
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2016-ban:

Sajnáljuk 
Elküldték a helyettes államtitkárt. Nem tudjuk, persze, hogy nem tudjuk, hogy miért, 
megszoktuk, hogy nem ránk tartozik. 

Mi speciel jóban voltunk vele. Egyre inkább. Már régóta visszahívott bennünket, ha 
kerestük, este, vagy hétvégén is. Nem voltunk barátok, de meghallgatott bennünket. 
Tudtunk vele beszélni, meg lehetett vele vitatni mindent, ami ott fent terítékre került, 
vagy amit mi nagyon akartunk. Odafigyelt, ha azt mondtuk, hogy ha úgy csinálják, 
ahogy tervezik, hátrányba kerülnek a gyermekorvosok, és elfogadta, ha azt mondtuk, 
hogy a gyermek-alapellátás jövője érdekében ezt vagy azt nagyon meg kellene már 
lépnünk.

Eljött mindig, ha az őszi szakmapolitikai rendezvényünkre hívtuk, eleinte kísérőként, 
az államtitkár kabinetfőnökeként, később már helyettes államtitkárként. Felelősnek érez-
te magát az alapellátásért, és megértette a gyermekorvosok speciális gondjait. Közülünk 
való volt, háziorvos. Partner, korrekt tárgyalópartner. 

Volt szerepe abban, hogy egyenrangú félként kezeltek bennünket az alapellátást érin-
tő megbeszéléseknél, hogy nem szorultak érdekeink hátrányba a finanszírozás emelésé-
nél, hogy úgy alakult a szakmai kollégium gyermek-alapellátás tanácsának és tagozatának 
felépítése, ahogy szerettük volna, hogy a gyermekorvosoknál is kiépülhet a kollegiális 
szakmai vezetői hálózat. Hogy ősztől 40 leendő házi gyermekorvos került a rezidenskép-
zésbe, hogy a minisztérium anyagilag is hozzájárult kézikönyvünk első kötetének kiadá-
sához. Javaslataink hosszabb-rövidebb érvelés, viták árán beépültek az alapellátási tör-
vénybe és rendeletekbe, elszámolható lett végre költségként a praxisvásárlásra fordított 
összeg, bizonyos esetekben még kedvezményes hitel is felvehető ehhez. Nem oldottunk 
meg mindent, de sok mindenben léptünk előbbre.

Tudtunk Beneda Attilával dolgozni. Leváltása őt valószínűleg kevésbé lepte meg, mint 
bennünket. Pedig számíthattunk volna rá, hisz' bőven túllépte azt az időt, amit ebben a 
pozícióban el szoktak tölteni. Meg meg is szokhattuk volna, hogy a politika már csak 
ilyen: miniszterek jönnek, államtitkárok mennek, csak az egészségügy marad.

Nem igazán hisszük, hogy egy legyintéssel elintézhetjük az egészet, azt érzékeltetve, 
hogy minden mindegy! Őszintén sajnáljuk, hogy így alakult: végtére is hat évünk volt 
benne! 

Kezdhetjük megint a reménykedést és a betanítást…
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 Merre tovább gyermek-alapellátás? 
Fenntartható-e a házi gyermekorvoslás jelenlegi rendszere?

Dr. Kálmán Mihály

„A gyermekekért, a gyermekorvosokért!”

A válaszhoz felelősségteljes, adatokon ala-
puló elemzésre, és a HGYE eredeti céljainak 
a jelenlegi helyzet adta lehetőségekkel való 
összevetésére lenne szükség. Alapvető tö-
rekvésünkről, hogy a gyermekeket minél 
nagyobb arányban házi gyermekorvosok 
lássák el a területen, nem mondhatunk le. 
Célszerű lenne azonban azt is megvizsgálni, 
hogy a jelenlegi körülmények között mi len-
ne az a célkitűzés, amivel az optimális, és 
mi, amivel a még éppen elfogadható meg-
oldást el lehetne érni. Mi az az elviselhető 
kompromisszum, ami még a magasabb 
színvonalú területi gyermekorvosi ellátás 
irányába mutat? És mi az, amit feltétlenül el 
kellene kerülni?

A tűzoltásszerű beavatkozásoknak is 
hosszú távú célt kell követniük, amelyeknek 
nem lehet más a mércéje, mint a gyermekek 
érdekének megfelelő, jobb minőségű ellá-
tás. A kisebb jelentőségű, helyi szintű be-
avatkozásoknak is ebbe az irányba kell hat-
niuk. Egy átfogó, rendszerszerű átalakításnak 
egyszerre kell érintenie a képzést, az ellátó-
rendszert és a finanszírozást is.

ElsőDlEgEs Ellátás, 
KözvEtlEn ElérhEtőség 

Az eddig járt úton visszafordulni nem sza-
bad, de a cél elérésének útvonalát, módját 
lehet az adott helyzetnek megfelelően mó-
dosítani. Célunk mindig is a gyermekek szá-
mára esélyegyenlőséget biztosító házi gyer-
mekorvosi hálózat fenntartása, fejlesztése, 
korszerűsítése volt. Arra törekedtünk, hogy 
valamilyen ellátási formában (szólópraxis. 
csoportpraxis, praxisközösség, egészségköz-
pont, medical home) minden gyermek szá-
mára közvetlenül elérhető legyen a gyer-
mekorvosi alapellátás. Erről az útirányról 
most sem mondhatunk le, mert akkor az 
identitásunkat jelentő célokról mondanánk 
le. A különböző túlélési terveknek tehát ha-
tárt kell szabnia annak az identitásunkra 
jellemző kritériumnak, hogy az újítások kö-
zepette is megmaradjon a házi gyermekor-
vosi hálózat közvetlen elérésének a lehető-
sége. Ettől marad ugyanis a gyermekgyó-
gyász szakorvos házi gyermekorvos. Minden 

képzési, rendszerbeli innovációnak ebbe az 
irányba kell hatnia, mert különben, a fürdő-
vízzel a gyereket, az elsődleges házi gyer-
mekorvosi hálózatot is kiöntjük. A helyzet-
hez alkalmazkodni kell, de nem szabad 
beletörődni a házi gyermekorvosi ellátást a 
modernizálás helyett a megszüntetés irá-
nyába szorító tendenciákba.

Mi MaraDjon, Mi változzon? 
A házi gyermekorvosokat tömörítő egyesü-
let deklaráltan és véglegesen soha nem 
mondhat le arról a törekvéséről, hogy a há-
zi gyermekorvoslást gyakorló gyermekorvo-
sok – lehetőség szerint – minden gyermek 
számára közvetlenül elérhetők maradjanak. 
Vagyis ne legyen szükség beutalóra a házi 
gyermekorvos rendelőjébe. A gyermekek 
speciális igényeit kielégítő módszereink 
mellett közvetlen elérhetőségünk miatt va-
gyunk házi gyermekorvosok, és nem a sze-
kunder ellátásban dolgozó szakorvosok. 

A közvetlen elérhetőségünk megőrzése 
mellett is működhet a házi gyermekorvos 
irányításával a jól képzett paramedikális 
szakemberek által végzett előszűrés. Nem 
minden szülői telefonhívást kell ugyanis a 
gyermekorvosnak elintézni, nem minden 
náthával kell a rendelőbe jönni, az értelmet-
len igazolások gyártásáról már ne is beszél-
jünk. Életszerű, ezért el kell fogadnunk azt 
is, hogy bizonyos helyzetekben szükség 
lehet a háziorvosok sürgősségi beavatko-
zására is. Az alapértelmezett helyzetben 
azonban továbbra is a házi gyermekorvos-
nak kell a gyermek fejlődésének, egészsé-
gének és betegségeinek felelős gazdájának 
maradnia.  

Miközben erre törekszünk, be kell lát-
nunk, hogy rövid távon a jelenlegi szerve-
zettséggel, személyzettel és finanszírozással 
képtelenség elvárni, hogy minden 18 évnél 
fiatalabb pácienst mindenkor és mindenhol 
házi gyermekorvos lásson el. De kérdés, 
hogy valóban így, ebben a szervezettség-
ben kell-e továbbra is dolgoznunk. Ha igen, 
akkor várhatóan még tovább romlik a hely-
zet. Akkor valóban nem sok esélye marad a 
házi gyermekorvoslásnak mint országos 

hálózatban működő alapellátásnak. De mi-
ért szükségszerű ez? Felelősen ki akarhatja 
ezt? Átfogó, rendszerszerű változtatásokkal 
a tendenciát még meg lehet állítani. 

Ahhoz, hogy a házi gyermekorvosi ellátó 
hálózat fennmaradjon, nemcsak a rendsze-
rünkkel kapcsolatos bánásmódnak kell vál-
toznia, hanem céljaink elérésében nekünk 
is. De vajon meddig mehetünk el a helyzet-
tel, a lehetőségekkel való kiegyezésben úgy, 
hogy közben a házi gyermekorvoslás lénye-
ge és hálózata is megmaradjon? Ez itt talán 
a legnagyobb dilemma.

EKlEKtiKus ForMáK 
Alapvető és vízválasztó tehát az a kérdés, 
hogy a gyermekek érdekét szolgáló céljain-
kat kell-e feladnunk, vagy csak a hozzá ve-
zető utat kell módosítanunk? Helyes-e, ha 
elállunk eddig érvényes alapvető szándé-
kunktól? Az eddig nagyrészt spontán zajló 
folyamatok után kullogunk és visszafordít-
hatatlannak fogadjuk el azok irányát, vagy 
más ellátási formákat keresünk a házi gyer-
mekorvoslás továbbélésére? A válasz egy-
szerű: eredeti célkitűzéseink eléréséhez a 
házi gyermekorvosi ellátás korszerű formá-
ira van szükség. Szükségszerű-e, hogy az 
egyre kevesebb házi gyermekorvos automa-
tikusan egyre több vegyes praxis létesíté-
sét eredményezze, vagy elképzelhető más 
megoldás is? Mert az nem igazán jövőbe-
mutató és cizellált szakmapolitikai (rendszer-
szerű) válasz a problémákra, hogy gyerme-
kek tömegeit egyszerűen a vegyes praxisok-
ba irányítják. Ilyen erővel megszüntethetnék 
(„nem tartom fontosnak, helyettesíthetőnek 
vélem, nem képezek, nem adok intézményi 
és tudományos hátteret, nem adok elég 
pénzt, tehát lassú sorvadásra, presztízsvesz-
tésre ítélem”) az elemi iskolákat is, mert a 
gyerekek az óvodában is jól „elvannak”. Hogy 
az óvoda nem iskola? Ha a hivatalos felfogás 
annak tartja, akkor az lesz. Végtére az is pe-
dagógiai intézmény. 

Az már régen nyilvánvaló, hogy egyrészt 
a modern, rendszerszerű válasz nem ered-
ményezhet egy széttagolt hálózatot („egy 
falu–egy orvos”), és nem alapulhat a team-
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munkát továbbra is elhanyagoló ellátórend-
szeren. Másrészt nem lehet a fővárosra, a 
városokra és a falvakra egyaránt kötelező 
modellt ráerőltetni, mert alapvetően eltérő-
ek a körülmények. De nem célszerű egy az 
egyben a gyermekek alapellátására egysze-
rűen ráhúzni a felnőttek háziorvosi ellátásá-
ra alkalmas szisztémát sem. E két rendszer 
fejlesztése különböző körülményei és szük-
ségletei miatt különböző megoldásokat 
követel meg. Két egymáshoz illeszkedő, de 
önállóságát megtartó szisztémára van szük-
ség. A gyermekorvosi alapellátó rendszer 
eklektikus ellátási formák kialakítását igény-
li, de úgy, hogy közben a gyermekek ellátá-
sának színvonala nem csökkenhet. Olyan 
ellátórendszer kell, amiben a kevesebb gyer-
mekorvos több, igazán beteg gyermeknek 
képes gyógyulást biztosítani. 

A fő kérdés előttünk mint egyesület előtt 
az, hogy hogyan viszonyulunk a házi gyer-
mekorvoslás visszaszorulását, hosszabb tá-
von esetleg megszűnését jelentő folyama-
tokhoz. Belenyugszunk azokba, vagy meg-
próbálunk differenciáltabban reagálni, és a 
gyermekek, gyermekorvosok érdekének 
megfelelően befolyásolni a folyamatokat? Ez 
utóbbihoz azonban tisztábban kell látnunk 
a mélyebben húzódó szándékokat, erővo-
nalakat, azok végső hatásait. Értékelnünk kell 
a múltban és a jelenben mutatkozó, az apró 
részintézkedésekből összeálló, sokszor lap-
pangó tendenciák következményeit.   

A házi gyermekorvosi hálózat sorsát ille-
tően három szakmapolitikai jövőkép lehe-
tősége rajzolódik ki:

spontán FolyaMatoK:  
a biológia garázDálKoDása

Ennek, az eddig tapasztalt hozzáállásnak a 
képviselői nem foglaltak határozottan állást 
a gyermekek orvosi ellátásának szakmapo-
litikai kérdéseiben, nem avatkoztak proak-
tívan a gyermekek ellátórendszerének átala-
kításába. Nem foglaltak állást a gyermekek 
orvosi alapellátásában a házi gyermekorvo-
si ellátás prioritása mellett. E szemlélet nem 
tart szükségesnek semmiféle koncepciót, 
hiszen mennek a folyamatok maguktól is 
valamilyen irányba. Többnyire a házi gyer-
mekorvosi rendszer zsugorodásának irányá-
ba. A biológia ugyanis feltartóztathatatlanul 
működik. Csökken a gyermeklétszám, eljár 
az idő a gyermekorvosok felett. A hosszú 
távú egészségfejlesztési stratégiák figyelem-
be se veszik, hogy a társadalom 20%-a azért 
továbbra is gyermek- és fiatalkorú marad. A 
többnyire rövid távú tervezésekbe egyéb-
ként sem férnek bele a felnőttek egészségét 
megalapozó gyermek-egészségügyi befek-
tetések. Négy évre bőven elég tervezni, és 
erre az időre is csak olyasmit érdemes vetni, 
amit a következő választások előtt le is lehet 

aratni. Ilyen a politika természete, és ebbe 
nem igen fér bele a gyermekgyógyászat 
hosszú távú eredményessége. Többek kö-
zött ezért parlamenti gyermek-lobbi, erő-
sebb érdekérvényesítés nélkül sokkal töb-
bet nem is várhattunk, és a jövőben sem 
várhatunk.

Ez a fajta felfogás átlépett, átlép azon az 
ellentmondáson, hogy papíron a jogosult-
ság alapjául egy az egyben elfogadható a 
házi gyermekorvosi kompetencialista a há-
ziorvosok számára is, miközben az egyik 
mögött több éves gyermekkórházi gyakor-
lat, gyermekgyógyászati szakvizsga, a másik 
mögött néhány hetes, esetleg hónapos 
gyermekgyógyászati képzés áll. Ezzel olyan 
elvárásokat fogalmazunk meg a háziorvos 
kollégák felé, amit azok megfelelő képzés, 
és a készségüket szinten tartó beteganyag 
híján nem képesek az alapellátásban még 
optimálisan elérhető színvonalon teljesíteni. 
A valóságban ennek megfelelően, lakóhely-
től függő, jelentősen különböző ellátási 
minőség létezik. Melyik szint fogadható el 
gyermekorvosi alapellátásnak? A kétféle 
színvonal a gyermekek egészséges élethez 
való esélyének egyenlőtlenségéhez vezet. 
ráadásul azokban a térségekben mutatkozik 
ez az esélyegyenlőtlenség, ahol a legna-
gyobb szükség lenne a minél magasabb 
színvonalú gyermekorvosi alapellátásra. Ez-
zel az ellentmondással eddig senki nem 
foglalkozott, ezt a kérdést senki sem tekin-
tette választ igénylő kérdésnek. Ez a magá-
ra hagyottság azt eredményezi, hogy az 
utódlás nélkül maradt gyermekorvosi praxi-
sok vidéki, falusi környezetben megszűnnek, 
pácienseik a vegyes praxisok ellátásába ke-
rülnek át, ahelyett, hogy korszerű és rend-
szerszerű megoldást keresnének a gazdát-
lanul maradt gyermekek gyermekorvosi 
alapellátásának megóvására. 

A fővárosban és a nagyobb városokban, 
ahol még a megszüntetések ellenére is ele-
gendő gyermekorvosi praxis marad, a gyer-
mekeket szétosztják a még működő házi 
gyermekorvosok között. Ez utóbbi gyakorlat 
az ellátórendszer korszerűsítése szempont-
jából még hasznos is, mert annak arányo-
sítását, és a nagyobb, életképesebb praxi-
sok kialakítását szolgálja. E centralizációnak 
azon ban szabályozottan, mindenki megelé-
gedésére, a nagyobb praxisok ellátásához 
igazított körülmények közepette kell végbe 
mennie. 

Eddig nagyjából a fent vázolt hozzáállás 
érvényesült. Így jutottunk ide. 

a visszaszorulás útja:  
a „szabaD vErsEny”  

A másik, a spontán folyamatoknál még ve-
szélyesebb „megoldás” a házi gyermek-
orvosok feladatainak jogi és finanszírozási 

kor látok nélküli, fokozódó szétosztása a 
há ziorvosok, és az egyéb ellátók kezébe.  
A gyermekorvost nem igénylő döntésektől, 
feladatoktól valóban meg kell szabadulni 
(nátha-ellátás, igazolások), de e kompeten-
ciatisztítás közben a gyermek gazdájának 
továbbra is a házi gyermekorvosnak kell 
maradnia. Ez szervezési és logisztikai esz-
közökkel még a demográfiai szempontból 
hátrányos településszerkezetben is meg-
oldható.

Ez a vegyes ellátórendszer korlátozás 
nélküli kiterjesztésének irányába ható folya-
mat a házi gyermekorvosi rendszer fokoza-
tos, ám felgyorsuló visszaszorítását (ezt a 
biológia most már ugyan lassabban, de 
biztosan önmagában is elvégzi), a házior-
vosi gyermekellátás alapvető ellátási kom-
petenciaként való elfogadásának elutasítá-
sát, és a házi gyermekorvosi gondozásnak 
csak kevesek számára elérhető „elitellátás-
ként” való fennmaradását eredményezné. 
Egy ilyen szakmapolitikai döntés a jelenlegi 
képzettségi szintek alapján a területi gyer-
mekellátás színvonalának csökkenését, és a 
magyar lakosság egészségkultúrája, szoká-
sai miatt a tömegellátásnak a kórházi osz-
tályok ambulanciáira való rázúdulását jelen-
tené.

Ez a szemléletmód nem a gyermekorvos 
gyermekgyógyászati alapellátását tekinti 
etalonnak, és nem bánja, hogy ha a gyer-
mekek orvosi alapellátását a jövőben egyre 
nagyobb arányban háziorvosi praxisok vég-
zik. Kortól, lakóhelytől függetlenül szabályo-
zatlan versenyt gerjeszt a gyermekek elsőd-
leges ellátásáért. Nem megjósolható, hogy 
milyen ellátási arány lenne egy ilyen folya-
matnak a vége. Az bizonyos, hogy így az 
„első orvosi döntés” és a gyermekbetegek 
menedzselésének lehetősége a jelenleginél 
jóval nagyobb arányban kikerülne a gyer-
mekorvosok kezéből. A képzettségbeli hiá-
nyosságokat pedig – ha kapacitással bírja 
– majd pótolja a kórházi ambulancia, eset-
leg a háziorvosi praxisban alkalmazottként 
dolgozó gyermekorvos, a védőnő vagy az 
iskolaorvos. 

A házi gyermekorvosi rendszer vissza-
szorulását eredményezné, ha az egészség- 
biztosító az egész országra kiterjedően az 
összes háziorvosi praxis gyermekellátását 
 finanszírozná, lehetővé téve ezzel azok ve-
gyes praxissá alakítását, függetlenül attól, 
hogy működik-e a környéken házi gyermek-
orvosi praxis. Egy ilyen rendszer kialakítása 
súlyos visszalépést jelentene a gyermekek 
területi orvosi ellátásában. Szerencsére ilyen 
szándék nincs a láthatáron.

A helyzet megoldását nem a vegyes pra-
xisok rendszerének nagyobb arányú elter-
jesztése, a gyermekek ellátásáért folytatott 
„szabad verseny” létrehozása, hanem az el-
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sődleges gyermekorvosi képzés, a házi gyer-
mekorvosi kompetencia kiterjesztése, és a 
házi gyermekorvosi ellátás dinamikus, rend-
szerszerű fejlesztése jelenti. 

Spontán folyamatok helyett szabályozott, 
rendszerszerű változtatásokra lenne szükség. 

a FEnnMaraDás útja:  
a rEnDszEr KorszErűsítésE

E felfogás a lehetőségek maximális kihasz-
nálásával továbbra is a házi gyermekorvo-
sokra bízná az összes, 18 év alatti gyermek 
orvosi alapellátását. Ez a mostani ellátási 
viszonyok között minden gyermekre vonat-
kozóan – rövid távon mindenképpen – irre-
ális célkitűzés. Ennek ellenére helyeselhető 
az az álláspont, amely kizárólag azokat az 
egyedi és rendszerszerű átalakításokat ösz-
tönzi, amelyek a gyermekorvosok gyer-
mekellátási arányának növelését elősegítik. 
Minden intézkedésnek, az ellátó szisztéma 
direkt és indirekt befolyásolásának ebbe az 
irányba kell hatnia. Most már ott tartunk, 
hogy a jelenlegi ellátási arányok fenntartása 
is csak a gyermekorvosi ellátórendszer (pra-
xislétszám, teammunka, infrastruktúra, finan-
szírozás) megváltoztatásával lehetséges. 

Ennek az álláspontnak az az alapvető 
célkitűzése, hogy az „első orvosi döntés” és 
a betegek kórházon kívüli menedzselése a 
szakellátások, a társszakmák és a társágaza-
tok irányába minél nagyobb arányban a 
házi gyermekorvosok kezében maradjon. 
Ehhez a célhoz kell megtalálni és igazítani 
a megfelelő képzési programokat és magát 
az ellátórendszert is. Képzéssel és főleg a 
házi gyermekorvosi ellátórendszer átalakítá-
sával kell válaszolni a kétségtelenül meglévő 
demográfiai és szervezési kihívásokra. Ezek 
a törekvések nem mondanak ellent, és ezért 
nem is állíthatók szembe a kényszerűségből 
vegyes praxist ellátó háziorvosok gyermek-
gyógyászati, elsősorban sürgősségi képzé-
sével, a jól képzett, önálló munkára képes 
„primary care nurse practitioner”-ek mun-
kába állításával, valamint a védőnők tevé-
kenységének a betegellátás irányába törté-
nő elmozdításával. 

Egy karcsúbb, de teammunkára alapo-
zott szisztémában jóval kevesebb házi gyer-
mekorvossal, jóval nagyobb létszámú gyer-
mek is ellátható. Ez a szemlélet a házi gyer-
mekorvos által nyújtott orvosi ellátást 
tekinti egyedüli etalonnak, ezt fogadja el a 
gyermekek számára elfogadható, teljes körű 
orvosi alapellátásnak. Ehhez keres változatos 
megjelenésű, csapatmunkán alapuló ellátá-
si formákat.

Ez a felfogás egyedüli gyermek-alapellá-
tási kompetenciaként a házi gyermekorvosi 
ellátás kompetenciáját fogadja el, és a házi 
gyermekorvosi ellátás részarányát megpró-
bálja a lehetőségekhez képest növelni. Eh-

hez kidolgozza azokat a modern ellátási 
formákat, amelyek ezt az alapvető célt – a 
házi gyermekorvosok csökkenő utánpótlása 
közepette is – lehetővé teszik. A háziorvosok 
gyermekellátását kényszerként fogja fel, és 
részarányukat igyekszik csökkenteni a gyer-
mekellátásban. Nem tekint mintaként a 
vegyes praxisok gyermekellátására, de min-
dent megtesz a háziorvosok gyermekellátó 
– elsősorban sürgősségi – képességének 
növelésére. Törekszik az összes alapellátó 
kompetenciaszintjének emelésére és arra, 
hogy mindenki képzettségének megfelelő 
tevékenységet végezzen.

E felfogás érvényesülésének jogi, rende-
leti feltétele az, hogy házi gyermekorvosi 
praxis környezetében ne lehessen vegyes 
praxist alakítani. Még falun se az legyen az 
első reakció, hogy az elárvult gyermekorvo-
si praxis helyén vegyes praxist alakítanak ki. 
Kissé távolabb biztosan található lenne egy 
elérhető gyermekorvosi praxis. A szülők ed-
dig „informálisan” többnyire találtak is ilyet. 
A városokban, a fővárosban pedig ne finan-
szírozzák a háziorvosi praxisok gyermekellá-
tását. Ne nyíljon az egész országra kiterjedő 
szabad verseny a gyermekek kártyájának 
elfogadására. A falvak háziorvosai ugyanak-
kor készenléti, eseti sürgősségi díjként kap-
ják meg az idáig a gyermekkártyákért kapott 
javadalmazásukat.

A gyermekorvosok ellátási arányát növe-
lő vagy a jelenlegit legalább megtartani 
igyekvő fejlesztési irányt – a részsikerek el-
lenére – máig nem sikerült megnyugtatóan 
biztosítani.

tErvEzés, tErvEzés
A fenti „stratégiákban” közös, hogy jelentős 
részben szakmapolitikai vélekedéseken és 
nem koherens egységbe foglalt, adatokon 
alapuló fejlesztési koncepciókon alapulnak. 
Nincs a valódi korszerűsítés irányába muta-
tó rendszerszintű tervezés, a folyamatok 
nagyrészt spontán alakulnak. Mintha a jö-
vőbeli eredmény nem lenne érdekes. Amel-
lett, hogy hiányzanak egy korszerű gyer-
mek-egészségügyi alapellátás képzési, kép-
zettségi feltételei (pl.: jól képzett nurse-k, 
elsődleges ellátásra speciálisan kiképzett 
házi gyermekorvosok, gyermekek sürgőssé-
gi ellátásában jártas háziorvosok), nincs fel-
mérve az sem, hogy melyik fejlesztési irány, 
milyen gyermek-alapellátó rendszer lenne 
a leginkább költséghatékony. A jelenlegi 
alapellátásban ebből a szempontból túlkép-
zett orvos nincs, csak a lehetségesnél szű-
kebbre szabott, ezért kihasználatlan terüle-
ti szakmai lehetőségek vannak. 

Az első és a második verzióban összefog-
lalt folyamatok fokozatos zsugorodáson 
keresztül, ugyan eltérő gyorsasággal, de a 
hálózatszerű elsődleges gyermekorvosi el-

látás visszaszorulásához, esetleg oázisszerű-
en megmaradó általános gyermekgyógyász 
szakorvosi ellátáshoz fognak vezetni. Sajná-
latosan most olyan folyamatok jelei mutat-
koznak, amelyekben nem nő, hanem csök-
ken a gyermekek gyermekorvosi ellátásának 
aránya. Ez annak ellenére így van, hogy a 
korszerű házi gyermekorvosi szisztéma ki-
alakítására, a gyermekorvosi ellátás aránya-
inak megtartására, sőt növelésére a házi 
gyermekorvosi egyesületnek voltak és van-
nak javaslatai. Ezeket azonban a döntésho-
zói szintek eddig hivatalosan és a deklaráció 
szintjén még nem fogadták el.  

Eltérő igényEK,  
Eltérő hatásoK 

Megoldatlan az utódlás nélkül megszűnő 
gyermekorvosi praxisok tulajdonosainak 
méltó végkielégítése. Ha ez így marad, jó-
néhány gyermekorvos kénytelen lesz praxi-
sa vagyoni értékét elveszítve nyugállomány-
ba vonulni. 

A születésszám csökkenése, az utánpót-
lás hiánya a házi gyermekorvosi és a házior-
vosi rendszert különbözőképpen érintette. 
A háziorvosi rendszert jóval kevésbé sújtot-
ta az utóbbi évtizedek demográfiai változá-
sa, mint a házi gyermekorvosi hálózatot.  
A házi gyermekorvosi rendszerben a szüle-
tés szám nagymértékű csökkenése arányta-
lanságot idézett elő az ellátandó gyermekek 
száma és a hálózat 60-as években kialakult 
mérete között. A fővárosban és a nagyvá-
rosokban emiatt praxisok válhatnak felesle-
gessé, amelyekben a gyermekorvos elárvult 
helyét nem feltétlenül kell új utóddal betöl-
teni. A háziorvosi rendszerben ugyanakkor 
nincs aránytalanság az ellátandók és a pra-
xisok száma között, ezért nincs megszüntet-
hető praxis, tehát mindegyiknek utódlással 
történő továbbélése, a megüresedett pra-
xisok adásvételének támogatása elsőrendű 
érdek maradt. Ezért érthető, ha a törvény a 
praxist megvásárló utódok pénzügyi támo-
gatásával kívánja élénkíteni a piacot, támo-
gatni a praxisok adásvételét. Ez a rendelke-
zés a fentiek miatt a háziorvosoktól eltérő 
módon érinti a házi gyermekorvosokat, a 
házi gyermekorvosi hálózatot. Erre a háló-
zatra megoldásként egy olyan önkéntesen 
és ütemezetten igénybe vehető, állami pra-
xisalapból történő „végkielégítési csomagot” 
kellene összeállítani, amely egyszerre segí-
tené a rendszer országos és helyi arányosí-
tását, és a feleslegessé vagy eladhatatlanná 
váló praxisok nyugdíjba vonuló tulajdono-
sainak kárpótlását. 

Nagy az egyesület felelőssége abban, 
hogy a felszínen és a mélyben zajló folya-
matok, a helyi és az országos intézkedések 
közül – azok végső hatásait felmérve –, me-
lyiket támogatja. 
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Nem beszélni, nem gondolkodni 
felelőtlenség

Ahhoz, hogy a házi gyermekorvoslás rend-
szere hosszú távon életképes maradjon, 
alapvető strukturális átalakításra van szük-
ség. A HGYE részben ennek révén, részben 
képzés útján javítaná a gyermekorvosi alap-
ellátás hatékonyságát, ezzel is fokozva szak-
mánk – utánpótláshoz nélkülözhetetlen – 
attraktivitását.

Az elérhető gyermek-alapellátó egységek 
száma az orvosok átlagéletkorának előreha-
ladtával szükségszerűen csökken, a városok-
ban kevesebb házi gyermekorvosi praxis 
lesz, a praxisösszevonások miatt a praxisba 
tartozók létszáma nő. A hagyományos, „egy 
falu–egy orvos” felépítésű rendszer nem 
fenntartható, de ez a modell már nem is 
korszerű. 

Azon településeken, ahol önálló gyer-
mekorvosi praxis nem alakítható ki, több 
település regionális centrumában ún. köz-
ponti gyermekorvosi praxis létesíthető, de 
alternatívaként felmerülhet a gyermekorvos 
nélküli települések városi gyermekorvosi 
praxisokkal történő ellátása is. 

A nagyobb praxisokban több asszisztens-
re, hosszabb rendelési időre lesz szükség.  
A változó lehetőségekhez, szakmai környe-
zethez és társadalmi igényekhez igazított 
alapellátás jövőképe nem lehet homogén. 
Középtávon a megfelelően felszerelt ren-

delőkben működő praxisközösségen van a 
hangsúly, de lesznek csoportpraxisok is, és 
tovább élnek a jól működő szólópraxisok is. 

A változás csak akkor lehet eredményes, 
ha a fentiek nem kényszerítik, hanem ösz-
tönzik a szereplőket. Az eredményes átala-
kítás nem hirtelen és nem „határnapos”, 
hanem folyamatos, evolúciós folyamat. Az 
átalakulást fokozatosan, lépcsőzetesen, a 
helyi viszonyokhoz adaptálva kell megvaló-
sítani.

A praxis megszűnése esetén a nyugdíjba 
vonuló kollégát végkielégítésben kell része-
síteni. 

Kompetenciánk bővítésén túl javasoljuk 
az utánpótlásképzés szisztematikus átgon-
dolását, az ellátásban kiemelt szerephez 
jutó szakszemélyzet felsőfokú képzését, a 
feladatok racionalizálását és központi (mik-
rotérségi) gyermekorvosi ügyeletek meg-
szervezését.

Mindezek megoldhatatlanok jelentős 
mértékű forrásbevonás, a finanszírozási 
rendszer korszerűsítése nélkül.

A megítélésünk szerint elkerülhetetlen 
szerkezeti és finanszírozási korszerűsítésre 
jelenleg a HGYE-nek nincs megfelelő befo-
lyása. Túlélésünk – jelentős részben – egy 
tőlünk független politikai akarat döntései-
nek függvénye.

Amennyiben az alapvető strukturális vál-
tozás a közeljövőben nem történik meg, a 
házi gyermekorvoslás jelenlegi rendszere 
nem életképes, előbb vagy utóbb leépül. 
Gondolkodni kell tehát arról is, hogy mi tör-
ténik ez esetben? 
•	  Ki látja majd el a kevesbedő házi gyer-

mekorvos várójában zsúfolódó, mind na-
gyobb számú gyereket: asszisztens? a 
védőnő? az iskolaorvos? a vegyes praxis 
orvosa? a magánorvos? 

•	  Hogyan lehet a rendszer agóniája során 
a kollégák számára potenciálisan jelent-
kező egzisztenciális, a gyermekek számá-
ra jelentkező egészségügyi veszteségeket 
minimalizálni? 

•	   Melyek azok az utak, amelyek etikai, 
szakmai szempontok alapján vállalha-
tatlanok, milyen menekülési útvonalak 
tekintetők alternatívának és melyek 
nem?

•	   Mi ebben a helyzetben a tagság, és mi 
a gyerekek érdeke? Elméletileg mind-
kettőnek az, hogy minden gyerek tartoz-
zon gyermekorvoshoz. De bírjuk-e ezt  
a gyermekorvosi ellátórendszer korsze-
rűsítése nélkül? Meddig?

Dr. Kovács áKos

40 rezidens 
házi 

gyermekorvos
2016 őszén 40 olyan friss diplomás rezidens 
kezdi meg gyermekorvosi felkészülését az 
ország vezető gyermekgyógyászati intéz-
ményeiben, akik vállalták, hogy szakvizsgá-
juk megszerzését követően házi gyermek-
orvosként helyezkednek majd el.

Kollegiális 
szakmai vezetőket 

neveznek ki
Információink szerint ősszel a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
szervezésében bizonyos nagyságú területenként kollegiális szakmai 
vezetőt kell választaniuk maguk közül a háziorvosoknak/házi gyer-
mekorvosoknak. A feladat ellátásához legalább 5 éves folyamatos 
alapellátói gyakorlat szükséges. Tiszteletdíjas megbízásukat várha-
tóan 2017 elejétől látják majd el, és megbízásuk 3 évre szól. A meg-
választott vezetők pályázhatnak a megyei háziorvos/házi gyermek-
orvos szakmai vezető posztjára, de a megbízáshoz szükség lesz a 
szakmai kollégium háziorvos/házi gyermekorvos tagozatának hoz-
zájárulására. Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvost és 
házi gyermekorvost is pályáztatás útján kell majd kijelölni.
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Mi nem tetszik?
2016. február 27-re kibővített küldöttértekezletet hívtunk össze,  

hogy megtudjuk, jövőnket illetően miként gondolkodik tagságunk 

A résztvevőket inkább foglalkoztatták 
a jelen gondjai, mint a jövő kihívásai. 
Gondjainkat a szakmai témák, a finan-
szírozás problémái és az ellátórendszer 
működésének kérdései körül összegez-
zük. 

szaKMa
Általános vélemény, hogy szakmánk presz-
tízse csökken, munkánk indokolatlanul nagy 
hányadát teszik ki olyan tevékenységek, 

amelyek nem felelnek meg sem képzettsé-
günknek, sem gyakorlatunknak. Sok jelzés 
érkezett a párhuzamos tevékenységekkel 
szemben, vagy a társszakmákkal, a fekvőbe-
teg- és szakellátással történő együttműkö-
dést illetően. Vészterhesen nehezednek a 
betegutak, nincs kellő információáramlás a 
szolgáltatók között, nincs egységes szakirá-
nyítás. Kihasználatlanok az elektronikus kon-
zultációs lehetőségek, a jogalkotó nem te-
kinti felnőttnek a szülőt.

A felvetések jelentős része a szakmai mi-
nőség fejlesztése, az egységesen magas 
ellátási színvonal biztosítása köré csopor-
tosult. Segíthetné munkánkat a szakmai 
ajánlások, útmutatók aktualizálása, a minő-
ség-ellenőrzés, a hatékony szakfelügyelet. 
A szakmai kompetenciát önkéntesen tett 
elsődleges gyermekellátó szakvizsgával, li-
cencvizsgákkal lehetne bővíteni. A társszak-
mák képviselőinek bevonásával kialakított 
csoportpraxisok segítenék a definitív ellá-
tást. Lehetőséget kell adni a speciális képe-

sítések jelenleginél szélesebb körű kihasz-
nálására.

Szerepelt a felvetett problémák között a 
telefonos tanácsadás, a házhoz hívás felté-
telrendszere csakúgy, mint a védőnői háló-
zattal való együttműködés javítása. A védő-
nő részvétele az orvosi tanácsadáson a kö-
zös feladat végrehajtásának színvonalát 
bizonyosan javítaná.

Egyetértettünk abban, hogy a házi gyer-
mekorvos és a háziorvos gyermekellátó 

kompetenciája nem lehet azonos, és abban 
is, hogy a gyermekorvosi alapellátáshoz va-
ló hozzáférés lehetőségét minél szélesebb 
körben biztosítani kell. Azokon a területe-

ken, ahol a házi gyermekorvosi ellátás nem 
alakítható ki, magasabb szintű ellátásra ad-
na esélyt a háziorvosi praxisokhoz kapcso-
lódó házigyermekorvos-konzulensi hálózat, 
amelynek tagjaitól a szülő közvetlenül (be-
utaló nélkül) is kérhet segítséget. 

Finanszírozás
A hozzánk hasonló gazdasági erejű orszá-
gokéval egyező mértékű finanszírozásért 
küzdünk. 

Általános igény, hogy a praxis működési 
költségeit biztosító juttatást egészítse ki a 
szakvizsgát, kompetenciát, gyakorlatot elis-
merő, a prevenciós és gyógyító teljesítmény-
nyel arányos finanszírozás. Differenciált te-
rületi díjakkal kell segíteni a munkavállalást 
a gyermekgyógyászatilag ellátatlan terüle-
teken, átgondolást igényel az átlagos mé-
retű praxisokat is sújtó jelenlegi degressziós 
rendszer. Ellentmondásos a gyermek-alap-
ellátás indikátorrendszere.

Súlyos gond a praxisok értékvesztése, 
eladhatatlansága, nehezítve ezzel a házi 
gyermekorvosi generációváltást. A fiatalabb 
kollégák nehezményezték, hogy nem ta-
pasztalnak kellő fogékonyságot praxisvásár-
lási gondjaik iránt. 

Továbbra sem értjük, miért kell a költség-
vetési finanszírozásból gazdálkodó alapellá-

tónak iparűzési adót is fizetnie? Jelenleg az 
önkormányzatok egyedi jóindulatán múlik 
a mérséklés foka, így a jogalkotó szándéka 
ellenére nem jött létre a kívánt csökkenés. 
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Hiányzik a szakmának előnyös normatív 
megfogalmazás: pl. 90% mérséklés. Az sem 
világos, hogy egy körzet szétosztásakor mi-
ért nem kerül a fix díj is ahhoz az orvoshoz, 
ahová a feladat? 

Érthetetlen, hogy miért a felnőtteket el-
látó ügyeleti szolgálat kapja évtizedek óta 
egy adott terület 14–18 éveseinek ügyeleti 
fejkvótáját, ha ellátásukat a gyermekorvosi 
ügyelet végzi?

Igazságtalannak érezzük, hogy ugyan-
azon munkáért a részállású iskolaorvos a 
főállású fizetésének csak a töredékét kapja, 
és azt is, hogy az iskola-egészségügy finan-
szírozása messze elmarad az üzemegészség-
ügyétől. Miért? 

A kollégák részéről újra és újra felvetődik, 
hogy kiépített gyermekorvosi alapellátás 
mellett indokolt-e az iskolaorvosi hálózat 
fenntartása? Véleményünk szerint iskola-
egészségügyre szükség van, de a rendszer 
jelen állapotában sok szempontból disz-
funkcionális, ezért jelentős módosításokra 
szorul. A jelenlegi párhuzamosságokat meg 
kell szüntetni, és az iskolaorvosokat új típu-
sú, prevenciós és egyéb közösségi felada-
tokkal kell ellátni és ehhez illeszkedő jogkö-
rökkel kell őket felruházni.

Díjazni kellene az egészségnevelést és a 
népegészségügyi tevékenységet, fejkvóta 
alapú szisztéma mellett is látnánk értelmét 
bizonyos mértékű teljesítményfinanszírozás-

nak. Célzott pályázatokkal is támogatni kel-
lene az alapellátókat. 

MűKöDési KörülMényEK
A feladatok racionalizása, a munkaerő-után-
pótlás helyzete, a hozzáférés egyenlőtlen-
sége, az egységesen magasabb ellátási 
színvonal érdekében hol van értelme köz-
ponti (csoport)praxis kialakításának, van-e 
akadálya a rendelési óraszám növelésének, 
az indokolatlan otthoni látogatások meg-
szüntetésének?

Meddig megoldhatatlan, hogy akár több 
település közös üzemeltetésű gépkocsijával 
vigyék a távol lakó rászorulót a jól felszerelt 
központi rendelőbe, hogy gépkocsival 
gyűjtsék be és szállítsák laborba a vizsgála-
ti anyagot, hogy magasan kvalifikált para-
medikális szakember végezzen orvost nem 
igazán igénylő ellátást, hogy megfelelő 
számú, jól képzett és megfizetett asszisz-
tenst alkalmazhassunk? Átgondolásra érde-
mes, milyen jogszabályi változásokra van 
szükség ahhoz, hogy egy beteg adataihoz 
egy központi adatbázisból hozzáférjünk. 
Mikor lesz végre lehetőség praxisból is vé-
gezhető tudományos munkára, külföldi ta-
nulmányútra?

(Az összegzést Benedek László, Havasi Katalin, 
Kádár Ferenc, Kollár László, Kovács Ákos, Mu-
zsay Géza, Németh Jenő, Pátri László, Szentan-
nay Judit készítette.)

A gyermek-alapellátás jövője .  
Mit tehet a HGYE a túléléshez szükséges  

szakmapolitikai döntések megvalósításáért? 

A HGYE XXII. őszi konferenciája
2016. november 25–26. 

Budapest, Danubius Hotel Helia

A rendezvényre a kollégák mellett várjuk a szakmánk jövője iránt 
érdeklődő rezidenseket, szakorvosjelölteket is!

A meghívót szeptemberben küldjük!
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beszélgetés nátháról, asztmás rohamról, hétköznapi betegségekről

Idén harmadik alkalommal került megren-
dezésre a Kávészünet „nulladik” napján a 
Kávéházi szalon. Ebben az évben a work-
shop témája a gyakori légúti megbetege-
dések diagnosztikus és terápiás kérdései, 
mindennapos problémáink voltak. 

Az alapellátás egyik sajátossága, hogy 
nincs közvetlen szakmai főnökünk, akinek 
nap mint nap referálnunk kéne az esetein-
ket. Ez a vállalt magány egyben a minimá-
lis szakmai kontroll hiányát is maga után 
vonja. Az évek során megkövesedő rutin 
pedig veszélyes, mert esetenként nem je-
lent mást, mint évről évre egyre nagyobb 
magabiztossággal követni el ugyanazokat 
a hibákat. Sajnálatos, hogy nem működik 
az alapellátásban egy rendszeres, nem szá-
mon kérő, inkább kollegiális, konzultatív 
támogató jellegű minőség-ellenőrző rend-
szer, amely segítséget jelenthetne az erre 
igényt tartók szakmai önképzésében, min-
dennapi döntéseik színvonalának szinten 
tartásában. 

Addig is, amíg ez megszerveződik, a 
HGYE szakmai vezetői úgy érzik, hogy  
a több száz fős megakonferenciák mellett 
helyük van olyan kisebb csoportos, interak-
tív, fókuszált témájú megbeszéléseknek, 
szimpóziumoknak is, ahol akár egyszerű, 
banálisnak tűnő problémákkal kapcsolatos 
tapasztalatcsere történhet. A görög eredetű 
szimpózium szó egyik jelentése: szűkebb 
körű tudományos tanácskozás. Eredetileg 
ilyen alkalomnak terveztük a Kávéházi sza-
lont is, amely azonban népszerűsége ré vén 
kezd kinőni ebből a szerepéből, komoly di-
lemma elé állítva bennünket, szervezőket. 
Próbáljuk limitálni a jelentkezők számát, ez-
zel megtartani az alkalom eredeti, intimebb 
jellegét, vagy adjuk meg a lehetőséget min-
den jelentkezőnek, aki érdeklődik a téma 
iránt és hajlandó erre pénzt és időt áldozni? 
Idén, úgy érezzük, talán sikerült megtartani 
egy működőképes kompromisszumot, nem 
kizárt azonban, hogy jövőre akár több pár-
huzamos workshopot is szerveznünk kell, 
választásra kényszerítve, ezzel számukban 
megosztva a jelentkezőket.

Az idei beszélgetés meghívott vendégei 
a Heim Pál Kórház jeles szakemberei, speci-
alistái, szakterületük méltán elismert, véle-
ményformáló képviselői voltak. Fekete Fe-
renc infektológus főorvos, orvosigazgató, 

Katona Gábor professzor, a fül-orr-gégésze-
ti szakmai kollégium vezetője és Uhereczky 
Gábor főorvos, a hazai gyermekpulmono-
lógia doyenje ültek le velünk, szervezőkkel, 
házi gyermekorvosokkal egy asztalhoz, hogy 
kötetlenül, diák és prezentációk nélkül, „éles-
ben” beszélgessünk a gyakran előforduló 
légúti betegségekről, az ezekkel kapcsolatos 
egyszerűnek tűnő, néha azonban mégis új-
ragondolást igénylő kérdésekről. Az este 
során nem történt más, mint három órán 

keresztül „bombáztuk” a szakembereket, kér-
dés kérdést követett. Ebben Páll Gabriella és 
Altorjai Péter, gyakorló házi gyermekorvosok 
voltak segítségemre. Több, jellegzetes eset 
bemutatása kapcsán tettünk fel az adott 
esethez kapcsolódó kérdéseket. Beszéltünk 
otitises óvodásról, asztmás tinédzserről, szó-
ba került az adenoid hyperplasia, az obst-
ruktív bronchitis, a területen szerzett pneu-
monia és a tonsillopharyngitis is. Miket 
kérdeztünk minderről? Néhány jellemző 
kérdés a sok közül: Mikor és hogyan érde-
mes kezelni a banális felső légúti vírusos 
betegségeket? Kinek, milyen és mennyi an-
tibiotikumot írjunk fel otitis mediában? Mi  
a váladékoldó szirupok valódi indikációja? 
Miből áll a bakteriális sinusitis korrekt di ag-
nosztikája? Mi a helye a neomycin-ephed-
rines orrcseppnek? Lokális szteroidok al-
kalma zása náthában és otitisben? Mi a 
Proetz-ke zelés valódi értéke? Meddig tartsuk 
ott hon a skarlátos gyermeket? Miért ragasz-
kodunk még mindig a jó öreg penicillinhez? 
Hogyan válasszuk meg az antibiotikumot 
bronchopneumoniában? Mire jók a makro-

lidok és mire nem? Asztma-e az obstruktív 
bronchitis, ha igen, akkor kiből lesz később 
tényleg asztmás? Meddig alapellátási kom-
petencia a tehéntejfehérje-allergia? Mit te-
gyünk, ha romlik az asztmás gyermek álla-
pota? Változtathatunk-e a beállított gyógy-
szerek adagolásán? Ha igen, hogyan? Milyen 
„kütyük” segítik az alap ellátó gyermekor-
vost? Helyszíni CrP? Pulzoximéter? Strep-A 
és egyéb gyorstesztek használata? Csúcs-
áramlás-mérő? Inhalátor? Spacer? Kellenek 

ezek? Ha igen, melyik, mikor? Mire alapoz-
zunk? Mit tegyünk? Mikor hívjunk mentőt? 
Mikor adjunk oxigént és hogyan? Mi lyen 
gyakori valójában a bronchiolitis? Szüksé-
ges-e a száraz ingerköhögés csillapítása? 
Mikor? Meddig? Mivel? (és mivel ne?)

Legtöbb kérdésünkre korrekt, részletes, 
átgondolt és meggyőző választ kaptunk. 
Felmerültek vitatott pontok, nemegyszer 
véleménykülönbségek is kialakultak. Nem 
bántuk, jól éreztük magunkat, mint ahogyan 
szakember vendégeink is. Jót beszélgettünk, 
és sokat tanultunk egymástól. Akinek mind-
ez lerágott csont, az se bánkódjon, hiszen 
számos izgalmas előadást hallgathat még 
meg a következő kongresszusokon pl. a toll-
like receptor transmembran proteinek exp-
ressiojának intracellularis regulációjáról az 
egyes human Burkitt-lymphoma sejtvonal 
szubpopulációkban és ezek elméleti klinikai 
jelentőségéről.  Nekünk, akik ott voltunk, ez 
is jó és hasznos volt. 

Kovács áKos

2016
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Május 26–29., Siófok: Kávészünet-18
565 házi gyermekorvos részvételével zajlott 
a hazai gyermekgyógyászat legnagyobb 
idei rendezvénye, a Kávészünet-konferencia.  
A minden eddigit meghaladó érdeklődés 
mellett örömmel konstatáltuk kollégáink kö-
zött az alapellátást választó fiatal gyermek-
orvosok növekvő részarányát. 

Csütörtök délután kezdődött és vasárnap 
délig tartott, ahogy az elmúlt években min-
dig. Szerénytelenség nélkül jegyezzük meg, 
hogy nem nagyon van olyan tudományos 
rendezvény, amelyen évről évre, több mint 
ötszáz résztvevő követi fegyelmezetten – 
napsütés, hívogató Balaton és gazdag well-
ness-szolgáltatás ellenére – napról napra, 
reggeltől késő délutánig a zsúfolt szakmai 
programot. Nem tudunk konferenciáról, 
ahol olyan kínálattal várják a Kávészünet 
kávészünetei a vendégeket, ahol olyan ér-

deklődés övezi a gazdag kulturális progra-
mokat, mint nálunk. Nem panaszként je-
gyezzük meg, hogy már-már képtelenség a 
kiállítók standhelyigényeinek eleget tenni.

Az akkreditált képzés pénteken kezdő-
dött, Muzsay Géza és Kálmán Mihály olyan 
szakmai programot állított össze, ami végig 
lekötötte a kollégák figyelmét. Obstruktív 
bronchitistől a képalkotó diagnosztikán, la-
borvizsgálatok indikációin át a hipertoniáig 
és szívzörejekig, az immunológiai kivizsgá-
lástól, az anémia és a hasi fájdalom diffe-
renciáldiagnosztikáján, vagy egyéni vé dő-
oltási terv összeállításán át a húgyúti be-
tegségekig, széles palettát öleltek át a 
prezentációk. A korábbiaknál jóval több idő 
jutott esetbemutatásokra: Tulassay profesz-
szor és az SE I. sz. Gyermekgyógyászati Kli-

nika fiatal mun katársainak prezentációi 
éppoly érdekfe szítőek voltak, mint alapellá-
tó kollégáink tanulságos esetreferálói, újsze-
rű kérdéseket feszegető problémafelvetései. 
Nem maradt el a várakozástól a szponzorált 
előadások színvonala sem, hasznos üzene-
teket közvetítettek a vakcinológia, allergo-
lógia vagy a serdülőkori fogamzásgátlás 
kihívásairól szóló továbbképzések. 

18 év után először sikerült szinte percre 
pontosan tartanunk az időt, volt lehetőség 
kérdésekre és válaszokra, gördülékenyen mű-
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ködött a technika. Csak a sztárelőadó en-
gedte meg magának, hogy másról beszél-
jen, mint amire felkérést kapott és (ki)okta-
tást tartson arról, hogy mikor szabad és 
mikor nem lefotózni kivetített, nem is any-
nyira saját ábráját.

Hábetler András és Fodor Beatrix opera-
művészek flashmobszerű fellépése, az ope-
rairodalom néhány remekéből adott közel 
egyórás, rendkívüli humorral fűszerezett 
derűs „továbbképzése” igazi meglepetés 
volt. A Sarastro hangjára betóduló, a stand-
jaikat is hátrahagyó kiállítókkal együtt jóval 
több, mint fél ezresre duzzadt hallgatóság 
számára valódi felüdülést hozott az egyet-
len, zongoraművésszel kísért zenei cse-
mege.

A nagy tápszer- és gyógyszerforgalmazók 
vetélkedését a standok nagyságában és 

 különleges kiállításában már megszoktuk.  
A „pén tek esti láz” keretében olyan szórakoz-
tató műsort kaptunk, amilyet vártunk. Abban 
csak vakon, de nem hiába bíztunk, hogy az 
égiek majd meghallgatják a szombat esti jó 

időre vonatkozó imáinkat. Tudomásul vettük 
azt is, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel 
szombat este egy helyett mindjárt két Hu-
mana hajót kell indítanunk. A „fehér” hajón  
a Papa Fleigh Company dzsesszestjében 

nem csalódtunk, de álmunkban sem hittük, 
hogy a „kék” hajón a Belmondo zenekar hard-
rock-koncertje olyan fergeteges sikert arat, 
amilyet. 

Négy siófoki szállodát népesítettünk be, 
és a kísérőkkel, kiállítókkal együtt vagy 750 
vendég közül csak elenyésző számú részt-
vevőnek volt gondja az elhelyezéssel. A szer-
vezők, ahogy máskor, most is igyekeztek 
minden nehézséget figyelmesen, empátiá-
val megoldani. Ha kellett, az utolsó utáni 
pillanatban is szereztek szobát, taxik garma-
dát állították szolgálatba színház előtt és 
hajó után, gondoskodtak virágról, dekorálás-
ról, kiegészítő vetítővászonról. 

Úgy véljük, tartalmas, jól sikerült konfe-
rencia volt a XVIII. Kávészünet, újabb sikert 
hozott a HGYE-nek!

A szponzori támogatásokat, és minde-
nekelőtt a Milupa, a Nestlé és a Humana 
hozzájárulását a Kávészünet megrendezé-
séhez ezúton is köszönjük!

Hóbor MiKlós 



12

Kávészünet-konferencia 
Mostani számunkban az elhangzott előadá-
sok közül néhányat referálunk. A laboratóri-
umi vizsgálatokról vagy a képalkotó eljárások 
indikációiról, illetve egy szülőknek hasznos 
mobiltelefonos applikációról terveink szerint 
a következő Hírvivőben adunk tájékoztatást. 

Cserháti Endre professzor (SE I. sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinika) allergiavizsgálatról 
szóló előadásában felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Prick-tesztnél a pozitív bőrpróba nem 
azt jelenti, hogy az adott betegnél az adott 
allergén okozza a tüneteket, hanem csak azt, 
hogy a betegnek van az adott antigénnel 
szemben ellenanyaga. Ha egy bőrpróba pél-
dául pozitivitást jelez a parlagfűvel szemben, 
akkor annak klinikai jelentősége csak akkor 
van, ha parlagfűszezonban meg is jelennek 
a légúti tünetek. 

A teszt során hisztamint használunk po-
zitív kontrollnak és az allergének extrahá-
lására használt oldat a negatív kontroll.  
A negatív kontroll helyén egyáltalán nem 
alakulhat ki papula. Pozitív a próba, ha visz-
kető csalánkiütés vagy papula keletkezik, 
amelyet erythema vesz körül. A reakció 
általában a beadás után15 perccel éri el a 
maximumát. A pozitív reakció alsó határa 
egy 3 mm-es urticaria. A reakciónak leg-
alább a hisztaminra adott válasz felét el kell 
érnie ahhoz, hogy jelentősnek tartsuk. A vér 
 össz-IgE-szint meghatározása nem érzé-
keny módszer, az allergént nem azonosítja, 
a normál szint nem zárja ki az allergia fenn-
állását, viszont a magas szint atopiás alkatot 
sejtet.

A légzésfunkciós vizsgálatoknál a 80% 
alatti érték kóros, a béta-mimetikumnak mi-

nimum 12%-os javulást kell eredményeznie. 
Ha a kilégzési csúcsáramlásmérő napi 12%-
os ingadozást jelez, az az asztma változé-
konyságára utal. Jól használható a beteg 
otthonában is, de kooperáló gyereket igé-
nyel. Oszcillometriás méréskor a készülék az 
általa létrehozott légúti nyomásváltozások-
ból határozza meg a légzésfunkciót, nem 
igényel nagyon aktív együttműködést, ezért 
kisebb gyerekeknél is használható. A légzés-
funkciós vizsgálatokat évente egyszer álta-
lában elég elvégezni. A fizikai terhelésre 
bekövetkező változások futópadon jól mér-
hetők, panasznaplóval a tünetek jól követ-
hetők. Az asztma gyakran társul atópiás 
dermatitisszel, allergiával, szénanáthával, az 
elhízás a panaszokat súlyosbítja. A terápia 
bázisa a rövid hatású béta2-agonista, ezt 
egészítheti ki az inhalációs szteroid, ami he-
lyettesíthető vagy kombinálható egy leuko-
trien-antagonistával.

Két nap alatt 224 orvos vett részt a Magyar 
Gyermekmentő Alapítvány Gesztes Éva és 

Kassai Tamás főorvosok vezetésével, avatott 
szakápolók bevonásával tartott reszuszcitá-
ciós képzésén. Jöttek volna többen is, de 
már nem kerültek sorra. A csecsemőmére-
tűtől nagygyermek-méretű próbababákon 
modellált, számítógépekkel kontrollált, alap-
szintű BLS (Basic Life Support) képzésen 
nyolc kivétellel mindenki 75% felett teljesí-
tett, öten 99%-os eredményességet értek el. 
Köszönete jeleként a HGYE 230 ezer forintos 
támogatással járult hozzá a MGYA technikai 
fejlesztéséhez: egy számítógépes visszajel-
zéssel is rendelkező oktató fantom megvé-
teléhez.

Krivácsy Péter, az I. sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinika Sürgősségi Ambulanciájának 
vezetője, kapcsolódó előadásában hívta fel 

a figyelmet arra, hogy egy kritikus állapot 
korai felismerésével és gyorsan megkezdett 
kezelésével elkerülhető a gyermekeknél 
gyorsan létrejövő, könnyen irreverzíbilis vál-
tozáshoz vezető hypokalaemia és életveszé-
lyes acidosis. A korábbi években alkalmazott 
erős posztreszuszcitációs hypothermia he-
lyett ma már csak enyhébb hűtést ajánlanak. 
Szólt az előadó arról is, hogy miután szeren-
csére rendkívül ritkán van szükség életmen-
tésre, egy alapellátó gyermekorvos „sem 
fejben, sem kézben” nem rendelkezhet meg-
felelő reszuszcitációs rutinnal. Az elemi te-
endőket azonban nekünk, de az assziszten-
ciának is minimum évente gyakorolnunk 
kell. Újraélesztésnél 5 iniciális befúvás után 
15 mellkasi kompresszió majd 2 befúvás (ha 
egyedül vagyunk, a 30/2-es arány) a korsze-
rű szekvencia. Csecsemőt orrba-szájba, na-
gyobb gyereket csak szájba lélegeztetünk, 
ha lehet, maszkkal, ballonnal. A szájból orrba 
lélegeztetés idejétmúlt eljárás. Sikertelen-
séghez vezet a felületes mellkaskompresszió 
vagy a masszázs/befújás közötti váltás las-
súsága. A kompressziót végzők között két-
percenkénti váltás ajánlott. Gondoljunk a 
félautomata defibrillátor alkalmazására is-
mert vitiumos gyermek hirtelen összeesése-
kor. Nagyobb gyermeknél ugyanúgy kell az 
elektródákat felhelyezni, mint felnőtteknél, 
kisebb gyermekeknél előre és hátra. A víz-
befúltaknál sem különbözik az előzőektől 
az újraélesztési mód, anaphylaxiánál a gyor-
san adott adrenalin életmentő. Krivácsy dok-
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tor újra és újra hangsúlyozta: a feladatle-
osz táson és a betegút megfelelő szervezé-
sén múlhatnak életek, kulcsszerephez jut 
ilyenkor a mentők diszpécserszolgálata.  
A hypoxia és hypovolaemia rendezése már 
az emelt szintű újraélesztés része.

Mészner Zsófia igazgató asszony (NEFI)  
a pneumococcus elleni oltási programok 
eredményeit tekintette át. Az Egyesült Ki-
rályságban a 13 komponensű vakcina alkal-
mazásával 90%-kal csökkent az invazív pne-
umococcus-megbetegedések (IPD) száma, 
miközben minimális emelkedés tapasztal-
ható a vakcinában nem szereplő szerocso-
portok által okozott invazív megbetegedé-
sek előfordulási gyakoriságában. A 65 év 
felettieknél a korábbiak egyharmadára esett 
vissza a vakcinatörzsek által okozott IPD. Ha 
nálunk is volna a kórházi kezelést igénylő 
pneumoniákra vonatkozó korspecifikus 
adatgyűjtés, nálunk is detektálható volna, 

hogy adott korcsoportban mennyivel csök-
kent a vakcináció eredményeként ezek gya-
korisága. Jól látható, hogy az otitisek száma 
a bölcsődés és óvodás korosztályban egya-
ránt jelentősen redukálódott. Izraeli felmé-
rés szerint az otitisek száma ott 77%-kal 
csökkent, amióta a nemzeti oltási rendbe 
beillesztették a pneumococcus elleni vakci-
nát. A 13 komponensű védőoltás beiktatá-
sával az Egyesült Ki rályságban megfelező-
dött az otitis media incidenciája. Járulékos 
haszon, hogy az antibiotikum-igény csökke-
nésével, az anti biotikum-rezisztencia kiala-
kulásának veszélye is mérséklődik. A világ-
szerte legtöbb problémát okozó 19A szero-
típus nasopharyngealis hordozása a 18 éven 
aluliak körében Ázsiában, Tajvanon is látvá-
nyosan csökkent. Nálunk az elmúlt 3 évben 
az 5 év alattiak körében mindössze 15 IPD 
fordult elő. Amennyiben az oltási program 
– mondjuk gazdasági tényezők miatt – 
megszakad, a pneumóniák száma újra meg-
emelkedik, ahogy ezt egy spanyol tarto-
mány adatai bizonyítják.

Stummer János, a győri Petz Aladár 
Megyei Oktatókórház szülész-nőgyógyász 
főorvosa a fiatalkori fogamzásgátlásról tar-
tott előadást. Elmondta, hogy míg a 14 
évesek körében még „csak” 10% a szexuális 
aktivitás, addig az ezt követő években az 
arány exponenciális növekedésével 19 éves 
korra eléri a 90%-ot. A 16-17 évesek 50%-a 
védekezésként óvszert használ, a többiek 
a megszakításos védekezésben bíznak, 
vagy a naptárban. Nem csoda ezért, ha 
körükben a nem kívánt terhesség draszti-
kusan emelkedik. Bár az elmúlt 60 év alatt 
210 ezerről 33 ezerre esett a terhességmeg-
szakítások száma, ebből a 20 év alattiak 
10%-os ré szesedése (3000!) szemernyit sem 
csökken.

Fogamzásgátlóként tudnunk kell az ese-
mény után 72, illetve 120 órán belül ható 
tablettáról, a méhen belüli spirálról, az injek-
ciós, 3 hónapra elgendő depo-készítmé-
nyekről, de ezek egyike sem javasolható 

igazán tinédzserek számára. A fogamzásgát-
ló tabletták thromboembóliás szövődmé-
nyének magas a kockázata. Ha figyelembe 
vesszük a tinédzserek életmódját, szokásait, 
compliance-át, a hatékonyságot, a mellék-
hatásprofilt vagy az alkalmazott szer (mellék)
hatását a szexuális élményre, ma tinik szá-
mára a 10 éve forgalomban lévő hüvelygyű-
rű (Nuv*ring) az optimális módszer. Havon-
ta egyszer kell felhelyezni, és alacsony hor-
monszintje tartós vérszintet biztosítva 
hatékony ovulációgátlást eredményez.

KáDár Ferenc
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Brexit és a brit egészségügy 
A Medscape 2016. június 27-i kiadásában 
hosszabb cikk taglalja, hogy milyen hatással 
lehet a brit egészségügyre az Egyesült Ki-
rályság kilépése az EU-ból. A cikk szerzői 
szerint a hatás széles körű, több nem egész-
ségügyi iparágat is érinthet, nem beszélve 
az egészségügyben dolgozókról, betegekről, 
kutatókról, a gyógyszeriparról, a közegész-
ségügyről, sőt okozhatja járványok megje-
lenésének lehetőségét is. Az utóbbi hetek-
ben számos cikk jelent meg a Nature-tól a 
Lanceten keresztül a British Medical Journal-
ig, amelyek egybehangzóan a maradás mel-
lett érveltek. A megkérdezett 2000 tudós 
közül például 83% volt a bent maradás párt-
ján, és csak 12% a kilépés mellett.

A Brexitet pártoló politikusok azzal kam-
pányoltak, hogy az UK heti 350 millió fontot 
utal át Brüsszelnek, amely összeget kilépés 
esetén az egészségügyre költenének. Már a 
szavazás másnapján kiderült azonban, hogy 
ezt az ígéretet visszavonják, ráadásul az ál-
lítás nem is volt igaz, csak heti 161 millió 
font kerül átutalásra az EU-ba. A brit utalások 
az összes nemzeti kiadás elenyésző részét, 
1%-át teszik ki. Úgy tűnik, hogy a valószínű-
leg bekövetkező gazdasági recesszió nem 
növeli, hanem csökkenti az egészségügyre 
fordítható kiadásokat, számítások szerint 
fejenként és évente 135 fonttal, ami összes-
ségében jelentősen megterheli a National 
Health Service-t (NHS).

KövEtKEzMényEK

Orvosok, ápolók, betegek
Az NHS zavartalan működése nagyban függ 
az EU más országaiból érkező egészségügyi 
dolgozók számától. Az összes orvos 11%-a, 
vagyis 30 000 orvos egy másik EU-ország-
ban végzett. Ha a Brexit nem is jelenti mind-
járt azt, hogy mindenkit hazaküldenek, a 
jövőben az EU-munkavállalók szabad moz-
gását – ami a jelenlegi gyakorlat – korlátoz-
ni fogják. Ennek természetesen hatása lesz 
a betegellátásra. A munkavállalók attól is 
félnek, hogy a munkakörülmények ismét 
nehezedni fognak, hiszen az EU nagyon 
szigorúan megköveteli az orvosok számára 
a 48 órás munkahetet, ami nem mindig volt 
így az UK-ban.

Közegészségügy
Amennyiben az UK kilép az EU-ból, nem 
vehet részt a pl. a járványok megakadályo-
zását célzó európai intézkedések kidolgozá-
sában, csak megfigyelő lehet, vagy esetleg 
saját szabályokat kell alkotnia. 

Kutatás és egyetemek
A kutatók attól félnek, hogy a Brexittel meg-
nehezedik számukra az EU-n belüli kutatási 
kollaboráció. A nehézkes és hosszadalmas 
adminisztráció miatt – amit az USA-ból vagy 
Kanadából érkezők már kipróbálhattak – 
megnehezedik az EU-ból érkező tudósok 
munkavállalása az UK-ban. A brit kutatások 
62%-a nemzetközi kollaborációban zajlik. Az 
internacionális kutatások eredményeinek 
jelentősége sokkal nagyobb, mint a csak 
egy országban zajlóké. A klinikai vizsgála-
tokban résztvevők toborzása is eredménye-
sebb, ha 500 milliós populációból lehet 
választani, mint ha csak Angliában kell a 
résztvevőket keresni. Különösen az onkoló-
giában várható a kollaborációs vizsgálatok-
ban való részvétel csökkenése, elsősorban 
a finanszírozás nehézségei miatt. A kutatók 
attól tartanak, hogy az állami és a gyógy-
szergyárak által kezdeményezett vizsgálatok 
finanszírozása leáll arra az időre, amíg az 
EU-ból való kilépésről szóló tárgyalások be 
nem fejeződnek.

A brit egyetemeken tanulók közül kb. 
125 000 diák érkezik az EU más államaiból. 
A kilépés után ők már nem folyamodhatnak 
brit állami ösztöndíjért, ha az UK-ban akar-
nak tanulni, ki kell fizetniük a magas tandí-
jakat.  

Az UK eddig igen eredményesen vett 
részt a különböző EU-s kutatási pályázato-
kon. Jó példa erre a Horizon alap, amely 

2014 és 2020 között 80 milliárd eurót bizto-
sított kutatásra. Ennek az összegnek 16%-a 
az UK-ba került, így az ország a második 
helyen áll az eredményességben. A kilépés-
sel ezek a források megszűnnek, és az or-
szágnak nem lesz befolyása arra sem, hogy 
milyen új EU-s programok indulnak. 

Gyógyszeripar
A nagy gyógyszeripari cégek mind a kilé-
pés ellen buzdítottak. A brit vállalatoknak 
szüksége van az EU-tagságra, amely meg-
könnyíti az országokon átívelő kooperációt 
és kutatást. A kilépés meggátolja a hozzá-
férést az EU belső piacához, és megszűnik 
az egységes jogi és szabályozási környezet. 
A Brexit miatt az EMA (European Medicine 
Association), ami az amerikai FDA (US Food 
and Drug Administration) európai párja, 
valószínűleg elhagyja londoni székhelyét. 
Az EMA távozása után csökkeni fog a brit 
befolyás erre a fontos szervezetre. Ha UK 
nem léphet be szabadon az EU belső pia-
cára, ez hatalmas csapás lesz a gyógyszer-
iparra, különösen a biotechnológiai cégek-
re, amelyek jelenleg az EU piacának 27%-át 
birtokolják.

nacionalizMus

A Brexit pártolói engem azokra, a védőol-
tásokat ellenzőkre emlékeztetnek, akik már 
elfelejtették a kanyaró, mumpsz vagy rube-
ola okozta szörnyűségeket, és csak a vakci-
nák állítólagos mellékhatásaival foglalkoz-
nak – írja a BMJ főszerkesztője. Ugyanígy a 
Brexit mellett érvelők elfelejtették – folytat-
ja, hogy milyen óriási károkat okozott már  
a nacionalizmus Európában. Két világ-
háború után és az újraéledő nacionalizmus 
megjelenése miatt olyan országokban, 
mint Lengyelország, Magyarország, Ausztria 
és mások, az Egyesült Királyság távozása 
Európából más országok számára is köve-
tendő példa lehet. A Brexit ellenzői egyet-
értenek abban, hogy Európa nem tökéletes, 
és reformokra van szükség, elsősorban az 
intézmények demokratizálására, de rész-
vétel az EU megreformálásában még min-
dig jobb opció, mint az izoláció egy szi-
geten. 
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Focimánia 
Amikor a magyar futballválogatott 44 év 
szünet után a norvégok elleni pótselejtezőt 
megnyerve kijutott az Európa-bajnokságra, 
hirtelen támadt ötlettől vezérelve barátom-
mal együtt elhatároztuk, kimegyünk Fran-
ciaországba, hogy a helyszínen szurkolhas-
sunk. Hazai meccsre az utóbbi évtizedekben 
már nem nagyon jártunk, most viszont ki-
fejezett indíttatást éreztünk, hogy a csapat 
legalább egy Európa-bajnoki mérkőzésén 
ott legyünk. Hisz egy ilyen „világ-buli” ünnep 
a futballban! 

A kiruccanás kalandosabb eseménynek 
ígérkezett, mint egy párnapos külföldi út, 
vagy egy sima meccs, ennek – az idő köze-
ledtével több jele is mutatkozott. A jegy 
megvásárlása és az utazás megszervezése 
nem jelentett különösebb gondot, bár a 
jegyigénylés és a jegyek kézhezvétele között 
hónapok teltek el. Végül is az UEFA kisorsol-
ta, hogy hova ülhetünk, a kint élő rokonok 
pedig segítettek a Franciaországon belüli 
utazás és szállás megszervezésében. 

Két dolog töltött el némi szorongással: 
az egyik a terrortámadások miatt időközben 
meghosszabbított rendkívüli állapot, a má-
sik, a külföldön ilyen hatalmas létszámban 
először „fellépő” magyar szurkolótábor visel-
kedésének kockázatai. A terrorfenyegetett-
ség miatti szükségállapottal kapcsolatban 
barátaink, ismerőseink jó előre hasznos ta-
nácsokkal láttak el bennünket, ilyenekkel 
például, hogy: „kerüljük a tömeget”, meg 
hogy „tartsuk távol magunkat a hátizsákos 
emberektől”. 

A fokozott biztonsági intézkedések első 
jeleit már a brüsszeli repülőtéren észleltük: 
állig felfegyverzett katonák őrizték a kijára-
tokat, de a nagyobb csarnokokban is figye-
lő pozíciókat foglaltak el. Külön figyelni 
kellett arra, hogy a csomagunktól egy pilla-
natra se távolodjunk el, mert egy elhagyott 
cucc azonnal szemet szúr a biztonságiaknak, 
és azt szinte azonnal „kezelésbe veszik”. Ezek 
a katonák egyébként szép szál, két méter 
körüli legények, tekintélyt parancsoló külső-
vel és arckifejezéssel. Bár látványuk kicsit 
marconás volt, azért mégis biztonságot su-
gároztak, érezhettük, hogy vigyáznak ránk. 
Viselkedésük egyáltalán nem volt zavaró, sőt 
többször láttuk, hogy az útbaigazításért hoz-
zájuk forduló szurkolókat milyen készsége-
sen, barátságosan tájékoztatták. Első tekin-
tetük azonban mindig a csomagunkra ve-
tődött. 

A másik, ami miatt szorítottunk, hogy 
méltóságteljes, és balhémentes maradjon a 

magyar tábor szurkolása. Senkinek nem hi-
ányzott egy olyan randalírozás, mint amit az 
orosz és az angol szurkolók hoztak össze 
rögtön az elején, ez lejáratta volna az egész 
magyar tábort. Mi a néhány napos kintlétünk 
alatt szerencsére semmiféle rendbontást 
nem tapasztaltunk, az idő múlásával egyre 
kevésbé gondoltunk terrorveszélyre vagy a 
futballhuliganizmus lehetőségére.

A magyar–portugál meccs megtekintése 
előtti napon a belga–francia határ közelében 

lévő Lens városban rendezett cseh–török 
mérkőzésre is szereztünk jegyet. Már az 
megnyugtató volt számunkra, hogy az 
egyébként nagyszámú és vehemensnek is-
mert török szurkolók részéről sem tapasztal-
tunk semmiféle agresszivitást. Sem a stadi-
onon kívül, sem a mérkőzés során. A belép-
tető kapunál azt, hogy motozás következik, 
szinte engedélyt kérő mosollyal előre beje-
lentették. A végigtapogatás és a hátizsák 
ellenőrzése nyomán a tenyérnyi bakelitfocit, 
ami csak egy egyszerű esőkabátot rejtett, 
elvették, nem azért, mert bombának vélték, 
hanem mert bedobható tárgynak ítélték. 
Aztán jó szurkolást kívántak, és mehettünk. 
Ezen a mérkőzésen elsősorban a török szur-
kolók jóvoltából kaptunk ízelítőt abból, hogy 
milyen hangulatot teremt az, ha sok ember 
egy akarattal, egy lélekkel, kulturáltan lelke-
sedve szurkol a csapatának. Egy-egy petárda 
füstfelhőjén kívül semmi más balhé nem 
volt, ezt a fegyelmezetlenséget is pillanatok 
alatt és feltűnés nélkül elhárították a rendre 
felügyelők. A nézőtér és a pálya között őr-
ködő biztonságiak mellett, 4-5 főből álló, a 

nézőtéren állandóan mozgó csapatok is 
folyamatosan ellenőrizték a rendet. 

E bemelegítő mérkőzés után nagy vára-
kozással készültünk a másnapi, fő attrak-
cióra, a magyar csapat lyoni fellépésére.  
A dél- franciaországi helyszínre TGV expresz-
szel jutottunk, ami már önmagában élmény 
volt. A 300 kilométeres sebességgel szágul-
dó szerelvénnyel tényleg zökkenőmentes 
volt az utunk, semmiféle zakatolást, katto-
gást nem lehetett érezni. Mintha repülőn 

ültünk volna, gyorsan, szűk három óra alatt 
tettük meg a több mint hatszáz kilométeres 
utat. 

Lyonban már az állomáson sok, zászlóba, 
a magyar válogatott mezébe öltözött szur-
kolóval találkoztunk, és gyakran fel-felhang-
zott a „ria- ria-Hungária” buzdítás is. A félmil-
liós lakosságú város nevezetességeinek 
megtekintésére a nem egészen 24 órás ott-
tartózkodásunk alatt természetesen nem 
volt lehetőség. A városnézés mindössze egy 
kellemes korzózásból állt a tájvédelmi szem-
pontok alapján kialakított, sok zöld területtel 
tarkított, és az autóforgalomtól megkímélt 
rhone-parton. Az este hat órakor kezdődő 
mérkőzésre való kijutás csak előzetesen je-
lentett problémát számunkra, az újonnan 
épített stadion ugyanis több kilométernyi 
távolságban van a központtól. Nem tudtuk, 
hogyan, milyen járművel tudunk majd a 
nagy tömegben, időben kijutni a meccs 
kezdetére. Félelmünk azonban indokolatlan-
nak bizonyult, mert metróval és külön a 
mérkőzésre indított villamossal könnyedén, 
különösebb tülekedés nélkül, kulturált kö-
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rülmények között el lehetett jutni a stadion 
közelébe, ahonnan már fokozódó hangulat-
ban araszoltak a magyar és portugál szur-
kolók vegyesen, de a legnagyobb békesség-
ben a bejárat felé. A hosszú sorokban vonu-
ló zászlóerdő közepén fotót készítettünk 
egymásról. A fényképezőgép elkattintása 
előtti pillanatban egyszerre váratlanul há-
tulról egy kezet éreztem a vállamon, így egy 
portugál színekbe öltözött portugál drukker 
is rákerült a fotónkra. 

Terelőkorlátok csak közvetlenül a belép-
tető kapuk előtt igazítottak bennünket so-
rokba. rövid motozás ezúttal is, és már bent 

is voltunk. Ezúttal a tokjától előzetesen meg-
szabadított esőkabát sem okozott problé-
mát. A lelátóhoz közeledve kiderült, hogy 
körülbelül 3:1 az arány a magyar és a portu-
gál szurkolótábor létszáma között. Ezt a 
meccset tehát megnyertük. A mérkőzés előtt 
levezényelt, zajmérővel bemért hangpróba 
is igazolta a magyar tábor fölényét. A néző-
téren jó helyünk volt, bár a nap végig a sze-
münkbe sütött. Emiatt, és a lobogó zászlók 
miatt néha nem minden, pályán történt 
eseményt láttunk jól, de a soha nem tapasz-
talt nézőtéri hangulat mindenért kárpótolt. 
A meccs eredménye ismert: dön tetlent ját-

szottunk egy igazán látványos, gólban gaz-
dag mérkőzésen és csoport győztesként to-
vábbjutottunk a következő fordulóba.

Eddig tartott focikalandozásunk, a követ-
kező, a belgák elleni meccs eredményéről 
már itthon a televízióból értesültünk…

Mi marad meg bennem az egész Európa-
bajnoki kalandból? Egyrészt, hogy „kell egy 
csapat”, és ez most megvolt! Még ha nem 
is világverő, de tisztességesen helytálló, erőn 
felül teljesítő csapat volt a miénk! Volt, mert 
ha egy jó szakember hozzáértő stábjával 
precízen felkészít, egységbe kovácsol és 
motivál egy csapatot, akkor a siker nem ma-
radhat el. A professzionalizmus mindig cso-
dálattal tölt el. Nemcsak a sport, nemcsak  
a futball, hanem az élet minden területén 
„kell egy csapat”, aminek egységéért persze 
mindennap tenni, küzdeni kell.

A másik örökre emlékezetes élmény túl-
ér a futballon. Két hétre egy egész országot, 
egy egész nemzetet, minden különböző-
ségre való tekintet nélkül egységbe ková-
csolt a kirobbanó, szinte mindenkit hatal-
mába kerítő öröm és lelkesedés.

És van egy harmadik élményem is: az EB-
nek köszönhetem, hogy két hétre a felesé-
gem is abbahagyta a mindig meccsnézésre 
időzített porszívózást. Sőt: „szakszerű” érté-
kelésbe kezdett a tévé előtt arról, hogy a 
ronaldo ezt vagy azt miért így, és miért 
nem úgy csinálta. 

Nem hiába mondom évtizedek óta: a 
foci a világ egyik legnagyszerűbb dolga!

KálMán MiHály

gyermekorvos és focirajongó

Megjelent dr. Lénárd Béla ceglédi házi  
gyermekorvos második jazzlemeze 

A saját kompozíciók neves zenészek 
(László Attila gitár, Kármán Sándor dob,  
Fülöp Attila klarinét, dr. Zonda Igor gitár,  
Perneczky Gábor tuba, és dr. Lénárd Béla zongora  
és basszusgitár) közreműködésével készültek.  
A CD producere Sárik Péter.

„Nagyon kellemes, igényes, jól kimunkált album”  
(Horváth László zenekritikus)

Megrendelhető: drlenardbela@gmail.com

My World – A barátság szívritmusai 
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Csecsemő- és kisdedkori 
funkcionális kórképek tápszeres kezelése

Dr. lásztity natália  
gasztroenterológiai és nephrológiai osztály, heim pál gyermekkórház, budapest

A csecsemő- és kisdedkorosztályt gyakran érintik az úgynevezett 
funkcionális gastrointestinalis kórképek.  Ezek felismerése jellegze-
tes klinikai tünetegyüttesen alapszik, a diagnosztizálás nemzetkö-
zi kritériumrendszerét róma III kritériumoknak nevezték el. Egy 
spanyol házi gyermekorvosok körében végzett felmérésben 3487 
csecsemőt vizsgáltak, az esetek 27,8%-ában észlelték a fenti kórké-
peket, 33%-ban csecsemőkori kólika, 28%-ban funkcionális obsti-
patio, míg 22%-ban regurgitatio, gastrooesophagealis reflux jelent-
kezett. 

A leggyakoribb, idetartozó kórkép a csecsemőkori paroxysmu-
sokban fellépő hasi fájdalom. Az epizódok normális fejlődésű fiatal 
csecsemőnél napi minimum 3 óráig tartanak, legalább heti 3 alka-
lommal jelentkeznek. Kólika hátterében a bélrendszer éretlenségét, 
fokozott bélmozgást, a bélrendszer csökkent enzimtermelését, lak-
tázaktivitását és epeszekrécióját, a testsúlyhoz viszonyított jelentős 
mennyiségű anyatej vagy tápszer bevitelét feltételezzük.  A fiatal 
csecsemők gastrooesophagealis refluxa regurgitatióban nyilvánul 
meg. A 3–6 hónapos korosztály akár 40%-ánál is napjában legalább 
egyszer előfordul, későbbiekben gyakorisága csökken, majd 1 éves 
korra általában megszűnik. A fent említett funkcionális gastrointes-
tinalis tünetegyüttesek esetén megfigyelték, hogy a székletben 
csökkent a Lactobacillusok és Bifidobaktériumok aránya. A megvál-
tozott bélflóra kedvezőtlenül befolyásolja a bél motoros funkcióját, 
ami ugyancsak hasfájáshoz vezethet. A funkcionális székrekedés 
hátterében is fontos patogenetikai történés a jellegzetes anyatejes 
csecsemőkori bélflóra megváltozása. Feltételezhető, hogy az opti-
mális bélflóra helyreállításával csökkenthetők vagy megszüntethe-
tők a csecsemő- és kisdedkori funkcionális gastrointestinalis tünet-
együttesek.

Megfelelő tápszerösszetevők megválasztásával könnyen befo-
lyásolhatók a fenti gastrointestinalis tünetek. Az anyatejben meg-
található oligoszacharidoknak központi szerepe van a megfelelő 
bélflóra kialakításában. A tápszerek adott mennyiségű hosszú szén-
láncú fructooligoszacharid és rövid szénláncú galactooligoszacharid 
keverékkel történő dúsítása a mesterségesen táplált csecsemőknél 
az anyatejes csecsemőkhöz hasonló bifido- és lactobaccilusokban 
gazdag bélflóra alakít ki. A prebiotikus rostoknak köszönhetően 
szignifikánsan csökken a csecsemők székletének pH-ja, a széklet 
lágyabbá válik, ritkábban fordul elő székrekedés.  Az anyatej lipid-
jeiben a palimitinsav a glicerin középső, béta pozíciójában lévő 
hidroxilcsoportjával alkot észter kötést. Ezt a kötést a lipáz nem 
bontja. Míg a hagyományos tápszerekben a palmitinsav a szélső, 
alfa-helyzetű  hidroxil csoporthoz kapcsolódik és azt a lipáz bonta-
ni tudja, a felszabaduló palmitát nem tud felszívódni, belőle a bél-
lumenben oldhatatlan Ca-szappan képződik, ami kemény széklet 
kialakulását segíti elő, rontja a kalcium felszívódását, csontosodást. 
A gyomorürülést és emésztést elősegíti az is, ha a tápszer részlege-
sen hidrolizált savófehérjét tartalmaz. Ugyancsak előnyös a csök-
kentett laktóztartalom, hiszen a csecsemőkori kólika hátterében 
gyakran a relatív laktázhiány játszik szerepet.

Savino és mtsai egyértelműen bizonyították, hogy a prebiotikus 
rostkeveréket, béta-palmitátot és részlegesen hidrolizát savófehérjét 
tartalmazó csökkentett laktóztartalmú tápszerek alkalmazása szig-
nifikánsan csökkentette a minor gastrointestinalis tünetek (hasfájás, 
regurgitatio, székrekedés) előfordulását. Ugyancsak igazolódott 
kettős vak, randomizált klinikai vizsgálatban hogy a magas béta-
palmitát-tartalmú tápszerrel táplált csecsemőknél szignifikánsan 
csökkent a hasi fájdalmat jelző sírások tartama és gyakorisága.

Törzskarton
Minden felnőtt és gyermek egészségi állapotáról átfogó és naprakész információval rendelkezhet az egészségügyi kormányzat 
2019 végére, ha megvalósul a mostani terv a törzskartonok megújításáról. Papp Magor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az 
eltérő szoftverek miatt a háziorvosi rendelőkben eltérő alapadatokat rögzítenek a praxishoz tartozókról. Amennyiben az új ada-
tok egy egységesített informatikai rendszerben kerülnek feltöltésre, összehasonlítható, naprakész és elemzésekre alkalmas adat-
bázishoz jutunk. Felmerülnek ugyan adatvédelmi aggályok, de ha a jelenleg még közigazgatási egyeztetés alatt álló javaslatot 
elfogadják, a munkával három év alatt kell végezni.
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Az orális rehidráló folyadékkal  
a kórházba kerülés esélye csökkenthető

Dr. péK taMás 
infektológus szakorvos, szent lászló Kórház – gyermekinfektológia

A fertőzéses eredetű hasmenés az egyik leggyakoribb gyer-
mekkori kórképek közé tartozik. Számítások szerint 0,5-2 epi-
zód/év megbetegedés várható az egészséges gyermekek körében 
a fejlett országokban. Magyarországon a tisztázott etiológiájú has-
menések közül a leggyakoribb a Campylobacteriosis, 2014-ben 
8490 esetet jelentettek. A második helyen a rotavírus szerepelt 
6964 esettel, amelyet a Salmonella követett 5523 megbetegedés-
sel. Figyelemfelkeltő, hogy egy 2012-es vizsgálat szerint Magyaror-
szágon csak a 0 és 5 év közötti korcsoportban nagyjából 40 000 
rotavírus okozta megbetegedéssel lehet számolni évente. Leggyak-
rabban – évente nagyjából 20-40 000 esetben – nem jutunk kór-
okozóhoz, de tekintve a kórlefolyást, sok esetben ez nem is szüksé-
ges, hiszen az esetek zömében a betegség spontán gyógyul. Ugyan-
akkor időnként szükségessé válhat kórházi kezelés, valamint kóroki 
kezelés, még korábban egészséges gyermekek körében is. Specifi-
kus megelőzés jelenleg a rotavírussal szemben érhető el. 

A legfontosabb annak a felmérése, hogy a gyermek igényel-e 
kórházi ellátást. Általánosságban elmondható, hogy kórházi keze-
lés feltétlenül indokolt, amennyiben súlyos kiszáradással (a testtö-
meg > 9%-ának elvesztésével), kóros neurológiai tünetekkel (gör-
csök, aluszékonyság, letargia), nem csillapítható hányással, szájon 
keresztüli folyadékpótlás sikertelenségével, esetlegesen sebészeti 
beavatkozás szükségességével szövődik a betegség. Hospitalizáció 
szükséges minden további olyan esetben, amikor a gyermek ott-
honi kezelése, rendszeres ellenőrzése bármilyen okból nem meg-
oldott. 

Általánosságban elmondható, hogy minden esetben a legfon-
tosabb a folyadék- és ionpótlás. Otthoni körülmények között 
a szájon keresztüli folyadékpótlásra az ESPGHAN (European Society 

for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) 2014 
ajánlása a hypoosmolaris (50-60 mmol/l Na) ORS-eket (oral 
rehydration solutions) ajánlja elsődlegesen, amelyek hatéko-
nyabbnak bizonyultak a normooslmolaris oldatoknál. (1. táblázat) 
Számos vizsgálat zajlik jelenleg is a hatékonyság jobbá tételére cink, 
prebiotikumok, isoleucin, különböző cukorpolimerek vagy méz hoz-
záadásával. Bár vannak biztató kísérletek, igazi áttörés még nem 
jelent meg. Fontos a normál étrend megtartása, a mielőbbi ente-
ralis táplálás megkezdése. rutinszerű laktózmentes étrend beveze-
tése átmenetileg sem javasolt. Szintén nem javasolt semmilyen 
diéta tartása, így a korábban még ajánlott BrAT diéta (banán, rizs, 
alma, pirítós/toast/) sem.

A szupportív szerek garmadájából csak néhány rendelkezik „evi-
dence-based” hatékonysággal. A hányáscsillapítók közül egyedül az 
ondansetronnak van bizonyított hatása, azonban fokozhatja a has-
menést, 3 éves kor alatt ellenjavallt, valamint elektrolitzavar okán a 
QT-idő megnyúlása következhet be. Ezek alapján rutinszerű alkal-
mazásuk nem javasolt. Motilitásgátlók, mint pl. a loperamid nem 
javasoltak, ezzel szemben az adszorbensek közül a diosmectit, külö-
nösen Lactobacillus GG-vel adása szóba jöhet. A szekréciót gátló 
ható anyagok közül a hazánkban is elérhető racecadotril csökkent-
heti a betegség lefolyását. Prebiotikumok, valamint az abszorbensek 
közül a bizmut, a cholestyramin és az orvosi szén szintén nem ja-
vasoltak.

A probiotikumok ORS-sel történő együtt adása hatéko-
nyan csökkenti a hasmenés tüneteinek időtartamát és inten-
zitását. I/A evidenciával bírnak a probiotikumok közül a L rhamno-
sus GG-t, S boulardii-t, és L reuteri DSM 17938-t tartalmazó készítmé-
nyek. Az esetek zömében 5–7 napos kúra javasolható.

WHO ESPGHAN

Nátrium (mmol/l) 90 60

Kálium (mmol/l) 20 20

Klór (mmol/l) 80 60

Bikarbonát (mmol/l) 30 –

Citrát (mmol/l) – 10

Cukor (gramm/l) 111 90

Ozmolalitás (mOsm/kg) 331 200–250

1. táblázat: Az orális rehidrációs oldatok WHO/ESPGHAN által javasolt összetevői
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rovataÚjdonságok a Medscape-ről

Nem tanácsolt a nasalis influenza-
vakcina  
(ACIP Nixes Nasal Spray Influenza Vaccine for 
Next Season)

A CDC (Centers for Disease Control and Pre-
vention) immunizációs tanácsadó testülete 
nem tanácsolja az élő attenuált influenza-
vakcina (LAIV ; FluMist Quadrivalent, Med-
dimmun) használatát az Egyesült Államok-
ban a 2016/2017-es influenzaszezonban.  
A CDC minden 6 hónaposnál idősebb lakos 
számára javasolja az influenza elleni vakci-
nációt.  A LAIV, amely az egyetlen nasalis, 
spray kiszerelésű influenza elleni vakcina, 
nem bizonyult hatásosnak, helyette vagy az 
inaktivált vakcinát (IIV) vagy a rekombináns 
vakcina használatát javasoltják. A LAIV haté-
konysága a 2–17 éves korosztályban csak 
3%-os volt, szemben az IIV 63%-os haté-
konyságával.

A legjobb gyermekkórházak rangsora 
az Egyesült Államokban 
(Top-Rated Pediatric Hospitals in the US)

Az US News minden évben rangsorolja a 
legjobb 10 gyermekkórházat az Egyesült 
Államokban. Ehhez a következő specialitá-
sokat veszi szemügyre: onkológia, kardioló-
gia és szívsebészet, diabetes és endokrino-
lógia, gasztroenterológia, neonatológia, 
nefrológia, neurológia és idegsebészet, or-
topédia, pulmonológia és urológia. 

2016-ban a Boston Children's Hospital 
bizonyult a legjobb gyermekkórháznak, a 10 
specialitás közül 8-ban az első helyen vég-
zett. 

A kórházak sorrendje a következő:
 2. Children's Hospital of Philadelphia
 3.  Cincinnati Children's Hospital Medical 

Center
 4.  Texas Children's Hospital, Houston
 5. Seattle Children's Hospital
 6.  Ann and robert H. Lurie Children's 

Hospital of Chicago
 8.  Children's Hospital of Pittsburgh of 

UPMC
 9.  Children's Hospital Colorado, Aurora
10.  Lucile Packard Children's Hospital at 

Stanford, Palo Alto, CA

Az AAP górcső alá veszi a gyermek-
kori ólommérgezést (AAP Statement 
Targets Lead Toxicity in Childhood)

A Pediatrics-ban megjelent közlemény sze-
rint 2007 és 2012 között a 6 éven aluli ame-
rikai gyerekek 2,6%-ánál, vagyis 535 000 
gyermeknél találtak 5μg/dl feletti ólomszin-
tet. Ez az érték lefordítva azt jelenti, hogy 24 
millió IQ pont veszik el, és minden ötödik 
ADHD emiatt alakul ki. Bár az üzemanyag-
ból, festékekből és a vízvezetékcsövek nagy 
részéből már száműzték az ólmot, még min-
dig nagy arányban fordul elő a régi vízve-
zetékekben, a lakóhelyek körüli porban, 
földben és vízben. Az ólommal szennyezett 
por 40%-ban, a víz 20%-ban felelős a szeny-
nyezésért. A legnagyobb arányban a két 
éven aluliak veszélyeztettek, ez azért komoly 
gond, mert a fokozott ólomterhelés követ-
keztében kialakuló fejlődési és kognitív el-
maradás nem gyógyítható. 

A Zika-vírus megjelenése gyerme-
keknél új egészségügyi intézkedé-
seket igényel. (Zika's Impact on Children 
Will Require New Medical Approach)

Az amerikai kontinensen terjedő Zika-vírus 
több tízezer gyermeknél okozhat neuroló-
giai és pszichiátriai problémákat a következő 
években. Brazília több mint 1 400 mikrokefál 
gyermek születését tulajdonítja a Zika-vírus-
fertőzésnek, ráadásul úgy tűnik, hogy a vírus 
más fejlődési rendellenességeket is okoz. Az 
utóbbi időben Kolumbia és Puerto rico is 
magas fertőzési arányról számol be. Az Egye-
sült Államok tisztiorvosi szolgálata attól tart, 
hogy járványok alakulnak ki, különösen a 
mexikói öböl környékén, ahol most kezdődik 
a moszkitószezon és mert ezeken a helyeken 
nagy zsúfoltságban élnek az emberek. Az 
illetékesek szerint több mint egy millió ter-
hességet fenyeget a Zika-fertőzés. 

Genetikai megbetegedés a Perthes-
kór? Az ikervizsgálatok választ adnak 
(Is Perthes Disease Genetic? A Twin Study 
Has Answers)

A femurfej avascularis necrosisa, a Legg–Per-
thes–Calvé-betegség gyakorisága 6/100 000. 
Kisebb vizsgálatok számos olyan tényezőt 

mutattak ki, amely hajlamosít kialakulására, 
nehéz eldönteni azonban, hogy familiáris 
vagy genetikus tényezők milyen szerepet 
játszanak. A Dán Ikerregiszter adatai alapján 
a szerzők mono- és dizygota ikreknél vizs-
gálták a betegség előfordulását. Az eredmé-
nyek szerint genetikus tényezők nem játsza-
nak jelentős szerepet, de familiáris előfordu-
lás nem ritka. Véleményük szerint a familiáris 
előfordulásban inkább környezeti, mint 
genetikai tényezők játszanak szerepet.

Új irányelv a gyermekek optimális 
alvásidejére (New AASM Guideline on 
Optimal Sleep for Children)

Az American Academy of Sleep Medicine 
(AASM) közzétette ajánlásait a gyermekek 
optimális alvásidejéről. Ezek a következők: 
4–12 hónapos:12–16 óra (több részletben); 
1–2 éves: 11–14 óra (több részletben); 3–5 
éves: 10–13 óra (több részletben); 6–12 
éves: 9–12 óra, 13–18 éves: 8–10 óra.

Amennyiben egy gyermek naponta 
rendszeresen ennyit alszik, bizonyíthatóan 
javul az egészségi állapota, figyelme, visel-
kedése, tanulmányi eredménye, a memóri-
ája, jobb  az emocionális kontroll, az életmi-
nőség, a fizikai és pszichés állapot. A nem 
elegendő alvás kamaszoknál növeli az ön-
gyilkossági kísérletek számát. A javasoltnál 
több alvás viszont káros az egészségre, nő 
a magas vérnyomás, a diabetes, az elhízás 
és mentális problémák esélye. 

Az extrém elhízás a kamaszok között 
az elmúlt 25 év során majdnem 
megháromszorozódott az USA-ban. 
(Extreme Adolescent Obesity in US Almost 
Triples in 25 Years)

A CDC (Centers for Disease Control and Pre-
vention) adatai alapján 25 év alatt megkét-
szereződött– 20,6%-ra emelkedett – a popu-
lációban az extrémen elhízottak aránya.  
A kamaszok között az emelkedés még na-
gyobb: 2,6%-ról 9,1%-ra. Az elhízás különö-
sen a fekete gyerekek (19,5%) és a spanyol 
ajkúak (21,9%) között volt gyakori. A kövér-
ség megjelenése a szülők iskolázottságával 
is összefügg, míg a csak középfokú végzett-
ségűeknél 21%-nak bizonyult, a felsőfokú 
végzettségű szülők esetén 14,1% volt. 
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Kérdések, válaszok

TüdőSZűRÉS – bEUTAlÁS

Segítsetek, légy szí … Tömegesen jönnek diákmunkához tüdőszű-
résre beutalót kérni a 18 év alattiak … semmilyen olyan tevékeny-
sége nincs a ho-nak, ami tüdőszűrést igényelne … ez sztem üzem-
orvosi feladat … tudom, itt a pénz a lényeg … vs. az indikátoromat 
sem rontaná nagyon, de az elv…?

vélemény? kösz S. A.
***

A foglalkozás-egészségügyi célból végzett tüdőszűrés térítésidíj-
köteles, és a vizsgálatot értelemszerűen az üzemegészségügy or-
vosa kéri. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai 
alkalmasság céljából végzett mellkasröntgen térítési díját 1700 Ft-
ban határozza meg.

Dr. Erdélyi István, HGYE jogsegélyszolgálat
 

IGAZOlÁS bAbAÚSZÁSHOZ

Orvosi igazolás kérése a babaúszást szervező szolgáltatók részéről 
felmerülő igény. A babaúszás azonban szülői döntés után igénybe 
vett, az egészségügyi ellátástól teljesen független kényelmi szolgál-
tatás, amelynek igénybevételét semmiféle jogszabály nem köti 
orvosi igazoláshoz. 

Háziorvosi igazolás kiadása nem tartozik az E-alapból – azaz a 
gyerek számára térítésmentesen – igénybe vehető ellátások körébe, 
kivéve, ha az: „g) …társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális jut-
tatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre 
való jogosultság megállapítására irányul.”(1997.évi LXXXIII.Tv 11§).  
A babaúszás egyik említett körbe sem tartozik, ezért nem díjmentes.

Ha orvosi véleményt kérnek arról, hogy a gyermek állapota le-
hetővé teszi-e a babaúszás végzését, az szakvélemény kérése, és 

mint ilyen, jogszabály által meghatározottan térítési díj ellenében 
történik. Kérdés, hogy indokoltnak tartják-e a szülőt újabb költség-
gel terhelni, amennyiben igen, úgy a jelentkezéskor meg kell tör-
ténjen a tájékoztatás arról, hogy nemcsak a szabadidős úszásnak, 
hanem az orvosi igazolásnak vagy szakvéleménynek is van díja. 

A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a „térítési díj ellenében igény-
be vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról” hatályos 
szövege szerint: „Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jog-
szabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgá-
latok és szakvéleményezés (kivéve, ha a vizsgálatra és szakvélemé-
nyezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezmény-
re való jogosultság megállapítása céljából kerül sor): 7200 Ft”

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az egészségügyi 
és hozzájuk kapcsolódó adatok kezelésére vonatkozó törvény alap-
ján adatvédelmi problémák is felmerülhetnek az egészségügyi ada-
tok nem egészségügyi szolgáltató által történő kezelésével kapcso-
latosan.

Megoldás lehet, hogy minden úszni akaró csecsemő vagy gyer-
mek esetében a táborozások kapcsán már használatos a 12/1991. 
(V. 18.) NM rendelet 2. melléklete által meghatározott, krónikus 
betegségekre vonatkozó adattartalommal kiegészített adatlapot 
töltetik önkéntesen ki a szülőkkel. Amennyiben arra kíváncsiak, 
hogy a csecsemőnek, kisdednek van-e ismert krónikus betegsége 
vagy valamilyen fejlődési rendellenessége, azt a szülőnek tudnia 
kell, leletekkel rendelkezik róla, így arról nyilatkozni is képes. Az 
adatok egyébként a gyermek-egészségügyi könyvben is szere-
pelnek.

Dr. Rósa Ágnes, házi gyermekorvos
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi  

és Dokumentációs Központ, minőségügyi szakfőorvos

GYERMEK-AlAPEllÁTÁSI AKAdÉMIA – „Gyermekallergológia az alapellátásban” 

A 6 ponttal akkreditált továbbképző tanfolyam és workshop házi gyermekorvosok, családorvosok részére .  
Az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) Allergológiai Mesterkurzusa alapján esetmegbeszélésekre  
alapozott előadások és interaktív beszélgetés

Témák: korai allergiaprevenció, táplálékallergiák, oralis allergia szindróma, asztma, allergiás nátha,  
„wheezing” bronchitis, bronchiolitis, atopiás dermatitis, urticaria, anaphylaxia

Előadók: dr. habil. Réthy lajos Phd gyermekgyógyász, allergológus-immunológus,  
dr. Zonda Igor gyermekgyógyász, klinikai allergológus-immunológus 
Az eseteket bemutatják, a workshopot moderálják:  dr. Altorjai Péter,  
az EAP magyar delegáltja, dr. Kovács Ákos, a HGYE Szakmai Bizottságának elnöke

budapest: 2016. szeptember 17., szombat, 8:30-16:00 (Danubius Hotel Hélia)
debrecen: 2016. október 15., szombat, 8:30-16:00 (Viktória Étterem)

Részvételi díj: HGYE-tagok részére 8 000 Ft ., nem HGYE-tagok részére: 10 000 Ft .  
A résztvevők létszáma korlátozott (max . 50 fő) . A jelentkezések elfogadása a részvételi díjak beérkezésének sorrendjében történik. 
Jelentkezés: www .hgye .hu  A tanfolyam támogatója: Nestlé Nutrition Institute
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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 30 933 1978, akos.kovacs@gmail.com

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

Osztrák határtól 15 km-re, az ország 3. legkeresettebb fürdővárosában 
– bük, bük-fürdő – nyugdíjba vonulás miatt 800 fős gyermekorvosi 
praxis eladó. Érdeklődni a +36 30 475 4034-es telefonszámon lehet.

budai kerület mellett, Pest megyében, dinamikusan fejlődő településen, 
nagyon jó pácienskörrel, praxis eladó, kedvező fizetési feltételekkel.  
+36 30 992 2858

Nagykanizsán lévő 1000 fős házi gyermekorvosi praxisomat kb.1 év 
múlva nyugdíjazás miatt eladnám. Elérhetőség: drkerteszedit@upcmail.hu

Jászberényben, házi gyermekorvosi körzet praxisjoga nyugdíjazás miatt 
eladó. A jól felszerelt, felújított, klimatizált, önkormányzati tulajdonú 
rendelőért nem kell bérleti díjat fizetni. Gyakorlott, számítógépen kiválóan 
dolgozó asszisztens tovább foglalkoztatható. A városban négy gyermek-
orvosi körzet, szakrendelések, központi ügyelet működik. Szabadság 
esetén a helyettesítés mindig megoldható, ügyeleti kötelezettség nincs. 
Kártyaszám 1000 fő körüli. Ár megegyezés szerint, részletfizetés lehetsé-
ges. Az önkormányzat szándékát fejezte ki a praxisvásárlás megbeszélés 
szerinti támogatásához. Érdeklődni a +36 30 361 3566 telefonon lehet.

balassagyarmaton, Budapesttől 80 km-re területi kötelezettséggel házi 
gyermekorvosi praxis egy a területen lévő általános iskolai ellátással eladó. 
Kártyaszám 1098. Ügyelni nem kell, helyettesítés kollégák kölcsönös 
helyettesítésével megoldott. Érdeklődni lehet: +36 30 396 8278

budapest XX. kerületben házi gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó.  
A lakosság száma 770 fő. Kártyaszám 670 db. A praxis megvásárlásához az 
OEP-hez vissza nem térítendő támogatás iránt pályázat nyújtható be.  
A körzet a lakosságszám tekintetében megfelel a pályázati feltételeknek. 
Az ár alkuképes. Elérhetőség: +36 30 999 5972

budapesten, a VIII. kerület felújított részen 600 fős területi ellátási 
kötelezettségű, könnyen továbbfejleszthető házi gyermekorvosi praxisjog, 
amelyhez iskolaorvosi (külön szerződés) és óvodai ellátási kötelezettség is 
tartozik, eladó. Megfelelően felszerelt rendelő, lelkiismeretes, kedves 
asszisztencia, nagyszerű szaktudású, munkájuknak elkötelezett védőnők és 
kiváló kollégák, akikkel a helyettesítés megoldott, biztosítják a kedvező 
munkafeltételeket. Kórházi központi 24 órás ügyelet van, tehát a praxist 
ügyelet nem terheli. Vételár és a fizetés módja megbeszélhető. A praxisjog 
megvételéhez az OEP pályázati úton vissza nem térítendő támogatást 
nyújthat. Az önkormányzat új orvosi életpályamodell kialakítását tervezi 
még ebben az évben, amely szolgálati lakást, gépkocsit, a 2. asszisztens 
finanszírozását, az orvosi rendelő ismételt felújítását és a felszerelés 
további korszerűsítését jelenti. A részletekért kérem, hogy keressen  
+36 30 212 9622. Visszahívom.

780 fős gyermekorvosi praxis eladó Pakson. Érdeklődni 18 óra után,  
a +36 30 969 8767 telefonszámon.

budapesttel határos városban 1250 fős házi gyermekorvosi praxis 
eladó. Budapestről kijárással ellátható, ügyeleti kötelezettség nincs, jól 
képzett asszisztens biztosított. Érdeklődni: +36 30 922 5839, vagy 20 és 21 
óra között +36 29 340 247

budapesten nyugdíjba vonulás miatt praxis sürgősen eladó. Praxislét-
szám: 500 fő. Elérhetőség: +36 30 2445 507

Budapesttől 20 km-re, Érden 600 fős könnyen továbbfejleszthető 
gyermekorvosi praxis haláleset miatt eladó. A rendelő területi ellátási 
kötelezettséggel jelképes összegért bérelhető. Érdeklődni lehet:  
Dr. Kozaróczy Károlyné +36 30 254 5768 telefonszámon.

P r a x i s o k
elAdáS

dr. Schweig Gizella – gyermekorvos

A Bókay Klinika után a Svábhegyi Gyermekszanatórium TBC osztálya, majd 1959 óta 
körzeti gyermekorvos. Az elsők egyike. Többségünk csak azóta ismeri, amióta 2009-től, 
aktív orvosi munkáját befejezve, a gyermekorvosi rendezvények csaknem állandó részt-
vevőjévé vált. Ott volt mindenhol, ahol a lánya előadást tartott. Az idei Védőoltás Kon-
ferencián Ő volt a Nyerges Gábor-díj kitüntetettje. És fáradtan, de eljött még a Kávészü-
netre is. Természetesen. Természetesen jött Zsófival, természetesen hozta Őt Zsófi.

Mindkettőjüket mélyen tiszteljük ezért. Meg különben is…

Csókolom Gizi néni. Jó utat!


