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Rendelési idő

Nyár van, elvileg uborkaszezon, nálunk mégis kitört a balhé. Egyesületünk elnöké-
nek egy orvosi portálon megjelent nyár eleji nyilatkozata vágta ki a biztosítékot, 
amely szerint „hosszabb rendelési időért lobbiznak a házi gyermekorvosok”. Egyes 
kollégák állítólag már ott tartanak, hogy „na, ezért lépek ki a HGYE-ből!”, mások 
meg ott, hogy:  „na, ezért nem lépek be a HGYE-be!” 

Pedig nem történt más, mint hogy egy sajtóbeszélgetésen – ami a házhoz hí-
vás, kényelmi szolgáltatás, „szabad-e pénzt kérnünk?” kérdéskörével indult, és szak-
területünk meghatározó gondjaival folytatódott – elhangzott egy mondat, amiből 
a média egy munkatársa kiemelte a hosszabb rendelési időt, megtűzte egy szó-
val („lobbiznak” a gyermekorvosok) és széthintette. Abból az üzenetből, hogy egy 
esetleges, önként vállalt többletkompetenciának eszköz- és időigénye van, ami-
nek további feltétele a pluszfinanszírozás meg a hosszabb, akár hatórás rendelési 
idő, csak az utolsó négy szó, a hatórás rendelési idő „ment át”. 

Így keveredtünk kabátlopási ügybe…
Most magyarázkodhatunk, hogy „a HGYE nem lobbizik a hosszabb rendelésért”, 

hogy „az önkéntes többletmunkát ne keverjük össze az általános, országos alapel-
látási feladatokkal”, meg hogy „a folyamatos rendelési idő jogi szabályozását meg-
felelőnek tartjuk, de az nem egyenlő a nyolcórás szolgáltatási idővel” – a vonat már 
elment. 

Tanulság? Meg kell szívlelnünk a régi dakota közmondást: „amit félre lehet ér-
teni, azt félre is értik.” Hiába van a korábbinál sokkal látványosabb és hangosabb 
médiamegjelenésünk, médiaszakértőnk, vigyáznunk kell, mert a kommunikáció 
síkos terület! El lehet rajta csúszni, oda kell figyelnünk nagyon arra, hogy milyen 
szövegkörnyezetbe ágyazottan, kinek, mit mondunk.

Az pedig már egy további csavar lenne a történeten, ha belemennénk abba, 
hogy nem a mai, hanem egy igazán korszerű, radikálisan megújított gyermek-
alapellátási rendszerben, elég lesz-e majd a mai rendelési idő.

De erről inkább máskor.
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Hogy van ez?
A nyáron, egyszer csak elfogyott a DTaP-vakcina. Oké, mondtuk, ez előfordul. Or-
szágos szállítási gondok, mint később kiderült. Amikor rákérdeztünk. De hogyan 
fordulhat elő az, hogy az oltóorvosokat egyszerűen elfelejtik minderről előre tájé-
koztatni? Az információhiány, a szülői tájékoztatás elmaradása nemcsak a kötelező 
védőoltási rendszerbe vetett hitet, de a mi hitelességünket is fenyegeti. 

Nehéz azt is megmagyarázni egy általunk korábban nem kis munkával meg-
győzött, influenzaoltás iránt már elkötelezett szülőnek, hogy ha eddig volt, most 
miért nincs az országban patikai forgalomban egyetlen influenzavakcina sem a 3 
év alatti gyermekek számára. 

Így, mivel egy járványügyi szempontból jelentős korcsoport kimarad az olthatók 
köréből, a kétéves totyogó, biológiai fegyverként fertőzheti a család immunológiailag 
sérülékeny tagjait. 

Lehet persze oltást igényelni az alkalmazási előírásban nem szereplő korcsoport 
számára is, az „off label” alkalmazás azonban egyedi hatósági engedélyezéshez kötött.

Ez azt jelentené, hogy az egyre zsúfoltabb rendeléseken, miközben azt sem tud-
juk, hogy szorítsunk három percet arra, hogy az oltás fontosságát elmagyarázzuk, 
még egyenként, minden egyes oltandó gyermek részére kérvényt is kellene írnunk. 
Adminisztráljunk, postázzunk, majd várjunk az engedélyre, amikor a kis pácienst 
újra visszarendeljük az oltás beadására. Valljuk meg, ez legtöbbünk számára nem 
látszik életszerűnek.

Sajnos úgy tűnik, hogy a szabadon választható oltások esetében a járványügyi 
hatóságoknak semmilyen befolyásuk nincs arra, hogy a gyártók és forgalmazók 
mit és milyen ütemezéssel hoznak be az országba. Van ezért ajánlott védőoltás, 
ami nincs, vagy csak „off label” adható. Az ellátás akadozása egyes vakcinák esetén 
(pl. MenB) rendkívüli módon nehezíti az oltások között javasolt intervallumok 
betartását.

Úgy érezzük, hogy valahol gondok vannak. Korábban volt egy EPINFO nevű 
rendszeres tájékoztató, ami nagyon hiányzik, és volt egy Védőoltási Tudományos 
Tanács, ahová az alapellátó gyermekorvosokat is rendszeresen meghívták. Legutóbb 
talán két éve hívtak.

Nem tudjuk, hogy mindennek mi az oka. Nem a mi dolgunk a felelősök keresé-
se. Csak reménykedünk abban, hogy nem végleg romlott el valami, ami eddig jól 
működött.
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Kávéházi Szalon – 2018

Gyermekgyógyászat – tágabb horizonton

Pódiumbeszélgetés Tulassay Tivadarral

Az idei Kávéházi Szalon pódium-
beszélgetésének Tulassay Tivadar 
professzor volt a vendége. Vele 
beszélgetett Kálmán Mihály a gyer-
mekgyógyászat múltjáról, jelené-
ről, jövőjéről. A hangulatot Németh 
Gábor karnagy tangóharmonika- 
já téka színesítette.

KM: Nagy öröm számunkra, hogy Tulas-
say professzor elfogadta meghívásunkat 
és most Kávéházi Szalonunkban üdvö-
zölhetjük. Ezúttal a gyermekek, a gyer-
mekgyógyászat sorsának alakulását jár-
nánk körbe, történelmi és kultúrtörténeti 
dimenziókba helyezve. Szándékunkhoz 
Tulassay professzoron kívül nemigen 
találhattunk volna alkalmasabb szemé-
lyiséget. Beszélgetésünk elején kaphat-
nánk-e egy rövid történeti áttekintést a 
történelem folyamán különböző céllal 
és tartalommal létrejött szalonokról. A 
Toulouse-Lautrec által látogatott szalo-
noktól a különböző arisztokrata és pol-
gári szalonokon át egészen a XV. Lajos 
udvarában politikai tényezővé vált ma-
dame Pompadour vezette szalonokig. 

TT: A polgári szalonok története a XVIII-
XIX. század arisztokrata szalonjaitól hú-
zódik egészen napjainkig. Ezekbe a sza-

lonokba azonos érdeklődésű és érték-
rendű, egymás társaságát kedvelő em-
berek kaptak meghívót. A párizsi szalo-
nokban például Chopin bámulta Lisztet, 
kicsit féltékeny is volt rá, eközben persze 
értékes beszélgetéseket folytattak. A 
XX. század végén kezdték újra felélesz-
teni a szalonkultúrát. E társaskörökbe 
a zenészek mellett gyakran meghívtak 
irodalmárokat is, és a zeneművek mel-
lett verseket is hallgattak. Ilyen jellegű 
társaság az egyetemen a Semmelweis 
szalon, vagy az Oláh professzor asszony 
által Debrecenben működtetett társas 
összejövetel. Hasonló sokszínű kulturális 
kezdeményezés a Veres Gábor profesz-
szor által szervezett Rezidens Szalon. 
E példák mellett meg kell említenem a 
Törley Mária szobrászművész vezette 
Törley szalont is, aminek egyik látogatója 
a híres, Soroksáron élő trombitaművész, 
Geiger György foglalta össze számomra 
talán a legfrappánsabban, hogy miért 
is hasznosak, szükségesek ezek a színes 
kulturális összejövetelek: „Kedves trom-
bitások! Csak trombitálni kevés… ” Sze-
rinte még egy híres muzsikustól is több 
kell, mint csak zenélni. 

KM: Minta tehát bőven akad… Rátér-
ve szalonunk mai témájára elsőként azt 

kérdezem professzor úrtól, hogy ho-
gyan is alakult a gyermekek orvoslása a 
régmúltban? Az én ismereteim szerint 
a gyermekgyógyászat kezdetei egé-
szen Hippokratészig és Arisztotelészig 
nyúlnak vissza, bár vannak a gyermekek 
egészségéről, betegségeiről szóló még 
régebbi, indiai feljegyzések is. Ariszto-
telész szerint a gyermekek többsége a 7 
napos kor betöltése előtt meghal. A tör-
ténelmet tanulmányozva e korai írásos 
emlékek ellenére, számomra egyértel-
műnek tűnik, hogy a gyermekgyógyá-
szat, legalábbis a mai értelemben vett 
intézményes gyermekgyógyászat – az 
orvostudomány kései gyermeke.

TT: Ez talán azért alakult így, mert bár 
a gyermek mindig fontos volt, az Isten 
adományának tekintették, de ha meg-
halt, a halálozást meghaladó termé-
kenység gyor san pótolta a hiányát. A 
fel jegyzések és maga a Biblia is igazolja, 
hogy milyen óriási kincs volt a gyermek. 
Akinek nem volt, azt egyfajta megbé-
lyegzés sújtotta, gondoljunk csak Ábra-
hám ószövetségi történetére. De intéz-
ményesen sokáig nem foglalkoztak a 
gyermekekkel. A sok, házasságon kívül 
született gyermek el látására később, a 
középkorban a városkultúra kialakulá-
sával születtek meg az első lelencházak. 
Az első ember egy milánói püspök volt, 
aki intézményesen kezdett foglalkozni 
ezekkel az elhagyott gyerekekkel. A leg-
híresebb lelencház Firenzében műkö-
dött, az Ospedale degli Innocenti, ahol 
az eldobott csecsemőket a csengővel 
ellátott, ún. forgóládába helyezték, majd 
az ügyeletes apáca beforgatta a ládát, 
és ezzel elkezdődött az el nem fogadott 
gyermek lelencélete. Ezt a szerkezetet 
tekinthetjük a kórházak kapujában elhe-
lyezett inkubátorok elődjének. Ezekben 
a lelencházakban a ragályos betegsé-
gek következtében 98%-os volt a gyer-
mekhalálozás. 1776-ban egy Armstrong 
nevű orvos alapított először rendelőin-
tézetet gyermekek számára Londonban, 
majd egy bécsi orvos a saját lakásában 
kezelte ingyen a gyermekeket. Ezt pesti 
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példák követték elsősorban a vagyonta-
lan, szegény szülők gyermekei számára. 

KM: Úgy tudom, hogy az első nagyobb 
gyermekkórházat 1802-ben Napóleon 
ala pította a háború következtében tö-
me gesen árván maradt gyermekek szá-
má  ra. A háborúk után egyedül maradt, 
be teg gyermekek arra késztették az álla-
mi intézményeket, tehetős embereket, 
hogy foglalkozzanak ezekkel a szeren-
csétlenekkel. Ezzel szemben békeidők-
ben a gyermekekkel való foglalkozás, a 
gyermekek érdekének védelme általá-
ban háttérbe szorult és gyakran fruszt-
rációt keltett, és kelt ma is a gyermekvé-
dőkben. 

TT: Ez a dichotomia sajnos a történelem 
során szinte mindig fennáll, talán azért, 
mert a gyermekáldást ugyan nagysze-
rű dolognak tartották, de a gyermeket 
könnyen pótolhatónak tekintették. A 
gyermekeknek ez a háttérbe-szorított-
sága a világban ma is tapasztalható. 
Ne gondoljuk azt, hogy a gyermekgyó-
gyászat az elsődleges. Amerikában a 
gyermekgyógyászok az orvosok fizetési 
listájának a végén szerepelnek. Miltényi 
professzor ezt az értékrendet egy példá-
val magyarázta meg: „Más a megítélé-
se annak az esetnek, ha egy fiatal, még 
számtalan egzisztenciális problémával 
küzdő házaspár gyermeke lesz beteg, és 
egészen más annak a helyzetnek, amikor 
egy 55 éves főnöknek elakad a vizelete, 
mert akkor öten rohangálnak, telefonál-
nak orvosért.” Ez évszázadok óta egy 
mély társadalmi beidegződés, ezzel 
együtt kell élnünk. De nem ezért lettünk 
gyermekorvosok, hogy ezt ne vállaljuk 
vagy szégyelljük. Még így is szép ez a 
hivatás.

KM: Mely felfedezéseket tartod az or-
vostudomány legnagyobb eredménye-
inek?

TT: Elsőként a védőoltásokat kell meg-
említenem. Indiában a parasztok tapasz-
talati úton a tehénhimlővel már kísér-
leteztek, de végül Jenner angol orvos 
alkalmazta 1796-ban először a himlő 
elleni védőoltást. Az 1800-as évek ele-
jén, Pesten szájhagyomány útján már 
ismerték a Jenner-i elveket. A híres Bene 
Ferenc professzor asszisztense, egy Geb-
hardt Xavér Ferenc nevű ember alapítot-
ta meg a Védhimlőegyesületet, ami ké-
sőbb Központi Ojtó Intézet néven műkö-
dött, és a Bókay Klinikához kapcsolódott. 
Nem árt tehát tudni, hogy alig néhány 
évvel Jenner felfedezését követően - 

internet nélkül – Magyarországon már 
ismerték az orvostudomány legújabb 
eredményeit. 

A második legjelentősebb dolog-
nak az antibiotikumok felfedezését tar-
tom. Az első antimikrobás gyógyszer, 
a Salvarsan felfedezése 1909-ben Paul 
Ehrlich nevéhez fűződik. Aztán Alexan-
der Fleming 1928-ban a londoni Saint 
Mary kórházban felfedezte a penicillint, 
de gyógyszerként való előállítása indí-
tó tőke hiányában nem valósult meg. 
Röviddel ezután Domagk 1934-ben fel-
fedezte a szintén antibakteriális hatású 
sulfonamidokat. Az elsők között a saját 
lányát, aki súlyos streptococcus-fertőzést 
kapott – mentette meg a prontozil nevű, 
addig még nem is tesztelt vegyülettel.

KM: Több mint egy évtizeddel később 
végül 1940-ben mégis előállították a 
penicillint, jellemző módon egy sebe-
sült katona életét mentették meg vele 
először. 

TT: Az antibiotikumok használatával 
azonban hamarosan elkezdtek visszaél-
ni, a terjedő rezisztencia egyre nagyobb 
problémát okoz, miközben a chinolo-
nok 1962-es felfedezése óta alapvetően 
új, antibiotikumként használható ha-
tékony vegyületet nem találtunk. Tud-
ják-e viszont a kollégák, hogy hogyan 
kommunikálnak egymással a sejtek? Az 
extracelluláris vesiculumba csomagolt 
DNS-fragmentumokkal, fehérjékkel. Az 
ember mikrobiotájának baktériumai 
nanoméretű csatornákon, hálózatokon 
keresztül adják át egymásnak a rezisz-
tencia-„üzeneteiket” is. A mikrobiotánk 
diverzitását befolyásoló antibiotikum 
bevételét követő egy órán belül a mikro-

biotánk baktériumai már át tudják adni 
egymásnak azt a génállományt, ame-
lyen a rezisztencia alapszik. (Ez a sejt–
sejt közötti kapcsolat lehet sejt szinten 
az instrumentális alapja a metasztázisok 
terjedésének is.) Ezért az indokolatlan 
antibiotikum-használat hozzájárul a re-
zisztencia kialakításaihoz, hiszen a bak-
tériumok alkalmazkodóképessége felül-
múlja az emberét.

A harmadik, a medicinát alapvetően 
be folyásoló felfedezésként a digitális 
tech nológiát, a műszerezettséget (UH, 
MR, Pet-CT) sorolnám fel. Legújabban 
a molekuláris biológia még az a tudo-
mányterület, ami gyökeresen megvál-
toztatta az orvosi gondolkodást. 

Az orvosi diagnosztikában és a gyógyí-
tásban ősidők óta alkalmazott tapasztalati, 
intuitív úton történő mintázatfelismerést, 
az intuíciót soha nem szabad elvetni. Érv-
ként elég, ha csak újra arra emlékeztetünk, 
hogy Indiában évszázadokkal ezelőtt ta-
pasztalati úton, intuitív megközelítéssel 
már próbálkoztak himlő elleni védőoltás 
alkalmazásával. Ezt a tapasztalatokon ala-
puló intuitív gondolkodást lehetett – élet-
re szóló élményként – tapasztalni Kerpel-
Fronius professzor vizitjein is. A beteg ágya 
mellett megállva, egy-egy kérdéssel intu-
itív módon sokszor az egész problémát 
helyre tette. Ezért alapvető az anamnézis, 
s a beteg személyes feltárulkozását soha 
nem szabad visszautasítani, ennek alapján 
kell felfejteni az ő egyéni panaszait. 

KM: Minden beteg személyisége és be-
tegsége egyedi sajátosságokat hordoz. 
Ezt figyelembe véve kell annak az egy, 
ahogy Kosztolányi írja: „millók közt az 
egyetlenegy” embertársunknak a pana-
szait, tüneteit meghallgatni. 
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TT: Baj, ha hiányzik az intuíció. Ennek je-
lentőségét soha nem szabad lekicsinyel-
ni. Évszázadokon át csak ez a tapaszta-
lati mintázatfelismerés volt a gyógyítás 
alapja. És akkor jött a „nagy átverés”, 
az evidencián alapuló orvoslás. Tudják 
miért átverés ez? Azért, mert amikor 
evidencia alapú orvoslásról beszélünk, 
akkor kettős vak, randomizált vizsgá-
latokban körülhatárolt populációkat 
hasonlítunk össze. Olyan populációkat, 
amelyekben alig található két egyforma 
ember, a populáció szinte soha nem ho-
mogén, minden egyes tagjának más és 
más a genetikája, a környezete és a far-
makogenomikája is. A populáció egyes 
egyedei másként reagálnak ugyanazok-
ra a hatásokra. Tehát nem lehet mindent 
az evidence based algoritmusokra bízni. 
Az Egyesült Államokban belgyógyászok 
két azonos populációt követtek 30 éven 
át, amelyek közül az egyiket evidenciák 
alapján, a másikat intuíciók alapján anali-
zálták. Meglepetésre az utóbbival kezel-
tek eredményei voltak a jobbak. Aztán a 
gének szerepének előtérbe kerülésével 
párhuzamosan elkezdték az ún. perszo-
nalizált orvoslást is hirdetni, a személyre 
szabott medicinát hangoztatni. Most 
legújabban a negyedik szint, a precíziós 
medicina került a zászlóra. Az ajtón be-
lépő ember betegségére az egymillió 
ember adataiból levont következteté-
seket ugyanis csak korlátok között lehet 
alkalmazni. Erre csak a precíziós medici-
na módszereivel lehet igazi, pontos és 
egyedi válaszokat adni.

Hogy mi ezek után a jövő útja? Mind-
ennek a szintézise, amiben benne van a 
nagy populációs adatok eredménye, a 
ge netikai fogékonyság, az epigenetikai 
kö rülmények és a farmakogenomikai 
sok színűség. A precíziós medicina most 
még gyerekcipőben jár, mert nagyon 
nagy és összetett genetikai és környeze-
ti hátteret igényel. 

KM: Az orvostudomány fejlődésének 
nagy ívű filozófiai kérdéseivel nekünk, 
gyakorló gyermekorvosoknak is foglal-
koznunk kell, de a jövő még lezáratlan, 
nem megválaszolt elméleti problémái 
nem szabad, hogy bizonyos, jelenlegi 
tudásunk szerint már eldöntött kérdé-
sekben elbizonytalanítsanak bennünket. 
Az antibiotikum-használatban nagyobb 
felelősséget kell tanúsítanunk, külön-
ben a kórokozók növekvő rezisztenciája 
rövid időn belül kataklizma elé állítja az 
emberiséget. A másik nagy eredmény, a 
vakcináció esetében viszont nem tudjuk, 
hogy a két populáció – a kórokozók és 
az emberiség – életébe való beavatko-

zás vajon milyen irányú változásokhoz 
fog a jövőben vezetni. Ez a megvála-
szolatlan filozofikus kérdés azonban 
nem változtathatja meg azt a gyakorlati 
döntésünket, hogy Szabó Pistikét be kell 
oltani, mert nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy akár egyetlen gyereket 
is elveszítsünk egy néhány tűszúrással 
egyébként megelőzhető betegségben. 
Ez a bizonyítékokon alapuló kötelezett-
ség minden távoli, ma még nem meg-
válaszolható teoretikus kérdést felülír.

TT: Ezek a kérdések azt a dilemmát állít-
ják az ember elé, hogy meddig mehet el 

a tudomány, az orvos a természet meg-
változtatásában. Hiszen egyre nagyobb 
lábnyommal pusztítjuk a természetet. 
Egyre rosszabb a glóbusznak a biodi-
verzitása. Egyáltalán mi volt a természet 
ősállapota? Tudjuk ezt, hiszen sok faj hal 
ki mostanában is. A kórokozók alkalmaz-
kodása meg egyszerűen döbbenetes.

KM: Szeretnék a professzor úrtól arra 
is választ kapni, hogy hol húzódik a tu-
dományos kutatás és a transzcendencia 
határa. 

TT: Nehéz, de nem megválaszolhatatlan 
kérdés. Sokan természettudományos ala -
pon megkérdőjelezik, hogy van-e egyál-
talán értelme transzcendenciáról be-
szélni az orvoslásban? Inkább a tényekről 
beszéljünk! Megmértem, megtaláltam, 
meggyógyítottam. Vagy az intuíciónak 
mi köze van a transzcendenciához? Én 
erre úgy kérdezek vissza, hogy mi a meg-
ismerhetőség határa? A kollektív ismere-
tek a történelem során egyre gyarapod-
tak, több a tárgyszerű ismeretünk, mint 

Senecáé volt, ugyanakkor semmivel sem 
lettünk bölcsebbek, mint ő volt. Miköz-
ben a társadalom tudati szintjén az in-
formációk bővülnek, élete során minden 
egyes embernek a nulláról kell kezdeni a 
megismerést, a tudás tárházának megta-
lálását. A tudásunk, az ismereteink törté-
nelmi alakulásáról T. S. Eliotnak van egy 
idevágó, sokatmondó idézete: 

„Hol van a bölcsesség, amit elvesztet-
tünk a tudásban?

Hol van a tudás, amit elvesztettünk az 
információban?”

E sorokat 1929-ben írta Szikla című 
versében, és akkor még nem is volt in-

ternet. Mi most rohanunk, hogy minél 
több információt szerezzünk, és közben 
egyre kevésbé leszünk bölcsek. Az em-
ber neuronhálózata a rázúduló informá-
ciókból csak annyit tud feldolgozni, mint 
ami egy 500 főnyi, egy kis falunyi lakókö-
zösség információhalmazából származ-
hat. Freund Tamás agykutató szerint ez 
az információboom nem dolgozható fel, 
frusztrációt okoz, ami pedig alkoholiz-
mushoz, kábítószerezéshez, pótcselek-
vésekhez vezethet. Azt kérdezted, hogy 
van-e a tudománynak és a transzcen-
denciának illeszkedése? Szerintem van, 
és nem kell ehhez hívőnek lenni. Elég 
csak a csodás gyógyulásokra gondolni, 
vagy a sokunk életében tapasztalt várat-
lan és megmagyarázhatatlan gyógyulási 
esetekre, és akkor kellő önmérséklettel, 
de beláthatjuk, hogy van. Ez a csodák 
kategóriája. Erre a jó és szemléletes vá-
laszt Pascal adta meg: szerinte a tudás 
olyan, mint egy gömb, aminek minél 
nagyobb a térfogata, annál nagyobb fel-
színnel érintkezik az ismeretlennel. Egy 
másik, szintén nagyon kifejező válasz a 
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tudomány és a transzcendencia illeszke-
désére, hogy amikor a humán genomot 
nagy hozsannával leírták, és sokan úgy 
gondolták, hogy ezzel megfejtettük az 
élet titkát, akkor nem történt más, mint 
hogy egy hatalmas teremben felgyújtot-
ták az utolsó villanykörtét és ezzel látha-
tóvá vált a terem végében egy ajtó, ami 
egy másik sötét szobába vezet. 

KM: A mi gyermekorvosi életünkben is 
vannak racionálisan nehezen megma-
gyarázható intuíciók, megérzések. Egy-
szerre csak a sokadik hasfájással érkező 
gyerek hasa valahogy „máshogy” fáj. A 
tapintási lelet a szakma szabályai szerint 
részleteiben ugyan negatív, de azért „itt 
valami mégsem stimmel”. Nem úgy fáj 
ennek a gyereknek a hasa, mint a töb-
bié, mást „mondanak” az ujjaim. Ezek-
nek az orvosi megérzéseknek is a tudá-
son, és a sok-sok év alatt összegyűlt és 
a tudatalattiba rögzült élményanyagon 
kell alapulnia. Ezt néhány hónap, vagy 
év alatt nem lehet megszerezni. Az evi-
dence based ismeretekkel, a különböző 
metaanalízisekkel tisztában kell lennünk, 
elsősorban azért, mert ezek a ránk zúdu-
ló információdömpingben segítik az el-
igazodást. Az eredményes gyógyításhoz 
nem elég a protokollok ismerete, mert 
ahogy erről már beszéltünk, kell egy 
bizonyos kreativitás és intuíció is. Mert 
a betegek nem egy kaptafára betegek, 
nincs átlagbeteg.

A tudományunk felfedezéseihez, a 
gyermekgyógyászat fejlődéséhez kap-
csolódva érdekelne az is, hogy milye-
nek voltak régen a gyermekorvosok, 
és milyenek ma? Mi a különbség a régi 
nagy orvosegyéniségek és a ma elő or-
vosok tevékenysége között? Professzor 
úr egyik legutóbbi előadásában Heim 
Pálnak a folyadék- és elektrolitkezelés te-
rületén kifejtett munkásságáról beszélt, 
kiemelve eredményeinek nemzetközi 
je lentőségét. Heim Pál, régi nagyjaink-
hoz hasonlóan legalább annyi időt töl-
tött kutatással a laboratóriumban, mint 
a betegágy mellett. Hogyan teremtek 
hajdan és hogyan teremnek ma a nagy 
orvosegyéniségek? 

TT: Eddig látszólag az orvostudományról, 
a gyermekgyógyászatról, a tudomá nyos 
megismerésről beszéltünk. De emögött 
mindig ott van az ember. Fontos, hogy 
milyen emberek leszünk vagy maradunk. 
Mielőtt a nagy orvosszemélyiségekre vo-
natkozó kérdésedre válaszolnék, idekí-
vánkozik Márai Füveskönyvéből az a né-
hány sor, amit az emberi anyagról ír: „Öt-
ezer éve, tízezer éve nem változott az em-

beri anyag. Csak a jelmezek változtak, az 
együttélés rendszerei és feltételei. Az, ami 
az ember, a lélek és jellem, nem változott. 
Úr városában, Babilonban ugyanazok az 
emberek éltek, mint ma Budapesten, s 
lelkükben ugyanúgy érzékelték a világot, 
és pontosan úgy feleltek a világra, csak 
éppen műszerek nélkül közelebb voltak 
a világ titkaihoz. Az időhöz, a csillagok-
hoz és a természet jelbeszédéhez.” Hát 
nem ez az a tudás, amit elfelejtettünk? És 
mondjuk, a homeopátia kapcsán a hiszé-
kenység vámszedői nem erre próbálnak 
most rájönni? Teljesen elfelejtettük azt 
az ismeretanyagot, ami akkor, amikor a 
természetben éltünk, közel volt hozzánk, 
homo sapiensekhez. „Hallásuk finomabb 
volt, látásuk távcső nélkül is élesebb, ér-
zékelőbb, sejtőbb és megragadóbb. Az 
emberi anyag nem változott, de az em-
ber, hála néhány lángésznek és műszer-
nek vakabb és süketebb a civilizációban, 
mint volt az emberi idők elején. Tunyább 
és bambább. Értesültebb és ugyanakkor 
tudatlanabb. Azt hiszi, gombnyomásra 
igazgatja a világegyetemet. Ez az óriási 
szerkezet, a civilizáció száműzte az em-
bert a világ nagy, titkos, bensőséges kö-
zösségéből.” A mai posztmodern, rohanó 
társadalomban mivé is vált az ember? Ezt 
Márai már 1940-ben megjósolta, és 60–
70 év után is mennyire igaza van. Nem a 
különböző projektek, felülről várt intézke-
dések, a politika fog segíteni rajtunk, ha-
nem ha visszatalálunk értékeinkhez. Nem 
kárhoztatom az internetet, mert mi talál-
tuk ki, kell, hogy hasznosítsuk. Ma még a 
gyermekbetegségeitől szenvedünk, de 
remélem, hogy leszünk annyira bölcsek, 
hogy majd ezt is a helyére tesszük. 

Visszatérve a nagy orvosszemélyisé-
gekre vonatkozó kérdésedre. Amikor a 
klinikai pályafutásomat kezdtem Ker-
pel-Fronius professzornál, akkor még 
– a 70-es években – csak kezdődött és 
csírájában létezett a posztmodern. A 
posztmodernség annak a kb. másfél 
évszázada tartó modernségnek utol-
só vadhajtása, amely a 70-es években 
kezdődött. Ennek a történelmi hátterét 
a posztindusztriális társadalom, a tech-
nikai fejlődés új vívmányai adták. Mi 
jellemzi a posztmodern kort, a poszt-
modern embert? Általános jelenség lett 
a kétség, a jövőkép bizonytalansága. A 
személyiség tartalmi kibontakozásának 
kérdésessége. Ez az, amitől az egész 
posztmodern társadalom szenved. Hi-
ányzik a jövőkép, kétségekkel lett tele 
az életünk, és a személyiségünk tartal-
ma nagyjából kiüresedett. Hamvas Béla 
írja: „A posztmodern Ádám egyik pró-
bálkozása elbújni lelkiismerete, az igaz-

ság, a teremtés törvényei, vagyis unokái 
jövője elől.” Nagyon komoly mondat. 
Mi történik most? Unokáink se nagyon 
vannak, és nem is nagyon várható, hogy 
lesznek. Az ember hedonista módon él, 
csak az számít, „ami nekem jó”. Ez egy 
önpusztító, önző posztmodern társada-
lom, amin biztosan túljut majd egyszer 
az emberiség. De ezek a mai idők nem 
tudják kitermelni a Kerpel-Fronius-okat, 
a Kemény Pali bácsikat, ők olyan szemé-
lyiségek vol tak, akiktől lehetett ilyeneket 
tanulni. 

John Henry Newman írja a XIX. század 
első felében: „Olyan időket élünk, amikor 
mindenki köteles véleményt formálni 
minden kérdésben, legyen az politikai, 
társadalmi vagy vallási, mert az valami-
lyen befolyással lehet a döntéshozatalra, 
jóllehet a nagy többség teljesen alkal-
matlan arra, hogy részt vegyen benne.” 
Ma ugyanazok a jelenségek köszönnek 
vissza. Máraitól tudjuk, az ember nem 
változik. Ha megnézzük, hogy Magyar-
országon hogy állunk ezzel a kérdéssel, 
akkor azt látjuk a statisztikákból, hogy 
másfél millió ember szerzett felsőfokú 
végzettséget, két és fél millió végezte el 
a középiskolát, és fél millió olyan ember 
van, aki még az általános iskolát sem vé-
gezte el. A csecsemőhalálozás az egye-
temet végzett szülők gyermekei között 
a 2,9 ezrelék, míg azoknak a gyerekei 
között, akik nem végezték el az általá-
nos iskolát 10 ezrelék feletti. Ezért igaza 
van annak, aki azt mondta, hogy a leg-
fontosabb egy jó tanító. Aki egy életre 
meghatározza a felnövekvő generációt. 
Tehát a legfontosabb, hogy először a 
közoktatásba tegyük a százmillókat. Mint 
Klebelsberg idejében tették. Mert az ok-
tatásba fektetett invesztíciónak – mint 
a fenti példa is igazolja – a populáció 
egészségében is megmutatkozik a hatá-
sa. Ha csak az egészségre költünk, akkor 
csak azt érjük el, hogy az a sok bamba 
néhány évvel tovább fog élni…

A beszélgetésünk vége – úgy érzem – 
egy kicsit szomorúra sikeredett.

KM: Nekünk, gyermekorvosoknak nem 
haszontalan néha így, ilyen szempon-
tok szerint is elgondolkodni hivatásunk, 
a gyermekgyógyászat történetéről. Jó 
néhány továbbgondolható elgondolás 
ébredhetett bennünk az elhangzottak 
alapján. Ezek részletesebb kifejtésére re-
mélem, még lesz alkalom a következő 
évek Kávéházi Szalonjaiban. Köszönjük 
Professzor úr látogatását, értékes, meg-
szívlelendő gondolatait. 

Lejegyezte: Kálmán Mihály
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„Tanulni és tanítani. Értő kollégák között lenni, tudást cserélni. 
Megújulás nekem ez a pár nap…” (dr. Kulcsár Andrea)

Húszéves a Kávészünet*

A szervezőbizottság kérésére – mint 
ennek a konferenciának a névadója és 
szakmai profiljának egyik megálmodója 
– megtiszteltetésnek érzem, hogy jubi-
leumi megemlékezést tarthatok a Kávé-
szünet-konferencia létrejöttének 20. év -
fordulóján. 

A Kávészünetek megszervezése min-
dig igazi csapatmunka volt, mindenki-
nek meg volt benne a testhezálló fel-

a da ta. És mindez a grund, a közösen 
át érzett szellemiség szeretetével, a „pál-
utcaiak” – ahogyan Pölöskey Péter kollé-
gánk aposztrofálja csapatunkat – össze-
tartásával történt. A Kávészünet formá-
ja, kinézete, a rendszeresen idelátogató 
500–600 kolléga igényeinek, elvárásai-
nak teljesítése többünk munkájának az 
eredménye. Az előtérben szereplőké és 
a mindig szerényen a háttérbe húzódó-
ké, a reprezentálóké és az aprómunkát 
csendben elvégzőké egyaránt. 

A konferenciaszervezés nekünk soha 
nem ment egyszerűen, csakúgy pikk-
pakk ra, már csak azért sem, mert mindig 

a legjobbat szerettük volna. De utólag 
visszagondolva, a rengeteg vita, esetleg 
ve szekedés is megszépül…

20 év egy emberöltő. Amatőrként és 
mindig a praxisunk mellett csináltuk, de 
a profik színvonalát akartuk elérni, sőt 
meghaladni. Nem volt könnyű és valljuk 
be, hogy a szervezés szeretteink tűrőké-
pességét is gyakran próbára tette.

De most ne magunkról, hanem az 
ünnepeltről, a Kávészünetről ejtsünk né-
hány szót:

Először talán a szokatlan elneve-
zés… Miért is lett a területen dolgozó 

gyermekorvosok konferenciájának a 
beceneve Kávészünet? Hogyan kaphat 
egy komoly szakmai konferencia ilyen 
nevet?

1998-ban, Szegedről hazafelé tartva 
Lajosmizse határában beszélgettünk ar-
ról, hogy kellene végre a tudományos 
to vábbképzések sorában egy olyan kon-
ferencia is, ami a területen dolgozó gyer-
mekorvosok szemléletével, azok igényei 
szerint dolgozza fel a továbbképzésre 

szánt témákat. Ekkor pattant ki, véletle-
nül talán az én fejemből, hogy legyen 
ennek a konferenciának a beceneve 
„Kávészünet”. A kávészünetek pezsgő 
beszélgetéseinek hangulatát szerettük 
volna a konferenciaterembe vinni. Azt a 
hangulatot, amikor mindenki fesztelenül 
meg mer szólalni, amikor a mindennapi 
munkánkat érintő kérdések, és a rende-
lői gyakorlatban is használható válaszok 
hangzanak el.

Közös tapasztalatunk volt ugyanis, 
hogy az addigi továbbképzéseken nem 
feltétlenül azok a témák és nem úgy 
szerepeltek, ahogyan azt a területi gyer-
mekorvosi praxisgyakorlat megkívánná. 
Csak a szünetekben tolultak elő azok a 
kérdések, amelyek a mindennapi rutin 
közepette foglalkoztattak bennünket, 
de nem kaptunk rájuk kielégítő választ 
az elhangzott előadásokból. A házi gyer-
mekorvosok közötti oldott eszmecsere 
többnyire csak a szünetekben kezdő-
dött meg. 

Kedves Kollégák! Kedves Vendégeink!

*Elhangzott a Kávészünet-20 konferencián, 2018. május 11-én 
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Lelkesen, felelősségtől áthatva fog-
tunk hozzá a számunkra szokatlan, ad-
dig soha nem gyakorolt feladathoz, az 
első konferenciák megszervezéséhez. 

Az első hat évben a szocreál Club 
Aligát vettük néhány napra birtokba. 
14 éve tettük át székhelyünket ide, az 
akkor frissen megépült Azúrba. Azóta 
már szinte egész Siófokot elfoglaltuk, 
szállodáktól a kultúrházon át a hajóál-
lomásig. 

Abban, hogy ma már a többi gyermek-
orvos-konferencia is más képet mu tat, 
mint korábban, a Kávészünet is sze repet 
játszhatott. Egyre többször szere pelnek 
ott is az elsődleges ellátásban dolgozó 
gyermekorvosok, és megteremtettük a 
kórház-terület közös esetismertetéseinek 
hagyományát. Követett példa lett az első-
ként nálunk megszervezett reanimációs 
gyakorlat is. 

Húsz év során a Kávészünet a hazai 
gyermekgyógyászat, és ezen belül a gyer-
mek-alapellátás kiemelt, széles kör ben szá-
mon tartott eseményévé vált. Megnyertük 
az ügynek a magyar gyer mekgyógyászat 
elismert vezetőit, ok tatóit, és ügyeltünk 
arra, hogy úgy illeszkedjünk a gyermek-

gyógyászati konferenciák sorába, hogy ne 
megosszuk a magyar gyermekgyógyásza-
tot, hanem szolgáljuk annak egységét.

A két évtized során a koraszülöttek-
től a serdülőkorig a gyermekgyógyászat 
szinte minden témakörét feldolgoztuk. 
Mindig igyekeztünk a legavatottabb 

szakembereket, a legjobb előadókat 
meghívni, jóval több, mint félezer elő-
adó tartott már itt prezentációt. 

A témák kijelölését, a szervezést már 
az előző konferencia befejezése pillana-
tában el kellett kezdenünk, ezt követeli 
meg tőlünk az akkreditációs rendszer. A 
témák megválasztásában a gyermekgyó-
gyászat szemléletformáló eredményei és 
a rendelői gyakorlat sokszor megtárgyalt, 
de nyugvópontra még nem jutott prob-
lémái orientáltak bennünket.

A Kávészünet szellemiségének még 
egy jellemvonásáról szeretnék megem-
lékezni: az utolérhetetlenül családias, 
már-már bensőséges hangulatról, ami 
körüllengi ezeket az összejöveteleket. 

Botladozásainkban, elfáradásainkban 
kollégáink kitartása, támogatása mellett 
mindig ez az élmény adott erőt. Erre a 
máig tapasztalt meleg családias hangu-
latra mindannyiunknak szüksége van, a 

házi gyermekorvoslás rendelői magá-
nyában ugyanis nincs kivel megbeszél-
nünk a problémáinkat. Azok meg csak 
gyűlnek, gyűlnek… A Kávészüneteken – 
legalább utólag – kibeszélhetjük azokat 
a gondjainkat, amelyek az előző találko-
zásunk óta felhalmozódtak.

20 év nagy idő egy ember, de egy 
konferencia életében is, a Kávészünet is 
alakulgatott, miközben a felnőttkorba 
lépett. Néhány éve született a konferen-
ciához csatlakozó Kávéházi Szalon ötle-
te, amelynek hangulata a kávéház és a 

szalonok hangulatát egyszerre próbálja 
megteremteni. A szakmai kérdések sza-
lonszerű, tehát sokoldalú, megközelítése 
színesíti a programot. 

Az idő múlásával a rendezvény – mint 
a jó bor – egyre érettebb, egyre jobb 
lett, hasznára vált a „fiatalok”, a mai 50-
esek belépése a szervezésbe. 

Hogy mit hoz a jövő? Ha nem is min-
den részletében látjuk a választ ponto-
san, azt biztosan tudjuk, hogy a Kávé-
szünetnek a jövőben is szolgálnia kell 
egy modern területi gyermekorvoslás 
továbbképzési igényeit. Ez a hatás azon-
ban visszafelé is érvényes. Vagyis a Kávé-
szünet folyamatos megújulásához meg 

kell újulnia mind a praxisok gyakorlatá-
nak, mind a gyermekellátás rendszeré-
nek, az egész házi gyermekorvoslásnak.

Ehhez kívánok fiataljainknak és a ta-
pasztaltabbaknak is sok erőt és innovatív 
lendületet. 

Kálmán Mihály 
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Ízelítő a Kávészünet-konferencián 
elhangzott előadásokból 

TRAUMÁT SZENVEDETT 
GYERMEKEK ELSŐ ELLÁTÁSA 

Dr. Kassai Tamás, a Péterfy Sándor utcai 
Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Köz-
pont osztályvezető főorvosa előadásá-
ban felhívta a figyelmet arra, hogy bal-
eseti sérülés miatt hazánkban évente 
35 000 gyermek kerül kórházi felvételre, 
és mintegy 470 000 esetben kerül sor 
ambuláns ellátásra, ami statisztikailag 
azt jelenti, hogy minden, praxisunkba 
tartozó 4. gyermeknek esélye lehet idén 
(is) traumatológiai ellátásra. 

A sérülések jelentős arányát teszik ki 
a törések. Koponyatörésnél vagy légzés-
elégtelenségnél nagyon számítanak a 
percek, viszont, ha egy fractura „csak” 
keringési rendellenességgel jár – a tört 
végtagon nem tapintható pulzus, vagy 
nincs mikrocirkuláció az ujjakban – 1–2 
óránk is van a kórházi szakellátás meg-
kezdéséig. Nagy elmozdulással járó tö-
résnél, ami a bőr átszúrásával fenyeget, 

2–3, nyílt törés esetén 6 óra, zárt törés-
nél azonban akár 2 nap is van arra, hogy 
definitív ellátó helyre juttassuk a sérültet. 
Törésre mindig gyanakodnunk kell, ha a 
sérülés mechanizmusa stimmel hoz-
zá, és nem csak akkor, ha az ujjak vagy 
végtag mozgatása nagy fájdalommal 
jár. Egy subperiostealis törésnél például 
minden esetben megmarad a periferiá-
lis mozgás.

A balesetek első ellátására – meg-
nyugtatásra és fájdalomcsillapításra – 
sok esetben a körzetben kell sort kerí-
teni. Mind az orvos, mind az asszisztens 
részéről nélkülözhetetlen a pozitív, nyu-
galmat árasztó kommunikáció. A szülőt 
kiküldeni manapság már hiba, ha kikerül 
a látóteréből, a gyermek azonnal elveszti 
biztonságérzetét. Úgy álljon ezért, hogy 
a gyerek lássa a szemét, mondjuk meg 
az anyának, apának, hogy mit segítsen, 
hogy tartsa a gyerek kezét, meséljen egy 
szép történetet, és közben semmiképp 
se sírjon vagy jajveszékeljen! A fájdalom 
mértékének detektálására egyre aján-
lottabb az arcot, mozgást, sírást, vigasz-
talhatóságot mérő score-rendszer, vagy 
a már 4–5 éves kortól jól alkalmazható, 
mobiltelefonra is letölthető vizuál ana-
lóg skála. Analgetikumként legalább 
egy lázcsillapító beadása nélkülözhetet-
len, súlyos esetben gyors és látványos 
eredményt érhetünk el a fájdalomcsilla-
pító intranasalis bejuttatásával. A több-
nyire nehézkes „vénázásnak” jó alterna-
tívája lehet a MAD (mucosal atomized 
device) alkalmazása, az egyszerű kis 
műanyag porlasztóval ellátott fecsken-
dővel orrnyálkahártyára fecskendezett, 
és ezáltal légzésdepressziót sem okozó, 
apró szemcseméretű gyógyszer másod-
percek alatt felszívódik.

Ahogy nincs megnyugtatás szülő 
nélkül, úgy fájdalomcsillapítás sincs rög-
zítés nélkül – emelte ki Kassai főorvos. 
A vonalzót, a Cramer-sínt felejtsük el, az 
ideális vákuumrögzítés viszont drága. 

Stabil rögzítést biztosít azonban az ún. 
SPAM-sín, ez a különböző hosszúságú, 
hajlítható, polifommal bevont alumíni-
umlap. A később szükségessé váló iv. 
beavatkozást teheti fájdalommentessé, 
ha már a szállítás előtt lidocaintartalmú 
krémmel kenjük be a megfelelőnek lát-
szó véna fölötti bőrfelületet. 

AKUT NEHÉZLÉGZÉS

Dr. Krivácsy Péter a SE I. sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika osztályvezető fő-

or  vosa kiemelte az exspiratorikus dys-
pno éval, fokozott légzési munkával, 
tachy pnoéval, irreguláris légzéssel já ró 
bronchiolitis első ellátásában az oxi-
gén fontosságát, aláhúzva, hogy ez 
az a gyógyszer, amivel minden akut 
nehézlégzés esetén gond és nehézség 
nélkül elképesztő javulás érhető el. 

A laryngitis subglottica kezelésében a 
folyamat dinamikájának megítéléséhez 
a croup score (ld. táblázat) ismételt hasz-

Referáló
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nálatát ajánlotta. Zárójelben megem-
lítette, hogy jó oxigenizáció, de magas 
légzésszám mellett a Kussmaul-légzés-
sel járó diabeteses ketoacidosis lehető-
ségének is fel kell merülnie. 

Obstuctiv bronchitis esetén az igen 
rangos philadelphiai vagy melbourne-i 
gyermekkórház protokollja a hazai gya-
korlatnál bátrabb Salbutamol-haszná-
latot javasol, kisgyermeknél 4, nagyob-
baknál 6, akár 8 puff azonnali belégzését 
ajánlják. Status asthmaticus-ban a de-
xamethasone-t szirupban adják, korán, 
már a rendelőben beadva, bizonyítható-
an rövidebb kórházi ápolásra van szük-
ség. 

NAPVÉDELEM

Dr. Baltás Eszter, a Szegedi Tudomány-
egyetem Bőrgyógyászati és Allergoló-
giai Klinikájának docense előadásában 
felhívta a figyelmet arra hogy epidemi-
ológiai adatok alapján a bőrrák és ezen 
belül a melanoma incidenciája egyre nő. 
A nemzeti rákregiszter szerint a 2000-es 

évek elejéhez képest 2009-re Magyaror-
szágon megduplázódott a melanomás 
esetek száma, 2017-ben körülbelül 3000 
új esetet diagnosztizáltak, és naponta 
egy melanomás beteget elveszítünk. A 

napfény, illetve a genetika kiemelt szere-
pet játszik a betegség kialakításában, az 
ultraibolya sugárzást tekintjük a legfőbb 
környezeti rizikófaktornak. Korábban el-
sődlegesen az UV B-sugárzást tették fele-
lőssé a DNS károsításáért, ma már tudjuk, 
hogy az UV A is komoly patogén ténye-
ző. (A bőr öregedése, a bőrünkön látható 
ráncok és pigmentfoltok is az UV A króni-
kus hatásának tudhatók be.) UV-sugárzás 
mesterséges módon is érheti bőrünket, 
a szolárium a WHO szerint első osztályú 
karcinogén, ez felel a fiatal életkorban di-
agnosztizált melanomák 76%-áért.

A fényvédelmi szokásokat illetően is-
mert, hogy a tinédzsereknek legfeljebb 
egyharmada használ fényvédőt, gyakori-
ak körükben a hólyagos napégések, divat 
a barna szín. A hólyagos nap égések vi-
szont megtöbbszörözik a me lanoma ve-
szélyét. Míg korábban úgy véltük, hogy 
elsősorban a gyermekkori napégések 
számítanak, ma már bizonyított, hogy ha 
bármely évtized alatt több mint 5 súlyos 
napégést szenved el valaki, meghárom-
szorozódik a melanomák rizikója.

A laryngitis subglotticában szenvedő gyermek állapotának objektív megítélésében a „croup score” nyújthat segítséget. 

CROUP SCORE

Tünet Pontszám

0 1 2

Stridor Nincs Inspiratorikus in-exspiratorikus

Köhögés Nincs Rekedt Ugató

Levegőbeáramlás Normál Csökkent Jelentősen csökkent

Orrszárnyi légzés Nincs Van Van

Mellkasi behúzódás Nincs Jugularis Jugularis, sub- és intercost

Cianosis Nincs Szobalevegőn 40%-os oxigén mellett

1-2 pont esetén az állapot nem súlyos, 3 és 5 között mérsékelten súlyos, 6 pont vagy e feletti érték súlyos klinikai 
helyzetet, intenzív osztályos felvételt tehet szükségessé. 

Forrás: Gyermekgyógyászat 2002. június, különszám, Szerk.: Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium
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Az elsődleges prevenció a fényvéde-
lem – fényvédő használata, fényvédelmi 
ruházat, napszemüveg, árnyékkereső 
magatartás. Ausztrál vizsgálatok szerint 
az iskolai fényvédelmi szabályok beve-
zetését követően is legalább 20 év kell 
viszont ahhoz, hogy az oktatás a visel-
kedésben populációs méretű változást 
eredményezzen. Fényvédőként széles 
spektrumú 30 (SPF, Sun Protection Fac-
tor) vagy e feletti faktorszámú, vízálló, 
nem komedogén krém használatát ja-
vasolják, a spray vagy hab formátumú 
készítmények jelentős része veszendő-
be megy a levegőben. 

Gyakori kérdés, hogy a napvédők 
nem okoznak-e D-hipovitaminózist? 
Erre vonatkozólag pro és kontra érvek 
találhatók az irodalomban. Számos vizs-
gálat bizonyította, hogy a fényvédők 
használata egyáltalán nem befolyásolja 
a D-vitamin-szintet. Ha mégis kétségek 
merülnek fel, akkor a D-vitamin pótlása 
nagyon egyszerű.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ 
ÚJDONSÁGOK 

A GYERMEKRADIOLÓGIÁBAN 

Dr. Karádi Zoltán a SE II. sz. Gyermekgyó-
gyászati Klinika osztályvezető főorvosa 
szerint a radiológia elmúlt évekbeli vál-
tozását az orvostudomány és a számí-
tástechnika fejlődése határozta meg. A 
hardverminiatürizáció és sebességjavu-
lás egészen új perspektívákat nyitott. A 
komoly sugárterheléssel járó CT-vizs-
gálatok visszaszorulását jól jellemzi, 
hogy a Heim Pál Kórházban korábban 
három műszakban folyamatosan műkö-

dő CT-labor ma már mindössze napi fél 
műszakban üzemel. A korábbinál jóval 
gyorsabb vizsgálatok rövidebb altatás-
sal, jóval kisebb kontrasztanyag-szük-
séglettel járnak, a pontosabb kontraszt-
halmozási eljárásokkal pl. az intrahepati-
cus daganatok dinamikai változásai sok-
kal jobban követhetők. Az anatómiai áb-
rázolás helyett előretörtek a funkcionális 
vizsgálatok, az újabb radiofarmakonok 
képesek célzott, nagyon specifikus diag-
nosztikai kérdéseket is megválaszolni. 

Fúziós eljárás révén a CT- vagy MR-
vizsgálatok teljes képanyaga betölthe-
tő az UH-berendezésbe, szinkronizáci-
ójukkal így olyan léziókból is képesek 
vagyunk már biopsziás mintát venni, 
amelyek egy szimpla UH-val még látha-
tatlanok. Az anatómiai alapú konvenci-
onális képalkotás helyett a hangsúly az 
elváltozások korai, még csak perfúziós 
zavarának kimutatására tevődött át.

Ha egy szerv- vagy szövetspecifikus 
antitesthez vagy toxinhoz radioizotó-
pot, biofluoreszcens anyagot kötünk, 
akkor az a diagnosztikában, ha pedig pl. 
kemoterápiás szert kötünk, akkor az a 
terápiában jól használható. A szisztémás 
kemoterápiás kezeléshez viszonyítva 
ezerszeres intratumorális kemoterápi-
ás koncentrációt érünk el, miközben a 
szisztémás mellékhatások elmaradnak.

A biofluoreszcens anyagot infravörös 
fénnyel megvilágítva a tumor kontúrjai, 
más esetben a tumor mellett elhaladó 
neuronok vagy zöld fényben a peritonea-
lis – szabad szemmel láthatatlan – dissze-
minációk is pontosan és élesen láthatóvá 
válnak. Felmérhetetlen segítséget jelent 
ez a sebésznek és betegnek egyaránt.

A vízmolekulák diffúziós mozgásának 
követésével, irányultságuk vektoriális kö  -
vetésével (ún. traktographiai analízissel) 
az agysebészet sztereotaxiás tervezé-
se válik pontosabbá, rendkívül kényes 
helyzetű és kicsiny elváltozások is ope-
rálhatóvá válnak. Egy ischaemiás lézió-
nál ezzel a módszerrel láthatóvá tehető, 
hogy egy basalis ganglionokat érintő 
stroke esetén a piramispályák keresz-
tülmennek-e a vérzésen, vagy mellette 
haladnak el. (A vérzés és a perifokális 
oedema egyaránt gátolja a piramispálya 
működését, ezért a kezdeti tünetek azo-
nosak. A prognózis és a kezelhetőség 
szempontjából azonban már egyáltalán 
nem mindegy, hogy melyik helyzetről 
van szó.) 

A kontrasztanyagos UH-vizsgálattal 
már korai szakban eldönthető, hogy pl. 
a máj benignus haemangiomájáról vagy 
egy neuroblastoma metasztázisáról van-e 

szó, a kezdeti szakban MR-rel vagy CT-vel 
még láthatatlan, de már perfúziós zavart 
okozó daganatok is detektálhatóvá vál-
nak.

A szonocisztográfia átveszi a mictiós 
cisz tográfia helyét, nagyobb szenzitivitá-
sa miatt jobban ábrázolható a vesepa ren-
chy mába visszaáramló kontrasztanyag.

A zsinór nélküli UH-vizsgálófejek a 
műtétek alatti vizsgálatoknál nagyobb 
sterilitást biztosítanak, a korszerű transz-
ducerekkel bármely okoseszközre át-
küldhetők a képek. A miniatürizációval 
az UH is kikerült az UH-laboratóriumok-
ból, nehezen megközelíthető helyeken 
lévő, vagy mozdíthatatlannak vélt sé-
rültekről is készíthető olyan minőségű 
kép, amely 10 éve csak csúcskategóriás 
géppel volt lehetséges. Egy intravascu-
laris vizsgálófejjel a CT vagy MR számára 
elérhetetlen plakkok is vizsgálhatók.

A 3 dimenziós printerek olyan képet 
képesek nyomtatni, amelyeken a sebész 
már a műtét előtt tanulmányozni tudja 
az intrahepatikus érstruktúrákat, tervez-
ni tudja a műtétet. Egy fém vagy titá-
nium nyomtatására alkalmas printerrel 
műbillentyűket, előzetes letapogatást 
követően a szív felszínére hajszálponto-
san felfekvő, speciális pacemakereket le-
het printelni. Politraumatizált betegnek, 
akinél korábban elképzelhetetlen volt a 
koponya- vagy arcrekonstrukció, most 
műanyag koponyaboltozat, speciális 
protézis készíthető, teljes archelyreállítás 
végezhető.

A radiologiával támogatott műté-
ti technológia során az erekhez való 
viszony sokkal jobban látható, így 
csökkenthető a vérzések gyakorisága, 
pontosabb a resectio. A gyermekkori 
vizsgálatokhoz vagy a klausztrofóbiá-
val küzdőknek nyújtanak segítséget az 
egyszerre több területet letapogató MR 
készülékek, amelyekkel akár 5 percre is 
csökkenthető az eddig 30–40 perces 
vizsgálati idő, de a tremoros betegeknél 
is drámaian csökkenthetők az elmoz-
dulások miatt keletkező diagnosztikai 
problémák.

Összefoglalásként dr. Karádi Zoltán 
hangsúlyozta, hogy a sugárdózis csök-
kentésével, a beteg biztonságának fo-
kozásával, a rövidebb vizsgálati idővel, 
a nagyobb térbeli felbontóképességgel, 
a funkcionális radiológia eszköztárának 
bővülésével, a diffúziósúlyozás, trakto-
graphia vagy a dinamikus UH terjedésé-
vel a gyermekgyógyászat egyértelműen 
profitál. 

Szerk.: Kádár Ferenc 
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Milyen gyermek-alapellátást szeretnénk 
öt, tíz, húsz év múlva?

Vezetőségi megbeszélés, Mártély, 2018

Vezetőségünk évről évre áttekinti az 
egyesület szakmai céljainak érvényesü-
lését, értékeljük munkánk eredményes-
ségét. Körüljárunk jelenségeket, érveket 
ütköztetünk, keressük az előrevivő vá-
laszokat. A megbeszélésre a Hódmező-
vásárhely melletti Mártélyon került sor 
június első hétvégéjén.

Kulcskérdés az utánpótlás, a szakma 
presztízsének javítása, időszerű volna a 
szakmai kompetenciák, a szakdolgozók 
szerepének megújítása, a licencek hely-
zete, a praxisközösség helye a gyerme-
kek ellátásában. 

BŐVÜLŐ ÉS ÁTALAKULÓ 
KOMPETENCIÁK

A gyermek-alapellátás elismertségének, 
a szakterület vonzerejének, az után-
pótlás biztosításának, a hatékony gyer-
mekegészségügyi ellátásnak feltétele 
kompetenciakörünk korszerűsítése. Ez 
együtt jár bizonyos szakellátói tevékeny-
ségek átvételével, illetve azzal, hogy or-
vosi jártasságot nem feltétlenül igénylő 
feladatokat szakdolgozói szintre delegál-
junk. 

Nem orvos munkatársak, speciális, 
gyer mekekre szakosodott gyógytorná-
szok, dietetikusok s más szakemberek 
kom petenciakörének bővítésével ugya n is
a jelenleginél hatékonyabb gyermek-
alap ellátást lehetne biztosítani. Át kell 
gondolni a primer prevenciós szakápoló 
képzésének lehetőségét, de a kor kihívá-
sainak megfelelően újra meg kell fogal-
maznunk a védőnőkkel való együttmű-
ködés módját is.

Kiállunk amellett, hogy minden gyer-
mek alapellátását irányítsa gyermekor-
vos, hisz nem kaphat valaki pusztán lak-
helye miatt alacsonyabb szintű ellátást. 

A licencek adott diagnosztikus, te-
rápiás vagy interdiszciplináris területen 
biztosítanának magasabb hatáskört (és 
ennek megfelelő többletjuttatást) a li-
cencvizsgát tett gyermekorvosnak. Von-
zó lehetőség mellett ez szakmai kihívást 
is nyújtva csökkentheti a járóbeteg-
rendelések leterheltségét, várólistáinak 
hosszát. 

Mindezen változások természetesen 
érintik a rendelő infrastruktúráját is, az 
ezekre vonatkozó előírásokat ennek 
meg felelően újra át kell gondolni.

MÓDSZERTANI KÖZPONT
Évtizedek óta érezzük a gyermek-alap-
ellátás szakmai irányításában tényleges 
szerepet játszó módszertani központ hi-
ányából adódó súlyos hátrányokat. Egy 
ilyen intézmény többek között képes 
lenne az együttműködésre más szak-
mák módszertani központjaival, az okta-
tó házi gyermekorvosi hálózat számára 
módszertani ajánlásokat bocsáthatna ki, 
koordinálhatná a házi gyermekorvoslás 
fejlesztését. 

UTÁNPÓTLÁS
A szakorvosképzés során a gyermek-
alapellátásnak mind szakmailag, mind a 
munkakörülményeket, finanszírozást te-
kintve versenyképes alternatívának kell 
lennie. Ennek érdekében már a mediku-
soknak is meg kellene ismerniük a terü-
leti gyermekorvosi munkát, a posztgra-
duális képzés során pedig ténylegesen 
is a körzetben kellene megszerezni az 
alapellátási gyakorlatot. Kulcsfeltétele 
ennek az akkreditált házi gyermekorvosi 
oktatóhálózat mielőbbi életre hívása. 

ELLÁTÓHÁLÓZAT
A házi gyermekorvosi praxisok hosszú 
ideje eladhatatlanok, a betölthetetlen 
körzeteket vagy vegyes praxissá ala-
kítják, vagy összevonják egy még mű-
ködő gyermekpraxissal. Amennyiben 
nem történik kedvező fordulat, mind 
nagyobb területeken lesz megoldatlan 
a gyermekorvosi alapellátás, illetve elke-
rülhetetlenül megemelkedik a praxisba 
tartozók átlaglétszáma.

Elkerülhetetlen tehát a praxisok pénz-
ügyi, illetve humán erőforrás területén 
történő megerősítése, a feladatkörök 
racionalizálása, a rugalmasabb rendelé-
si formák megjelenése, a versenyképes 
bérek biztosítása, a praxismenedzsment, 
illetve a praxisjogvásárlás gondjainak 
megoldása.

PRAXISKÖZÖSSÉG 
A gazdaságilag önálló praxisok közös-
sége lehetőséget ad a méretgazda-
ságosság alapján újabb szakdolgozók 
alkalmazására, praxisjog nélküli gyer-
mekorvos felvételére, de költségigényes 
vizsgálati vagy terápiás eszközök gaz-
daságos működtetésére vagy a helyet-
tesítési gondok enyhítésére is, a vállal-
kozások függetlenségének megtartása 
mellett. 
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK 
SZEREPE 

A duális finanszírozás során az önkor-
mányzatok szerepvállalása nagyon sok-
színű: vannak, akik elkötelezettebbek, 
s erőforrásuk is több lehetőséget nyújt 
az alapellátás színvonalának emelésére, 
s van, ahol nem ez a helyzet. Ezért sür-
getjük a feladatkörök normatív megha-
tározását, az önkormányzat és az orvos 
számára is átlátható, tiszta viszonyok 
megteremtését.

Ugyancsak fontos, hogy az önkor-
mányzat rendelkezzen forrásokkal a 
meg üresedett, de határidőig értékesíte-
ni nem sikerült praxisok esetében a házi 
gyer mekorvosi ellátás fenntartásának 
biztosítására, akár egy erre irányuló alap 
lét rehozásával.

2017-ben már kértük az államtitkár-
ságtól, hogy a betöltetlen gyermekpra-
xisok vegyes praxissá alakításának elke-
rülése érdekében vezessenek be ötéves 
moratóriumot, remélve, hogy ennyi idő 
alatt sikerül az utánpótlás kérdését ren-
dezni. 

Az iparűzési adó alóli felmentés 20 
milliós felső korlátjának emelésére már 
korábban is tettünk javaslatot, ezt most 
ismételten megerősítjük.

KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL
Fontosnak tartjuk az egyesület ismert-
ségének növelését a szülők irányában, 
hiszen felmérések bizonyítják, hogy a 
gyermeküket érintő egészségügyi dön-
téseiknél számukra a házi gyermekorvos 
a fő eligazodási pont. Ezért törekszünk a 

szakmai partnereket kereső szülői szer-
vezetekkel a közös gondolkodáson ala-
puló tartalmas együttműködésre, amely 
a szülői kompetenciák joggal várt emel-
kedéséhez is hozzájárulhat.

Néhány hónapja, a 2017. évi őszi 
konferencián tett látogatása során Dr. 
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért fe-
lelős államtitkárnak nyújtottuk át frissen 
elkészült és átfogó fejlesztési javaslat-
csomagunkat. A választások után felállt 
egészségügyi adminisztráció az elmúlt 
hetekben ugyancsak átvette törekvé-
seink „Megújuló gyermek-alapellátás” 
című összefoglalását. Őszintén reméljük, 
hogy ezúttal az átadásnál messzebbre is 
eljutunk. 

Pátri László 

Reflexió 
„Nem dőlhetünk hátra – Elégedettségi kérdőív 

a HGYE munkájáról” című cikkre

A Hírvivő előző számában megjelent, Pölöskey Péter által jegy-
zett összegzés a HGYE munkáját értékelő „elégedettségi” kér-
dőívre visszaküldött válaszokat elemzi. Nem vitatom a kérdőív 
összeállításának és a kapott válaszok elemzésének jó szándé-
kát, korrektségét. Amiért billentyűzetet „ragadtam”, annak a 
következő megállapítás volt az oka:

„…A HGYE szakmapolitikai érdekképviseletét illetően fi-
gyelemkeltő, hogy (a kérdésre) a válaszadók majdnem 10%-a 
1-es vagy 2-es osztályzatra kattintott” (Egy ötös skálán, ahol a 
legjobb jegy az ötös.) „A válaszokból látszik, hogy a tagság ér-
zékelte az érdekképviseleti „hang” gyengülését, amely részben 
tükrözi a HGYE vezetőségének azt a tudatos döntését, hogy a 
korábban erősen konfrontatív érdekképviseletet megpróbálja 
konzultatív irányba eltolni.”

Vagyis a vezetőség „tudatosan” döntött úgy, hogy a koráb-
bi „erősen konfrontatív” érdekképviseleti módszer helyett a 
konzultatív módszert választja. Magam 17 éven át vezettem 
az egyesületet, és felelős voltam e tevékenységért is. Érdem-
ben foglalkoznom kellett az érdekvédelem mikéntjével, mód-
szereivel. Túl azon, hogy meggyőződésem szerint nincs „csak” 
konfrontatív, vagy „csak” konzultatív érdekvédelem, kiemelek 
egy mondatot egy sok évvel ezelőtti előadásomból: „Az ér-
dekvédelem feladata a kedvező változások kiharcolása, ha az 
egészségügy vezetése nem akar a várt irányba mozdulni, és 
közbelép, ha a döntéshozók olyan lépéseket tesznek, amelyek 
a képviselt réteget hátrányosan érintik. 

Nekünk a „konfrontatív” tevékenységünk eredményeképp 
sikerült megőrizni a házi gyermekorvosi hálózatot, a létünket 
a 90-es évektől folyamatosan veszélyeztető tendenciák elle-
nére. Érzékelhető „ellenszélben” két szakmai kollégiumban – a 
gyermekgyógyászatiban és a háziorvosiban – képviseltük állás-

pontunkat, kiharcoltuk a házi gyermekorvosi szakfelügyeletet, 
kollégáink finanszírozását minden egyes „rendezés” során sike-
rült a háziorvosokéval paritásban tartatnunk, bekerültek a gyer-
mek-alapellátás megújítására vonatkozó javaslataink a „Közös 
kincsünk a gyermek” nevű kormányzati programba… 

Kizárólag „konzultatív” stílussal mindezeket nem lehetett 
(volna) elérni. Az érdekvédelem csak akkor lehet eredményes, 
ha a képviselt elveket következetesen, érthetően közvetíti. A 
hatalomnak értenie kell az érdekvédelem szándékait. Ameny-
nyiben tudatosításukhoz a konzultatív módszer nem vezet 
eredményre, természetes eszköz a „konfrontatív” vita.

További dilemmát okoz, hogy – ismét idézek a fenti előadá-
somból – „amikor rétegérdeket védünk, ellentétbe kerülhetünk 
a haladás hosszú távú céljaival, illetve ha a hosszú távú haladás 
érdekében elfogadjuk a rövid távon bekövetkező sérelmeket, 
az érintettekben az az érzet keletkezik, hogy az érdekképviselet 
nem teljesíti feladatát, ezért elfordulnak tőle.” 

A fentiekből talán kiderül, hogy nincs eredményes érdek-
védelem se „fölfelé”, se „lefelé”, érdekek ütközése nélkül. Az én 
megítélésem szerint ezt a fajta munkát nem lehet megúszni, 
„maszatolni”.

Lényegi nehézséget jelent az is, hogy az érdekvédő – sze-
mélyében – nem törekedhet a hatalom általi elismerésre. Aki 
ezt nem tudja elfogadni, ne védjen érdeket, mert az sikertelen 
lesz, és kedvezőtlenül befolyásolja a védettek egzisztenciáját. 

Ma – úgy látom – ez a dilemma az egyesület vezetőségében 
nem megoldott, ezek következményeit jelzik kollégáink. Az el-
múlt időszakban – mind többször tűnik úgy, hogy – az egye-
sület azt az alapfunkcióját adta fel, amiért létrejött. Ez pedig a 
mindenkori vezetőség felelőssége.

Huszár András
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A rekombináns humán növekedé-
si hormont (rhGH, recombinant 

human growth factor) többféle gyer-
mek- és serdülőkori növekedési zavar-
ban alkalmazzák. A gyermekgyógyásza-
ti rhGH-terápia kapcsán az adherencia 
szuboptimális, ami a klinikai hatékonyság 
csökkenését és a kezelési költségek nö-
vekedését vonja maga után. A GH-te-
rápiával összefüggő adherenciát többek 
között befolyásolja a betegek beviteli esz-
közzel kapcsolatos preferenciáján túl az 
is, hogy a kiválasztott eszköz mennyire 
kényelmesen és könnyen használható, 
illetve hogy a beteg és gondozója milyen 
edukációban részesül az alkalmazást ille-
tően. A hosszú távú GH-kezeléshez kap-
csolódó adherencia a beteg és gondozója 
által is használható eszközökkel javítható, 
melynek fontos szerepe van a célul tűzött 
testmagasság elérésében.

A GH-injekciós eszközök folyamato-
san fejlődnek, melynek nyomán a hagyo-
mányos tűket és fecskendőket fejlettebb, 
felhasználóbarát eszközök váltották fel, 
melyeket úgy terveznek meg, hogy jobban 
alkalmazkodjanak a betegek igényeihez. 
Ennek során nagy súllyal esik latba, hogy 
az eszköz megbízható és könnyen hasz-
nálható legyen, ne okozzon fájdalmat, 
illetve biztonságos legyen az alkalmazása 
és a tárolása. 

A SurePal™ egy többször használ-
ható öninjekciós rendszer, melyet az 

Omnitrope® napi alkalmazásának segíté-
sére fejlesztettek ki. A szubkután injekció 
helyét a lipoatrófia kivédése érdekében ál-
landóan változtatni szükséges. A SurePal™ 
felépítése lehetővé teszi, hogy könnyű és 
kényelmes használat mellett a minimá-
lisra csökkenjen a gyógyszerveszteség 
mértéke.

Német szerzők a SurePal™ használha-
tóságát és hozzáférhetőségét validálták 
felnőttek és serdülők/gyermekek (n=106) 
körében egyaránt Németországban és az 
Egyesült Államokban. Összességében 
a résztvevők 92%-a minősítette az injekció 
beadásának folyamatát nagyon egyszerű-
nek vagy egyszerűnek. Ezen túlmenően 
a résztvevők 99%-a volt képes a toll alakú 
eszköz sikeres szétszerelésére. A szerzők 
közleményükben kérdőíves módszerrel 
végzett keresztmetszeti vizsgálatuk ered-
ményeit adják közre. A vizsgálatban olyan 
gyermekek vettek részt, akik a SurePal™ 
eszközt a rutin gyakorlatban számukra 
rendelt Omnitrope® beadására használták.

Betegek és módszerek
A most elvégzett kérdőíves, kereszt-
metszeti, multicentrikus felmérés egy 
jelenleg is folyó nem intervenciós vizs-
gálat, a PATRO (PAtients TReated with 
Omnitrope®) Children részét képezte. 
Olyan csecsemőket, gyermekeket és ser-
dülőket vontak be a PATRO Children 
vizsgálatba, akik Omnitrope® adásában 

részesültek, és akiknek gondviselője írásos 
beleegyezését adva a vizsgálatban való 
részvételhez. Az sem minősült kizáró ok-
nak, ha az adott beteget az Omnitrope® 
alkalmazásának megkezdése előtt más 
rhGH-készítménnyel kezelték.

A résztvevők számára egy mappát 
is eljuttattak, mely egy kérdőíven kívül 
az eljárás leírását és előre bérmentesített 
borítékot is tartalmazott. Minden beteg 
(vagy gondozója) a felmérés előtt okta-
tásban részesült a SurePal™ alkalmazását 
illetően.

A kérdőív öt fő kérdéskört ölelt fel: 
a berendezés vonzerejét; a beteg vagy 
gondozója részére nyújtott edukációt; 
a SurePal™ alkalmazását; a kis gyógy-
szerveszteséggel járó rendszert; valamint 
az új módszerrel szerzett tapasztalatokat 
más, korábban használt eszközökkel ösz-
szehasonlítva. A válaszokat 5 fokozatú 
pontrendszer szerint kódolták, mely-
ben −2 volt a  legkisebb (leggyengébb) 
és 2 a legnagyobb (legjobb) pontszám. 
A legtöbb kérdés esetében válasz opció-
ként feltüntették a „Nem tudom” lehe-
tőséget is.

eredmények
Összesen 186 beteg vett részt a vizsgálat-
ban, ezen belül 154 fő Németországból és 
32 fő az Egyesült Királyságból. A résztve-
vők többsége (55%) fiú volt, az átlagélet-
kor 10,0±3,5 évnek adódott. A vizsgált 

Az Omnitrope®-hoz többször használható 
SurePal™ öninjekciós eszköz elfogadhatósága 
gyermekgyógyászati populációban
Forrás: Partsch CJ, et al. Acceptability of the reusable SurePal™ self-injection devise for Omnitrope® among pediatric patients: results from 
a questionnaire-based cross-sectional, multicenter observational study. Medical Devices: Evidence and Research. 2015;8:389−393.

Más hosszú távú terápiákhoz hasonlóan a GH-kezelés esetében is fontos  
az adherencia, ennek hiányában ugyanis a terápiás eredmények elmaradnak  
az optimálistól. A SurePal™ eszközt az Omnitrope napi alkalmazásának 
segítésére fejlesztették ki. Az eszköz használatát a betegek túlnyomó többsége 
igen könnyűnek vagy könnyűnek minősítette, és a korábban más eszközt 
használó betegek a SurePal™ eszközt preferálják a korábbival szemben.
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csoport csaknem háromnegyedét (73%) 
olyan betegek tették ki, akik korábban 
még nem részesültek GH-terápiában. 
A diagnózis szerinti legnagyobb csoportot 
a GH-hiányos betegek alkották (n=91, 
48,9%), őket követték (csökkenő gyako-
risági sorrendben) az alábbiak: magzati 
növekedési elmaradás (n=55, 29,6%), 
Turner-szindróma (n=17, 9,1%), Prader−�
Willi-szindróma (n=5, 2,7%) és krónikus 
veseelégtelenség (n=1, 0,5%).

A kérdőív kitöltésének időpontjában 
a résztvevők átlagosan 75,9 napja hasz-
nálták a SurePal™ eszközt (a GH-naiv be-
tegek 85,5 napja, a korábban GH-val már 
kezelt betegek 44,3 napja). A gyermekek 
csaknem fele (49,5%) maga állította össze 
a SurePal™ eszközt az injekció beadásához, 
míg 48,4%-uk családtagok, illetve 1,1%-
uk egészségügyi nővér segítségét vette 
ehhez igénybe. Az injekciót a gyermekek 
43,5%-a maga adta be, 52,2%-uknak eb-
ben valamelyik családtag, 1,6%-uknak 
pedig egészségügyi nővér segített.

A betegek többsége az orvostól 
vagy annak asszisztensétől sajátította 
el a SurePal™ használatát. Összességé-
ben a betegek 86%-a válaszolta, hogy 
a SurePal™ használatát nagyon könnyen 
vagy könnyen megtanulta.

A SurePal™ használatát a résztvevők 
87%-a minősítette rendkívül vonzónak 
vagy nagyon vonzónak. Összességében 
a betegek 86,5%-a minősítette a SurePal™ 
eszközt nagyon könnyen vagy könnyen 
alkalmazhatónak.

Csaknem minden beteg (96,2%) úgy 
vélte, hogy a SurePal™ nagyon könnyen 
vagy könnyen előkészíthető az injekció-
hoz, és 89,2%-uk nagyon könnyűnek 
vagy könnyűnek minősítette az injekció 
beadását. A dózisemlékeztető funkciót 
a résztvevők 85,5%-a tartotta hasznosnak. 
A gyógyszerveszteség funkciót használó 
88 beteg körében 89,8% volt azok aránya, 
akik szerint ez az opció hasznos.

A korábban már kezelt betegek alcso-
portjából (n=42) 81% válaszolta azt, hogy 
a SurePal™ sokkal jobb vagy jobb, mit az általa 
korábban használt eszköz. E csoport 61,9%-a 
tartotta úgy, hogy a SurePal™ megkönnyíti 
a GH-terápiás terv követését, szemben a ko-
rábban használt eszközzel. A más GH-bevite-
li eszközökkel korábbi tapasztalatokat szerző 
betegek közül több mint 80%-a SurePal™ 
eszközt preferálta a korábban megismert és 
használt eszközzel szemben, és ezen alcso-
port csaknem kétharmada volt azon a véle-
ményen, hogy a SurePal™ alkalmazása mellett 
könnyebb a GH-terápiás terv követése.

megBeszélés és következtetések
A gyermekek körében nem optimális 
a GH-kezeléshez társuló adherencia. Az 
ezt befolyásoló, a beadáshoz használt 
eszközzel kapcsolatos tényezők egyik 
legfontosabbika az alkalmazás könnyű 
és egyszerű volta. A SurePal™ többször 
használható öninjekciós eszközt az 
Omnitrope napi alkalmazásának segíté-
sére fejlesztették ki. A most bemutatott 
vizsgálat résztvevői összességében kiváló 
benyomásokról számoltak be az eszköz 
használata kapcsán, 87%-uk azt rend-
kívül vonzónak vagy nagyon vonzónak 
minősítette (Ábra). 

A SurePal™ speciális felépítése lehető-
vé teszi a gyógyszerveszteség minimálisra 
csökkentését, hiszen ha az eszközben lévő 
patron nem tartalmaz elegendő mennyi-
ségű gyógyszert, úgy az eszköz megfelelő 
mennyiségű gyógyszert ad hozzá az új 
patron behelyezését követően. E funkció 
automatizálása megkönnyíti a második 
injekció alkalmazását, szemben más 
GH-beviteli eszközökkel, melyek eseté-
ben a felhasználónak ki kell számítania 
a még szükséges adag mennyiségét és 
ennek megfelelően ismét beállítani az 
eszközt. Ezt a funkciót a betegek 90%-a 
minősítette hasznosnak.

A szerzők összehasonlításokat végez-
tek a GH-val korábban már kezelt, illetve 
az ilyen kezelésben még nem részesült 
alcsoportok között is. A korábban már 
kezelt csoportban valamivel magasabbnak 
bizonyult azok aránya, akik szerint az 
eszköz használatát könnyű megtanulni, 
összességében könnyebb az eszközt alkal-
mazni, könnyebb az injekciót előkészíteni 
és azt beadni. A különbségek valószínűleg 
annak tudhatók be, hogy a korábban már 
kezelt betegek már nagyobb tapasztalat-
ra tettek szert az injekció előkészítése és 
beadása terén.

Összefoglalva, a német szerzők kérdő-
íves módszeren alapuló keresztmetszeti 
vizsgálata gyermekbetegek körében iga-
zolta az Omnitrope napi alkalmazásának 
elősegítésére kifejlesztett öninjekciós esz-
köz, a SurePal™ könnyű alkalmazhatóságát 
és a betegek általi nagyobb preferenciáját. 
A GH-injekciós eszközök terén történt 
további fejlesztések nyomán a jövőben 
további javulás várható a hosszú távú 
kezeléssel kapcsolatos adherenciában.
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A képzést már rég el kellett volna kezdeni
Kálmán Mihályt, a Kávészünet-kon-
ferenciák „szülő atyját” és Kovács 
Ákost, az idei konferencia szakmai 
programjainak szervezőjét faggat-
tuk arról, hogy milyen gondolatok 
fogalmazódtak meg bennük a ren-
dezvény kapcsán. Aztán más irány-
ba kanyarodott a beszélgetés me-
nete…

  A Kávéházi Szalonban idén Tulassay 
Tivadar professzor volt a vendégünk. Mi 
a véleményetek az ott elhangzott be-
szélgetésről?

K.Á.: Ritka alkalom, hogy két ilyen széles 
látókörű, a szó jó értelmében véve pol-
gári műveltségű, szakmája iránt mélyen 
elkötelezett, de nem szakbarbár értelmi-
ségi osztja meg a gondolatait. Igazi fel-
üdülés volt az a másfél óra. 

K.M.: Örülök, ha így láttad. Tulassay 
proffal biztosra mentem, az ő személye 
garancia volt a sikerre. Hiszen többször 
is szerencsém volt meghallgatni a gyer-
mekgyógyászatot kicsit tágabb, kultúr-
történeti keretbe helyező előadásait. 
Magammal persze soha nem vagyok elé-
gedett, de nem is én voltam itt a fősze-
replő. Felizgatott viszont a vita vége felé 
az a félreértés, ami abban nyilvánult meg, 
hogy némelyik hozzászóló összekeverte a 
fizikális vizsgálatok közben néha felsejlő, 
hasznos intuíciót azzal, hogy mindenki a 
saját érzései intuíciói szerint – a szakmai 
előírásokat mellőzve – gyógyíthat. Persze 
az sem mindig célravezető, ha valaki csak 
a protokollok szerint képes gyógyítani, 
mert a protokoll az „átlag”betegre alkal-
mazható, és néha találkozhatunk nem 

átlagosan vagy nem típusosan megbe-
tegedett gyerekkel is. A szakmai proto-
kollokat ugyan nagyon fontos ismerni, de 
beszűkül és mechanikussá válik az olyan 
orvos gyakorlata, aki csak „szamárvezető-
vel” képes dolgozni. Nagyon sok egyéni 
sajátosság színezheti egy-egy betegség 
lezajlását. Az intuíciónak az igazi helye a 
diagnosztikában, az állapotdiagnosztiká-
ban van. Ennek a gyermeknek nem úgy 
fáj a hasa, nem azt „érzik” az ujjaim, mint 
az aznap megvizsgált másik nyolc, hasát 
fájlaló gyermek esetében. Én az ilyen – a 
„vizsgálatnál minden rendben, de azért 
mégis van itt valami, ami nem egészen 
stimmel” sokunk által tapasztalt – esetekre 
gondoltam, amikor az intuícióról beszél-
tem. Ennek a sokszor megmagyarázhatat-
lan belső megérzésnek is biztos tudáson, 
a szakirodalom folyamatos olvasásán és 
sok-sok szakmai élmény szintézisén kell 

alapulnia. Különben nem működik, ami-
kor ritkán ugyan, de mégis szükség van rá. 

Napjainkban persze ismerni kell az 
evidence based medicine szabályait, a 
metaanalízisek során kialakított állás-
foglalásokat. Tudni kell ugyanakkor a 
tapasztalatokat is összegyűjteni, az év-
tizedek során szerzett élményanyagot 
szintetizálni, és a mindennapok diag-
nosztikájában és gyógyításában alkal-
mazni. Tehát, evidenciákon alapuló kor-
szerű tudás, és sok-sokéves tapasztalat – 
együtt. Ez a gyógyítás igazi „művészete”. 
Szerintem.

K.Á.: Sokan félreértelmezik a bizonyíté-
kokra alapozott gyógyítás elvét. Nemrég 
a közösségi médiában olvastam a bi-
zonyítékokra alapozott gyógyítás elkö-
telezett híveként ismert kollégánk egy 
bejegyzését, amelyben arról ír, hogy ő 

Magánvélemény

A „Magánvélemény” címmel induló rovatban szándé-
kunk szerint a HGYE hangját, véleményét kisebb-na-
gyobb mértékben formáló tagjaink fogalmazzák meg 
egyéni véleményüket olyan kérdésekben, amelyek az 
egyesület számára is jelentőséggel bírhatnak.

Azt gondoljuk, hogy egységes, erős, és tiszta han-
got, hangzást csak úgy tudunk közösen megszólaltat-
ni, ha az akkordokban összhang van. Az összhangot 
felhangok, tercek, kvintek, oktávok, és néha szűkített 
szeptimek képezik. 

Szándékunk ezeknek a felhangoknak a megszólal-
tatása, megismertetése, nem pedig egy kakofon zaj 
előállítása. Nemcsak egy hatékony érdekképviselet, 
de egy egységes, modern szemléletű, és tiszta szívvel 
vállalható szakmai attitűd kialakítása szempontjából is 
fontos, hogy fő kérdéseket érintő magánvéleményeket 
is megosszunk egymással.  

Arra biztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az egyesü-
let életét, szemléletét érintő véleményüket juttassák el 
szerkesztőségünkhöz.
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bizony véres veríték árán leszokott arról, 
hogy a saját tapasztalata alapján alakítsa 
ki a kezelési stratégiáját. Ő a saját tapasz-
talatát a legmegbízhatatlanabb tudo-
mányos bizonyítéknak vélve, kizárólag 
a legfrissebb, komoly statisztikai elem-
zéseken alapuló orvosi irányelvekhez 
ragaszkodik a gyógyításban. Én vitatkoz-
nék ezzel, mert szerintem – ahogyan Te 
is utalsz erre – a klinikai döntéseinkben 
a tudományos bizonyítékok mellett az 
intuíciónak és a tapasztalatnak igenis 
egyaránt komoly szerepe van. Hajlamo-
sak vagyunk elfelejteni azt az alaptételt, 
amely világosan kimondja, hogy egy 
bizonyos klinikai döntést alapvetően 
három tényező határoz meg. Egyfelől 
a megbízható vizsgálatok tudományos 
eredményein alapuló bizonyítékok, más-
felől a kezelőorvos egyéni tapasztalata, 
szakmai tudása, gyakorlata, meggyőző-
dése, harmadrészt pedig az adott beteg 
egyéni jellemzői, preferenciái, együttmű-
ködési készsége. Mindhárom szempont 
egyszerre, együttesen alakítja az aktuális 
döntésünket és ezek egymással nem el-
lentmondásban, hanem inkább egyfajta 
szerves egységben vannak.

Ez egyébként nem csak mai, és nem 
csak hazai probléma. David Sacket pro-
fesszor, a bizonyítékon alapuló orvoslás 
egyik élharcosa a magyarul is megjelent 
alapművében leírja ezt, sőt 1996-ban 
egy külön közleményt is megjelentetett 
erről a British Medical Journal-ban „Mi az 
evidence-based orvoslás, és mi nem?” 
– címmel. Ez a tétel azóta minden, a té-
mával foglalkozó komoly anyagban sze-
repel, így Decsi professzor könyvében is. 
Ez a hármas egység lényegében ponto-
san arra utal, amit Te is említesz, amikor 
a gyógyítás művészetéről beszélsz. Na-
gyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy az 
evidenciákat mindig nagyszámú beteg 
adatainak statisztikai értékeléséből von-
juk le, de egy evidence based klinikai 
döntés mindig az adott egyénre, egy 
beteg személy aktuális problémájára 
vonatkozik. 

  Mennyire voltatok elégedettek a 
szalon hangulatával és egyáltalán, az 
egész rendezvénnyel?

K.M.: Én mindig úgy éreztem, hogy egy 
orvosnak érdeklődnie kell a művészetek 
iránt. Nemcsak azért, hogy ne legyünk 

szakbarbárok, hanem mert meggyőző-
désem, hogy az emberről, a világról a 
legdifferenciáltabb ismereteket a művé-
szetek közvetítésével lehet megtudni. 
Márpedig egy orvosnak a gyógyítás során 
óhatatlanul foglalkoznia kell az ember 
személyiségével, legbelsőbb érzéseivel, 
bonyolult érzelmi kapcsolataival. Jó, ha 
érzékeny ezekre a dolgokra is, mert ez se-
gíti a munkáját. Ezért tartom fontosnak a 
Kávéházi Szalon megszervezését, formá-
jának, tartalmának „szalonszerű” kialakítá-
sát. Meg kell tartanunk a szalont azért is, 
mert a jelentkezők száma eddig mindig 
meghaladta a terem befogadóképessé-
gét. Szerepet játszottak ebben a kiváló 
előadók, a jó témák és a sajátos, az eddig 
megszokott frontális előadásoktól eltérő 
előadásmód is. A „kávéházi szalon” jelleget 
– ha rajtam múlna – a Tulassay-beszélge-
téssel megkezdett irányba fejleszteném 
tovább. Hiszen a történelem során a kü-
lönféle szalonok a sorsfordító időkben 
akár eretneknek tűnő, de mindenképpen 
új megvilágításba kerülő gondolatokat, 
egy-egy szakma vagy hivatás problémáit, 
eredményeit kultúrtörténeti dimenziókba 
helyezve mutatták be. Gyakran segítségül 
hívva az adott szakmai témakört érintő 
egyéb szakterületek művelőit, az iroda-
lom, a zene, a művészetek illusztrációs 
lehetőségeit. A kultúrtörténet jeles ünne-
pei voltak ezek a szalonbeli események. 
És itt nem feltétlenül a Toulouse-Lautrec 
által látogatott szalonokra, vagy madame 
Pompadournak a francia királyi udvar po-
litikáját is alakítgató szalonjára gondolok. 
A híres történelmi és irodalmi szalonok, és 
a ma is szép számmal működő színes kul-
turális összejövetelek nehezen elérhető 
mintája lebeg a szemem előtt.

K.Á.: Számomra az idei Kávészünet 
leg  izgalmasabb előadásai azok voltak, 
amelyek egy-egy szubspecialitás szem-
léletformáló újdonságait tekintették át. 
Azt hiszem, a konferenciáink program-
jába a jövőben is érdemes lesz egy-egy 
hasonló tematikájú előadást, vagy elő-
adásblokkot beiktatni.

K.M.: A Kávészünet hangulatát, csalá-
dias jellegét meg kell őrizni. A magá-
nyosan dolgozó gyermekorvosoknak 
nemcsak a továbbképzés, de a közös-
ségépítés igénye miatt is szükségük 
van erre a találkozásra. A gyermekgyó-

gyászati szakterületek szemléletformá-
ló újdonságainak bemutatását én is 
fontosnak tartom. Erre valók az átfogó 
referátumok, amelyeket általában egy-
egy szaktekintély tart. Növelném az 
esetismertetések számát, az lenne az 
igazán élményszerű, ha minden előadó 
eseteken keresztül mutatná be az elmé-
letet, a helyes diagnosztikai és kezelési 
módokat. Növelném az interaktivitást is. 
Valamivel kevesebb lehetne az előadás, 
és több a megbeszélés. Mindenkit aktív 
részvételre sarkallna, és a szégyenlősök 
anonimitását is megőrizné a „gomb nyo-
mogatós” véleménynyilvánítás. 

K.Á.: Én is azt gondolom, hogy meg kell 
találni az újítások, innovatív formai és 
tartalmi változtatások, illetve a jól bevált 
módszerek továbbvitelének azt az egyen-
súlyát, ami a folyamatosság megtartása 
mellett a változásoknak is teret ad. Ettől 
tud egy konferencia is fejlődni, nemcsak 
önmagához képest tartva a színvonalat, 
hanem felzárkózva a nemzetközileg is 
kompetens szintre. Aki jár külföldi kong-
resszusokra, továbbképzésekre, gyakran 
elámul azon, hogy mennyire hatékony, öt-
letgazdag módon vannak ezek megszer-
vezve. Nekünk is van még hová fejlődni…

  Nem tűnt viszont túl vidámnak az a 
néhány mondatod Ákos, amit a Kávészü-
net zárásakor mondtál. Valóban nehéz a 
házi gyermekorvoslás helyzete, de azzal, 
hogy sötét ecsetvonásokkal festett jövő-
képekkel riogatjuk magunkat és a kollé-
gáinkat, még nem lesz jobb a helyzet. 

K.Á.: Hozzám is eljutottak a rosszal-
ló vélemények arról, hogy depressziós 
hangulatot árasztok, meg is dorgáltak, 



18

hogy „kifelé” ne kommunikáljak olyat, ami 
esetleg elriasztja a lehetséges utánpót-
lást, elbizonytalanítja a praxisvásárlásban 
gondolkodó fiatal kollégákat. Pedig az 
idei Kávészünet mottója, a „Gondozzuk 
kertjeinket!” szlogen éppen hogy nem 
depressziót sugall, hanem arra utal, hogy 
amikor évekig, évtizedekig kell várni egy 
rendszerszintű fordulatra, akkor a saját 
kis környezetünket ápolva, gondozva, 
nap mint nap minőséget teremtve kell 
példát mutatnunk. Mert a házi gyermek-
orvoslás hazai rendszere – amennyiben 
a közeljövőben sem történik alapvető 
strukturális változás – a jelen formájában 
valóban nem életképes. Ezzel ideje lenne 
szembenéznünk! Ezért most már végre a 
rendszer teljes megújítására, és nemcsak 
az omladozó tető foltozgatására irányuló 
politikai szándékra van szükség. 

K.M.: Valamilyen megoldás biztosan lesz, 
kell lennie, mert én egyetlen döntés-
hozóról sem tudom elképzelni, hogy a 
közel kétmillió 18 éven alulit gyermekor-
vosi ellátás nélkül hagyják a területen. A 
rendszerünk valamilyen formában meg-
marad, mert egyszerűen nincs senki a te-
repen, aki hasonló színvonalon át tudná 
venni a házi gyermekorvosi szerepkört. 
A most meghirdetett demográfiai célok 
is a gyermekgyógyászat, benne a házi 
gyermekorvoslás jelentőségét növelik, 
megújítását igénylik. Az biztos, hogy az 
eddigi struktúrában és formában pusztán 
képzéssel nem lehet fenntartani a gyer-
mekorvosi alapellátást. Ezzel egy kicsit 
elkéstünk. Ide teammunkán, funkcionális 
együttműködésen alapuló szisztémavál-
tás kell! És – amit már sokszor leírtunk – 
konzultatív, segítő jellegű szakmai ellen-
őrzésre, a kórházak és a terület szorosabb 
szakmai kapcsolatára, akár a ma hiányzó 
szakfelügyelet orvosszakmai kérdéseiben 
is. Azt semmiképpen nem tekinthetjük 
rendszerszintű és előremutató változás-
nak, hogy a gyermekorvos nélkül maradt 
gyermekpraxisokat sorra megszüntetik 
és a vegyes praxisokba olvasztják.

  A területen történő gyermekorvos-
lásnak van jövője, mert értelme van, 
igény van rá: a gyermekek és a szülők 
igénye. Az más kérdés, hogy milyen házi 
gyermekorvosok, milyen gyermekorvosi 
praxisokban és milyen szakmai közös-
ségeket alkotva végezzék a gyermekek 
területi ellátását. 

K.M.: Olyan rendszer kell, ahol nemcsak 
a tudást, hanem az azzal elvégzett tevé-
kenységet is honorálják. Jól körülhatárolt 
és kiterjedtebb kompetenciaviszonyok-

kal, felkészült „non-doktor” segítőkkel, 
értelmes szakmai közösségek (medical 
home-ok) kialakításával létrehozható 
egy modern, dinamikus házi gyermek-
orvosi rendszer. Ráadásul érdeksérelmek 
nélkül, költséghatékonyan. A felnőttkor 
betegségeinek megelőzése korrekt gyó-
gyítással, megelőzéssel és edukációval 
már a gyermekkorban kell hogy elkez-
dődjön, hisz a felnőttek, a középkorú-
ak egészsége szempontjából az egész 
gyermekgyógyászat népegészségügyi 
jelentőséggel bír. A kormány programjá-
ban most ismét hangsúlyt kaptak a nép-
egészségügyi feladatok. Ezzel kapcso-
latban kérdezem: volt-e már nagyobb 
népegészségügyi hatással bíró program 
a magyar egészségügyben, mint a nem-
zeti védőoltási program példás végre-
hajtása a gyermekgyógyászatban?

K.Á.: Én úgy gondolom, hogy az után-
pótlás hiánya az egyik legnagyobb prob-
léma. A nemzetközi példák azt mutatják, 
hogy egy jól szervezett – megfelelő inf-
rastruktúrával, finanszírozással, a jelen-
legihez képest észszerűbben kialakított 
szakmai kompetenciákkal, megfelelő 
minőség-ellenőrzési rendszerrel és első-
sorban jelentősen megnövelt létszámú, 
speciálisan képzett, felkészült gyermek-
alapellátó ápolói személyzettel rendel-
kező – rendelői hálózat kialakításával, a 
jelenlegi házi gyermekorvoslétszámmal, 
vagy annál alig többel hatékony gyer-
mek-alapellátást lehetne szervezni.

K.M.: A körzeti gyermekorvosi hálózatot 
a 60-as években az akkor még 30–40%-
kal nagyobb létszámú gyermekpopulá-
cióra alakították ki. A születések csökke-
nése igazán a gyermekorvosi rendszert 
érintette hátrányosan, de a morbiditás 
változása is – az elláthatóság észszerű 
korlátai között – abba az irányba tolja a 
rendszerünket, hogy egy gyermekorvosi 
rendelő a jövőben nagyobb létszámú 
gyermekpopulációt lásson el. A jelenle-
ginél semmiképp nem több, legfeljebb 
nagyobb gyermekpraxisra van szükség. 
Kb. egy évtizede írtam le a Hírvivőben 
ezt a koncepciót a 2000 fős praxisok-
ról, praxisközösségekről. Ehhez persze 
megfelelő infrastruktúrára, személyzet-
re, nagyobb együttműködésre és ennek 
megfelelő finanszírozásra van szükség. 
Amikor utánpótlásról beszélünk, akkor 
az nem azt jelenti, hogy ott is utódlás-
sal kell minden praxist fenntartani, ahol 
túl sok, vagy túl kicsi a praxis. A fiatalí-
tás és az egyenletesebb területi eloszlás 
szükségességét kell hangsúlyozni. Az 
utánpótlás nélkül maradt praxisok tulaj-

donosait pedig megfelelő anyagi végki-
elégítésben kell részesíteni. 

K.Á.: Egy általam elképzelt rendelőben 
egyszerre legalább négy gyermekorvos 
dolgozik. Az egyik a mindennapi rendes 
betegellátást, rendelést vezeti és szerve-
zi az asszisztensek segítségével. A másik 
a sürgősségi betegellátási feladatokat 
látja el, ha infúzió kell, beköti, béta-mi-
metikumot inhaláltat stb. A harmadik 
„egész séges” tanácsadást, prevenciós 
mun  kát végez. A negyedik pedig segít az 
épp túlságosan leterheltnek, a heti egy 
szakmai napján licencvizsgájára készül, 
továbbképzésen vesz részt, vagy éppen 
rendes éves szabadságát tölti. A beérke-
ző gyermekeket egy speciálisan képzett 
triázs (betegosztályozó) nővér fogadja, 
aki eldönti, hogy az adott beteget azon-
nal orvosnak kell ellátnia, orvos lássa, ha 
sorra kerül, vagy elláthatja-e egy szintén 
speciálisan felkészült gyermek-alapellátó 
asszisztens. A négy orvos mellett tehát 
legalább 6 asszisztens is dolgozik a ren-
delőben közülük egy vagy kettő egyedül 
is képes a náthás, köhögő gyermekeket 
ellátni, illetve megítélni, hogy szükséges-e 
őket orvosnak megmutatnia. Kiállítja a 
táppénzes igazolást, önállóan intézi az 
egyéb adminisztrációt. A gyermekorvos 
párhuzamosan akár két rendelőben is 
dolgozhat így, két asszisztens segítségé-
vel. Mivel a banális problémák jó részét az 
asszisztens önállóan ellátja, a lényegében 
felesleges orvos–beteg találkozások szá-
ma jelentősen csökkenne. A gyermekor-
vosok munkaidejük nagy részében való-
ban orvosi munkát végezhetnének, amit 
tanultak, amihez valóban értenek. Egy 
ilyen közös rendelőben lehetne plusz-
kompetenciákat is ellátni, ultrahangozni, 
működhetne kislabor, pszichológus, tör-
ténhetne fejlesztés stb., mindez a csecse-
mő- és gyermekgyógyász szakorvosok 
szakmai irányítása alatt. Hát nem lenne jó 
így dolgozni?

Ha országosan kb. 400 ilyen jól műkö-
dő, a kor igényeinek megfelelően felépí-
tett és működő gyermek-alapellátó ren-
delőben gondolkodunk, akkor egy ilyen 
rendelőhöz kb. 4000 betegnek kell tartoz-
nia ahhoz, hogy az 1,6 millió, 18 év alatti 
gyermeket országos szinten el tudjuk látni. 

K.M.: Én ennyire konkrét számokat nem 
mondanék, mert ezek a helyi viszonyok-
tól is függenek. A nagyobb praxis- és 
asszisztensi létszámmal egyetértek. A 
gyermekorvosok közötti együttműködés 
szerintem is bizonyos feladatmegosz-
tást feltételez, hisz nemcsak a kollektív 
bölcsesség lehet az előnye a teammun-
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kának. Az alapellátó orvosok közötti 
munkamegosztást én úgy képzelem el, 
hogy az egyik a pulmonológiai, a másik a 
gasztroenterológiai, a harmadik mondjuk 
a neurológiai többletjártasságát, esetleg 
szakvizsgáját felhasználva, külön finanszí-
rozott feladatként ellátná a rendelő (és a 
közelben működő rendelők) szakellátást 
igénylő, egyszerűbb eseteit is. Licencvizs-
gák miatt nem kell külön státuszt fenn-
tartani. A magasan képzett „non-doktor” 
szakasszisztensek munkamegosztását a 
következőképpen gondolom: egyikük 
kezeli a telefont és a triázsolást végzi, a 
másikuk intézi a vérvételeket, beköti az 
infúziót, elvégzi a POCT (point of care tes-

ting, a helyszínen megoldható) -vizsgá-
latokat, az ABPM-et, az EKG-t, esetleg az 
egyszerű spirometriát, a harmadik nővér 
pedig adminisztrál, segédkezik a gyer-
mekek vizsgálatánál. Fontosnak tartom, 
hogy minden rendelőhelyiséghez legyen 
külön vetkőztető-öltöztető helyiség, ez-
zel sok időt lehetne megspórolni.

K.Á.: Mindezek érdekében az első, és 
legfontosabb feladat a speciális gyer-
mek-alapellátó asszisztensek képzé-
sének megtervezése, megszervezése 
és elindítása. Ugyanis az az idő, amíg ők 
végeznek, majd annyi szakmai gyakorlat-
ra tesznek szert, hogy önállóan képesek 
legyenek beteget kikérdezni, ellátni, az 
nem néhány hetet fog igénybe venni. A 
HGYE-nek konkrét javaslatokkal kellene 
bombázni az illetékeseket egy ilyen kép-
zés megindítása érdekében, aktívan részt 
vállalni a szakmai tananyag megalkotásá-
ban és magában a képzésben. Második 
fontos feladat lenne, hogy olyan infra-
struktúra jöjjön létre, ahol ez a koncepció 
kivitelezhető. A jelenlegi gyermekorvosi 
rendelők nagy része ugyanis erre nem 
alkalmas. Sajnos az eddigi és most zajló 

rendelőfelújítási beruházások egyáltalán 
nem vettek és nem vesznek ilyen szem-
pontokat figyelembe, a helyi önkormány-
zatok lényegében tetszésük szerint újítják 
fel a rendelőket. Ez azért is gond, mert egy 
felújítást, átalakítást követően, ha az nem 
lesz egy ilyen típusú csoportpraxis mű-
ködésére alkalmas (márpedig általában 
nem lesz az), a következő 20 évben hiába 
várjuk, hogy ott újabb komoly beruházás, 
átalakítás történjen. Az egy rendelőhelyi-
séggel bíró, szóló praxisok működésére 
alkalmas rendelők pedig, bármilyen szé-
pek és csillogóak is, nem fogják tudni a 
korszerű igényeket kielégíteni. 

K.M.: A házi gyermekorvosok licenckép-
zését, a nővérek, asszisztensek főiskolai 
(és szerintem nem OKJ-) képzését már 
régen el kellett volna kezdeni. A tananyag 
összeállítása az illető szakterülethez értő 
specialisták és a rendelői lehetőségeket és 
igényeket jól ismerő házi gyermekorvosok 
feladata. Fontos az esetleges szakterületi 
féltékenységek kezelése is. Meg kell értenie 
az egyes specialistáknak, hogy az ellátás 
egy részének házi gyermekorvosi átvétele 
csökkentené a rájuk zúduló tömegterhe-
lést, sőt, segíti szakmai kiteljesedésüket is. 
Azok a fővárosi vagy nagyvárosi rendelők, 
ahol csupán egyetlen rendelőhelyiség jut 
3–5 orvosra – vagy falusias környezetben 
a szóló praxisra tervezett körülmények –, 
valóban nem alkalmasak a struktúraváltás-
ra. A körülményekhez igazodó eklektikus 
ellátási formákban kellene az újítóknak 
gondolkodni. A képzés és az infrastruktúra 
ügyében úgy érzem, hogy most már az 
oktatóintézmények és az önkormányzatok 
területén is pattog a labda. 

 A Hírvivőben megjelent cikkeink 
is jelzik, hogy idestova 20 éve nézünk 
szembe ugyanazokkal a gondokkal. Úgy 
látom, hogy nem a szembenézéssel, ha-
nem az érdekérvényesítő képességünk-
kel is volt és van itt probléma.

K.Á.: A Hírvivőt erős belső kritika érte, 
amikor a védőoltások elérhetőségében 
beállt zavarokkal kapcsolatban azt merte 
feltételezni, hogy valahol valami porszem 
kerülhetett a gépezetbe. Volt, aki úgy vél-
te, hogy a Hírvivő nem is hírekről, hanem 
hangulatkeltésről, hőzöngésről szól, pedig 
most, hogy „20 éve várt lehetőségek nyíl-
tak meg az egyesület előtt” és az egyesület 
reformprogramja talán bekerül a miniszté-
rium terveibe, igazán „jól kellene” viselked-
nie. Én nem vagyok politikus, és nem értek 
egyet azzal, hogy a politikai elvárásoknak 
megfelelően „kifelé” meg „befelé” más-más 
módon kellene megszólalnunk. 

K.M.: Engem mint az újság egyik szer-
kesztőjét nagyon megviselt az a vita a 
védőoltások elérhetőségéről. Nem a vita 
ténye, mert vitatkozni mindig lehet, és kell 
is, így mennek előre a dolgok. De ebben a 
vitában egy szakmai problémát emeltek a 
politika szintjére. Jó, ha egy vita arról szól, 
amiről szólnia kell, és nem azokról a mö-
göttes szándékokról, amit a leírt mondatok 
mögé képzelünk. Pro és kontra. Az a véle-
ményem, hogy a politikai természetű vitá-
kat a nekik megfelelő terepen kell lefolytat-
ni. A Hírvivő szellemiségéről annyit, hogy 
miután mindig is a bőrünkön éreztük az 
aktuális döntéshozók döntéseinek a hatá-
sát – jót és kevésbé jót egyaránt –, kritikus 
észrevételeinknek kulturált hangnemben 
mindig is igyekeztünk hangot adni. Amit jó 
döntésnek tartottunk, azt mindig elismer-
tük. A vitatható cikkekre, véleményekre 
reagáló ellenvéleményeknek megjelenést 
biztosítottunk. 

K.Á.: Egy civil egyesület életében, a 
politikai hatalom által nyíltan vagy bur-
koltan felkínált kompromisszumok elfo-
gadása néha elkerülhetetlen, főként, ha 
nem kevesebb, mint a szakma fennma-
radása lehet a tét. De a szakmai prob-
lémák feltárása, körüljárása, elemzése 
kapcsán egy szakmai egyesületnek meg 
kell határoznia a saját helyét, alapvető 
célkitűzéseit. Az egyesület vezetőinek 
nemcsak joga, de kötelessége is, hogy 
kijelöljék a határokat, világosan dekla-
rálják, hogy a szervezet számára milyen 
kompromisszumok előnyösek, és me-
lyek azok, amelyek már vállalhatatla-
nok. Ha ezek a kérdések nem kerülnek 
felszínre a vezetők között, az felesleges 
belső feszültségekhez, félreértések so-
rozatához, szereptévesztésekhez vezet. 
Vagyis egyáltalán nem szolgálja az egye-
sület céljainak megvalósulását. 

K.M.: Szerintem elég, ha egy szakmai 
egyesület megalkuvás nélkül követi cél-
jait, és nem csinál politikai kérdést abból, 
ami nem az. Egy szakmai egyesületben az 
összetartozást a közös szakmai, szakma-
politikai cél, a közös sors biztosítja. Min-
den más érdek, politikai vélemény ideke-
verése csak megosztottsághoz vezet. 

  Sok olvasónk számára hangzottak itt 
el újszerű gondolatok. Ezek a felvetések 
a HGYE vezetőségének álláspontját tük-
rözik, vagy a magánvéleményeteket?  

K.Á., K.M.: Szigorúan a magánvélemé-
nyünket.

lejegyezte: Kádár Ferenc
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Hányás, hasmenés: a víz, tea és kóla 
ilyenkor a legrosszabb folyadék!

Dr. Novák Hunor

„Néhány éve már mi is használjuk a 
speciális rehidráló folyadékot. Nagyon 
időszerű volt már, hiszen a szakiro-
dalomban évtizedek óta javasolják” 
– mondta nemrég az egyik vezető 
budapesti gyermekgyógyászati cent-
rum orvosa. Valljuk be, szégyen, hogy 
évtizedeket kell várni egy olyan egy-
szerű és hatásos terápia elterjedésére 
hazánkban, mint az orális rehidráló fo-
lyadék (ORF). (Nemzetközi szakiroda-
lomban oral rehidration solution, ORS 
néven szerepel).
 
Az ORF az orvoslás egyik 
legnagyobb találmánya
Sokak szerint a védőoltások, antibioti-
kumok után az orális rehidráló folyadék 
(ORF) az orvostudomány legnagyobb 
találmánya, amely világszerte renge-
teg ember életét mentette meg. Az 
európai gyermek-gasztroenterológiai 

társaság (ESPGHAN) 2014-es gasztro-
enteritiszes irányelvében leírja: a re-
dukált ozmolaritású ORF („ESPGHAN- 
ORF”) az első választandó terápia a fo-
lyadékpótlás során. Az ajánlás I/A, azaz 
legmagasabb tudományos szintű evi-
dencia. Az ORF nátriumot, káliumot, 
kloridot, citrátot és glükózt tartalmaz 
szigorúan szabályzott mértékben. 

A víz a belekből passzív abszorpcióval 
szívódik fel, a ennek működését a nát-
rium-glükóz kotranszporter is segíti. 
Az ORF azért fontos, mert megfelelő 
arányú ionösszetétele kedvez a ko- 
transzporter működésének, emiatt a 
bélbe jutott folyadék sokkal nagyobb 
részben tud felszívódni, azaz haszno-
sulni. A gyümölcslében a túl sok cukor, 
a húslevesben pedig a túl sok nátrium 
nem kedvez a víz passzív abszorpciójá-
nak, így hiába iszik meg ebből sokat a 

gyermek, kevesebb folyadék szívódik 
fel, több vész kárba és távozik hasme-
nés formájában.

Felhívnám a figyelmet, hogy számos 
készítmény, például a gyógyszer-
tárban kikevert porok nem felelnek 
meg összetételt illetően a modern 
ajánlásoknak. Érdemes a megbízható, 
állandó minőségű gyári készítménye-
ket választani. A Biogaia ORF összeté-
telét illetően megfelel az ESPGHAN- 
ORF-nek (1. ábra).

Az ORF alkalmazása egyértelműen se-
gíti a gyógyulást. Nem csak a szövőd-
mények (hipoglikémia, hiponatrémia, 
hipokalémia, sav-bázis eltérések) meg-
előzésében hasznos, hanem bármilyen 
furcsa, de csökkenti a hasmenések és a 
hányások számát, intravénás folyadék-
pótlás szükségességét is (IA evidencia).

Összetevők:  kóla*  citromos ice tea**  ásványvíz*** ORS  

 glükóz (mmol/l)   250  16,7  0 74-111 

 nátrium (mmol/l)    0,13  5,67  0,27 60

 kálium (mmol/l)   0,7  3,62  0,13 20

 citrát (mmol/l)   0  11,2  0 10

 ozmolalitás (mOsm/kg)   721  201  13 200-250
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 * Coca Cola 1,75 l
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2. ábra: Kóla, tea, ásványvíz vonatkozó összetétele összevetve az ESPGHAN ORS javaslatával. Laboratóriumi mérések: OGYÉI Laboratóriumi Főosztály, Élelmiszerkémiai és 
Analitikai Laboratórium, Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium (ozmolalitás)



Szomorú helyzet, régi szokások: 
diéta, kóla, ropi
Tudományosan igazolt tény, hogy 
semmiféle diéta nem indokolt hasme-
nés esetén. Ez nem csak papíron leírt 
ajánlás, hanem működő gyakorlat: tő-
lünk nyugatra régóta így csinálják, és 
jól működik. Ahogy az orális rehidráló 
folyadék is.
 
Hasmenés-hányás esetén persze a 
legfontosabb a folyadék pótlása, de a 
klasszikus húsleves, cukros tea, üdítő, 
kóla stb. nagyfokú itatása fokozhatja 
a hasmenést, nem pótolja megfelelő 
mértékben az ionokat, nem szívódik 
fel olyan jó mértékben a benne lévő 
folyadék, ezért használatuk egyértel-
műen nem ajánlott. A víz gyakorlatilag 
a lehető legrosszabb, amit megihat 
ilyenkor egy gyermek (2. ábra).
 
„A rehidráló folyadékok rossz ízű-
ek, úgysem issza meg a gyermek!”
Az ORF-el szemben sokszor nagy az 
ellenállás nem csak a szülők, hanem 
az egészségügyi dolgozók terén is. 
Be kell ismerni: a gyermekek egy cso-
portjánál bármit teszünk, nem fog-
ják meginni, nekik ilyenkor nyilván a 
semminél jobb a víz, gyümölcslé is. 
Ugyanakkor tapasztalatom szerint ez 
a csoport sokkal kisebb, mint azt min-
denki gondolja (vagy tapasztalja), és a 
gyermekek többsége bizony megissza 
az ORF-et, ha megfelelő praktikákat al-
kalmazunk.
 
Nem csak a játékos itatás (például szí-
vószál használata) segíthet, hanem na-
gyon fontos, hogy nagyon legyen be-
hűtve a folyadék, így ugyanis kevésbé 
érződik az íze. Ha szobahőmérsékletű-
vé válik az ORF, drasztikusan nő a re-
hidráló folyadékot visszautasító gyer-
mekek száma. Ki lehet próbálni azt is, 
hogy natúr gyümölcsteát készítenek, 
jól lehűtik, majd ebbe rakják bele a 

megfelelő mennyiségű rehidráló port. 
 „Úgysem issza meg” - gyakran feladják 
az első sikertelen próbálkozás során, 
a kórházban viszont azt tapasztal-
tam, hogy sok gyermek, aki az egyik 
ORF-et teljesen elutasította, a másikat 
gond nélkül megitta, vagy akár vedel-
te egész nap. Ki kell próbálni, minden 
gyermeknek más ízvilág jön be, pél-
dául a Biogaia ORF natúr ízű, így nagy 
eséllyel válhat be használata.
 
A helyes itatás: nem kortyonként, 
hanem gyógyszeradagoló fecsken-
dővel vagy kanállal
A folyadékot kezdetben néhány per-
cenként kb. 5 ml-esével célszerű adni 
az első órában, a kisebb mennyiségek 
ritkábban okoznak hányást. Így órán-
ként 1,5 - 3 dl folyadék is bevihető, a 
hányás elmúlásával az egyszerre bevitt 
mennyiség pedig növelhető (nagyobb 
kortyok). 
 
Szoptatás esetén gyakoribb (5-10 per-
cenként), kis mennyiségű szoptatások 
javasoltak, ha hányás is van. 
 
Az orális rehidráló folyadék nem 
adagolható túl
Az ORF biztonságos, akár a teljes napi 
folyadékmennyiség adható ORF for-
májában. Ami a folyadékpótlást illeti, 
enyhe folyadékhiányban kb. 50 ml/kg, 
közepes folyadékhiányban kb. 100 ml/
kg összfolyadék javasolt kb. 4 óra alatt. 

Azaz egy enyhén folyadékhiányos 8 
kg-os baba 400 ml folyadékot kéne 
megigyon négy óra alatt, egy közepes 
folyadékhiányú 20 kg-os gyermek pe-
dig 2000 ml-t. 

Minden hányás, hasmenés után újabb 
ORF fogyasztása javasolt. 

Legyen minden házi- és útipatiká-
ban ORF
Nekünk orvosoknak a feladata, hogy a 
szülőket is felvilágosítsuk, türelemmel 
elmagyarázzuk, hogy mi az otthoni 
teendő hányás, hasmenés esetén, és 
ahogy fájdalomcsillapító van otthon, 
ugyanígy ORF is legyen a házipatiká-
ban.

A Biogaia és dr. Krivácsy Péter (SE I. 
sz. Gyermekgyógyászati Klinika) által 
létrehozott forgatható, rehidrációs ko-
rong kiváló, és nagyban segíti az ORF 
megfelelő alkalmazását, használatát 
mindenkinek ajánlom!

Forrás: 
European Society for Paediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition/European Society for Paediat-
ric Infectious Diseases - Evidence-based Guidelines for 
the Management of Acute Gastroenteritis in Children 
in Europe; Update 2014
Viral gastroenteritis in children: Prevention and treat-
ment; Epidemiology, clinical presentation, and diagno-
sis; Evaluation of diarrhea in children; Oral rehydration 
therapy - UpToDate.com 2018 

ORS összetétel
Biogaia ORS ESPGHAN javaslat

glükóz (mmol/l)  84 ü 74-111 
nátrium (mmol/l)  60 ü 60 
kálium (mmol/l) 20 ü 20 
citrát (mmol/l) 12 ü 10 

ozmolalitás (mOsm/kg) 220 ü 200-250 
1. ábra: Biogaia ORS összetétele

BioGaia ProTectis® Baby/ Junior ORS 
 
 -      az egyetlen ORF, mely az ionok mellett a hasmenés kezelésében  

igazoltan hatásos Lactobacillus reuteri DSM 17938-as baktérium- 
törzset, probiotikumot is tartalmaz

  -     születéstől kezdve bármilyen életkorban adható
  -     recept nélkül kapható, semleges ízű, egy tasakot 2,5 dl-ben  

kell feloldani
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Kardos 
Gabriella 

rovataÚjdonságok a Medscape-ről

A GYERMEKKORI GASTRO-
OESOPHAGEALIS (GERD) REFLUX 
KEZELÉSE 
(Guideline for Management of Pediatric 
Gastrooesophageal Reflux)
2018 júniusában jelent meg a JAMA-ban 
az amerikai és európai gyermek gaszt-
roenterológusok társasága által kidol-
gozott irányelv a gyermekkori GERD ke-
zelésére. Bevezetőben leszögezik, hogy 
bár a gyermekkori reflux elég gyakori, de 
igazi reflux betegségről, amikor a szoká-
sos tünetek mellett súlyosabbak, a gast-
rointestinalis rendszerhez nem kötöttek 
(rekedtség, köhögés, asthma) is megje-
lennek, ritka. A 2009-es irányelv megje-
lenése óta újabb jelentős kutatások ezen 
a területen nem történtek, de a szerzők 
mégis szükségesnek tartják az új irányelv 
megjelenését, mert a gyermekkori GERD 
esetén nagyon gyakori a túlkezelés. Az új 
irányelv főbb útmutatásai a következők. 
Oesophago-duodenoszkópia biopsziá-
val akkor indokolt, ha valamilyen alap-
betegségre utaló gyanú van, amely a 
tüneteket kiváltotta. Biomarkerek kimu-
tatása, a nyál pepszintartalmának meg-
határozása, valamint szcintigráfia nem 
javasolt. Manometriára szintén csak va-
lamilyen alapbetegség gyanúja esetén 
van szükség. A pH-impedancia-vizsgálat 
előnyben részesítendő a hosszas pH-
monitorozással szemben. A kezelésben 
a fizikális beavatkozásoknak nincs helye. 
A kezelésre 4–8 hetes savcsökkentés 
protonpumpa-inhibitorokkal javasolt, 
de amennyiben erre nincs javulás, spe-
cialisták bevonása és a fenti vizsgálatok 
indokoltak. Csecsemők esetén a farma-
kológiai beavatkozás előtt érdemes meg-
próbálni a hypoallergén étrendet, illetve 
az anyatejes táplálás esetén az allergének 
kiiktatását az anya étrendjéből. Ha nin-
csenek tipikus reflux-tünetek, csak köhö-
gés, nehézlégzés, asthma, a savcsökken-
tő kezelés nem indokolt, ilyen esetben a 
tünetek okát kell megkeresni. Az irányelv 
szerzői remélik, hogy ezzel a megköze-
lítéssel sikerül csökkenteni a felesleges 
vizsgálatok és túlkezelések számát és 
kevésbé agresszív beavatkozás felé tere-
lik az orvosokat. A kezdeti kezelés ered-
ménytelensége esetén viszont a specia-
listák korai bevonása nagyon fontos. 

AZ FDA FOGZÁSI FÁJDALOM 
BENZOKAIN-SZÁRMAZÉKOKKAL 
VALÓ KEZELÉSÉNEK AZONNALI 
FELHAGYÁSÁRA SZÓLÍT FEL 
(Stop Using OTC Benzocaine Teething 
Products, FDA Says)
Az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) 
ismételten felhívja a figyelmet arra, 
hogy többek között a fogzási fájdalom 
csökkentésére alkalmazott, recept nél-
kül kapható benzokain-készítmények 
methaemoglobinaemiát és esetenként 
a csecsemők halálát okozhatják, ezért 
használatuk szigorúan ellenjavallt. A 
tünetek már a készítmény alkalmazá-
sa után néhány perccel, máskor csak 
két óra múlva jelennek meg, és már 
első használat után is előfordulhatnak. 
Az első tünetek sápadt, szürke arcszín, 
ajkak, körömágy, nehézlégzés, szapo-
ra pulzus, fejfájás. A szívproblémákkal 
küzdők, asthmások, bronchitisesek kü-
lö nösen kitettek a methaemoglobi-
naemiának. Az FDA a csecsemők fogzási 
fájdalmára alkalmazott lokális készítmé-
nyek azonnali kivonását kezdeményezi, 
de lépéseket tesz annak érdekében is, 
hogy az egyéb, lokális íny- és szájüregi 
fájdalmak esetén adott készítmények is 
lekerüljenek a gyógyszertárak polcairól. 

AZ AKUT KÖZÉPFÜLGYULLADÁS 
EPIDEMIOLÓGIÁJA A KONJUGÁLT 
PNEUMOCOCCUS-VAKCINA 
IDŐSZAKÁBAN 
(Epidemiology of Acute Otitis Media 
in the Postpneumococcal Conjugate 
Vaccine Era)
Az 1980-as években bostoni szerzők tol-
lából jelent meg egy közlemény az akut 
otitis media (AOM) epidemiológiájáról. 
Abban az időben a dobhártya mögötti 
folyadékgyülem esetén középfülgyulla-
dásról beszéltek, és amoxicillinnel kezel-
ték. Amennyiben a kezelés befejezése 
után még mindig folyadékot találtak, 
újabb, más antibiotikummal való kúra 
következett. A Pediatrics 2017. szeptem-
beri számában jelent meg amerikai szer-
zőktől egy elemzés az AOM jelenlegi 
helyzetéről. Az Amerikai Gyermekgyó-
gyászai Akadémia ada tai szerint évente 
több mint 5 millió esetben diagnoszti-
zálnak AOM-t, több mint 10 millió eset-

ben írnak fel rá antibiotikumot és 30 mil-
lió esetben fordulnak emiatt orvoshoz. 
Ez a leggyakrabban antibiotikummal ke-
zelt be tegség, és többek között emiatt is 
gyakoribb az antibiotikum-rezisztencia. 
A cikk szerzői 615, fél–3 éves gyermeket 
követtek a 2006 és 2016 közötti perió-
dusban. Minden gyermek teljes körű 7 
vagy 13 valens pneumococcus-vakci-
nációban részesült. Az AOM diagnózisát 
szigorú kritériumok alapján állították fel, 
minden esetben tympanocentesist és 
mikrobiológiai tenyésztést végeztek. A 
vizsgált populációban 1 éves korukig a 
csecsemők 23%-ánál, 3 éves korukig a 
gyermekek 60%-ánál észleltek legalább 
egyszer AOM-t, és 23%-uknál ezen idő 
alatt több mint három középfülgyul-
ladást diagnosztizáltak. A 80-as évek 
adataihoz képest ez jelentős csökkenés, 
akkor a csecsemők több mint 80%-
ánál diagnosztizáltak 1 éves kor előtt 
AOM-t. A szerzők ehhez megjegyzik, 
hogy a jelen vizsgálatban sokkal szi-
gorúbb kritériumokat használtak a 
diagnózis felállításához, ami a különb-
ség egyik magyarázata lehet. AOM-ra 
hajlamosnak azokat a gyerekeket tekin-
tették, akiknél egy év alatt négy AOM-s
epizód alakult ki. Viszonylag alacsony 
volt a negatív tenyésztések száma, 
mintegy 25%, a baktériumok közül pe-
dig a Str. pneumoniae, a H. influenzae 
és a M. catarrhalis fordult többnyire 
elő. A gyermekeket általában 5 napos 
amoxicilin/clavulánsav-kezelésben ré-
szesítették, mert igen magas volt a bé-
ta-laktamázt produkáló törzsek aránya. 
Bár a régi adatokkal összehasonlítva 
jelentősen csökkent a Str. pneumoniae 
okozta AOM, de a vakcinákban nem 
jelen lévő törzsek okozta megbete-
gedések száma nőtt. Minden bakté-
riumtípusra igaz, hogy magas volt az 
antibiotikumokra rezisztens minták 
száma. Az AOM-ra hajlamosító ténye-
zők között kiemelik a családi anamné-
zisben előforduló AOM-t és a bölcső-
dei ellátást. A 80-as évekhez képest 
jelentősen csökkent az AOM-k száma 
(részben a megváltozott diagnosztikus 
kritériumok miatt is), és ebben nagy 
jelentősége van a pneumococcus-vak-
cinációnak. 
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Az atípusos kéz-láb-száj betegség
Dr. Kovács Ákos

ESETISMERTETÉS
Enyhe fokú atópiás dermatitisen kívül 
egészséges 2 éves, bölcsődébe járó 
kisdedet egy napja tartó magas láz, 
étvágytalanság mellett az arcon és a 
farpofákon jelentkező kiütések miatt 
hoznak a gyermekorvosi rendelésre. A 
gyermek nyűgös, folyadékot elfogad, 
de szilárd ételt nem hajlandó lenyelni. A 
bölcsődében több gyermeknél jeleztek 
hasonló tüneteket.

Végbélben mért hőmérséklete 39,4 °C, 
kissé bágyadt, de egyebekben kielégítő 
állapotú volt. A kiütések először periora-
lisan jelentkeztek, majd a glutealis régi-
óban, a kézháton és a lábfejen, végül a 
törzs és az alkar bőrén is megjelentek, 
számos 0,5 cm-nél kisebb, tömött, piros 
papula formájában. A buccalis nyálka-
hártyán és a garatíveken néhány kisebb, 
gyulladt alapú vesicularis enanthema 
volt megfigyelhető. Egyéb kóros bel-
szervi és neurológiai elváltozás nem volt 
észlelhető.

Per os alkalmazott ibuprofen mellett 
a gyermek 4 nap múlva vált láztalanná, 
a perioralis, glutealis és palmaris régió-
ban lévő papulák egy részéből azonban 
vesiculák, nagyobb bullák alakultak ki. A 
szájnyálkahártyán és a garatíveken ész-
lelt hólyagcsákból fájdalmas fekélyek 
keletkeztek. Bőrtünetei a korábban ek-
cémás területeken voltak a legkifejezet-
tebbek, a kiütések a láz megszűnését 
követő 8. napon is még láthatóak voltak, 
a gyermek két hét után vált csak teljesen 
panaszmentessé. 4 héttel a gyógyulást 
követően mindkét kéz ujjvégein leme-
zes hámlás jelent meg, további három 
hét múlva pedig mindkét láb 1. ujjának 
körme a körömsánc mentén teljes egé-
szében levált. 

A gyermek tüneteinek megjelenését 
követően egy héttel édesanyja is hason-
ló betegségen esett át.

ATÍPUSOS KÉZ-LÁB-SZÁJ 
BETEGSÉG 

A humán enterovírusok számos típusa, 
leggyakrabban a Coxsackie A16-vírusok 
által okozott, rendkívül fertőző, főként a 
nyári időszakban kisebb helyi járványo-
kat okozó betegség jellemzően a kettő–
ötéves korosztályban fordul elő. A kór-

kép általában egy-két napos alacsony, 
vagy közepes lázzal, torokfájással jár, a 
szájnyálkahártyán, ritkábban a nyelven 
kialakuló hólyagok, valamint elsősorban 
a tenyéren és a talpon látható, átlago-
san 0,5 cm nagyságú intradermális pa-
pulák formájában jelentkezik. 4–5 nap 
alatt spontán, szövődménymentesen 
gyógyul, kezelést nem igényel. A ritka 
szövődmények (aszeptikus meningitis, 
encephalitis, akut flaccid paralízis) az 
Enterovírus A71 törzs egyik speciális (C4) 
genotípusa okozta fertőzés következmé-
nyeként lépnek fel.

A BETEGSÉG ATÍPUSOS FORMÁJA
Az elmúlt évtizedben világszerte a kéz-
láb-száj betegség egy súlyosabb lefo-
lyású, atípusos formája vált gyakorivá, 
amelynek kórokozójaként egy újabb 
vírustörzset, a Coxsackie A6-ot azono-
sították. Bár ez is spontán gyógyul, és 
terápiás szempontból nem sok gyakor-
lati jelentősége volna az atípusos for-
ma elkülönítésének, a súlyosabb tüne-
tek és az elhúzódóbb lefolyás inkább 
differenciáldiagnosztikai nehézséget 
okoz.

TÜNETEK
A kéz-láb-száj betegség ez újabb, atí-
pusos formája gyakran a kétévesnél fi-

atalabb kisdedeknél, csecsemőknél, de 
nemegyszer iskolások között jelentkezik, 
és felnőttek is elkaphatják. Megjelenését 
és lefolyását tekintve a korábbi kiadású 
tankönyvekben leírt típusos kórképtől 
elsősorban az alábbiakban tér el: 

Magasabb, gyakran 39–40 °C-os láz, 
amely 3 napon túl is eltarthat, és gyak-
ran levertség, fejfájás kíséri.

A kiütések lokalizációja jóval kiterjed-
tebb. Jellemzően a kéz és a láb dorsalis 
felszíne, az arc, elsősorban az ajkak és a 
perioralis régió, a végtagok, a farpofák, a 
combok, a gáttájék érintettek. Igen gya-
koriak az aktív, vagy akár a nyugalomban 
lévő, korábbi ekcémás területeken meg-
jelenő exanthemák (ekzema coxsacki-
osum).

A maculopapulosus kiütések vesicu-
lákká, bullákká alakulnak, eróziók, feké-
lyek, bevérzések keletkeznek.

Elhúzódóbb, átlagosan 10–14 napos 
lefolyás.

Két–három héttel a tünetek lezajlását 
követően tenyéri és talpi hámlás jelenik 
meg.

Négy–hat héttel később kialakuló 
kö röm-dystrophia, a körmök berepede-
zése (Beau-vonalak), nemegyszer a kör-
möknek a körömsánc proximalis terü-
letéről induló leválása (onychomadesis) 
figyelhető meg.
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DIFFERENCIÁLDIAGNÓZIS
Az atípusos kéz-láb-száj betegséget el-
sősorban az alábbi kórképektől kell elkü-
löníteni: varicella, atípusos Kawasaki-be-
tegség, ekzema herpeticum, impetigo 
bullosa, urticaria papulosa, erythema 
multiforme major, Stevens–Johnson-
szindróma, késői hypersensitivitás („id” 
reakció), contact dermatitis. A vírus ki-
mutatására PCR vizsgálattal van lehe-
tőség, de az esetek túlnyomó többsé-
gében ez szükségtelen. 

KEZELÉS
Az enterovírusok ellen nem rendelke-
zünk hatékony antivirális szerrel, így a 
kezelés szupportív. Mivel az enterovíru-
sok genomja nem kódolja az acyclovir 
hatásához szükséges timidin kináz en-
zimet, így ennek alkalmazása felesleges. 
Ugyancsak nincs igazolt hatása a külön-
böző „immunerősítő” gyógyszereknek, 
vagy a megadózisban alkalmazott vita-
minoknak sem. 

A megfelelő folyadékbevitel biztosí-
tása néha nem könnyű feladat a szájban 
lévő fájdalmas hólyagok, fekélyek okozta 
nyelési nehézség miatt, ilyen esetekben 
átmenetileg parenteralis folyadékpótlásra 

van szükség. Hívjuk fel a szülők figyelmét 
a folyadékbevitel fontosságára. Amennyi-
ben a gyermek képtelen a megszokott 
napi folyadékfelvételének legalább a felét 
elfogyasztani, illetve csecsemők esetén 
nincs legalább napi 4–5 nedves pelenka, 
idősebb gyermek esetén az utolsó 6–8 
órában nincs vizeletürítés, orvosi vizsgá-
latra van szükség. Krémes vagy pépes, 
könnyen lenyelhető, puha ételekkel tör-
ténő táplálás, puding, fagylalt, hideg fo-
lyadék kortyolása javasolható.

A bullosus, ulcerálódó exanthemák 
másodlagos felülfertőződésének ellátá-
sa egy-egy ritka esetben ugyancsak hos-
pitalizációt igényelhet. 

A megfelelő fájdalomcsillapítás, az álta-
lános és lokális tünetek okozta diszkomfort 
enyhítésére ibuprofen vagy pa ra cetamol 
alkalmazása javasolt, de csak a megfelelő 
hidratáltság biztosítását követően. 

A kiütések lokális kezelésére alkalma-
zott bevonók, lidocain- és diphenhyd-
ramin-tartalmú gélek és kenőcsök haté-
konyságát nem támasztják alá bizonyíté-
kok, ezek az esetleges allergiás reakciók, 
valamint a károsodott bőrfelszínen ke-
resztül felszívódó hatóanyagok toxicitá-
sának veszélye miatt inkább kerülendők. 

JÁRVÁNYTAN ÉS MEGELŐZÉS
A humán enterovírus-fertőzések rendkí-
vül ragályosak, elsősorban faecalis-oralis 
úton terjednek. A vírusok a betegség 
lezajlását követően a székletből és a 
légúti váladékból még hetekig, hóna-
pokig kimutathatók. A fertőzés a hólya-
gokból származó váladékkal, de a 2–5 
napos inkubációs időszakban, teljesen 
tünetmentes állapotban is terjed a nyál, 
illetve légúti váladék közvetítésével. A 

vírusürítés a betegség lezajlása után 
még hetekig, hónapokig fennmaradhat, 
ezért a fertőzés terjedése pusztán a tü-
neteket mutató gyermek közösségből 
való kitiltásával nem előzhető meg. A 
lázas, elesett, gyenge állapotú, nehezen 
hidratálható betegeket az akut tünetek 
lezajlásáig (kb. egy hét), illetve a meg-
nyílt hólyagok gyógyulásáig célszerű 
otthon ápolni. A rendszeres szappanos 
kézmosásra, a felületek, játékok, haszná-
lati tárgyak, evőeszközök fertőtlenítésé-
re, a higiénés rendszabályok betartására 
különös gondot kell fordítani. Jelenleg 
hatékony vakcina nem áll rendelkezésre.

Felhasznált irodalom:

Feder HM, Bennet N, Modlin JF: Atypical 
hand, foot, and mouth disease: a vesicu-
lobullous eruption caused by Coxsackie 
virus A6. Lancet Infect Dis 2014;14:83-86

Sidbury R. Atypical exanthems in child-
ren. UpToDate 2018. 

Romero JR. Hand, foot, and mouth di-
sease and herpangina. UpToDate 2018.

A képek forrásjegyzéke:

A, E: a szerző saját felvétele
B: Dél-pesti Centrumkórház – Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézet, 
Dr. Kulcsár Andrea anyaga
C: Heim Pál Országos Gyermekgyógyá-
szati Intézet, Dr. Szalai Zsuzsanna anyaga
D: Heim Pál Országos Gyermekgyógyá-
szati Intézet, Dr. Szalai Zsuzsanna anyaga

E

Bővebb információ: www.gyermekorvostarsasag.hu
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Szülői kérdőívek 
a fejlődési zavarok kiszűrésére

Kissné Garajszki Ildikó, Árváné Egri Csilla
EMMI – Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Prevenciós és Surveillance Osztály

A 0–7 éves korosztály optimális soma-
tomentalis fejlődésének támogatására a 
TÁMOP 6.1.4/12/1 Koragyermekkori (0–7 
év) Kiemelt Projekt keretében az elmúlt 
években komplex, koragyermekkort 
érin tő szakmai, módszertani fejlesztés 
valósult meg. A fejlesztés társadalmi cél-
ja a 0–7 éves korú gyermek egészséges 
életkezdetének és sikeres iskolakezdésé-
nek támogatása a gyermekek fejlődé-
sének nyomon követésével, a bennük 
rejlő készségek kibontakoztatásának 
elősegítésével, a fejlődési rizikótényezők 
feltárásával, az eltérő fejlődést muta-
tó gyermekek kiszűrésével. A program 
közvetlen célcsoportja az egészségügyi 
alapellátás, a védőnői szolgálat, a házi 
gyermekorvos, a gyermekeket is ellátó 
háziorvos, illetve a gyermekek szülei. 
A szülők bevonásának indoka az volt, 
hogy nemzetközi kutatások szerint, ha 
a szülővel együtt kerül sor a gyermek 
fejlődésének megfigyelésére, nagyobb 
eredményességgel, korábban derül fény 
a fejlődésbeli elakadások felismerésére. 

A programban sokoldalú szakértői 
csoport (alapellátó orvosok, védőnők, a 
fejlődésneurológia, fejlődéspszicholó-
gia, gyógypedagógia, gyógytorna, gyer     -
mek pszichiátria és mentálhigiéné te   -
rületén dolgozó szakemberek) szülői 
meg  figyelésen alapuló kérdőívet állított 
össze, amely teljesen új a hazai szűrési 
rendszerben. Amennyiben a 7 éves kor-
ig 13 alkalommal kötelezően kitöltendő 
szülői kérdőív alkalmankénti pontszáma 
eléri vagy meghaladja a 3 pontot, úgy 
házi gyermekorvosi vizsgálat javasolt. 
Figyelemfelkeltő, hogy az eddig alkal-
mazott szűrési módszerrel szemben 
– amely során 5–6% volt a kiszűrt elté-
rések aránya – a program próbája során 
a kiszűrt esetek aránya 7,33%-ra emelke-
dett. A nemzetközi tapasztalatok szerint 
10%-ra tehető a koragyermekkori ellá-
tást igénylők aránya, és a hazai adatok 
szerint is az első iskolaévet kezdő gyer-

mekek között 10%-ot tesz ki a sajátos 
nevelési igényűek (SNI) aránya. 

A szülői kérdőív alkalmazását a védő-
nők részére képzés segítette, amelyen 
3 000 védőnő vett részt, jelenleg az Or-
szágos Tisztifőorvosi Feladatokért Fe-
lelős Helyettes Államtitkárság további 
1 000 védőnő részére biztosít lehetősé get 
a képzésre. A tematika a koragyermek kori 
szűrővizsgálati módszerek ismertetése 
mellett komplex rendszerszemlélettel 
tekinti át a családok gondozásának, segí-
tésének szakmai tartalmait, folyamatait, 

tevékenységét. A projekt keretében a 
gyermeket ellátó háziorvosok közül 223 
fő vett részt jelenléti és további 125 fő az 
e-learning képzésen.

Az elmúlt évben megjelent A kötele-
ző egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szol-
gáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 
módosítása, amely a területi védőnő ré-
szére 2017. október 30-tól előírja a szülői 
kérdőívek alkalmazását. A jogszabály 
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megjelenése után valamennyi védőnő 
elkezdte a szülői kérdőívek alkalmazását, 
kisebb-nagyobb nehézséggel. 

A bevezetés tapasztalatairól a Preven-
ciós és Surveillance Osztály egy önkén-
tesen kitölthető kérdőívet állított össze 
védőnők részére. Az anonim kérdőívet a 
védőnők közel fele töltötte ki. A válaszok 
alapján látható, hogy 2018. év első ne-
gyedévéig a kérdőívek bevezetése min-
den körzetben megtörtént. Az elfoga-
dottságot tekintve (lásd 1. ábra) a szülők 
87%-a együttműködő, szívesen kitölti a 
kérdőívet. További 11%-uk részben eluta-
sító, illetve nehezen elfogadó, de meg -
győzhető, 2%-ban elutasították a szülők a 
kérdőív kitöltését. 

A válaszokat értékelve egy újonnan be-
vezetésre kerülő módszer esetében az első 
félév után jó a 98%-os teljesülési arány.

A vizsgálat szerint 11%-os volt a 3 pont-
nál magasabb értéket mutató kérdőívek, 
aránya. Valamennyi esetben továbbküld-
ték a gyermeket az alapellátó orvoshoz, 
ahonnan a vizsgálatot követően a gyer-
mekek 4,5%-a került továbbküldésre.

A válaszokból az is kiderült, hogy a 
védőnők nem vezetnek külön statiszti-
kát a koragyermekkori szűrés adatairól, 
eredményeiről, így nehézséget okoz a 
körzetre vonatkoztatott összegzés. A 200 
fő alatti gondozottat ellátó védőnői kör-
zetek 84%-a megkezdte a szülői kérdő-
ívek teljes körű alkalmazását, míg a 201 fő 
fölötti gyermeket ellátó körzeteknek csak 
16%-a tudta bevezetni a módszert. 

A szülők tájékoztatása a kérdőív kitöl-
téséről legnagyobb arányban személye-
sen és írásban is megtörténik, ezt követi 
a csak személyesen, illetve a személye-
sen, írásban és a honlap alkalmazásával 
együttesen történő tájékoztatás (lásd 2. 
ábra). 

Az ajánlott módszertan már a váran-
dósság harmadik trimeszterében ajánl-
ja a módszer ismertetését a szülőkkel. 
Azokban az esetekben, amikor a szülők 
tájékoztatása az ajánlott algoritmust al-
kalmazva történik, nagyobb a szülői elfo-
gadottság is.

Választ kerestünk arra is, hogy a sikeres 
védőnők milyen módszereket alkalmaz-
nak az új szűrés bevezetéséhez, ezért 
meghirdettük a „Jó gyakorlatok” pályá-
zatot 2017-ben. A pályamunkák igazolták, 
hogy megfelelő módszert választva, ki-
emelt figyelmet fordítva a szülői tájékoz-
tatásra, sikeres a szülői kérdőív bevezeté-
se. A szülők szeretik, várják, de segítséget 
igényelnek a megfigyelési szempontok 
értelmezésében.

Az egyik díjnyertes védőnő rövid ösz-
szegzése (körzetében a szűrések száma: 
126 db, kiszűrt esetek száma: 14 db, 11%.): 
„A szülői megfigyelésen alapuló kérdő-
ívek bevezetésekor az előzetes elgondo-
lásaim félelmetesnek tűntek. Aggódtam 
amiatt, hogy a szülők mennyire lesznek 
partnerek az együttműködésben. Nyűg-
nek veszik, vagy örülnek? Aggódtam 
amiatt is, hogy a szűrések mennyisége 
megsokszorozódott. Tudom figyelem-
mel kísérni, elbírok a megnövekedett ad-
minisztrációval? A kérdőívek bevezetésé-
től való aggódásom az első kitöltés után 
oldódott. A szülő teljesen természetesen 
kitöltötte a táblázatot. A tanácsadóban az 
asztalomnál ülve dolgozott vele, én pe-
dig a gyermek mérésével foglalkoztam. 
Látogatások során előre odaadom a kö-
vetkező kérdőívet, vagy ha más lehetőség 
nincs, kitölti a tanácsadáson. 

A szülők az eddigi tapasztalataim 
alapján örülnek a kérdőíveknek. Iskolai 
végzettségtől függetlenül látják az elő-
nyeit. Leírva látják, hogy a gyermeküknek 
mit kell, kellene teljesíteni az optimális 
fejlődésükhöz. Segíteni tudnak az elma-
radt területek fejlesztésében. Felhívom 
a figyelmüket arra, hogy ez igen nagy 
segítség a gyermekek nevelésében. A 
gyermekek ismét jobban a szülők figyel-
mének a központjában lesznek.” 

Az eddigi tapasztalatok szerint azok a 
védőnők, akik elkezdték a kérdőív alkal-
mazását, pozitívnak értékelik a kérdőívet, 
elmondásuk szerint a szülők szeretik, 
maguk is kérik az esedékes életkorban a 
védőnői szűrést. Sikerélményt jelentett a 
védőnőnek, hogy a szülő a saját megfi-
gyelése során tapasztalt problémákat ko-
molyan vette, a védőnő javaslatára a há-
ziorvost/házi gyermekorvost felkereste, 
továbbküldés esetén az ajánlott szakren-
delésre, szakellátásba elvitte a gyermeket.

A szakmai támogatásra készült szülői 
honlapon található, a gyermek fejlődését 
és szűrővizsgálatát bemutató kisfilmek 
nézettségi adatainak ismeretében el-
mondható, hogy nem minden gyermek 
szülei nézik meg a szűrés előtt az életkor-
nak megfelelő kisfilmet, talán a védőnők 
nem fordítanak elég figyelmet ezek aján-
lására. Egyes korcsoportokban, pl. az 5 és 
a 6 éves gyermekek esetében eddig ke-
vés, három, illetve négyezer megtekintés 
történt. Ha feltételezzük, hogy az azonos 
korú 80  000 gyermek közel felénél volt 
esedékes az elmúlt fél évben a szűrő-
vizsgálat, egy évfolyamban közel 40 000 
megtekintésnek kellett volna történnie. 
Nagyobb számú letöltés az 1, 3, 6, „hó-

napos” kisfilmek esetében történt, 33–44 
ezer, a legmagasabb a 4 hónapos életkor-
ban mért 61 ezer megtekintés volt. 

Terveink szerint további képzések, hír-
levelek segítségével mutatjuk be a védő-
nőknek az eddig elért eredményeket, és 
azokat a jó módszereket, amelyek segítsé-
gével eredményesen alkalmazható az új 
szűrési módszer. Felmérést készítünk a te-
rületen rendelkezésre álló szűrővizsgálati 
eszközökről, hogy felismerjük a hiányokat, 
amelyek a szűrés bevezetését gátolják. 
Ösztönözzük a védőnőket arra, hogy 
használják a www.gyermekalapellatas.hu
szakmai és a www.koragyermekkor.hu 
szülői honlapot. Használják a honlapon 
található kisfilmeket, mutassák meg a 
szülőknek, a megtekintés számai leg-
alább a szűrendők számával növekedje-
nek. Használják a szülői honlapon talál-
ható képes szülői kérdőíveket és szükség 
estén az idegen nyelvű változatokat. 
2018 második félévében teljes körű fel-
mérést indítunk a korszerű módszertan 
alkalmazásának elterjedéséről, annak 
minden elemét vizsgálva. Fontosnak 
tartjuk a kiszűrt gyermekek „betegútját” 
figyelemmel kísérni, és szükség esetén 
jelezni, ha a szakellátás kapacitáshiány 
miatt nem képes ellátni a gyermekeket. 

A kérdéssor összeállításában részt   vevő 
szakemberek:

Adorján Katalin (Prizma Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, 
Nevelési Tanácsadó) 
Asbóth Katalin (OGYEI) 
Dr. Beke Anna (SE I. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika PIC) 
Dr. Berényi Marianne (Szt. Margit Kórház 
Fejlődésneurológia Osztály)
Dr. Berkes Andrea (DEOEC, Gyermekgyó-
gyászati Intézet)
Dr. Bod Mária (Budapesti Korai Fejlesztő 
Központ, Heim Pál Madarász utcai 
Gyermekkórház)
Czeizel Barbara (Budapesti Korai Fejlesztő 
Központ) 
Dr. Csíky Erzsébet (ELTE) 
Dr. Gallai Mária (SE I. sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinika, Gyermekpszichiátria)
Hajtó Krisztina (Budapesti Korai Fejlesztő 
Központ) 
Dr. Kalmár Magda (ELTE) 
Németh Emőke  (Gézengúz Alapítvány) 
Tóth Anikó (Budapesti Korai Fejlesztő
Központ) 
Vásárhelyi Anikó (Védőnői Szolgálat) 
Koordinátor: Dr Scheiber Dóra (Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet)
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Backstage – A színfalak mögött

HGYE XXIV. Őszi Konferencia 
2018. november 23–24., Budapest, Hotel Benczúr

A backstage a színpad színfalak mögötti, a közönségtől elzárt 
világa, a zenészek, színészek, a stáb otthona. Számunkra az őszi 
konferencia a backstage. Kilépünk a rendelőnkből, hogy formál-
juk elképzeléseinket hivatásunk legfontosabb kérdéseiről.

Praxismenedzsment – Egyedi kérdések, rendszerszin-
tű válaszok
Hogyan alakulnak a kompetenciahatárok? Szükség van-e hosszabb 
rendelési időre? Hogy néz majd ki a rezidensek posztgraduális, a 
házi gyermekorvosok szintentartó képzése? Szóló praxisok, pra-
xisközösségek, csoportpraxisok. A praxismenedzselés aktualitásai.

Közérdekűnek tartott észrevételeiket a következő e-mail cí-
men várjuk: dr.patri.laszlo@gmail.com

Szakmai délután – Az egészséges tanácsadás
A csecsemő-tanácsadás tartalma, módszertana, attitűdje. 
Mindannyian végezzük, de mind kicsit másként. Mi is tartozik 
pontosan egy csecsemő-tanácsadás feladatai közé? Szűrővizs-
gálatok, egészséges és kóros fejlődés, táplálási és nevelési ta-
nácsok, védőoltások. 

Jelentkezés a www.hgye.hu honlapon, hamarosan!

Átadták a nemzeti egészségprogramokat 
az országos intézetek vezetői Kásler Miklósnak

A találkozó során dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyer-
mekgyógyászati Intézet orvosigazgatója kiemelte, hogy a gyer-
mekek egészsége meghatározó a jövő szempontjából, ezért 
lett a munkájuk címe „Egészséges gyermek – gazdag nemzet”. 

A program a házi gyermekorvosi rendszerről szólva kiemeli: 
„A gyermekek speciális igényeit legmagasabb szinten szem 
előtt tartó házi gyermekorvosi alapellátás fenntartása érde-
kében célzott intézkedéseket szükséges indítani, megállítva 
ennek az ellátórendszernek az elmúlt években megfigyelhető 
radikális felmorzsolódását.” (A Szerk.)

(Forrás: 2018. június 27., MTI )
Fotó: Bartos Gyula/EMMI
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A fiziológiás phimosis korszerű kezelése

Szakács Krisztina dr.1, Pölöskey Péter dr.2,  Kovács Ákos dr.3

BEVEZETÉS
1949, ebben az évben jelent meg Doug-
las Gairdner skót gyermekorvos „The Fate 
of the Foreskin: A Study of Circumcision” 
című közleménye a British Medical Jour-
nalben, amely több mint fél évszázadon 
keresztül határozta meg orvos- és szülő-
generációk gondolkodását a fiúgyerme-
kek nemi szervének egészséges fejlődé-
sével kapcsolatban[1]. Már ennek a 70 
éve megjelent közleménynek a szerzője 
is hangsúlyozta, hogy az előbőr fizioló-
giás elválási folyamata során a felszínek 
erőltetett szétválasztása („feltépése”) 
vérzést és fertőzést okozhat, ezért ez 
nem javasolt. Ennek ellenére a cikkben 
közölt epidemiológiai adatok alapján 
mégis évtizedeken keresztül általáno-
san elfogadottá vált az a gyakorlat, hogy 
amennyiben az élettani fitymaszűkület 
spontán oldódása 3 éves korig nem kö-
vetkezik be, a celluláris adhézió orvosi 
beavatkozással történő megszüntetése 
szükséges. 

Azóta számos vizsgálat igazolta, 
hogy a fityma élettani szűkülete még a 
kamaszkorú gyermekek 5–10%-ánál is 
elő fordul minden kóros következmény 
nélkül [2] [3]. Ezért a fiziológiás phimo-
sis kezeléséről szóló nemzetközi ajánlá-
sok napjainkban egyre konzervatívabb 
szemléletűek, és orvosi beavatkozást rit-
kán, műtéti megoldást pedig csak egy-
egy kivételes esetben javasolnak [4] [5]. 

A fityma bőrének – szülő, vagy orvos 
általi – korai hátrahúzása a vékony bő-
rön mikrosérüléseket, berepedéseket, 
későbbi következményes hegesedést és 
másodlagos, spontán már nehezen ol-
dódó fitymaszűkületet okozhat. A nem 
sebészi adhaesiolysis, vagy a fityma ma-
nuális „hátrafejtése” még helyi érzéstele-
nítés alkalmazása mellett is kellemetlen 
élményt, traumát jelenthet a gyermek-
nek.

A berögződött szokások miatt sajnos 
még ma is előfordul, hogy a gyermek a 
fiziológiás adhéziójának manuális „meg-
oldása” következtében kialakult valódi 
phimosisa miatt kerül műtétre anélkül, 

hogy a konzervatív megoldási lehetősé-
gek alkalmazásra kerületek volna.

A PHIMOSIS
Phimosisról akkor beszélünk, amikor a 
makkon elhelyezkedő fityma valamilyen 
okból nem retraktilis. Két típusa ismert, a 
fiziológiás és a patológiás phimosis.

A fityma makktól történő elválása a 
méhen belüli élet végén meginduló ter-
mészetes folyamat eredménye, amely-
nek üteme változó, kisgyermekkorban 
általában még nem fejeződik be telje-
sen. Az újszülöttek csak mintegy 4%-
ának húzható hátra a fitymája a makk ka-
rimája mögé, és még 5 éves korban is a 
gyermekek mintegy 70%-ánál részleges 
vagy teljes celluláris adhézió, következ-
ményes élettani phimosis észlelhető. Ez 
a jelenség nem kóros, teljesen normális, 
fiziológiás állapot [4].

A megszületést követően a pénisz nö-
vekedése, a fityma bőre alatt termelődő 
ún. smegma (görögül „szappan”), és ké-
sőbb a fiziológiás erekciók elősegítik a 
fityma makktól történő elválásának folya-
matát, amelynek során a fityma és a makk 
összetapadása fokozatosan megszűnik. 
A felszínek között a leváló hámsejtekből 
és mirigyváladékból képződő smegma 
lehetővé teszi a bőrfelületek egymáson 
történő elmozdulását is. Ez a váladék 
időnként sárgás-fehér túrószerű törmelék 
formájában távozik a fityma alól.

A fizikális vizsgálat során élettani phi-
mosisnál anélkül, hogy a fitymát a makk 
karimája mögé erőltetnénk, óvatos feltá-
rással két ujjunk között puha, nem heges 
területként láthatóvá válik a fityma ép 
széli része, és a húgycsőnyílás területe is.

A patológiás phimosis esetén a fity-
ma körkörösen beszűkült, az előbőr 
hegesedése, illetve krónikus gyulladása 
következtében teljesen immobilis. Ez a 
hegesedett terület általában fehér, fibró-
zus elváltozásként látható a húgycsőnyí-
lás területe körül. A patológiás phimosis 
ellátása gyermeksebészeti kompetencia, 
de felismerésében a területen dolgozó 
gyermekorvosoknak is szerepük van. 

A házi gyermekorvos munkája során 
szinte mindennap találkozik a phimosis 
terápiájának kérdéskörével, ezért rend-
kívül fontos, hogy a fiziológiás és pa-
tológiás phimosis között különbséget 
tudjunk tenni. A fiziológiás és a patoló-
giás phimosis elkülönítésével, korszerű 
szemlélettel és terápiás megközelítéssel 
megkímélhetjük a gyermeket a feles-
leges vizsgálatok sorától, a kellemetlen 
beavatkozások következményeitől és 
sok esetben egy műtéttől is.

A FIZIOLÓGIÁS PHIMOSIS KEZELÉSE
A fiziológiás phimosis a legtöbb fiúgyer-
mek esetében 14–16 éves korig önma-
gától megoldódik [5]. A megfelelő orvo-
si tájékoztatás csökkenti a szülők aggo-
dalmát, és a felesleges kórházi kezelések, 
műtétek számát.

Az újszülött fitymája nem igényel 
speciális kezelést, a hetente 2-3 alkalom-
mal szükséges fürdetés során a gyermek 
nemi szervének óvatos megtisztítása 
elegendő. Az élet első 4–6 hetében ja-
vasoljunk nem irritáló babafürdetőket, 
vagy sima vízzel történő lemosást. Tájé-
koztassuk a szülőket arról, hogy kerüljék 
a fityma erőteljes hátrahúzását, mert 
ezzel vérzést, sérülést okozhatnak és a 
későbbiekben a hegesen gyógyuló te-
rületen patológiás phimosis alakulhat ki.
A fityma 6 hónapos kor előtti hátrahúzá-
sa nemcsak szükségtelen és fájdalmas, 
de a következményes hegesedés kiala-
kulásának lehetősége miatt veszélyes és 
tilos! A fityma óvatos, fokozatos tágítása, 
(fitymatorna) kisdedeknél pelenkacserék 
során, illetve fürdést követően elkezdhe-
tő, azonban nem lehet elégszer hangsú-
lyozni azt, hogy a fiziológiás phimosis az 
esetek döntő többségében önmagától 
is megszűnik. Ahogyan a fityma letapa-
dásának oldódása az idő előrehaladtával 
megindul, a fityma alatt felgyülemlő 
smegma is spontán kiürül, és későbbi 
rendszeres eltávolítása is egyre inkább 
lehetővé válik majd a szülő számára. 
A fitymatornát követően a hátrahúzott 
fityma mindig kerüljön vissza eredeti po-

1: házi gyermekorvos, Pomáz, 2: házi gyermekorvos, Szombathely, 3: házi gyermekorvos, Hernád
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zíciójába, mert ha ez nem történik meg, 
az könnyen paraphimosis kialakulásához 
vezethet. A paraphimosis egyértelműen 
sürgősségi kórkép, amely a makk kerin-
gési elégtelenségét okozhatja. Ameny-
nyiben manuális kompresszióval nem si-
kerül a paraphimosis megoldása, sürgős 
gyermeksebészeti ellátás szükséges.

Abban az esetben, ha az óvodás vagy 
iskoláskorú gyermeket fitymaszűkülete 
zavarja, erekciója fájdalommal jár, akkor 
célszerű a fitymatornát 6–8 héten át tar-
tó, szteroidtartalmú krém (betametazon, 
triamcinolon, flutikazon-propionát) hasz-
nálatával kiegészíteni. Az elmúlt évek-
ben elvégzett nagy, átfogó  vizsgálatok 
egyértelműen bizonyították, hogy a fe-
lü leti szteroidkrémek a placebónál haté-
konyabbak, biztonságosak, és a műtéti 
beavatkozások száma ezzel a konzervatív 
terápiával jelentősen csökkenthető [4] 
[5]. A fitymatorna kivitelezése során a fity-
mát csak addig szabad hátrahúzni, amíg 
a fiziológiás letapadás engedi, mert az 
erőszakos hátrahúzások apró berepedé-
seket okozhatnak a fitymán. Ezek a bere-
pedések valódi fitymaszűkületet okozva 
csaknem mindig heggel gyógyulnak. A 
fitymát hátrahúzva tarthatjuk egy percig, 
majd ennek napjában többszöri ismét-
lése javasolt 1–3 hónapon át. A legtöbb 
szakirodalmi ajánlás a szteroidkezelés 
és a fitymatorna egyidejű alkalmazását 
javasolja, ugyanakkor több vizsgálatban 
a fitymatorna megkezdése előtt 5–14 
napos, szteroidkrémmel történő „elő-
kezelést” végeztek napi kétszer, amely a 
később elkezdett torna során megköny-
nyítheti a fityma bőrének nyújtását.

Egy nagy esetszámú vizsgálat kimu-
tatta, hogy a 0,05%-os betametazon 
minimum 4 hetes használata során a 
phimosis a fiúgyermekek 90%-ánál kon-
zervatív kezeléssel (műtét nélkül) megol-

dódott [6]. Az UpToDate 2018-as ajánlása 
szerint a 0,05%-os betametazon krém 
naponta kétszeri használata 6 héten át 
kombinálva a fitymatornával jelentősen 
csökkentheti a phimosisműtétek számát. 
Műtét csak abban az esetben indokolt, 
ha az előzetes konzervatív kezelés nem 
volt sikeres, illetve a szülők vallási okból 
kérik gyermekük körülmetélését [4].

NÉHÁNY SZÓ A PATOLÓGIÁS
PHIMOSISRÓL

Patológiás phimosis esetén a fityma a 
kialakult hegesedések miatt már nem 
mobilizálható. A krónikus, hegesedés-
hez vezető gyulladás legtöbbször fertő-
zés vagy trauma következtében alakul ki. 
A traumás hegesedés háttérében sajnos 
sokszor a fiziológiás phimosis miatt fe-
leslegesen elvégzett manuális beavatko-
zások, adhaesiolysisek állnak. Az immo-
bilis fityma (főleg, ha az másodlagosan 
alakult ki), az irritáció és vérzés, a fájdal-
mas vizelés, a fájdalmas erekció, a fityma 
visszatérő gyulladásai patológiás phimo-
sisra hívhatják fel a figyelmet. Külön em-
lítést érdemel a „ballooning” jelensége, 
amikor a vizeletürítés során a szűk fityma 
alatt vizelet gyűlik meg, és a fityma bal-
lonszerűen felfúvódik. Amennyiben ezt 
a jelenséget fiziológiás phimosis esetén 
észleljük és a fitymára gyakorolt enyhe 
nyomással az eredeti állapot visszaállít-
ható, akkor a folyamat nem tekintendő 
kórosnak és az esetek nagy részében 
magától megoldódik. Amennyiben a 
ballooning jelenség patológiás phimo-
sishoz társul, és a fityma nem helyezhető 
vissza eredeti helyzetébe, a vizeletsugár 
akadozó, gyenge vagy nem észlelhető, 
haladéktalanul sebészeti vizsgálat szük-
séges. Fontos ezért a szülők figyelmét 
felhívni a gyermek vizeletsugarának a 
megfigyelésére. 

Bizonyos esetekben a patológiás phi-
mosis fennállása esetén is halasztható a 
műtét, és az elsőként választandó terá-
pia szintén lehet konzervatív, azaz fity-
matorna és szteroidtartalmú krém kom-
binációja, viszont ennek megítélését, az 
esetleges műtéti indikációt bízzuk gyer-
meksebész szakorvosra!

ÖSSZEFOGLALÁS
A fiziológiás phimosis sem műtéti, sem 
egyéb, az alapellátásban végzett manuá-
lis orvosi beavatkozást (hátrarántás, mor-
zsolgatás, szondázás stb) nem igényel, 
mivel az az esetek döntő többsé gében 
16 éves életkorra magától megoldódik 
[7] [8]. Amennyiben a gyermeket zavarja 
fiziológiás phimosisa, akkor a nemzetkö-
zi ajánlásoknak megfelelően konzervatív 
terápiát kezdhetünk. Ilyenkor minden-
képpen szükséges a fitymatorna meg-
ismertetése a szülőkkel, kiegészítve ezt 
helyi, szteroidtartalmú krémek alkalma-
zásával. A fiziológiás phimosis műtéti 
megoldása vallási okok vagy ismétlődő 
húgyúti fertőzések miatt szükségessé 
vál  hat, ennek megítélése gyermekse-
bész szakorvos kom petenciája.
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A retraktilis fityma gyakorisága különböző vizsgálatokban

Életkor (év) Gairdner (1949) Oster (1968) Kayaba (1996)

születéskor 4% nincs adat nincs adat

1 50%

2 75%

3 90%

4 91%

5 92%

6–7 nincs adat 23%

8–9 34% 40%

10–11 44%

12–13 60% 63%

14–15 85%
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Téveszme 

Az év praxisa 
Évek óta 10–10, határon túli, és határon 
belüli alapellátó praxist díjaznak „Az év 
praxisa a Kárpát-medencében” elisme-
réssel. Elfogadva a Házi Gyermekorvosok 
Egyesületének és Újszilvás polgármes-
terének javaslatát, idén dr. Altsach Rita 
gyermekorvosi praxisa is a díjazottak 
közé került. A kitüntetést a szeptember 
3-i ünnepség keretében, a Vigadó épü-
letében nyújtja át dr. Kásler Miklós mi-
niszter.

A HGYE AJÁNLÁSA 
 „Az év praxisa a Kárpát-medencében” el-
ismerésre javasoljuk a Pest- és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye határán lévő Újszil-
vás és Tápiógyörgye dr. Altsach Rita által 
vezetett gyermekorvosi praxisát.

Amikor vezetőségünk a doktornő 
ajánlása mellett döntött, a következő 
szempontokat vette figyelembe. 

A fiatal doktornő szakmai elismertsé-
ge lehetőséget adott volna arra, hogy 
szakorvosi vizsgáját követően egy nagy 
hírű fővárosi intézményben folytassa te-
vékenységét. Ő ennek ellenére a primer 

gyermekellátás, a területi gyermekgyó-
gyászat, az önálló munkavégzés nehéz 
körülményeit választotta egy olyan kis-
településen, ahol korábban soha nem 
dolgozott gyermekorvos. Az Újszilváson 
élő gyermekek száma nem tette lehető-
vé egy önálló praxis létrehozását, ezért 
az ottani önkormányzat a szomszédos 
Tápiógyörgyével közösen hozott létre 
egy teljesen új házi gyermekorvosi pra-
xist. 

Idegen környezetben kellett „kitapos-
ni” egy házi gyermekorvosi praxis felépí-
tésének nehéz útját. Praxisa a nulláról 
indulva lett mára az ország egyik példa-
értékű praxisa. Gyermeklétszáma egy év 
alatt emelkedett 500-ra, ma pedig már 
800 felett jár. Ellátási területéről ma már 
minden újszülöttet a doktornőhöz visz-
nek, de akár 30 kilométernyi távolságból 
is egyre többen szeretnék gyermekük 
ellátásához őt választani.

Előremutató az az együttműködés, 
amely a doktornő és Újszilvás önkor-
mányzata között kialakult, példamutató, 
ahogy asszisztense és a tűzoltóságnál 

dolgozó, de szakápolói vizsgát is tett fér-
je a praxis körüli teendőket végzi, meg-
ható az a gondoskodás, ahogy praxis-
ban a szorosan vett orvosi feladatokon 
túl is „istápolják” a gyermekeket. 

Ma, amikor a gyermeklakosság je-
lentős hányada nem jut lakóhelye 
közelében a szakmailag oly kívánatos 
gyermekorvosi alapellátáshoz, ami-
kor egy megüresedett gyermekorvo-
si praxist szinte lehetetlen betölteni, 
amikor a területen dolgozó gyermek-
orvosok átlagéletkora 60 év körül jár, 
Altsach Rita elszánása, folyamatos tö-
rekvése a megújulásra, irányt mutat-
hat a szakterületünk iránt érdeklődő 
kollégák számára. 

Elismerése nem csupán a kolléganő 
további munkájára hatna ösztönzőleg, 
de felhívná a fiatal gyermekgyógyászok 
figyelmét is arra, hogy hivatás gyakor-
lásának bár nehéz, de gyönyörű, kihívá-
sokkal teli terepe a kistelepülésen vég-
zett házi gyermekorvosi tevékenység.

Dr. Póta György

Növekvő szakorvoshiány az Egyesült Államokban
Bár a háziorvosok hiánya továbbra is 
égető, egyre több kórház, orvoscsoport 
és szervezet keres egyéb szakorvosokat 
is az USA-ban. Egy orvosok munkaválla-
lásával foglalkozó ügynökség szerint en-
nek oka a lakosság fokozatos öregedése, 
az egyre több idős ember, egyre több 
szervi problémával küzd. Az orvosi szak-
mák közül a legnagyobb igény belgyó-
gyászokra és érdekes módon gyermek-
orvosokra van. A háziorvosok iránti igény 
azonban – bár még mindig jelentős 
– csökkenőben van, aminek oka az ügy-
nökség szerint részben az, hogy egyre 
nagyobb szerep jut a „nurse pracitioner”-

nek és az orvos asszisztenseknek. Az ilyen 
képzettségű szakemberek iránti igény 
egyre nő, nemcsak a háziorvosi praxisok-
ban hanem a sürgősségi osztályokon és 
„retail clinic”-ekben is, ez utóbbiak olyan, 
rendszerint plázákban, szupermarketek-
ben lévő ren delők, amelyek a mindenna-
pi, enyhe pa naszokkal hozzájuk forduló-
kat kezelik. Ugyancsak nagy a hiány pszi-
chiáterekben, az ezek iránti kereslet az 
elmúlt években mintegy 70%-kal nőtt. 
Ennek oka mások mellett a növekvő 
kábítószer-probléma, a lövöldözések és 
öngyilkosságok számának növekedése. 
Ami a fizetéseket illeti, a legmagasabb 

kezdő fizetést az invazív kardiológiával 
foglalkozó specialisták kapják, csaknem 
600 000 dollárt évente, ez követi az orto-
pédek, a gasztroenterológusok és a bőr-
gyógyászok jövedelme. A háziorvosok 
jövedelme évi 240 000 dollár körül van, 
ez az utóbbi évek legmagasabb összege. 
Az orvosok teljesítményük alapján ezen 
felül is részesülnek extra kompenzáció-
ban, de ez csak az esetek 8%-ában függ 
a minőségi mutatóktól, többségében az 
elvégzett munka mennyisége alapján fi-
zetik. 

(ref.: Kardos Gabriella)

Kérdés (Pölöskey Péter): 
Négy hónapos csecsemő, egy alkalommal zajlott pyelonephritise, hasi UH negatív. Kontrollon nefrológus a következőt írta: „Lázas 
betegség, vagy oltás után vizeletvizsgálat javasolt.” Megkérdeztem, hogy oltás után miért kell vizeletvizsgálat. „Így szoktuk leírni, 
hátha belobbantja a fertőzést”.

Nem vagyok meggyőzve…Ti ismertek ilyen szakmai ajánlást?

Válasz (Kulcsár Andrea):
Az oltásnak semmi köze a húgyúti infekció ismételt megjelenéséhez. Az ilyen gyakorlatokkal csak téveszmét kreálunk. Egy jól 
lévő, UTI miatt akár hosszabb ideje dezinficiált gyermek is oltható.



P rax i s ok

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 1978  akos.kovacs@gmail.com

Balatonfüreden házi gyermekorvosi praxis jól felszerelt rendelővel, 
nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Szakképzett, precíz asszisztencia 
biztosított. Kedvező körülmények és feltételek. Praxislétszám: 650 fő. 
Elérhetőség: +36 30 219 7360 

Budapest középső-ferencvárosi részében 41 éve működtetett 
gyermekorvosi praxis eladó. Az önkormányzati rendelőben 5 gyermekorvos 
dolgozik, kártyaszám 897. A praxis két védőnővel működik, egyikük egyben 
az asszisztens is. Ügyelet nincs, helyettesítés egymás között, rezsiköltség 
alacsony. Ár megegyezés szerint. Elérhetőség: drbuzasi@drbuzasi.hu

Budapest XIV. kerületében házi gyermekorvosi praxis eladó. Korszerű 
informatikai adatbázis, szakképzett asszisztens. Ügyeleti kötelezettség 
nélkül. Praxislétszám: 960 fő. Elérhetőség: +36 30 418 3989 

Pesten, kertvárosi környezetben, 1140 kártyaszámmal rendelkező 
gyermekorvosi körzet nyugdíjba vonulás miatt eladó. A praxishoz ügyeleti 
és iskolai kötelezettség nem tartozik. A körzetnek két óvodája van. 
A helyettesítés megoldott. A praxisban tapasztalt, hozzáértő asszisztens 
dolgozik. A védőnőkkel jó az együttműködés. A korszerűen felszerelt 
rendelő központi fekvésű, jól megközelíthető. Elérhetőség: +36 30 526 7138 

Esztergom kertvárosi részén jó finanszírozású, magas létszámú házi 
gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel eladó. A rendelő 
szépen felújított, orvosi ügyelet van, az ügyeleti munka nem kötelező. A 
praxisjog megvételéhez állami támogatás igényelhető teljes összegben, 
önerő nélkül. Kérésre fényképet küldök a rendelőről és a városról is. 
Ugyanide keresek helyettest is. Amennyiben gyermekorvosként anyagi 
ráfordítás nélkül jól jövedelmező biztos megélhetést szeretne, keressen 
meg! Praxislétszám: 800 fő. Elérhetőség: +36 20 951 6215

Berettyóujfalun 1100 kártyás gyermekorvosi praxis eladó, vagy tartós 
helyettesítés is szóba jöhet. A városban három gyermekorvosi praxis 
működik. Ügyeletben nem kell részt venni. Biztos diagnosztikai rendszer 
segíti a gyógyítást. A közelmúltban felújított rendelők a védőnőkkel egy 
épületben találhatók, központi helyen. Elérhetőség: +36 30 903 5817

Dunaföldváron nyugdíjba vonulás miatt házi gyermekorvosi praxis 
eladó. Praxislétszám: 750 fő. Az álláshoz a Dunaföldvári Önkormányzat a 
város központjában felszerelt rendelőt és családi házas szolgálati lakást 
biztosít. A városban két gyermekorvosi praxis van, a másik praxisban fiatal, 
kedves kolléganő dolgozik. A városban a háziorvosok és házi gyermekor-
vosok kapcsolata nagyon jó, az önkormányzat segítőkész, együttműködő. 
Központi ügyelet van Pakson, részvétel fakultatív. Tartós helyettesítés is 
lehetséges 2018. szeptember 1-től, a Dunaföldvári Önkormányzattal 
történő megegyezés szerint. Tel.: az esti órákban +36 20 446 3332

Budapest vonzáskörzetében, Halásztelken, 1200 fős házi gyermekorvosi 
praxis szakképzett asszisztenciával nyugdíjba vonulás miatt eladó. Köz ponti 
ügyelet, helyettesítés megoldott. Érdeklődni: +36 20 453 4127 számon.

Nyugdíjazás miatt Zugló központjában 42 éve egy kézben lévő, 990 
kártyaszámú, új építésű rendelőtől 200-m-re levő gyermekorvosi praxis 
eladó. Zuglóra szóló parkolási engedély van, ügyelet nincs. 
Elérhetőség: +36 70 538 9374.

Eladó gyöngyösi házi gyermekorvosi praxis. Praxislétszám: 960 fő. 
Elérhetőség: +36 30 945 8733

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától 12 km-re lévő 
kisvárosban, Kemecsén, nyugdíjazás miatt eladó gyermekorvosi praxis. 
Kártyaszám: 825. A praxis megvásárlásához a NEAK-tól vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető. Elérhetőség: +36 30 2296 499

Dömsödön, Budapestről 50 km-re délre, a Soroksári-Dunaág mellett, házi 
gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulási szándék miatt eladó. Praxislét-
szám 960 fő. 2017. évben felújított önkormányzati tulajdonú rendelő, 
bérleti díjat nem kell fizetni. Központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség 
nincs. Tel.: +36 20 942 2698

Szentendrén gyermekorvosi praxis eladó sürgősen! Praxislétszám: 600 fő. 
Ügyelni nem kell. Képzett asszisztens. Szép környezet, a rendelő felújított. 
Támogató kollégák. Ha jó csapatba akarsz tartozni, válassz bennünket! Ár: 
megbeszélés tárgyát képezi. Tel.: +36 30 967 0999 vagy +36 20 970 3000, 
e-mail: kata.safrany@gmail.com 

Budapesten belvárosi gyermekorvosi praxis fizetési könnyítéssel eladó. 
Kártyaszám: 900 fő. Önkormányzati támogatás, ill. NEAK-pályázat 
praxisvásárlásra igénybe vehető. Érdeklődni az ehenczer@gmail.com 
e-mail címen lehet.

Dunakanyar egyik legszebb településén, Dunabogdányban 1300 fős 
gyermekorvosi praxis sürgősen ingyenesen átadó. Kiváló asszisztencia, 
ügyelet megoldott, a rendelő 2018 nyarán teljesen fel lesz újítva. 
Tel.: +36 20 240 8941

Budapest XIX. kerületében bejáratott, teljesen felszerelt praxis 
gyakorlott asszisztenciával eladó. Részletekért keressen az alábbi 
elérhetőségeken +36 30 919 1771, csonkae@chello.hu. 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód (Fonyód város Önkormányzat 
tulajdonában lévő gazdasági társaság) gyermekorvost keres a Balaton déli 
partján található Fonyód és Balatonfenyves települések házi gyermekor-
vosi praxisába, térítésmentes praxisjoggal. A tevékenység magában foglal-
ja a központi ügyeleti szolgálatban való részvételt is. Szolgálati lakás 
megoldható. Elérhetőség: +36 20 319 5739

Budapest XVII. kerületében házi gyermekorvosi praxisjog – 2018. 
október 1-i kezdéssel – eladó. Praxislétszám: 800 fő. Helyettesítés, ügyelet 
megoldott. Telefonszám: +36 20 383 2421 (17 óra után)

Békéscsabán 600 fős gyermekorvosi körzet praxisjoga eladó. 
A vásárláshoz a NEAK-tól maximum 4 M forint vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető. Kölcsönös megegyezés alapján akár saját 
tőke be fektetése nélkül is átvehető és indítható a praxis. 
Elérhetőség: + 36 20 975 1454, jcsikasz@t-online.hu

Budapest belső XIII. kerületben 620 fős praxis eladó. A vásárláshoz 4M 
forint NEAK-támogatás pályázható. Elérhetőség: +36 20 336 5677. E-mail: 
kat.varsanyi@gmail.com 

ELADÁS
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A praxishirdetés feladására a HGYE honlapján keresztül van lehetőség: 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.

Az osztrák, szlovén, horvát határhoz közeli Lenti városába házi gyermek-
orvosi praxis nyugdíjba vonulás szándéka miatt eladó. 1985 óta 
dolgozom benne. A város szakrendelőjében van mindkét gyermekorvosi 
rendelő (labor, rtg. azonnal igénybe vehető). Helyettesítés a kollégával 
megoldott. Egy általános iskola (350 fő) és a bölcsőde (50) ellátandó a 
praxis mellett, valamint MSzSz vállalható. A (vegyes) központi ügyeletben 
a részvétel nem kötelező. Elérhetőség: +36 30 441 0347

Budapest, XIV. kerületben 750 fő házi gyermekorvosi praxis eladó. 
Elérhetőség: +36 20 368 2677

Pakson házi gyermekorvosi praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó. 
A rendelő épülete az önkormányzat tulajdonában van, a rezsiköltségeket 
az önkormányzat fizeti. A praxis pácienseinek egészségügyi adatai 
számítógépen nyilvántartottak. A városban központi ügyelet működik. 
Érdeklődni lehet hétköznap 18 óra után, hétvégén egész nap. 
Praxislétszám: 760 fő. Elérhetőség: +36 30 969 8767

Nyugdíjba vonulás miatt eladó Ajkán egy 475 fős házi gyermekorvosi 
praxis. NEAK-finanszírozás cc. havi 1,1–1,2 millió forint+ügyelet és 
iskolaorvosi ellátás. A vásárláshoz 4 millió forint OEP- támogatás 
igényelhető. Elérhetőség: drlukats@gmail.com, +36 70 372 9320

Budapest XV. kerületében házi gyermekorvosi praxis eladó. Praxislét-
szám: 800 fő. Elérhetőség: +36 30 313 66 07

Szegeden, szép, jól felszerelt rendelőben házi gyermekorvosi körzet 
praxisjoga eladó. A vételhez 4M forint NEAK-támogatás igényelhető. Jól 
képzett kedves asszisztensnő, kiváló védőnői együttműködés. Helyettesí-
tés, ügyelet jól megoldott. Kártyaszám kb. 650. Ár megegyezés szerint. 
Érdeklődni kérem a +36 30 487 4799 számon, 
munkanap 17 óra után.

1200 kártyás gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel 
Sopronban eladó. A korszerűen felszerelt, központi elhelyezkedésű, 
önkormányzati tulajdonban lévő rendelő bérléséért, valamint a rezsit nem 
kell fizetni. A helyettesítés megoldott. Iskolaorvosi ellátást nem kell 
nyújtani. Kiváló, tapasztalt asszisztens. Elérhetőség: +36 30 723 9945

Budapest, XVI. kerületben 920 fős gyermekorvosi praxis sürgősen 
eladó. Nagyon kedvező feltételek. Érdeklődni a +36 30 546 1785 
telefonszámon vagy személyesen a rendelőben. E-mail: faigl.bt@gmail.com

Budapest határában, Szigetszentmiklóson praxisom 1000 gyermekének 
további egészségügyi ellátását átadnám a területi munka iránt érdeklődő 
kollégának. Tel.: +36 30 9215 421 

Sopronban 1200 kártyás házi gyermekorvosi rendelőbe kiváló 
asszisztensi háttérrel keresek rendszeres helyettesítésre gyermekgyógyász 
szakorvost, aki később átveheti a praxist. Elérhetőség: +36 30 7239 945

Őszre tervezett műtétem miatt keresek 33 éve gondozott kispesti 
gyermekgyógyászati praxisomba tartós helyettest kb. 3–4 hónapra. Nincs 
ügyeleti kötelezettség. Távolabbi tervként a praxis eladása is szóba 
kerülhet. Praxislétszám: 930 fő. Elérhetőség: +36 20 952 8741

Gyermekorvosi praxisomba Pilisen, betegség miatt helyettes kollégát 
keresek. Dr. Nagy Ildikó, ildikonagy68@gmail.com, +36 20 4626 312.

Budapest, II. kerületi praxisba kisbabám születése miatt 2–3 éves 
tartós helyettesítésre gyermekorvost keresek. Heti 40 óra munkavégzés, 
ügyelni nem kell, hétvégék szabadok, nyáron minimum 4 hét szabadság! 
Juttatások: nettó 400 e Ft/hó, számlára utalva, okostelefon korlátlan 
telefon/mobil internet-előfizetéssel. Adottságok: Jól felszerelt rendelő 
(CRP/Hgb/vizelet/StrepA vizsgáló automata), amelyben kizárólag 
1 orvos rendel 2 intenzív terápiás szakasszisztens nővérrel.
Elérhetőség: manomed@gmail.com +36 30 361 2431 

Pilisvörösváron, felújított szakrendelőben működő praxisba kiváló 
asszisztensi és védőnői háttérrel keresek rendszeres helyettesítésre 
gyermekorvost, aki később átveheti a praxist. 
Elérhetőség: dr.kelemenilona@gmail.com, +36 30 999 3189.

Gyermekvállalás miatt a Budapesttől 12 km-re lévő dunavarsányi 
gyermekorvosi praxisba keresek tartós helyettest előreláthatólag 2 évre. 
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