ezer gyermeket bántalmaznak, és közülük több mint
1 500 meg is hal. A 4 éven alul bántalmazott
gyermekek mortalitása eléri a 80%-ot. Az
AAP a következő megállapításokat és javaslatokat teszi arra, hogy a gyermekorvosok
mikor gyanakodjanak bántalmazásra, és
hogyan ismerjék fel.
A gyermekkorban elszenvedett bán
talmazás kamaszkorban gyakran vezet vi

selkedési zavarokhoz, depresszióhoz, ká
bítószer- vagy alkoholhasználathoz, és
gyakoribb a dohányzás is. A gyermekkori
bántalmazás az agy, a neuroendokrin és
immunrendszer fejlődését is megzavarhatja, ezért felnőttkorban gyakoribbak a testi
és mentális betegségek. A bántalmazás
minden szocioökonómiai csoportban elő
fordul.
A bántalmazottak között több a fiú, és
leggyakrabban a kamaszoknál fordul elő, de
a legsúlyosabb sérülések a csecsemőket és
kisgyerekeket érik.
Bántalmazáshoz vezető rizikófaktor az
egyedülálló anya, a dohányzó anya, az alacsony születési súly, két vagy több testvér.
Fokozott a bántalmazás rizikója a testileg
vagy mentálisan sérült gyermekek esetén,
és ott, ahol nem édes szülő neveli a gyermeket.
A bántalmazást sokszor nem ismerik fel,
különösen csecsemők és kisgyerekek esetén
gyakori ez. A felismert bántalmazás alaposabb vizsgálatakor a gyermekek negyedé
ben előző bántalmazásra utaló nyomokat
találni, a fejet ért sérülés esetén ez az arány
még magasabb, 30% körüli.
Amennyiben bántalmazásra van gyanú,
a legjobb, ha közbekérdezés nélkül végighallgatjuk a szülőt, hogy mondja el, hogyan
történt a sérülés. Még jobb, ha a két szülőt
külön-külön is meg lehet hallgatni. Ezután
fel lehet tenni néhány tisztázó kérdést, majd
rákérdezni többek között a következőkre:
a terhesség és szülés körülményei, a családi
helyzet, a gyerek viselkedése, előfordult-e
bántalmazás a családban, van-e valamilyen
függőség a családban (kábítószer, alkohol
stb.), milyen a család szociális és pénzügyi
helyzete stb. Gyanús, ha az eseményt minden alkalommal másképp mondja el a szülő, vagy a két szülő elbeszélése különbözik.
Az is gyanús, ha a sérülésre adott magyarázat nem felel meg a sérülés természetének.
A halálos kimenetelű sérüléseknél a szülő
gyakran csak egy kisebb esésről számol be,
pedig azok csak igen ritkán vezetnek halálhoz.
Kevés biztos jel utal bántalmazásra, hiszen a legtöbb gyereken számos horzsolás,
vágás, véraláfutás található, de néhány dolog gyanús lehet: zúzódás, véraláfutás a
még nem kúszó-mászó csecsemőn, olyan
sérülések, amelyek a gyógyulás különböző
fázisában vannak, szokatlan helyen lévő sé
rülések (törzs, fülek, nyak, arc, felkarok).
Igen nehéz megítélni, hogy a sérülések
mikor keletkeztek.

Az égési sérülések bántalmazás esetén
jóval súlyosabbak, mint véletlen balesetnél,
és fiatalabb gyerekeknél fordulnak inkább
elő.
Bántalmazásra kell gyanakodni minden
törés esetén, különösen, ha borda, sternum,
clavicula, scapula, csigolyatörés fordul elő, és
ha a humerus vagy femur középvonalas törését detektáljuk.
A retinavérzések, különösen azok, amelyek
az ora serratáig érnek és a retina több rétegét
érintik, a fejet ért trauma után igen gyakoriak.
Minden fejet ért, bántalmazásra gyanús esetben szemtükrözést kell végezni.
Külön protokoll foglalkozik a fejet ért
tompa trauma (rázás, ütögetés) miatt bekövetkező vérzésekkel. Ilyenkor a retina vizsgálata különösen fontos. Ki kell zárni a vérzéses betegségeket is.
Amennyiben bántalmazott gyereket találunk, a család többi gyermekét is meg kell
vizsgálni. Ikrek esetén különösen gyakori a
bántalmazás.
Ha jelentés készül a bántalmazásról, azt
a szülőkkel közölni kell.
A környezeti hőmérséklet
és a bölcsőhalál (Ambient Heat and
Sudden Infant Death: A Case-Crossover Study
Spanning 30 Years in Montreal, Canada)
Environ Health Perspect. 2015; 123 (7):712-716.
A kanadai szerzők 1981 és 2010 között vizsgálták a környezeti hőmérséklet és a hirtelen
csecsemőhalál összefüggését. Ezen idő alatt
196 bölcsőhalált jelentettek, közülük 89 volt
1–2 hónapos, és 94 3–12 hónapos. Eredményeik szerint a 29 °C fok feletti hőmérséklet
2,78-szorosára emelte a bölcsőhalál esélyét
a 20 fokos hőmérséklettel összehasonlítva.
Érdekes módon az idősebb korcsoportban
az esély magasabbnak bizonyult, 3,9-szeres
volt, szemben a fiatalabbak 1,73-as eredményével. Véleményük szerint a klímaváltozás
miatt emelkedő környezeti hőmérséklet
következtében gyakoribb lesz a hirtelen cse
csemőhalál, különösen a 3 hónaposnál idő
sebb korosztályban.
A jelenlegi pertussis-járványokat
más törzs okozhatja (Recent Pertussis
Uptick May Come From a Different Species)
Interscience Conference of Antimicrobial
Agents and Chemotherapy (ICAAC) 2015.
Presented September 18, 2015.
A Mayo Klinikán elvégzett vizsgálatok szerint
a szamárköhögés tüneteivel jelentkező be-

tegek egy részének betegségét B. parapertussis-infekció okozza. Az új, acelluláris pertussis-vakcina valószínűleg nem véd a B.
parapertussis ellen, szemben a régebben
használt sejtes vakcinával. Ennek bizonyítéka szerintük az, hogy minden betegük megkapta a szamárköhögés elleni védőoltást.
Véleményük szerint egy új, a parapertussis
baktérium ellen is hatásos védőoltásra lenne
szükség.

kezdték dohányos életüket, egy év után
25,2% vált aktív dohányossá, míg azok közül,
akik először normál cigarettával próbálkoztak, csak 9,3%. Ugyanerre az eredményre
jutott egy másik vizsgálat (JAMA Pediatr.
2015 Sep 8.), amelyben 625 kamasz és fiatal
felnőtt dohányzási szokásait vizsgálták, és itt
is azt találták, hogy az e-cigarettával kezdők
sokkal magasabb arányban váltak aktív dohányossá a későbbiekben.

A dohányzásra szokás az
e-cigarattával kezdődik (The Tobacco
Road Begins With Electronic
Cigarettes) JAMA. 2015;314:700-707

Minden ötödik gyereknél valamilyen
komplikáció lép fel adenotonsillectomia után. (One Fifth of Kids Have Complication After Tonsillectomy) Pediatrics online
2015 szept.21

A szerzők több mint 2 500 kamasz dohányzási szokásait követték két éven keresztül.
Azok közül, akik elektromos cigarettával

előfordulásáról. 23 olyan vizsgálatot találtak,
amely 100-nál több gyerek adatait dolgozta
fel. A betegek 19%-ánál lépett fel komplikáció, légzési nehézségről (9,4%), illetve post
operatív vérzésről (2,6%) számoltak be leg
gyakrabban. A légzési panaszok az obstruktív
alvási apnoe miatt operált gyermekeknél
4,9-szer gyakrabban léptek fel. Az Egyesült
Államokban évente több mint 530 000 adenotonsillectomia történik, főként obstruktív
alvási apnoe miatt, és legtöbbször ambulánsan. A szerzők felvetik, hogy a műtét előtt
polisomnographia segítségével érdemes
lenne a betegeket megvizsgálni, hogy azokat
a gyerekeket kiszűrjék, akiknek műtétjét kórházi körülmények között kellene végezni.

A szerzők metaanalízist végeztek az adenotonsillectomia után fellépő komplikációk

Szerk. Kardos Gabriella

Egy milliárddal kevesebben
élnek mélyszegénységben
A 2015. évi konferenciát Genfben tartotta
az ISSOP (International Society for Social
Pediatrics and Child Health). A svájci Gyermekorvos Társasággal és a genfi egyetemmel együtt szervezett konferencia a Fenntarható Fejlődési Célokkal (Sustainable Development Goals) és a gyermekek jogainak
megerősítésével foglalkozott.
2000-ben a világ vezetői megállapodtak
a Millenniumi Fejlesztési Célokról. A 2015-ig
tartó program eddig a történelem legsikeresebb szegénység elleni mozgalma volt: az
ENSZ jelentése szerint globálisan 1,9 milliárdról 836 millióra csökkent a mélyszegénységben élő emberek száma, az országok
többségében sikerült elérni a nemek közötti egyenlőséget az alapfokú oktatásban, az
5 éves kor alatti gyermekhalandóság több
mint felére csökkent (jelenleg 45 ezrelék).
A gyermekágyi halandóság aránya világszerte 45 százalékkal alacsonyabb, 15 év alatt
– a számítások szerint – több mint 6,2 millió
maláriával és 37 millió tuberkulózissal kapcsolatos halálesetet sikerült megelőzni. 2,1
milliárddal többen jutnak fejlett közegészségügyi ellátáshoz, a fejlesztési segélyek
66%-kal emelkedtek.
A sikeres program folytatásaként 2015
szeptemberében az ENSZ közgyűlésén új

fejlesztési célokat fogadtak el, ez a nagy ívű
program jelölte ki az ISSOP-konferencia fő
irányát is.
Az előadások és kerekasztal-megbe
szélések kiemelték, hogy ezek a célok nagyobb esélyt teremtenek a gyermekjogok
megvalósulásához, a gyermekek egészségének, iskolázottságának javításához, ugyanakkor tekintetbe veszik a környezetvédelmet
és a fenntarthatóságot. Prof. Antony Costello (UK) a WHO Anya-, Újszülött-, Gyermekés Serdülő-egészségi Osztályának vezetője
azt elemezte, hogy mit tehet a 35 éve aktív
szociálpediátria a klímaváltozás, a levegőszennyeződés egészségre gyakorolt káros
hatásainak mérsékléséért. (részletek: http://
www.everywomaneverychild.org.).
Önálló workshop foglalkozott a sérült és
sajátos nevelési igényű gyermekek, a baleset-megelőzés, az elhanyagol bánásmód,
az integrált gondozás vagy az anyatejes
táplálás és a tápszergyártó cégek érdekellentétének kérdéseivel.
Én a menekült gyermekek ellátását tag
laló workshopban vettem részt, amelyet
Ayesha Kadir (Belgium), egy rendkívül agilis,
főként harmadik világbeli országokban tevékenykedő fiatal gyermekgyógyász kolléganő moderált. Tekintve, hogy Spanyolor-

szág, Németország vagy Svédország évek
óta együtt él a migrációval, az ottani prezentációk elsősorban az integráció kérdéseit
érintették. Számomra impresszionáló volt,
hogy a svéd kolléga az életkor meghatá
rozása során felmerülő etikai problémákat
boncolta: jogunk van-e egészséges gyermekeket röntgenvizsgálatnak kitenni a csontkor
meghatározása céljából? Jómagam a magyarországi történésekről számoltam be.
A civilek, az orvosok, így a HGYE által szervezett csapat önkéntes tevékenységét bemutatva próbáltam árnyalni a hazánkról kialakult negatív képet.
A munkacsoport arra tett javaslatot, hogy
aktualizálni kell az ISSOP néhány évvel ezelőtt kiadott, a migráns gyermekek ellátásával kapcsolatos ajánlását. Ajánlás született
arra, hogy próbáljanak a gyermekgyógyászok nagyobb erővel hatni a döntéshozókra
a menekült gyermekek érdekében is.
A konferenciának a genfi egyetem adott
otthont, amely mind építészeti megoldásaiban, mind infrastruktúrájában lenyűgözött.
Maradandó élményt nyújtott az ENSZ-palotában tett közös látogatás. Az időjárás is
kegyes volt, de városnézésre csak fél nap
jutott.
Dr. Kovács Zsuzsanna
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Oltáskivezetés:
Vizezett vízzel a méreginjekció ellen*
Hanula Zsolt
Mit szólna ahhoz, ha teljes komolysággal azt állítanám, hogy a napsugárzástól leprát lehet kapni, de ne aggódjon,
az általam kifejlesztett, speciálisan kondicionált zacskós levegővel elejét lehet
venni a szörnyű kórnak, jutányos áron,
természetes úton, mellékhatások nélkül? Valószínűleg azt, hogy egy ócska
csaló vagyok, talán még kreatív javaslatai is lennének azzal kapcsolatban,
hogy mit csináljak, és hová tegyem
a zacskós levegőmet. Most üsse be a
Google-ba, hogy „oltáskivezetés”. Több
ezer találat és egy egész virágzó üzletág fog a szeme elé tárulni. Miközben az
egész alapvetően semmiben nem különbözik az én lepragyógyító levegős
ötletemtől: azt állítja, hogy valami súlyos betegséget okoz (ami valójában
nem), és meggyógyítja egy másik valamivel (ami valójában semmit nem gyógyít).
Én mindent megtettem. Egy teljes délelőttöt
töltöttem azzal, hogy különféle homeopatákat, terapeutákat, tanácsadókat és ter
mészetgyógyászokat hívogattam, hogy va
laki magyarázza már el nekem, hogyan
működik az oltáskivezetés. Rendkívül tanulságos volt, ajánlom mindenkinek, aki nem
sajnálja a telefonszámlát a minőségi szó
rakozásra. A menetrend általában az volt,
hogy az illető
• szabadkozott egy sort, hogy nem
olyan nagy szaktekintély ő,
• ajánlott maga helyett két másikat,
• azért megpróbálta elmagyarázni
a dolog működési mechanizmusát,
• amikor visszakérdeztem pár részletre,
összezavarodott, és felhúzta magát,
• kikötötte, hogy nem szerepelhet a cikk
ben se a neve, se az, amit mondott.
Néhány ilyen zsákutca után taktikát változtattam, és egyszerű érdeklődőként futottam
le ugyanezeket a köröket. Összességében
nagyjából a következőket sikerült megtudnom:
A homeopátiás szerekben igenis van
hatóanyag. Vagy hatóanyag nincs, de rezgés
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van. De nem a rezgés a lényeg, hanem az
információ. Az információ molekuláris szinten bemegy a sejtek közé, és azok reakcióként kidobják magukból a mérgeket. Az
orvostudomány még nincs azon a szinten,
hogy megértse a homeopátiát. Nem is kell
érteni, elég ha a tapasztalat azt mutatja,
hogy működik. Az orvosok nagy része tudja, hogy működik, csak nem meri használni,
mert ellehetetlenítik. A homeopátiát úgy
általában mocskos eszközökkel elnyomja a
gyógyszeripari lobbi. A védőoltások valójában nem is szükségesek. A kötelező védőoltás egy titkos születésszabályozási kampány része.
Annyi átfedés azért megvolt a sok magyarázatban, amit hallottam, hogy az oltásokban csúnya dolgok vannak, és a homeopátiával ezeket ki lehet űzni a szervezetből.
Hát, akkor induljunk ki ebből.
A „mérgek”
Na de konkrétan, mi van az oltásban, amit
ki kell vezetni a szervezetből? Az on-line
források, illetve akikkel beszéltem, három
dolgot említenek (már ha nem megyünk le

*	Forrás: index.hu/tudomany/2015/10/09/oltaskivezetes_homeopatia_vedooltas/

az idiotizmusnak arra a szintjére, hogy az
oltásokkal a gonosz háttérhatalom népirtó
mikrocsipeket juttat az emberekbe), amelyek a hatóanyaggal együtt a testbe jutva
problémákat okozhatnak, ezért meg kell
szabadulni tőlük: a higany, az alumínium és
a formaldehid.
Lássuk először is a higanyt, ami az egész
oltásellenes hisztit kirobbantó, mára ezerszer cáfolt kutatás szerint állítólag autizmust
okoz. Egyébként nem okoz; a fickó, aki az
egészet kitalálta, meghamisított egy kutatást, hogy azzal a saját védőoltás-szabadalmát előnyhöz juttassa a piacon. De vissza a
higanyhoz. A higany természetesen mérgező, ezért semmi keresnivalója az oltásban.
Nincs is benne. A keveredés oka egy tiomerzál nevű szerves anyag (antibakteriális hatása miatt használják, hogy védje az oltóanyagot a fertőzésektől), aminek valóban része
molekulánként egy darab higanyatom. Ennek alapján mérgező higanyt kiáltani kb.
annyira ésszerű, mint mérgező klórgázt vizionálni a húslevesbe, a megsóztuk – tehát
nátrium-klorid – tehát klór – tehát méreg
– tehát halál – gondolatmenet nyomán.
A tiomerzál egyébként a szervezetben ha-

mar elbomlik, majd kiürül. Még mindig
nincs bizalma a cuccban, elvégre mégiscsak
ott bujkál benne a higany? Semmi gond:
Magyarországon 2005-ben vonták ki a forgalomból a tiomerzál-tartalmú oltásokat,
vagyis az anyag, ami az oltáskivezetés első
számú célpontja, valójában már tíz éve nincsen benne az oltásokban.
Lássuk a másik két „mérget”, az alumíniumot és a formaldehidet. Ezek valóban
benne vannak egyes oltásokban. Az alumíniumot az immunválasz létrejöttét elősegítő ágensként használják, alumínium-foszfát,
és alumínium-hirdroxid formájában; a formaldehidet pedig bizonyos oltóanyagok
előkészítésénél a vírusok inaktiválására.
A kulcs itt a mennyiség, és természetesen
mindkét anyagból nagyon-nagyon kevés
van az oltásokban. Hogy pontosan mennyi,
azt dr. Ferenci Tamás biostatisztikus, az
Óbudai Egyetem adjunktusa a blogjában
csodálatosan részletes számításokkal vezeti le, akit mélyebben érdekel a téma, kattintson ide és ide, akit nem, az higgye el
nekem, hogy milyen konklúzióra jut a szakember:
Formaldehidből a csecsemő szervezete
kb. tízszer annyit termel (igen, a vérünk tartalmaz formaldehidet, amit saját magunk
állítunk elő, elég ijesztő), mint amennyi egy
védőoltásban van. Sőt, az anyatejben is van
formaldehid, egy deciliterben nagyjából
három védőoltásnyi.
Alumíniumból természetes úton szintén
nagyságrendekkel több kerül az ember szervezetébe, mint az oltással (ami valahol logikus is, hiszen az alumínium a földkéreg 3.
leggyakoribb eleme, gyakorlatilag minden
tápanyagunkban benne van).
Ott tartunk tehát, hogy a három ki
vezetendő mumusból az egyik tíz éve nincs
is benne az oltásban (a kivonása óta egyébként az égvilágon semmilyen pozitív hatást
nem mértek az autizmussal diagnosztizált
gyerekek számában), kettőből pedig annyira kevés van, hogy az egészen biztosan nem
okozhat betegségeket. Ezt onnan tudjuk,
hogy ha okozna, akkor az is súlyos tünetekkel járna, ha a csecsemő éppen egy kicsit
jobb étvággyal fogyasztja az anyatejet, és
ezzel túladagolja magát. Lássuk, mit lehet
tenni ez ellen.
A „megoldás”
Az oltáskivezetés aránylag új dolog, egy
Tinus Smits nevű holland orvos találta ki,
aki szűk egy hónappal az után, hogy 2010
márciusában kiadta az erről szóló könyvét,
meg is halt (vesedaganattal küzdött). Ezzel
rögtön a homeopátia James Deanjévé vált,
a könyve pedig az oltáskivezetés Bibliá
jává.

Smits vezette be a nozóda fogalmát, ami
az adott betegség kórokozójából készült
homeopátiás szer, ellentétben a hagyomá
nyos homeopátiás szerekkel, amelyek nagyjából hasraütés-szerűen készülhetnek akár
kacsamájból, csillagfényből, vagy – kapaszkodjanak meg! – vízből. A nozóda ezekhez
képest egészen racionális ötletnek tűnik,
hiszen a hagyományos védőoltásokban is a
kórokozók legyengített/megölt darabkái
vannak, és ezek készítik fel a védekezésre az
immunrendszert. A nozódánál viszont beüt
a homeopátia egyik teljesen nonszensz
alapelve, és a hatékonyság növelése végett
az értelmetlenség szintjéig hígítják a hatóanyagot. És itt hatóanyagon ne feltétlenül
laborban kitenyésztett, majd megölt bak
tériumra vagy vírusra gondoljunk, hanem
például az adott betegségben szenvedő
ember vizeletére.
Amikor különféle homeopátiás gyógyszertárakban érdeklődtem oltáskivezetésre
használható szerek után, kicsit zavarba ejtő
módon pontosan annyiféle cuccot ajánlottak, ahány helyet felhívtam. A hígítások (a
homeopátia egyik sarokszáma!) C30 és
C300 között mozogtak, bár az egyik patikában C10000 is felmerült, amivel évekkel az
oltás után is kiszedhetők a szervezetből a
mérgek. Egyelőre maradjunk a C30-nál, annál a legkisebb a hígítás mértéke. C százszoros hígítást jelent, a 30 pedig azt, hogy
ezt harmincszor ismétlik meg. És most előre is elnézést kérek, két bekezdés erejéig
középiskolás matek és kémia fog követ
kezni.
Ha valamit a századára hígítok, és ezt
harmincszor megismétlem, a végső hígí
tási arányom száz a harmincadikon, vagyis
tíz a hatvanadikon lesz. Ez egy egyes, és
utána hatvan nulla. Egymilliárdszor egy
milliárdszor egymilliárdszor egymilliárdszor
egymilliárdszor egymilliárdszor egymillió.
Ennyi molekulányi vízre jut a C30-as cso
daszerben egyetlen, a hígítás előttről származó hatóanyag-molekula. Egy mol víz
6× 10 a huszonharmadikon molekulát tartalmaz, és 18 gramm a tömege. Mai házi
feladatunk: számolja ki, hány liter vízre jut
egyetlen hatóanyag-molekula C30-as hígítás után! Ha az jött ki, hogy 300000000000
00000000000000000000000 vagyis 3× 10
a 34. hatványon liter, akkor helyesen számolt.
A Föld bolygó teljes vízkészlete 1,386
millió köbkilométer, literben kifejezve ez
1,386× 10 a tizenötödiken. Ami sokkal-sokkal kevesebb, mint amennyi egyetlen molekula C30-as hígításához szükséges. Mivel
több milliárd Földnyi vízkészlet kéne ahhoz,
hogy ezt elérjük, a homeopátiás potenciálásnál egy idő után (szorgalmi házi feladatként ki lehet számolni, hogy hány hígítási

forduló után!) már nincs hatóanyag, a vizet
vizezik tovább.
Ezzel persze elvileg nincs semmi baj, hiszen a homeopátia szerint valójában nem
is kell hatóanyag a szerbe, elég az, hogy a
víz megőrzi az információját, és azzal a hatását. Oké, tételezzük fel, hogy ez igaz. Ez
azonban azt jelenti, hogy meg kell őriznie
minden másnak az információját és hatását
is, ami valaha hasonló hígításban belekerült
a Föld vízkészletébe. Mik is lehetnek ezek
az anyagok? Például Oszama bin Laden
holtteste, a Titanic, vagy az én vizeletem,
amit vagy 30 éve engedtem bele a leányfalui strandon a gyerekmedencébe, utólag
is elnézést kérek, kicsi voltam még, és nagyon kellett. És akkor ezt a gondolatmenetet ne is vigyük tovább arrafelé, hogy az
elmúlt pár ezer évben mondjuk a részeg
tengerészek miket juttathattak a világ óceánjaiba. Hát méreganyag legyen a talpán,
ami képes ellenállni ennek a sok információnak.
Azért mégis csak lehet
benne valami
Ha ön eddig figyelmesen olvasott, arra a
következtetésre juthat, hogy a homeopátiás
oltáskivezetés olyan dolgokról ígéri, hogy
kijuttatja őket a szervezetből, amelyek vagy
nincsenek is ott, vagy olyan kis mennyiségben, hogy az biztosan nem ártalmas;
• teszi mindezt egy olyan módszerrel,
aminek a működése ellentmond a tudománynak, a józan észnek és a logikának.
Ez a következtetés egyáltalán nem biztos,
hogy helyes. Elvégre az emberi test titkainak
nagyon kis részét derítette csak fel a tudomány, ami egyébként is sokszor esik tévedésbe. Sőt, meglepően könnyű átverni. Ha
pedig valami természetes, és több száz éve
használják, az mindenképpen megbízhatóbb, mint amit laboratóriumban kotyvasztanak mindenféle műanyagokból az Istent
játszó lélektelen és felelőtlen emberek, akiknek csak a profit lebeg a szemük előtt. Tudják: az orvos csak kezel, a természet viszont
gyógyít.
Na, ha ebben egyetértünk, akkor térjünk
vissza oda, ahonnan kiindultunk: tudta,
hogy a napsugárzástól leprát lehet kapni?
Kitenné ilyen veszélynek a családját? A gyerekét, aki előtt még annyi szép dolog és
boldog élet áll? Ne aggódjon, az általam
kifejlesztett, speciális zacskós levegővel
elejét lehet venni a szörnyű kórnak, jutányos áron, természetes úton, mellékha
tások nélkül. Pont van még belőle raktáron,
beszélhetünk viszonteladói kedvezmény
ről is!

21

L. reuteri Protectis – a kólikán és az akut
gastroenteritisen túl
dr. Dezsőfi Antal
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
A Helicobacter pylori-(Hp)-fertőzés ugyan gyermekkorban nem
gyakori, de kezelése még a mai napig nem teljesen megoldott.
A legfrissebb ajánlások szerint szekvenciális kezelés javasolt, amely
omeprazol mellett először 5 napig amoxicillin-, majd 5 napig cla
rythromycin- és tinidazol-kezelés javasolt. Az új kezelési protokollok
mellett is csak mintegy 70–80%-os eradikációs ráta érhető el. A sikertelenségért egyrészt a Hp rezisztenciája, másrészt az antibiotikus
kezelés mellékhatása miatti gyógyszerelhagyás a felelős. A mellékhatások kialakulása függ az alkalmazott antibiotikumok fajtájától,
idejétől és dózisától, azaz hogy milyen mértékben károsítják, borítják fel a beleket bélelő normál bakteriális flóra egyensúlyát.
A L. reuteri (ATCC 55730) egy széles körben vizsgált és alkalmazott
probiotikus törzs. Szájon keresztül adva savrezisztenciájának köszönhetően képes megtapadni a gyomor corpus és antrum epithelialis
sejtjein, majd eljut a vékony- és vastagbelekbe.
Klinikai vizsgálatokban már igazolták, hogy a L. reuteri (ATCC
55730) képes csökkenteni a különböző eredetű hasmenések előfordulását és súlyosságát.
Lionetti és mtsai kettős vak, placebokontrollált vizsgálatukban
Hp-fertőzésben szenvedő gyermekeknél mérték fel, hogy L. reuteri
ATCC 55730 adása befolyásolja-e
a szekvenciális antibiotikus terápia
GSRS_score_grafikon_press.pdf 1 2015.11.04. 14:26:31

következtében fellépő mellékhatásokat. A vizsgálatba bevont gyermekek a 10 napos szekvenciális antibiotikus kezelés mellé vagy L.
reuteri ATCC 55730-t, vagy placebót kaptak, összesen 20 napig.
Az antibiotikumos kezelés következtében fellépő gastrointestinalis mellékhatások felderítésére egy kérdőívet alkalmaztak, amelyet
a kezelés elején, közben és végén töltettek ki a vizsgálatba bevont
gyermekek. A kérdőív a leggyakoribb lehetséges gastrointestinalis
mellékhatásokat tartalmazta: epigastrialis égő érzés/fájdalom, hasfájás, savas regurgitatio, böfögés, hányinger, hányás, haspuffadás,
széklet szám- és állagváltozása, székürítési zavar, szájszag, ízérzészavar, urticaria.
A vizsgálat egyértelműen rámutatott arra, hogy a szekvenciális
kezelés L. reuteri ATCC 55730-cal történő kiegészítése jelentősen
csökkenti az alkalmazott antibiotikumok következtében fellépő
mellékhatások gyakoriságát. A kezelés nem befolyásolta az eradikáció sikerességét.
Megfontolandó az a tény, hogy az antibiotikumok árához képest
elenyésző összegű L. reuteri ATCC 55730 (napi kezelési költség kb.
150 Ft) jelentős mértékben csökkenti az antibiotikus kezelés mellékhatásait, ezáltal növelve a kezeléshez való adherenciát, így csökkentve a terápiás kudarcot.

A L. reuteri csökkenti az antibiotikus kezelés mellékhatásait
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Gyermek-alapellátási Akadémia
a Házi Gyermekorvosok Egyesülete szervezésében
Vakcinológiai Kerekasztal
2015. december 8., 18.30, Debrecen

2015. december 9. 18.00, Győr

Tudományos munka a gyermek-alapellátásban
Dr. Józsa Lajos

Immunológiai betegségek
a házi gyermekorvos gyakorlatban
Dr. Onozó Beáta

Speciális betegcsoportok oltásai
és az ezzel kapcsolatos teendők
Dr. Nemes Éva docens, DE Gyermekgyógyászati Klinika,
Debrecen

Olthatósági kérdések: krónikus betegek, immunszupprimáltak
Dr. Kulcsár Andrea
Esetek a védőoltási tanácsadóból
Dr. Kulcsár Andrea

Primer immunhiány az alapellátásban
Dr. Káposzta Rita adjunktus, DE Gyermekgyógyászati Klinika,
Debrecen

Kötetlen beszélgetés, kérdések, hozott esetek megbeszélése

Moderátor: Dr. Józsa Lajos

Moderátor: Dr. Muzsay Géza

Helyszín: Viktória Étterem Debrecen, Oláh E. út 3.
Jelentkezés: jozsa.lajos@gmail.com

Helyszín: Nimród Étterem 9024 Győr, Nagy Imre u. 50.
Jelentkezés: muzsay.geza@gmail.com

Praxisok
Budapesttől 20 percre az M5 autópálya mellett Hernád és Újhartyán
települések házi gyermekorvosi praxisa eladó. Kártyaszám: 800, ill. 600,
ügyelni nem kell. Tőkét nem igényel, hosszú távú kamatmentes
részletekben kifizethető. Ugyanitt átmenetileg tartós helyettest is keresek.
Érdeklődés: Dr. Kovács Ákos +36 30 9331 978 akos.kovacs@gmail.com
Budapest IX. kerületében 800 fő házi gyermekorvosi praxis nyugdíjazás
miatt eladó. Elérhetőség: +36 30 942 9480
Szegeden, 800 fős házi gyermekorvosi praxis eladó.
Elérhetőség: +36 30 670 9211
Belvárosi 580 fős házi gyermekorvosi praxis, kétmillió forintért
részletfizetési lehetőséggel eladó. Ügyeleti kötelezettség nélkül.
Tel.: +36 20 952 5309
Nyugdíjba vonulás miatt megüresedő gyermekorvosi körzetbe keresem
szakvizsgával rendelkező utódomat. Helység: Mátészalka.
Praxislétszám: 850 fő. Elérhetőség: +36 20 926 5799
Nagymaroson, nyugdíjba vonulási szándék miatt területi ellátási
kötelezettséggel praxisjogomat megvételre ajánlom. Érdeklődni este
6 és 8 óra között kérem +36 27 350 002 telefonszámon. Olyan lehetőség
is érdekel, ha esetleg heti 1-2 napot helyettesítenem kell.

Budapesten Belső-Óbudán jól bejárható területen kb. 850 fős házi
gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. Az ellátási területen számos új
építésű, fiatalos közösségű lakópark is található, amelynek köszönhetően
a praxis jó korösszetételű. A rendelő nemrég került felújításra, új
informatikai rendszerrel és orvosi eszközparkkal van felszerelve.
A praxishoz nem tartozik iskolai ellátási kötelezettség.
A részletekért kérem, keressen telefonon: +36 20 475 9772
Dél-Pesten, családi házas övezetben 570 fős, könnyen továbbfejleszthető
házi gyermekorvosi praxisjog kedvező áron eladó. A praxishoz nem
tartozik ügyeleti ellátási kötelezettség. Felújított, klimatizált, gyorsan
megközelíthető rendelő, lelkiismeretes, kedves asszisztencia.
A praxisjog megvételéhez az OEP pályázati úton vissza nem térítendő
támogatást nyújt, a részletekért kérem, keressen! Tel.: +36 30 230 1566
Pápán 780 kártyás házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó.
Kényelmes rendelő, kiváló asszisztencia, jó kollektíva, megoldott ügyelet.
Érdeklődni lehet: +36 30 461 5202
Budapest, XXII. kerületben családi házas környezetben lévő gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 400 fő. Elérhetőség: +36 30 372 2626
Házi gyermekorvosi praxis Kispesten, Wekerle-telepen eladó.
Praxislétszám: 650 fő, elérhetőség: +36 20 966 0014

Budapesten 800 fős házi gyermekorvosi praxis eladó vagy hosszú
helyettesítésre kiadó jó környezetben, kiváló feltételek mellett.
Elérhetőség: gasztro58@gmail.com

Gyermekorvosi praxis rendelővel együtt eladó. Helység: Mohács
Praxislétszám: 800 fő. Elérhetőség: istvan.nyuldr@gmail.com;
+36 20 390 8868

Budapest, XVIII. kerület kertvárosi részén gyermekorvosi praxis működ
tetési joga eladó. Praxislétszám: kb. 900 fő. Elérhetőség: +36 30 971 5829

Szegeden házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 800 fő.
Elérhetőség: +36 30 670 9211
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Praxisok
Gyermekorvosi praxis 1 Ft-értI
Heves Város Önkormányzata a mai naptól folyamatosan hirdeti a Heves
város I. sz. házi gyermekorvosi praxist, területi ellátási kötelezettséggel,
vállalkozási vagy közalkalmazotti formában történő betöltésére, illetőleg
a kapcsolódó iskolaorvosi feladatok ellátására. Kártyaszám 800 körüli.
A gyermekorvosi rendelő a Heves, Fő út 13. sz. alatti felújítás alatt lévő
és megújuló szakrendelőbe fog bekerülni 2015. december 1-től. Járási
ügyeleti rendszer megoldott naponta 16 óra után! Helyettesítés megoldott! Szolgálati lakást, engedélyes magánrendelővel biztosítani tudunk!
További információ: Sveiczer Sándor polgármestertől a +36 36 546 100
telefonszámon, vagy a sveiczer.sandor@phheves.hu e-mail címen.
A praxis 2015. december 1. napjától tölthető be, de korábbi időpont
is egyeztetés tárgya lehet. A pályázatokat folyamatosan várjuk!
Belvárosi gyermekorvosi praxis kedvező áron eladó. Ügyeleti kötelezettség nélkül. Tel.: +36 20 952 5309
Székesfehérvár belvárosában, jól jövedelmező házi gyermekorvosi
praxis eladó. A rendelő felújított, klimatizált, modern nyílászárós.
A gyakorlott, komputeren professzionálisan dolgozó, fiatal asszisztensnő
átvehető. Központi ügyelet van. Kórház 500 m-re.
Érdeklődés: +36 70 314 5366 vagy kavassy2@vipmail.hu.
Kiskunlacházán, az I. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjoga jelentős
önkormányzati támogatással (szolgálati lakás, szakszerűen felszerelt
rendelő biztosítása) eladó. Praxislétszám: 1100 fő. A rendelő felszereltsége
mindenben megfelel az előírásoknak, korszerű informatikai háttér és
egységes, 28 év alatt felépített adatbázis segíti az új kolléga munkáját.
Az asszisztencia gyakorlott, felsőfokú szociális végzettséggel és alapos
helyismerettel rendelkezik. A településen külső üzemeltetővel központi
orvosi ügyelet működik. A pályázati kiírás elérhető a www.kiskunlachaza.
hu címen. Elérhetőség: +36 20 569 7059
Budapest, XXII. kerületben családi házas környezetben lévő házi
gyermekorvosi praxis eladó. Praxislétszám: 420 fő.
Elérhetőség: +36 30 224 1720

Nyugdíjazás miatt a Balatontól 12 km-re, 31 évig egy kézben lévő házi
gyermekorvosi praxis eladó, 2016. február 1-től. Szolgálati lakás van,
központi ügyelet felnőtt-gyerek vegyes, az ügyeletben való részvétel
fakultatív. Irányár 3 havi finanszírozási díj, kifizetése megbeszélés tárgyát
képezi. Elérhetőség: +36 30 411 1957
Szentendrén 900 fős gyermekorvosi praxis eladó, területi ellátási
kötelezettséggel. Ügyelet megoldott. Helyettesítés a kollégákkal jól
működik. Elérhetőség: +36 30 558 6303.
Tolna megyében, Dombóvár városában a Hóvirág u. 1. szám alatt, 650
fős gyermekorvosi praxis eladó. A rendelő önkormányzati tulajdonban
van, az ügyeleti lehetőség adott. A rendelőt most újítják fel, tehát teljesen
új körülmények között kezdhető meg a munka, a felszereltsége jó,
számítógépes adatrögzítés biztosított. Helyben lakó, gyakorlott,
megbízható asszisztens is rendelkezésre áll. Részletfizetés megoldható.
Kapcsolat: Fekete Csaba, +36 30 916 6927, feketecsabi@gmail.com
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző
Intézet (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126 szám) a mai
naptól folyamatosan hirdeti a Törökszentmiklós III. sz. házi gyermekorvosi
praxist, területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási vagy közalkalmazotti
formában történő betöltésére, illetőleg a kapcsolódó iskolaorvosi
feladatok ellátására. Az intézetben diagnosztikai háttér biztosított
(rtg., ultrahang, labor). A gyermekorvosi rendelő jól felszerelt és nem
régiben teljes felújítására került sor. A házi gyermekorvosi alapellátásban
három – tapasztalt – gyermekorvos dolgozik. Az állás azonnal betölthető.
Lakás megbeszélés tárgya. A pályázatokat folyamatosan várjuk.
Pályázat benyújtása: Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvoshoz,
telefonszám: +36 56 590 231, cím: VÖ EGYMI 5200 Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos út 126.
Nyíregyházához közel, Nagykállón 1050 fős gyermekorvosi praxis eladó.
Központi ügyelet megoldott. Érdeklődni: dr.kiss.katalin@freemail.hu
Tel.: +36 30 207 7015

Szombathelyen 850 fő házi gyermekorvosi praxis eladó.
Elérhetőség: +36 30 692 9917

Budapest XX. kerületében házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó.
Kártyaszám: 663. A praxis megvásárláshoz az OEP-hez vissza nem
térítendő támogatás iránti pályázat nyújtható be. A részletekért kérem,
keressen telefonon: +36 30 999 5972

Pesthez 30 km-re lévő kisvárosban nagy létszámú praxisba keresek heti
1-2 alkalomra helyettest, számlaképes kollégát. Elérhetőség: fera@vnet.hu

Budapest I., II. vagy XII. kerületében házi gyermekorvosi praxist
vásárolnék. Elérhetőség: +36 30 992 2858

A praxishirdetés feladására a HGYE honlapján keresztül van lehetôség: www.hgye.hu
A hirdetés az éves tagdíjat fizetett HGYE-tag részére ingyenes, és 6 hónapig jelenik meg a honlapon.
Aki nem tagja egyesületünknek, annak ugyanez havonta 4 000 Ft + áfa, önkormányzatoknak 9 000 Ft + áfa költséget jelent.

A HGYE címe:
1133 Budapest
Ipoly u. 5/E
Egyesületünk telefonszáma:
Tel.: +36 1 330-0900
E-mail:
hgye@mail2000.net
Bankszámlaszám:
11713005-20419448
Honlap:
www.hgye.hu
Az egyesület titkára:
Fekete Éva
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A jogsegélyszolgálat címe és telefonszáma:
Mediconsult Egészségügyi Tanácsadó, Szervező 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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Terjesztés postai úton házi gyermekorvosok, valamint gyógyszerek rendelésére
és forgalmazására jogosultak körében. Kereskedelmi forgalomban nem kapható.
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