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A koronavírus-járvány egyik napról a másikra kiforgatta a gyer-
mek-alapellátás működését a megszokott rendjéből. Egy pilla-
nat alatt sok, régóta hangoztatott megoldás, eddig elodázott 
kérdés, probléma tört felszínre. Hirtelen egy kísérleti laborató-
rium részesei lettünk, ahol muszáj kipróbálni az oly sokszor el-
képzelt jövőbeli ellátási formákat. Sok kérdés vetődik fel ezzel 
kapcsolatban, amelyekre még nem tudjuk a választ, bár néhá-
nyan úgy gondolják, hogy ők igen.

Évek óta mondjuk, elöregedett a házi gyermekorvosi hálózat, 
öt-tíz éven belül ugrásszerűen nő a rendszerből távozó kollé-
gák száma, sok helyen fenntarthatatlan lesz a megszokott el-
látás. De arra nem gondoltunk, hogy mindez váratlanul, egyik 
napról a másikra következik be, és azzal kell szembesülnünk, 
hogy a munkatársak közel fele 2020. március 15-étől nem vesz 
részt már a közvetlen ellátásban. 

Biztos, hogy elegendő csak telefonon, e-mailben, videón 
érintkezni a betegeinkkel? Biztos, hogy nincs szükség köz-
vetlen ellátásra?

Minden esetben szükséges a személyes vizsgálat? Biz-
tos, hogy nem annyiszor, ahányszor a koronavírus-járványt 
megelőző időszakban. Az Európai Unióban a legtöbb or-
vos-beteg találkozást Magyarországon regisztrálták, és biz-
tos, hogy nagyon sok indokolatlan volt. Kérdés, kinek mi az 
indokolatlan. Kérdés, hogy a magyar lakosság, amely ed-
dig mindennel azonnal orvoshoz fordult, érett-e arra, hogy 
hirtelen, minden felvezetés, átszoktatás nélkül átálljon a 
telemedicinára, az öngyógyításra. Egyáltalán: rendelke-
zésre áll mind a házi gyermekorvos, mind a szülő oldalán 
a megfelelő technika: okostelefon, tablet, internet? Külföldi 
statisztikák alátámasztják, hogy a járvány idején a gyermek-
orvoshoz fordulók száma függ a lakosok szocioedukációs 
helyzetétől. Ez milyen szinten van hazánkban?

Azokban a praxisokban, ahol a házi gyermekorvos béke-
időkben is telefonon tartotta a kapcsolatot a betegeivel, és 
folyamatosan edukálta a szülőket, könnyebb az átállás. De 
mi a helyzet az elmaradottabb térségekben, például Bor-
sodban vagy a budapesti VIII. kerületben? Arról se feledkez-
zünk meg, hogy mi lesz a járvány után. Mit szólnak majd a 
szülők, hogyha nemcsak a vészhelyzet három-négy hónap-
ja alatt nem tudja megmutatni a – nem komoly betegség-
ben szenvedő – gyerekét házi gyermekorvosának, hanem 
azt követően sem? Mert ettől kezdve az új rendszer marad, 
és működik tovább? Meglátjuk.

Eddig a szülőkről és az új ellátási formáról volt szó, hogy 
meg tudják-e szokni az anyukák, apukák az új működé-
si rendszert, de ne feledkezzünk meg a másik oldalról se: 
a 65 év feletti, azaz már nyugdíjas kollégákról, akik a házi 
gyermekorvosok majdnem felét teszik ki. Őket is érinti a jár-
ványhelyzet, ami az alapellátás jövőjére is hatással lesz. 
Közülük sokan már évek óta szeretnék abbahagyni a mun-
kát, ami 70-80 éves korban, valljuk meg, nem meglepő. Min-
dig úgy gondolták, hogy még ezt az évet, meg még a követ-
kezőt végigcsinálják, hiszen a nyugdíjból nem lehet megél-
ni. Ez így ment évek óta, s közben reménykedtek, hátha lesz 
jelentkező a praxisra egy fiatal, lelkes kolléga személyében, 
aki továbbviszi a területet, és biztosítja a körzethez tarto-

SZAKMAPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM  I  DR. PóTA GyöRGy ROVATA

Dr. Póta György   I  házi gyermekorvos, Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Budapest

nem tudom. kérdések a korona-
vírus kapcsán...
Mottó: Nem tudom, hogyan lesz, de biztos, hogy ugyanúgy nem lesz, ahogy eddig volt

2020. március 15. 
Az új típusú koronavírus az idősekre, a legyengült immun-
rendszerűekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a 
legveszélyesebb. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani az 
egészségügyi dolgozók élet- és egészségvédelmére, különös 
tekintettel az idősebb kollégákra. Ennek érdekében az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma arra utasította valamennyi el-
látó intézmény vezetőjét, hogy március 16-ától, hétfőtől úgy 
szervezze át a tevékenységét, hogy a 65 év feletti egészség-
ügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és 
kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak.

2020. április 15. 
A miniszter által március 16-án küldött utasítást április 15-
én az alábbiakkal egészítette ki. Azon egészségügyi ellátó 
intézmények esetében, ahol a működéshez elengedhetetle-
nül szükséges, és a feladatuk ellátása sem átszervezéssel, 
sem egyéb módon nem biztosítható, valamint ahol a megfe-
lelő betegellátáshoz szükséges, a 65 év feletti dolgozók sa-
ját döntésük és felelősségük alapján vállalhatják a betegellá-
tást a járványügyi rendelkezések maradéktalan és fokozott 
betartása mellett. Azonban semmilyen hátrány nem érheti 
azon dolgozókat, akik nem vállalnak saját döntésük alapján 
ilyen feladatokat.
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zó gyermekek ellátását. A jelenlegi intézkedések következ-
tében április közepe óta nem dolgozhatnak, azaz csak ön-
ként vállalva. De mi lesz négy-öt hónap kiesés után? Visz-
sza tudnak állni, egyáltalán vissza akarnak még állni, vagy 
isteni jelnek tekintik, hogy most kell abbahagyni? Akarnak-e 
egy új, számukra idegen ellátási formában dolgozni? Tud-
nak-e? Rengeteg megválaszolásra váró kérdés, és a rájuk 
adott válaszoktól függ a jövőnk.

Évek óta tart a vita közöttünk, mennyire fontos, fontos-e 
egyáltalán a személyes kötődés a házi gyermekorvos és 
a családok között. Más országokban is működik a gye-
rek-alapellátás, de nincs ekkora orvoskötődés. Ott csoport-
praxisok vannak, s jóval ritkábbak az orvos-beteg találko-
zók, mert az orvoshoz csak a képzett nővéreken keresztül, a 
triázsokon megszűrt betegek, az indokolt esetek kerülnek. 
Ez jó vagy rossz? Elfogadják a tanácsokat képzett nővérek-
től, vagy csak az ismert doktortól, akiben megbíznak? Kér-
dések, amelyekre ma még nincs válasz. Valószínűleg azok-
nak lesz igazuk, akik azt mondják, az idő kikényszeríti a vál-
tozásokat.

Évek óta sokan mondják közülünk, nem baj, hogy kevés a 
házi gyermekorvos, mert egyenletes elosztásban, racioná-
lisabb struktúrában kevesebben is el tudnánk látni a gyer-
mekeket. Most a járvány terjedésének lassítása érdekében 

bevezetett szigorítások miatt napi két-három beteg fordul 
meg az akutrendelésen. Persze, mert nem jönnek igazo-
lásért, hiszen a járvány előtti időszakban a napi forgalom 
harminc-hatvan százaléka abból állt, hogy igazolásért ke-
resték fel az orvost. Jól hangzik. Csakhogy most nem jár-
nak közösségbe. Nincs közösség, nincs igazolás, nincse-
nek egymást megfertőző óvodások, bölcsisek sem. Kérdés, 
mire lesz elég a kevesebb orvos, ha újra beindul a közössé-
gi „bioterrorizmus”.

Végül: a kormányzat az elmúlt évben egyetlen anyagban 
sem tett említést az önálló gyermek-alapellátás fejleszté-
séről. Egységes alapellátás létezik, ahol a praxisközössé-
gekben két-három gyerekorvos ellátja a gyerekeket. A jár-
vány laboratóriuma kikísérletezi az „összevont akut légúti 
központokat”, ezek mellett „összevont oltóközpontokat” ho-
zunk létre. Egy új gyerek-alapellátási modell. Szeretnénk, 
nem szeretnénk? Van más megoldás? Kérdések, amelyek-
re ma még nincs válasz. 

A válsághelyzet kikényszerítette megoldások – jól felhasz-
nálva, hasznosítva őket – segíthetnek a jövő alakításában, 
kialakításában. Talán mi is befolyásolhatjuk, hogy milyen 
irányt vegyen a házi gyermekorvoslás hajója. Viharba ke-
rül? Elsüllyed? Túléljük? Kérdések, amelyekre ma még nem 
tudjuk a választ.

tisztújító:
Az egyesület alapszabálya szerint [8.§ (4.) bekez-
dés] a jelenlegi vezetőség és a küldöttek mandátu-
ma 2020. december 31-én lejár, az aktuális tisztújító 
küldöttgyűlésre novemberben került volna sor, ame-
lyet a küldöttek megválasztásának kellett volna meg-
előznie. Erre a jelen helyzetben nincs lehetőség, és az 
alapszabálynak megfelelő megoldás sem áll rendel-
kezésre, így nem volna célszerű és tisztességes új ve-
zetőséget választani. A vezetőség egyhangúlag meg-
szavazta, hogy a tisztújító küldöttgyűlés elmarad, és 
terveink szerint azt 2021 tavaszán rendezzük meg. 
Addig is a jelenlegi vezetőség – mandátumának le-
jártát követően – ügyvivői minőségben látja el felada-
tát, vagyis teljes felelősséggel gondoskodik az egye-
sület mindennapi működéséről, de nem hoz hosszabb 
távra kiható stratégiai döntéseket, amivel a követke-
ző vezetőség kezét bármiben megkötné.

rendezvények:
A testület áttekintette a kialakult helyzetet, és mér-
legelte a lehetőségeket. A járvány esetleges máso-
dik hullámától tartva, és a szállodákat érintő korláto-
zásokat, valamint egyéb rendezvényszervezési és lo-
gisztikai nehézségeket is tekintetbe véve több száz 
fős konferenciák lebonyolítását nem tartja biztonsá-
gosnak és kivitelezhetőnek. Ezért a vezetőség 3/2020 
(05. 16.) VSZ, egyhangú döntése értelmében az egye-
sület ebben az évben sem a korábban őszre halasz-
tott Kávészünet konferenciát, sem a novemberre ter-
vezett Őszi konferenciát nem tartja meg. A rendezvé-
nyeket a következő évben tartjuk meg.

A vezetőség bízik a tagság támogatásában és egyet-
értésében a fenti döntésekkel kapcsolatban. Köszön-
jük mindenkinek az áldozatos munkáját és kitartását 
a járvány ideje alatt.

elmaradnak  
a HGye idei rendezvényei 
A HGYE vezetősége május 16-án online megbeszélést tartott,  
amely során határozott az egyesület 2020. évi rendezvényeiről.
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A Bexsero oltással kapcsolatban észlelt gyakori, illetve nagyon gyakori mellékhatások csecsemők és gyermekek (10 éves korig) körében: evészavar, álmosság, szokatlan sírás, fejfájás, hasmenés, hányás (emlékez-
tető oltás után nem gyakori), kiütés (12–23 hónapos) (kisgyermekek esetében, emlékeztető oltás után nem gyakori), kiütés (2–10 éves), arthralgia, láz (≥38°C), az injekció beadási helyének érzékenysége (beleértve az 
injekció beadási helyének kifejezett érzékenységét, amely sírással jár az oltott végtag mozgatásakor), az injekció beadási helyének erythemaja, az injekció beadási helyének duzzanata, az injekció beadási helyének 
induratioja, irritabilitás. 
A Bexsero oltással kapcsolatban észlelt gyakori és nagyon gyakori mellékhatások serdülők (11 éves kortól) és felnőttek körében: fejfájás, hányinger, myalgia, arthralgia, az injekció beadási helyének fájdalma (be-
leértve az injekció beadási helyének erős fájdalmát, amely azzal jár, hogy a beteg nem tudja a szokásos napi tevékenységét rendesen elvégezni), az injekció beadási helyének duzzanata, az injekció beadási helyének 
induratioja, az injekció beadási helyének erythemaja, rossz közérzet. 

Alkalmazás előtt, kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előirást, különös tekintettel az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4) és a mellékhatásokra (4.8). 
Amennyiben termékeink alkalmazása során „Nemkívánatos eseményt” észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a Hungary.PH_Safety@gsk.com e-mail címen vagy a (+36)-1 225-5300 telefonszámon! 

Bexsero alkalmazási előirat: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_hu.pdf 

További információért forduljon képviseletünkhöz: 
GlaxoSmithKline Kft. 
1124 Budapest, Csörsz utca 43.  
Telefon: +36-1-225-5300,  Fax: +36-1-225-5302  
www.gsk.hu 
CL szám: PM-HU-BEX-ADVT-190011       Az anyag lezárásának dátuma: 2019. 08. 14.

Mikor fogalmazódott meg a gondolat, és kiben, hogy szükség 
van egy ilyen társaságra?

P. P.: Viszonylag hosszú folyamat eredményeként jött létre a 
társaság, amit nagyon sok baráti beszélgetés, közös gondolko-
dás és találkozás előzött meg. A Házi Gyermekorvosok Egye-
sületének vezetőségi tagjaként egyik feladatom a fiatal kollé-
gák megszólítása. Sokukkal beszélgetve egyre nyilvánvalób-
bá vált számomra, hogy ezeket a fiatal házi gyermekorvosokat 
elsősorban az alapellátó gyermekorvosi szakma magas fokú 
művelése iránti igény köti össze. Többen közülük nem tudtak, 
tudnak azonosulni nagyon sok, házi gyermekorvosi munkájuk-
hoz kötődő előírással, amelyek valódi szakmai tartalmat nem 
hordoznak magukban. Úgy érezték, hogy ezen „hagyományok” 
felszámolásában a HGYE nem elég hatékony partnerük. Ezért 
kisebb baráti társaságokban és műhelyekben korábban már 
spontán is elindult az a munka, amelyet a társaság megalaku-
lása hivatalossá tett: tudományos-szakmai alapon igazolni az 
alapellátó gyermekorvoslás szükségét és képességét a maga-
sabb színvonalú munkára és a megújulásra. Reményeink sze-
rint ez a közös munka megtartja ezeket a fiatalokat a hazai 
gyermekorvoslás számára. Közös sikerek esetén a HGYE-vel is 
szorosabbra fűzik kapcsolatukat.

Mit jelent a közös siker?

P. P.: A HGYE érdekképviseleti és a mi tudományos céljaink köl-
csönösen erősíthetik egymást. Ha munkánk hozzájárul a gyer-
mekorvosi alapellátás szakmai presztízsének növeléséhez, az 
jótékonyan hathat az egyesület érdekképviseleti tevékenysé-
gére. Ha a HGYE – csak az elmúlt néhány évben megfogal-
mazott – javaslataiból többet elfogadnak az egészségpolitiku-
sok, akkor lesz lehetőségünk magasabb szakmai színvonalon 
dolgozni a gyermek-alapellátásban. Nincs jobb kovácsolóerő, 
mint a közösen elért célok. Csak úgy tűnik, még várnunk kell rá.

Végül mikor alakult meg a társaság, és kik az alapító tagjai?

T. D.: A társaság tizenhat alapító tagja 2019 novemberében írta 
alá az alapító okiratot. Jelenleg ők alkotják a társaságot. Vala-
mennyien alapellátó gyermekorvosok vagyunk, többen máso-
dik szakvizsgával is rendelkezünk. A legtöbben a házi gyermek-
orvoslást megelőzően klinikákon, országos intézetekben dol-
goztunk, sokan a mai napig részt veszünk a szakrendelői vagy 
kórházi napi munkában, sürgősségi ellátásban, és tovább ápol-
juk ezeket a szakmai kapcsolatokat. Mindannyian aktív sze-
replői vagyunk a hazai, és néhányan az európai gyermekorvosi 
konferenciáknak, szakmai rendezvényeknek is.

INTERJÚ  I  DR. PóTA GyöRGy ROVATA

Braun Helga   I  

színesedik a szakmai paletta – 
megalakult a BkGyT 

Néhány hónappal ezelőtt fiatal alapellátó gyermekorvosok megalapították a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudo-
mányos Társaságát (BKGYT). Az ország különböző csücskeiben házi gyermekorvosként praktizáló tagok elsődleges felada-
tukként magas színvonalú szakmai anyagok létrehozását határozták meg. Szakmai tudásuk, hozzáértésük már létrejöttük 
után pár nappal megmutatkozott, hiszen a koronavírus-járvány megjelenése miatt rövid időn belül számos szakmai eljárást, 
ajánlást fogalmaztak meg kollégáik munkájának segítésére és a laikus lakosság minél korrektebb tájékoztatására. A társaság 
három alapemberével – Pölöskey Péter elnökkel, Tordas Dániel alelnökkel és Losonczi László főtitkárral – készült interjúból 
kiderül, kik is ők, mik az elképzeléseik, hova tartanak. 

Pölöskey Péter, elnök Tordas Dániel, alelnök Losonczi László, főtitkár Válaszok a cikkben.

Miért érezte úgy,  
hogy be kell lépnie  
a BKGYT-be? 

Mit vár a tagságtól? 

Mit remél, mit kap  
a társaságtól? 

”
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Honnan jött a névválasztás, a Biztos Kezek?

L. L.: Az alapellátó gyermekorvos legfontosabb segítsége a 
szülő. Abban azonban, hogy egy édesanya vagy édesapa meg-
felelő ismeretekkel rendelkezzen gyermeke egészsége, vala-
mint leggyakoribb tünetei és betegségei ellátása terén, alapel-
látó gyermekorvosként meghatározó szerepünk van. Hiszünk 
a kompetens szülőben, és bízunk abban, hogy azok a szülők, 
akik ismernek minket, és gyermekük egészségével, betegségé-
vel kapcsolatban tőlünk szerzik be információjukat, kompeten-
sebb partnerek lesznek, ezáltal gyermekükről biztos kezekkel 
gondoskodhatnak. Másrészt a gyermek-alapellátó kollégák-
nak készülő – a szülőknek szóló tájékoztatókkal harmonizáló 
– szakmai útmutatóink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a csalá-
dok bárhol forduljanak is orvoshoz a beteg gyermekkel, biztos 
kezek fogják ellátni. A Biztos Kezek ennek a közös szülői-or-
vosi felelősségvállalásnak a pozitív hangvételű megerősítése. 

P. P.: Természetesen ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy 
csak a társaság tagjai vannak felruházva a „biztos kezek” ké-
pességével.

Dalloul hicham
Kikerülve a kórházból nem akarom azt érezni, hogy a 
háziorvoslás parkolópálya. Mert tudom, hogy sokkal job-
ban lehet csinálni ezt annál, mint ami most van, és mint 
amilyennek képzelik az emberek. Úgy érzem, hogy ennek 
van jövője, de csak akkor, ha szakmai alapokon szerve-
ződve egyszerre, egy felé megyünk. Mert a szakmaiságot 
nemcsak művelni kell, hanem meg is kell védeni.

”
Milyen céllal jött létre a BKGYT? 

P. P.: Az eredendő közös cél a házi gyermekorvoslás magasabb 
szakmai színvonalú művelésének igénye, az alapellátó gyer-
mekorvoslás súlyához és XXI. századi lehetőségeihez mél-
tó szinten való működtetése. Mindez csak akkor valósítható 
meg, ha a családok és szülők szerepvállalásának újraértékelé-
se, -értelmezése, egészségértésének pozitív irányú megváltoz-
tatása is megtörténik. Ez nem új felismerés persze, de a kör-
nyezetünk – elsősorban az információs technológia – meg-
változásával muszáj nekünk is lépést tartanunk, és a koráb-
biaktól minőségében és módjában is lényegesen különböző 
szülőedukációs platformokat működtetnünk. Erre nagyon jó 
egyéni példák születtek az elmúlt néhány évben, egyebek közt 
kiskanalkommando.hu és a gyermeksos.hu. Véleményünk 
szerint egy társaság még jobb eséllyel válhat azon szülők re-
ferenciapartnerévé, akik a gyermekük egészségével kapcsolat-
ban információra szomjaznak, és hajlandók felkutatni. Nálunk, 
alapellátó gyermekorvosoknál hitelesebben ezt senki nem tud-
ja csinálni. 

T. D.: Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma Magyar-
országon még egy rendelőintézeten belül is előfordulhat, hogy 
például a hasmenést valaki aktív szénnel, valaki székletfogó-
val és szigorú diétával, más pedig orális rehidráló folyadékkal 
kezeli. Ez is jól szemlélteti, hogy szükség van a bizonyítékokon 

alapuló, a nemzetközi gyermekgyógyászat eredményeit folya-
matosan követő, de speciálisan a magyar viszonyokra adaptált 
alapellátási útmutatók elkészítésére is. Az elmúlt évtizedben 
rendkívül gyorsan változott az orvostudomány, az új informá-
ciókhoz nagyon könnyen hozzá lehet férni, de rengeteg az új 
ismeret is. Egy ember számára szinte megoldhatatlan feladat, 
ha mindig mindenből a legújabb irányelveket szeretné követ-
ni. Ha viszont csapatban gondolkodunk, akkor sokkal gyorsab-
ban, hatékonyabban juthat el mindenkihez az új tudás. A min-
den magyar gyermeknek járó, egységesebb szakmai szemléle-
tű és színvonalú házi gyermekorvosi ellátás, a kompetensebb 
szülői szerepvállalás és a magasabb színvonalú gyermekorvo-
si alapellátás szerintünk csak egységében értelmezhető.

Korausz etelka
Ettől a csapattól a hazai gyermekorvosi alapellátás meg-
reformálását, iránymutatást és a szakmai színvonal eme-
lését várom. Ebben bízva örülök, hogy alapító tag lehetek.

”
Kik a célcsoport? Kiknek, kikhez szól a társaság?

L. L.: Igazából mindenkihez, aki gyermekekkel foglalkozik, de 
legfőképpen azokhoz a szülőkhöz, akik a szülőséggel járó fe-
lelősséget nem akarják másra áthárítani, nem passzív szem-
lélői, hanem aktív szereplői akarnak lenni gyermekük egészsé-
ges fejlődésének, vagy betegsége esetén ápolásának, gyógyí-
tásának. Elsősorban azokhoz a kollégákhoz, akik hisznek az 
egész életen át tartó tanulásban, a folyamatos megújulás ké-
pességében, és örömüket találják megszerzett tudásuk haté-
kony alkalmazásában.

A létrejöttét az is befolyásolta, hogy a tagok úgy érezték, hiány-
zott egy ilyen jellegű társaság az egészségügyi alapellátás te-
rületén?

P. P.: A legtöbb európai országban létezik alapellátó gyer-
mekorvosi tudományos-szakmai társaság, ahol a gyermekek 
alapellátását gyermekgyógyász szakorvosok végzik, és nem 
családorvosi modell működik. Magyarországon az a speciális 
helyzet alakult ki, nagyjából negyed évszázaddal ezelőtt, hogy 
előbb volt szükség az alapellátó gyermekorvosokat képvise-
lő érdekképviseleti egyesületre, mégpedig a házi gyermekor-
voslás megmentése érdekében. Bár fokozatosan megjelent az 
az igény, hogy a HGYE bővítse tudományos tevékenységét, mi 
úgy látjuk, hogy az érdekképviseleti-szakmapolitikai megjele-
nése még mindig sokkal erősebb, ami a nagyon korrekt szak-
mai érvelést is olykor nehézkessé teszi. Úgy gondoljuk, a gyer-
mekorvosi alapellátás túlélése szempontjából létfontosságú, 
hogy – még a gyermekorvosi szakmán belül is – sokkal mar-
kánsabb tudományos-szakmai tényezőként jelenjen meg. Re-
méljük, hogy munkánkkal a HGYE érdekképviseleti munkáját is 
támogatni tudjuk.

Miért tudományos társaság? Azt sugallja, hogy elméleti síkon 
fog működni. 

P. P.: Az orvosi társaságok általában tudományos vagy 
szakmai alapon szerveződnek. A hazai házi gyermek-
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orvoslás története és a HGYE léte miatt merülhet fel el-
sősorban ez a kérdés. Talán nem tudatosan, de ezzel is 
hangsúlyozni szerettük volna, hogy nem az érdekképvi-
seletet tekintjük fő feladatunknak, arra a HGYE-nél jobb 
brand idehaza nem létezik. Valóban, elsősorban szelle-
mi termékeket készülünk gyártani, de nem titkolt célunk, 
hogy azok – a HGYE munkájával együtt – hozzájárulnak 
konkrét gyakorlati változásokhoz a gyermek-alapellátás-
ban. Egyébként is nagyon nehéz meghúzni a határvona-
lat az elméleti és a gyakorlati sík között. A koronavírus- 
járványra például nagyon jól reagált kis csapatunk, az el-
sők között készítettük el a szülőknek és a kollégáknak szó-
ló anyagainkat. Talán ez is eredményezte azt, hogy – szá-
munkra is váratlanul – már ellátásszervezési vagy érdek-
képviseleti kérdésekben is kíváncsiak voltak a vélemé-
nyünkre. 

T. D.: Ez utóbbi funkció azonban teljes mértékben továbbra is 
a HGYE szerepe, ezt nem szeretnénk átvenni – természetesen 
az orvosi igazolások miatt indított küzdelmet továbbra is foly-
tatni fogjuk, mert azt egyértelműen hozzánk kötik már a dön-
téshozók, de ennél több szakmapolitikát társaságunk keretein 
belül tudatosan nem tervezünk vállalni. 

győri Blanka
Két dolog hiányzott: egy támogató háttér és egy szak-
mai csapat. Mindkettőt megkaptam ettől a csapattól, 
megérte a részévé válnom. Az utóbbi egy hónap törté-
nései is ebbe az irányba mutattak. Nélküle nehezebb lett 
volna, nehezebb lenne. Alig várom a következő projek-
tet. Az alapellátó gyermekorvos magányos, főleg kórhá-
zi munka után. Én most megtaláltam a csapatomat.

”
A XXI. században életképes egy ilyen tudományos társaság az 
orvoslás területén, hiánypótló?

P. P.: A munka, amelyet tervezünk, szerintünk hiánypótló, és 
úgy tűnik, a kollégák részéről is igény van rá. Jelenleg nagyon 
kevés szakmai útmutató áll rendelkezésünkre, amely a hazai 
gyermekorvosi alapellátásra adaptálódott, és vannak olyanok 
– például a debreceni házi gyermekorvos-gasztroenterológus 
munkacsoport anyagai –, amelyek igen jó fogadtatásra talál-
tak, de nincs egységes, átfogó szülőedukációs program sem. 
Ha ezeket megvalósítjuk, folyamatosan letesszük az asztal-
ra, az mindenképpen hiánypótló lesz, egyúttal jelzésértékű is, 
hogy szakmánk minden nehézség ellenére létezik, képes fej-
lődni, haladni a korral, igényekkel, szükség van a szakmai te-
vékenységünkre minden téren.

Miért egy új tudományos társaságot hoztak létre? Miért nem 
a HGYE vagy másik szakmai szervezet alatt valósulnak meg a 
céljaik? 

P. P.: Erre a kérdésre talán a legnehezebb válaszolni. Első és 
legfontosabb célunk a szülőkommunikáció új módjainak meg-
teremtése. Ezt a meglévő szervezetektől, a HGYE Házi Gyer-
mekorvosi Szekciójától függetlenül láttuk a legrugalmasabban 

megteremthetőnek, kezelhetőnek, mivel egész egyszerűen a 
függetlenség nagyobb mozgásteret ad. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy bármelyik említett szervezet nevével fémjelzett útmutató 
anyagaink sokkal nagyobb szakmai legitimitást kapnának. So-
kat vitatkoztunk, hogy melyikkel nyerünk és veszítünk többet. 
Végül az is segített a döntésünkben, hogy társaságunk az ide-
haza hagyományos egészségügyi céges szponzorációtól tel-
jesen függetlenül kíván működni, a nemzetközi tudományos 
életben megszokotthoz hasonlóan. Ebben nagyon egységes 
és határozott egyetértés van közöttünk.

Altorjai Péter
A szakmai fejlődésünket nem érezzük lezártnak, teljesnek, 
várjuk az új kutatások eredményeit, egymás beszámolóit 
jó gyakorlatokról, törekszünk magunk is beépíteni őket sa-
ját körzetünk működésébe. Pont ezzel küzdünk fennma-
radásunkért minden elképzelhető fronton: hol a szülők-
nek kínálva szakmaiságunkat, hol pedig – újabban – épp 
a szakmai és szakmapolitikai szervezetek számára szol-
gáltatva segítséget, anyagokat. A legfontosabb az alázat, 
amely, úgy érzem, nemcsak saját hétköznapi tevékeny-
ségünket hatja át, hanem megjelenik a társaságon belüli 
kapcsolatokban, a közös éjszakai internetes munkákban, 
beszélgetésekben és videós telekonferenciákban. 

”

Tagjaik közül néhányan HGYE-vezetőségi tagok is egyben. Kö-
zeledik az egyesület vezetőségi választása, tisztújítója. Terve-
zik az újraindulást, van olyan, aki újként a HGYE-ben is vállal-
na vezetői pozíciót? 

T. D.: Nem tartjuk kizártnak, de sok múlik a jelenlegi vezetőség 
nyitottságán is, ami, úgy tűnik, megvan, azonban ez teljesen 
új terület. Amennyiben tagjaink közül valaki szívesen vállalna 
ilyen szerepet is, támogatni fogjuk.

Nyitottság? Milyennek kell lennie a jelenlegi vezetőségnek ah-
hoz, hogy a fiatalok kedvet érezzenek a HGYE vezetőségi tagja-
ként is feladatot vállalni?

P. P.: Az egyesületnek nagyon sok körülményt kell mérlegelnie 
amikor a gyermekorvosi alapellátást érintő kérdésekben véle-
ményt fogalmaz meg. Azt hiszem, a fiatalok – talán életkoruk-
ból adódóan is – nagyobb kockázatvállalást várnának bizo-
nyos helyzetekben, és a döntéseknél a szakmai szempontok 
előtérbe helyezését a többivel szemben. Valószínűleg ezt a faj-
ta progresszív vezetői gondolkodást élnék meg feléjük való 
nyitottságként.

szalóczi Beáta
A BKGYT pont abban javít és könnyít, ami a házi 
gyermekorvoskodásban nem jó vagy nehéz: egyedüli dön-
tések (társak, segítség a gondolkodásban), szakmai meg-
torpanás (továbbfejlődés lehetősége), betegekkel, szülők-
kel való kommunikáció, edukáció szélmalomharca (együtt 
nem szélmalomharc), punnyadás (aktív munka), magá-
nyosság (közösséghez tartozás).

”
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Nem lehet, hogy pont ezért kellenének az újfajta gondolkodá-
sú fiatalok a vezetőségbe, hogy ők változtassák meg belülről 
a HGYE-t?

P. P.: A mi elsődleges célunk, hogy a gyermekorvosi alapellátás 
száz százalékig kiaknázhassa a benne rejlő szakmai lehetősé-
geket, és hogy ezt a szülői és az orvostársadalom is jobban el-
fogadja. Természetesen nagyon örülünk annak, ha a HGYE ve-
zetőségében olyan kollégák dolgoznak, akik az egyesület meg-
fogalmazott céljai mellett ezt is prioritásként kezelik. 

Kovács ákos
Ahogy több alkalommal találkoztunk, egyre fontosabbá 
vált számomra az a szupportív és toleráns közösségi kul-
túra, amely segít elhinni, hogy az ember nincs egyedül. Az 
együtt, közösen végzett munka, a megosztott tudás, az 
egymás erősségére építő, és nem a másik gyengeségeit 
kihasználni próbáló, egymást támogató, egymásra odafi-
gyelő attitűd, a hivatás iránti elköteleződés közös megélé-
se hatalmas erőt tud adni akkor is, amikor úgy érzi az em-
ber, hogy éppen nem megy a szekér.

”

Összeegyeztethető a két tagság?

P. P.: Természetesen. Ez nem két egymással versengő szerve-
zete a gyermekorvosi alapellátásnak. A HGYE főként szakma-
politikai és érdekképviseleti feladatokat lát el, a BKGYT pedig 
elsősorban az alapellátásban gyermekeket ellátó szakembere-
ket és a szülőket szeretné a gyakorlatban is használható tu-
dományos ismeretekhez juttatni. A szakmai útmutatók gya-
korlati alkalmazhatóságát, a szülői edukációra fordítható idő 
minőségét és mennyiségét jelentősen meghatározza az, hogy 
gyermekeinket kik és milyen struktúrában látják majd el a jövő-
ben. A BKGYT tervezett munkája teljesen okafogyottá válhat, 
ha nincs mögötte az a gyermek-alapellátási modell, mely ké-
pes a rendelkezésre álló és jövőben gyarapodó szakmai infor-
mációkat megfelelően alkalmazni. Például kompetencianöve-
lés, időarányos betegellátás, megfelelő finanszírozás, szakdol-
gozói képzés, gyermek-alapellátási kurrikulum és egyebek nél-
kül céljaink megvalósíthatóságának esélye minimálisra csök-
ken. Igazából a HGYE és a BKGYT ugyanazon kirakónak a da-
rabjai, együtt adják ki a teljes képet. Idehaza túl sokszor gon-
doljuk azt, hogy valami csak egy másik valami helyett vagy el-
len jöhet létre. Egyértelmű, hogy nem lehet célunk az amúgy is 
zsugorodó szakmánk továbbaprózása. 

T. D.: Abban hiszünk, hogy fiatalos ambíciónk és lelkesedésünk 
katalizátora lehet az alapellátó gyermekorvoslás megújulásá-
nak, mely egyébként már rajtunk kívül álló okok miatt is elke-
rülhetetlen.

Hogyan képzelik el a gyerek-alapellátásban a közös munkát a 
HGYE-vel, más szervezetekkel, a kormányzattal?

L. L.: A HGYE-vel konkrétan beszéltünk arról, hogy amennyiben 
szakmai érvelést, támogatást igénylő érdekképviseleti, szak-
mapolitikai kérdés merül fel, akkor képesek vagyunk háttér-

munkával segíteni a tevékenységüket. Önálló, közvetlen kom-
munikáció a kormányzattal nem szerepel a terveink között.

Milyen jövőbeli tervei vannak a társaságnak? Vannak esetleg 
rövid, közép- és hosszú távú célok?

T. D.: Tekintettel az egyre bizonytalanabb hazai gyermek-alap-
ellátásra, úgy gondoljuk, rövid távon arra kell koncentrálunk, 
hogy olyan minőségű szakmai anyagokat készítsünk, amelyek 
nekünk és kollégáinknak is bizonyíthatják, hogy képesek va-
gyunk elérni vállalt céljainkat. Májusban nem tudtuk megmu-
tatni magunkat a Kávészüneten, de reméljük, hogy a közeljövő-
ben lesz rá lehetőségünk. A koronavírus-járvány okozta válto-
zások, az egészségügyi-szakmapolitika alapellátással kapcso-
latos tervei és a megújuló HGYE is hatással lehet arra, hogy 
milyen közép- vagy hosszú távú célokat érdemes vagy lehet 
kitűznünk. 

A küldetésnyilatkozatban az is megfogalmazódott, hogy a szü-
lők és a szakma részére összeállított és folyamatosan frissített 
tudásbázis révén a gyermekgyógyászati alapellátást, mint hi-
vatást, vonzóvá szeretnék tenni a fiatal gyermekgyógyászok-
nak. Ezt hogyan kell elképzelni?

P. P.: Talán naivak vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy az a szü-
lő, aki érti, hogy mi történik gyermekével, amikor beteg, azt 
is könnyebben megérti, hogy hol húzódnak meg a gyermek-
orvosi munka kompetenciahatárai. Nem csak „pecsét- és 
beutalógyárként” tekint majd a rendelésre, elfogadja, hogy 
szakorvosi tudásunk érték, amit közös érdekünk megfelelően 
használni. Másrészt ha a fiatal orvostanhallgatók, rezidensek 
látják, hogy feladataink többsége nem adminisztratív jellegű, 
orvosi tudást nem igénylő munka, hanem kifejezett szakmai, 
gyermekgyógyász szakorvosi ellátás is folyik, talán bátrabban 
vállalják majd ezt a területet. 

Kutas Katalin
Olyan házi gyerekorvoslást képzeltem el, ahol a szülő kom-
petens, felismeri, mikor van baj, rendelkezik alaptudással ar-
ról, hogy körülbelül mit kell tennie neki, és mit az egészség-
ügyi ellátórendszernek. Olyan kapcsolatunk legyen, amely 
elbírja azt, hogy az irányítás ide-oda vándorol köztünk: én is-
merem jobban a gyerekorvoslást, ő pedig a gyerekét.

”
A vegyes praxisban dolgozó családorvosok közösségének ki-
alakítása is a célok között szerepel?

P. P.: Senki sem tudja, mit hoz a jövő. A koronavírus-járványt 
megelőzően is számos jel mutatott arra, hogy a jövőben egy-
re nehezebben juthatnak hozzá a gyermekek az alapellátásban 
a gyermekgyógyász szakorvos nyújtotta ellátáshoz. Nem tud-
juk, hogyan alakul a házi gyermekorvoslás a járvány után. A mi 
célunk – ennek a kérdésnek a megválaszolásától függetlenül 
– az, hogy a magyar családok egységesen magas színvonalú, 
hazai és nemzetközi tudásból is táplálkozó gyermek-alapellá-
táshoz jussanak hozzá.
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Biztos KezeK Alapellátó gyermekorvosok tudományos társasága
Küldetésnyilatkozat

A Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága tagjaiként aktív szerepet vállalunk egy, a hivatásuk-
ban örömet találó, a magas szakmai minőség és az empatikus, odaforduló szemléletű, a gyógyítás iránt elkötelezett alap-
ellátó gyermekorvosok és gyermekeket is ellátó, vegyes praxisban dolgozó családorvosok közösségének kialakításában, 
akik a szakma jelenlegi hazai, erőforrásokban szegény körülményei között is vállalják a mindennapi kihívást, hogy napra-
kész tudásuk birtokában határozottak, nyíltak és érzékenyek legyenek mind egymás, mind pedig betegeik iránt.

e támogató közösségben célul tűztük ki, hogy együtt:
• segítsük a gyermek-alapellátással foglalkozó szakemberek gyógyító-megelőző, kutatási és oktatási tevékenységét;
• támogassuk a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást az alapellátó gyermekorvosok és gyermekeket is gondozó, ve-

gyes praxisban dolgozó családorvosok között, ill. a gyermekgyógyászat, ill. társszakmák egyesületeivel, társaságaival;
• kezdeményezzük az alapellátó gyermekgyógyászat magas szintű, kompetens művelését biztosító kollektív, praktikus 

tudásanyag kialakítását és megosztását, valamint az erre alapuló gyakorlati készségek fejlesztését;
• elősegítsük egy gyermekközpontú, családbarát, egységes gyermek-alapellátási szemlélet kialakítását, a témához 

kapcsolódó tudományos ismeretek bővítését, az ezzel foglalkozó szakemberek tudományos-szakmai képzettségé-
nek fejlesztését;

• elköteleződjünk egy olyan közösségi kultúra megteremtése mellett, amely erőforrásokat biztosít az egész életen át 
tartó tanuláshoz és a megszerzett tudás hatékony, motiváló és örömteli alkalmazásához;

• képviseljük a hazai gyermek-alapellátás ügyét a megfelelő fórumokon, ismertetve a szakma hazai és külföldi ered-
ményeit, elősegítve az eredmények gyakorlati felhasználását;

• aktívan részt vállalunk a hazai közvélemény formálásában, az egészségnevelés, a családok és a laikus közönség 
egészségértésének fejlesztésében a felnövekvő generáció egészségének javítása érdekében, ezáltal pedig a gyer-
mekgyógyászati alapellátás kapacitásának optimalizálásában;

• a szülők és a szakma részére összeállított és folyamatosan frissített tudásbázis révén a gyermekgyógyászati alap-
ellátást mint hivatást a fiatal gyermekgyógyászok számára vonzóvá tegyük, ezzel pedig elöregedő szakmánk után-
pótlását biztosítsuk;

• mindezen tevékenységek révén az alapellátó gyermekorvoslás hivatásának szakmai és társadalmi elismertségét, 
presztízsét növeljük.

Céljaink elérése érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket kívánjuk folytatni:
• A szociális média és az internet felhasználásával a laikus közvélemény szakszerű és hatékony tájékoztatása érde-

kében internetes oldalt működtetünk.
• Tagjaink számára egy közös tudásbázist megosztó online és közösségimédia-felületet biztosítunk, ahol szakmai 

kérdések megvitatására van lehetőség, egymás erősségeit felhasználva, nyílt, támogató légkörben.
• A legfrissebb elérhető nemzetközi útmutatók és kutatási eredmények alapján a hazai viszonyokra adaptált szakmai 

ajánlásokat, állásfoglalásokat készítünk, teszünk közzé, ill. ezeket folyamatos frissítjük.
• Tagjaink és vendégeink számára előadásokat, referálókat, szakmai bemutatókat, konferenciákat és egyéb szakmai 

rendezvényeket rendezünk.
• Külföldi és belföldi tudományos rendezvényeken a gyermek-alapellátás eredményeinek megjelenítését szorgalmazzuk.
• Figyelemmel kísérjük az alapellátó gyermekorvoslást érintő szakmai, egészségpolitikai, oktatási és érdekvédelmi 

kérdéseket, és ezekkel kapcsolatban álláspontot alakítunk ki.
• Céljainak elérése érdekében együttműködünk szakmai és társadalmi szervezetekkel.

dr. Pölöskey Péter
elnök

dr. Tordas Dániel
alelnök

dr. Losonczi László
titkár
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Az országos tiszti főorvos 2020. március 15-ei rendelete ér-
telmében a háziorvosi ellátást biztosító orvosok (háziorvo- 
sok, házi gyermekorvosok) és a praxisban velük együttműkö-
dő egészségügyi szakdolgozók egészségének védelme érde-
kében törekedni kell a személyes orvos-beteg találkozások 
számának minimalizálására és a szakma szabályainak figye-
lembevétele mellett a távkonzultáció előtérbe helyezésére.  
Az ellátás távkonzultáció keretén belül folytatandó minden 
olyan páciens esetében, akinek személyes vizsgálata nem tű-
nik feltétlenül indokoltnak.

A távkonzultáció tehát hirtelen a mindennapjaink gyakorlatá-
vá vált anélkül, hogy felkészülhettünk volna rá, megtanulhat-
tuk, begyakorolhattuk volna, hogyan is kellene eredményesen, 
jogi és szakmai szempontból egyaránt biztonságosan végez-
ni. Nyilván eddig is számtalanszor adtunk telefonon tanácsot 
szülőknek, azt gondolhatnánk hát, nincs ebben semmi külö-
nös. És valóban nincs is, feltéve ha odafigyelünk néhány apró-
nak tűnő részletre. 

Sokunkban talán nem is tudatosul, hogy a távkonzultációk al-
kalmával egyfajta speciális orvosi vizsgálat, orvos-beteg talál-
kozás valósul meg, amelyért szakmailag és jogilag éppúgy fe-
lelősséggel tartozunk, mint ha a beteg a vizsgálatnál szemé-
lyesen jelen van. Az egészségügyi törvény meghatározása sze-
rint ugyanis az orvosi vizsgálat olyan célirányos tevékenység, 
amelynek során egészségügyi adatok keletkeznek, ezek elem-
zése, értékelése azzal a céllal történik, hogy a beteg állapotá-
ról, betegségéről az orvos minél pontosabb képet kaphasson 
az ezt követő, erre alapozott klinikai döntése meghozatalához. 
Az orvos szabad rendelkezésének a kérdése – joga és egyben 
felelőssége is –, hogy ehhez a döntéséhez milyen adatokat 
használ fel: általa ott és akkor keletkeztetett adatot (pl. ott és 
akkor meghallgatta a beteg tüdejét), illetve régebbi, már ismert 
adatokat vesz figyelembe (ez az anamnézis), esetleg további 
adatok megszerzésének szükségességéről dönt (pl. diagnosz-
tikus célú beutalás, konzílium kérése). Ennek a célirányos tevé-
kenységnek sajátos területe ma a távdiagnosztika és -tanács-
adás, aminek egyik formája a hangos konzultáció, s ez kiegé-
szíthető képi vagy videóelemekkel is. 

Talán nincs minden haszon nélkül, ha áttekintjük azokat a lé-
nyegesebb pontokat, amelyeket figyelemben tartva nagyobb 
eséllyel biztosíthatjuk távkonzultációs rendelésünk hatékony-
ságát szakmai, jogi és etikai szempontból egyaránt.

Felkészülés
• Előzetesen honlapján, illetve a rendelkezésre álló online fe-

lületeken tájékoztassa a betegeket, hogy mely időpontok-
ban, milyen módon (telefon, videóhívás, cset stb.) tart táv-
konzultációs rendelést, és jelezze annak pontos elérhető-
ségét is.

• Célszerű, ha a hívásokat egy diszpécser (asszisztens) fo-
gadja, aki ellenőrzi a hívó és a beteg adatait, és ha rendelke-
zésre áll, előkészíti a beteg egészségügyi dokumentációját, 
feljegyzi a távkonzultációs hívás pontos időpontját. 

• Ha a telefon nem jelzi ki, a hívó telefonszámát is célszerű el-
kérni, hogy amennyiben megszakadna a hívás, legyen lehe-
tőség a visszahívásra. 

• Amennyiben nem sürgős esetről van szó, megbeszélhet a 
hívóval visszahívást egy önnek alkalmas időpontban. Így 
adott esetben ön is jobban felkészülhet, előre át tudja tekin-
teni a beteg dokumentációját. 

• A lehetőségekhez mérten próbáljon meg előre tájékozód-
ni a fontosabb egészségügyi adatokról (életkor, előző be-
tegségek, rizikótényezők, felírt gyógyszerek, kórházi keze-
lések stb.). 

• Csak akkor kezdeményezzen beszélgetést, vagy fogadjon 
hívást, ha biztosan van rá elegendő ideje, és a beteg egész-
ségügyi adatainak bizalmas kezelése biztosítva van (nem 
mindegy, kik hallják a beszélgetést).

• A beszélgetés közben végig vezessen feljegyzést, amely 
alapján a beszélgetés tartalmát később a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően rögzíteni tudja a praxis számítógé-
pes rendszerében.

A hívás kezdete
• Győződjön meg róla, hogy jó minőségű a kapcsolat, min-

dent biztosan ért, amit a hívó mond, és önt is jól érti a hívó 
(jól hall, jól lát).

• Ellenőrizze, hogy pontosan kivel beszél: szülő, hozzátarto-
zó, illetve 14 éven felüliek esetében maga a beteg. Ha nem 
ismeri személyesen a hívót, azonosítani kell a beteget (név, 
tajszám, születési idő). 

• Tisztázza a hívás indokát („Miben segíthetek?”). 
• Igyekezzen felmérni, hogy a hívó valójában mit szeretne, 

mit vár öntől (klinikai értékelést, javaslatot, megerősítést, 
megnyugtatást, ápolási tanácsot, ellátási tanácsot stb.).

Dr. Kovács Ákos  I  házi gyermekorvos, Hernád

a hatékony távkonzultáció 
gyakorlata

GONDOZZuK KERTJEINKET!  I  DR. KOVácS áKOS ROVATA
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Akut sürgősségi helyzet felmérése
Ha nem ön indította a hívást, és a diszpécser sürgősségi álla-
pot lehetőségét feltételezi, vagy amennyiben ezt a hívó kifeje-
zetten kéri, vegye át a telefont.

Legelőször azt kell kiderítenie, hogy a beteg nincs-e életveszé-
lyes vagy súlyos, akut állapotromlással fenyegető állapotban. 

Gyors, célirányos kérdésekkel kell tisztáznia, hogy sürgősségi 
esetről van-e szó. Ez esetben a tüneteknek megfelelően hala-
déktalanul értesíteni kell a mentőket, vagy a sürgősségi osz-
tályra kell irányítani a beteget. Bizonyosodjon meg arról, hogy 
a hívó képes időben a legközelebbi sürgősségi osztályra eljutni 
a gyermekkel. Ha nem, inkább küldjön mentőt.

Célzott anamnézis 
• Az aktuális panaszokhoz igazított kérdésekkel vegyen fel 

rövid, célzott anamnézist.
• Az általános kórtörténet részeként kérdezzen rá az alábbi-

akra: előző betegségek, gyógyszerek, korábbi hasonló pa-
naszok.

• Rögzítse, hogy a jelen panaszok mikor kezdődtek, hogyan 
változtak, milyen egyéb panaszok léptek fel, valamint hogy 
melyek a hívó szerint a legfontosabb, számára legzavaróbb 
tünetek.

• Tisztázza, hogy eddig milyen kezelést kapott a gyermek, 
konzultáltak-e már orvossal, ha igen, ő mit tanácsolt, mi-
lyen gyógyszert, egyéb ellátást javasolt.

Közvetett betegvizsgálat (a fizikális és mentális állapot le-
hető legpontosabb megítélése)

• A beteg általános állapotára, küllemére (légzés, arcszín, 
bőrszín, tudatállapot) videóhívás esetén is érdemes rákér-
dezni, hogy a szülő hogyan értékeli ezeket.

• A beteg gyermek viselkedéséről, aktivitásáról, táplálhatósá-
gáról célszerű nyílt végű kérdésekkel tájékozódni. Ezek so-
rán sok fontos információ kerülhet felszínre.

• Az adott helyzetben a kórállapot megítéléséhez lényeges-
nek tartott tünetek jelenlétének ellenőrzéséhez kérjen ezek-
ről részletes, pontos leírást. 

• Lényeges a beteg hidráltságának megítélése, az esetleges 
dehidrációra utaló tünetekre célszerű mindig rákérdezni.

• Az otthon használt eszközök által mért értékeket (hőmér-
séklet, pulzus, vérnyomás, oxigénszaturáció, vércukor) és 
azok tendenciáját mindig az aktuális klinikai állapot függ-
vényében kell értékelni, tekintetbe véve, hogy a bemondott 
eredmények megbízhatósága korlátozott.

értékelés, tanácsadás 
• A rendelkezésre álló adatok alapján adjon egyértelmű utasí-

tást a további teendőket illetően. 
• Adjon a lehetőségekhez mérten minél részletesebb taná-

csokat, felvilágosítást a beteg gyermek otthoni ápolásával 
kapcsolatban. 

• Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a hívót túlzott mennyisé-
gű instrukcióval. Maximum három-négy főbb teendőt, fel-
adatot jelöljön meg néhány mondatban, amelyeket a leg-
fontosabbnak tart.

• A lényeges pontoknál kérdezzen rá, hogy a hívó pontosan 
érti-e, amit tanácsol.

• Mérlegelje, hogy az eset távkonzultációval biztonságosan 
ellátható-e. A komplex problémáknál, a fizikális vizsgála-
tot igénylő esetekben, vagy ha bizonytalan a diagnózist il-
letően, javasoljon inkább személyes konzultációt (lásd fo-
lyamatábra).

A hívás befejezése
• Amennyiben személyes vizsgálatot javasolt, egyeztesse az 

időpontját, és jegyezze elő a beteget a saját rendszerében.
• Amennyiben nem tart szükségesnek személyes vizsgála-

tot, tisztázza, hogy milyen esetekben és mikor kér ismételt 
tájékoztatást a beteg állapotáról.

• Biztosítsa a telefonálót, hogy amennyiben ő szükségesnek 
ítéli – például állapotromlás esetén –, soron kívül ismét te-
lefonálhat. Tisztázza a legfontosabb alarmírozó tüneteket, 
amelyek váratlan állapotromlásra utalhatnak.

• Mielőtt befejezi a beszélgetést, győződjön meg róla, hogy 
a hívó minden szükséges információt megkapott, megér-
tett, és képes követni az ön utasításait és tanácsait, egyet-
ért velük.

Dokumentáció
• Részletesen dokumentálja a beszélgetés tartalmát, az első 

adandó alkalommal gondoskodjon az eset rögzítéséről új 
ellátásként a számítógépes rendszerében, leírva a hívó ál-
tal elmondott panaszokat, tüneteket és a javasolt kezelést, 
megjegyezve, hogy az ellátás távkonzultáció keretében tör-
tént, a beteg nem volt jelen.

• Ha vényköteles gyógyszert rendelt, e-receptre írja fel, és to-
vábbítsa az elektronikus térbe (EESzT). 

Kommunikáció
• A beszélgetés során ügyeljen arra, hogy stílusa ne érződjék 

személytelen rutinnak. Jobban elfogadják a betegek a tele-
fonos tanácsokat, ha személyhez szólónak érzik, ha azt ta-
pasztalják, hogy az orvos érdeklődik a problémájuk iránt, 
és figyel rájuk.

• Beszéljen nyílt, őszinte és határozott hangnemben, marad-
jon együttérző a szülővel gyermeke betegségével kapcso-
latban, ugyanakkor ne tűnjön tanácstalannak, fokozva a 
szülő aggodalmát. 

• A tanácsadás során fordítson kellő figyelmet a szülő meg-
nyugtatására, szóbeli megerősítésére és felvilágosítására a 
beteg gyermeke ápolásával kapcsolatos kérdésekben.

• Csak annyi információt adjon és olyan formában, amire a 
hívónak szüksége van, és ellenőrizze, hogy megértette-e 
őket. Lehetőleg kerülje a hosszú, sokszorosan összetett 
mondatokat.
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• Minden körülmények között őrizze meg a nyugalmát, ne vi-
tatkozzon, ne emelje fel a hangját, igyekezzen megnyugtat-
ni az esetleg pánikoló vagy önnel vitázni, veszekedni, ellen-
kezni próbáló hívót. 

• Ne tegye le a telefont, amíg úgy érzi, nem értenek egyet a 
hívóval a beteggel kapcsolatos további teendőkkel kapcso-
latban. 

Biztonsági és jogi meggondolások
A COVID-19-vészhelyzet idején a távkonzultációk jogi hátterét 
a 157/2020. (IV. 29.) kormányrendelet szabályozza. A rende-
let szerint a vészhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgálta-
tás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem felté-
tele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és 
orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszi.

A rendelet értelmében telemedicinának minősül többek kö-
zött az a tevékenység, amelynek célja a beteg távollétében 
az egészségi állapotának szakmai megítélése, a betegsé-
gek, illetve azok kockázatának felderítése, a konkrét betegsé-
gek meghatározása, a beteg állapotának pontosabb megíté-
léséhez szükséges további vizsgálatok elrendelése, gyógyke-
zelés elindítása, a kezelések eredményességének megállapí-
tása (távkonzultáció), valamint a beteg állapotának követése 
és diagnózis felállítása távmonitoring-eszközökkel és egyéb 
infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető informá-
ciók alapján. Telemedicina keretében előszűrés végezhető táv-
konzultáció formájában, amelynek célja a személyes találko-
záson alapuló ellátás szükségességének és az egészségi álla-
pot súlyosságának megítélése, diagnózis, terápiás javaslat fel-
állítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring távdi-
agnosztikai eszközzel, gyógyszer rendelése, korábbi, szemé-
lyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógon-
dozás, távkonzílium szervezése, beutaló kiállítása, illetve a te-
lefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, 
konzultáció, a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, vala-
mint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok fogadása. 
A rendelet kiemeli, hogy ha a távkonzultáció során az orvos 
azt állapítja meg, hogy a beteg számára az egészségi állapotá-
nak romlása, maradandó károsodásának megelőzése érdeké-
ben vagy más orvosi indokból személyes formában szükséges 
az ellátását biztosítani, akkor a veszélyhelyzet által indokolt és 
a szakmai útmutatókban rögzített előírások alkalmazása mel-
lett gondoskodik erről.

Ennek értelmében tehát a távkonzultáció a veszélyhelyzet ide-
je alatt a személyes kontaktussal járó, hagyományos háziorvo-
si vizittel azonos módon, de a beteg személyes jelenléte nélkül 
is szabályos orvos-beteg találkozásnak minősül. Egyébként 
sem létezik olyan szabály, mely az orvosi vizsgálat során a be-
tegek fizikai érintését bármilyen módon előírná, a veszélyhely-
zettől függetlenül, „békeidőben” sem. 

Az a házi gyermekorvos tehát, aki érvényes hatósági enge-
déllyel és orvosi felelősségbiztosítással, NEAK-finanszírozási 
szerződésének megfelelően saját praxisában, előírt rendelé-
si idejében távkonzultációs formában rendel, ugyanolyan köz-

finanszírozott alapellátási tevékenységet végez, e-receptet ír, 
otthoni ápolási tanácsokat ad, szükség esetén intézeti beuta-
lást kezdeményez, mintha a vizsgálat során a beteg fizikailag 
is jelen volna. Ennek megfelelően természetesen ezeket a táv-
elérésben végzett viziteket az orvosnak az egészségügyi doku-
mentáció vezetésére vonatkozó jogszabályokban meghatáro-
zott módon informatikai rendszerében ugyanúgy dokumentál-
nia kell, a nem a saját praxisába bejelentett betegeket ambu-
láns ellátásként rögzítve. Mindez azonban nem vonatkozik a 
munkaidején túl, hétvégén stb. jelentkező betegeinek, ismerő-
seinek adott telefonos tanácsokra. Ezekben az esetekben az 
orvosi esküjéhez méltón kell viselkednie. 

Azokban az országokban, ahol ez a típusú ellátás már régóta 
bevett gyakorlat, az a tapasztalat, hogy a telefonos távkon-
zultációt követő panaszos vagy jogi esetek jóval gyakoribbak, 
mint a személyes betegvizsgálattal járó vizitek esetén. Ezek-
ben az esetekben a tapasztalat szerint a hívó leggyakrabban a 
következőket panaszolta:

• a távsegítséget nyújtó orvos nem utalta be azonnal kór-
házba a gyermeket, vagy nem figyelmeztette a hívót, 
hogy azonnal hívja a mentőket;

• a gyermeket az orvos egy későbbi időpontra hívta be 
vizsgálatra a rendelőjébe ahelyett, hogy azonnal sürgős-
ségi osztályra irányította volna;

• a távkonzultációt végző orvos szakmailag helytelen, ve-
szélyes tanácsot adott, vagy rosszul adta meg a java-
solt gyógyszer adagolását. 

Mindezek értelmében szükséges néhány dologra felhívni a fi-
gyelmet a telefonos távkonzultációs hívásokkal kapcsolatban:

• Tájékoztassa a hívót, hogy az ebben a helyzetben a lehe-
tőségek korlátozottak – arról is, hogy esetleg nem tudja a 
beteg kezelését biztosítani. Olyan módon tegye meg, ame-
lyet egy laikus telefonáló is megért. Biztosítsa arról, hogy 
ön mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermek op-
timális ellátásában segítséget tudjon nyújtani. 

• Minden esetben törekedjen valamilyen, a hívó számára el-
fogadható javaslatot tenni, megoldást kínálni, ne utasít-
son el egyetlen megkeresést sem azzal, hogy „sajnálom, 
nem tudok segíteni”, akkor sem, ha nem az ön betegéről 
van szó. 

• Ha bizonytalan abban, hogy a telefonálónak meg tudott 
adni minden szükséges információt, s a hívó biztosan meg 
is értette, és egyetért velük, mérlegelje, hogy a javasolt ellá-
tási mód eléggé biztonságos-e a gyermek számára.

• Biztosan fel kell mérnie a hívó képességeit a javasolt teen-
dők elvégzésére, a tanácsok betartására. Ha úgy érzi, hogy 
a távkonzultáció alapján a szülő nem képes a gyermeket 
az ön tanácsainak, utasításainak megfelelően ellátni, mér-
legelje a személyes találkozással járó vizsgálat felajánlását 
vagy adott esetben akár a gyermek kórházba utalását is.

• Ugyancsak javasoljon inkább személyes ellátást, ha egy 
adott problémával rövid időn belül már a harmadik ismételt 
hívás érkezik, amennyiben ezeket nem ön javasolta.
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• Ügyeljen arra, hogy minden hívást pontosan dokumentál-
jon, különös tekintettel az alábbiakra:
• a telefonáló és a beteg gyermek adatai,
• sürgősségi helyzet megállapítása és ennek világos kom-

munikálása,
• a telefonon rendelt gyógyszer pontos adagolása,
• a további teendőkkel kapcsolatos döntések (kórházba 

irányítás, időpont-egyeztetés stb.),
• további telefonos ellenőrzés, visszahívás kérésének 

részletei.
• Csak olyan tanácsot adjon telefonon, amelynek szakmai és 

jogi hátterével tisztában van.
• Ne lépje át szakmai kompetenciájának határait.
• Soha ne tegye a hívót hívásvárakoztatásra, amíg nem győ-

ződött meg arról, hogy nem áll fenn sürgősségi helyzet.
• Csak valódi személy hívását fogadja, ne beszéljen üzenet-

rögzítőre, automatára.

• Ne adja át a telefont olyan személynek, akinek a megfelelő 
kompetenciájáról nincs meggyőződve.

• Törekedjék arra, hogy a távkonzultáció során a hívó szavait, 
a beteg állapotára vonatkozó leglényegesebb információ-
kat tartalmazó szófordulatait minél pontosabban rögzítse.

• Pontosan jegyezze fel a hívás kezdetének és végének idő-
pontját. 

• Ha van rá technikai lehetősége, rögzítse és tárolja a hívást 
hang- és/vagy videófájl formájában.

• Végül fontos, ezért ismételten kiemeljük, hogy amennyi-
ben a távkonzultáció során ön megállapítja, hogy a beteg 
egészségi állapotának romlása, maradandó károsodásá-
nak megelőzése vagy más orvosi indokból személyes for-
mában szükséges egészségügyi szolgáltatást biztosítani, 
akkor a veszélyhelyzet által indokolt és a szakmai útmuta-
tókban rögzített előírások alkalmazása mellett gondoskod-
nia kell a szükséges ellátás biztosításáról.
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TÉNyLEG A LÉNyEG  I  DR. KOVácS áKOS ROVATA

Elégtelen súlygyarapodásról beszélünk, ha egy gyermek 
súlygyarapodása elmarad a várható súlyfejlődési ütemétől. 
Az elégtelen súlygyarapodás nem diagnózis, hanem tünet, 
melynek okát tisztáznunk kell. 

Az elégtelen súlygyarapodás az alultápláltság első jele. 
Hosszan fennálló alultápláltság esetén a súlyfejlődés elma-
radását a testhossz-, illetve a fejkörfogat-percentilisek elma-
radása kíséri. 

Az antropometriai adatok rögzítése, követése és értékelése, 
az elégtelen súlygyarapodás felismerése és szükség esetén 
a beteg továbbirányítása alapellátási feladat. 

Kritériumok

1. A testtömeg 3 percentilis alatt több mint egy alkalommal
• 2 év feletti gyermeknél súlycsökkenés vagy 3 hónapnál 

hosszabb ideig fennálló súlyállás;
• 2 év alatti gyermeknél 1 hónapnál hosszabb ideig fennál-

ló súlyállás;

de az egészséges gyermekek 3%-ánál a súlypercentilis 3 
alatt van (definícióból adódóan), ez önmagában nem feltét-
lenül kóros!

2. A súlygörbe két fő percentilist metsz lefelé 

A súlygyarapodás elmaradása mögött legtöbbször, 95%-
ban pszichoszociális okok állnak. Az esetek mindössze 5%-
ában igazolható organikus ok a hátterében.

Diagnosztikus megközelítés –  
a házi gyermekorvos teendői

1. Valóban elégtelen a súlygyarapodás?
Az egészséges csecsemők mintegy 25%-ának változik a 
súlyfejlődési üteme 6 és 36 hónapos kor között, azaz test-
súlyuk vagy testmagasságuk akár 25 percentilissel is csök-
ken. Ez esetben a genetikai potenciáljukhoz képest mozdul-
nak el, vagy konstitucionális lassú növekedés áll a háttérben 
(a csontkor alacsonyabb a kronológiai kornál). Az elégtelen 
súlygyarapodás kritériumainak teljesülése mellett is normá-

1. táblázat: 
Kiváltó okok

elégtelen energiabevitel elégtelen felszívódás,  
fokozott tápanyagvesztés

Fokozott energiaigény,  
rossz hasznosulás

Külső okok:
• viselkedészavar,  

kóros anya-gyermek kapcsolat
• rossz szociális helyzet
• elhanyagolás
• helytelen táplálási technika  

(nem megfelelő ismeretek,  
rendszertelenség stb.)

• kevés anyatej
• helytelen tápszerkészítés
• nem megfelelő összetételű étrend

Belső okok:
• mechanikus akadály 

(szájpadhasadék)
• oromotoros diszfunkció
• csökkent étvágy (pl. anémia, króni-

kus betegség esetén)

• krónikus hasmenés (cöliákia,  
gyulladásos bélbetegség, IBD)

• visszatérő hányás (GERD, köz-
ponti idegrendszeri betegség, 
gyógyszermellékhatás, veleszületett 
anyagcserebetegség)

• vashiány
• kolesztázis, egyéb májbetegség
• cöliákia
• Giardia-fertőzés
• ételallergia
• cisztás fibrózis
• renális tubuláris acidózis

• krónikus fertőzés (HIV, TBC)
• immundeficiencia
• krónikus tüdőbetegség (BPD)
• krónikus szívbetegség
• krónikus vesebetegség
• hipertireózis
• szisztémás gyulladás  (IBD stb.)
• malignitás
• genetikai eltérések (triszómiák)
• konnatális fertőzések
• veleszületett anyagcsere- 

betegségek 

Dr. Müller Katalin Eszter, Dr. Sutka Melinda, Prof. Dr. Veres Gábor† DSc  I  Debreceni Egyetem, Gyermekklinika

elégtelen súlygyarapodás
Failure to thrive
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lisnak tekinthető növekedésmintákat a 2. táblázat tartal-
mazza.

A 3. táblázat a csecsemőkori lassú, illetve kóros mértékű 
súlygyarapodási elmaradás elkülönítését segíti.

3. táblázat

lassú súlygyarapodás, 
egyébként egészséges 

csecsemő

A súlygyarapodás  
kóros elmaradása

• élénk, egészséges gyermek
• jó izomtónus és bőrturgor
• legalább hat pisis pelenka 

naponta
• rendszeres széklet
• napi nyolc vagy többszö-

ri szopás
• jól látható tejleadó reflex
• testsúly növekszik, a saját 

görbéjén halad

• apatikus, nyűgös  
viselkedés

• csökkent izomtónus, 
bőrturgor

• kevés vizeletes pelenka
• erős szagú vizelet
• ritka, kevés mennyiségű 

széklet
• kevesebb mint nyolc, rövid 

ideig tartó szopás
• nem észlelhető tejleadó 

reflex
• álló vagy csökkenő  

testsúly
Forrás: Dr. Márkus Anita (Siófoki Kórház-Rendelőintézet)

A súlygyarapodás megítélésében a fenti kritériumok mellett 
segíthet még:

• a testmagassághoz viszonyított testtömeg elmaradása;
• a testmagasság- és a fejkörfogat-percentilisek meg-

határozása, illetve követése. Kiemelt jelentőségű a 
fejkörfogat-percentilis csökkenése: kockázati tényező a 
kognitív fejlődés szempontjából;

• ágyhoz kötött betegnél a tibia hosszának rendszeres 
mérése;

• koraszülöttek esetében lehetőleg speciális koraszülött-
percentilisgörbét használjunk, pl. Fenton, preterm 
UK-WHO, Intergrowth-21st (intergrowth21.tghn.org/
standards-tools), ezek az 50., illetve 64. posztmenst-
ruációs hétig alkalmazhatók. Ezen életkorokat kö-
vetően, ezek hiányában a WHO növekedési görbéi 
(who.int/childgrowth/standards/en), illetve a Joubert-
növekedésigörbék használhatók úgy, hogy a gesztációs 
korhoz a testsúlyt 24 hónapos korig, a testhosszt  
40 hónapos, a fejkörfogatot pedig 18 hónapos korig 
korrigáljuk.

• betegségspecifikus referencia-növekedésigörbék: ezek 
nem az optimális növekedést mutatják, mint a WHO 
standardizált növekedési görbéi, hanem a többi ha-
sonló betegségben, pl. Turner-szindrómában, Down-
szindrómában szenvedő, neurológiailag károsodott 
gyermekek átlagos növekedését (lifeexpectancy.org/
Articles/NewGrowthCharts.shtml).

2. Az energiabevitel megítélése
Háromnapos táplálási napló készítése:

• Pontos számítások nélkül is rámutathat néhány táp-
lálkozási hibára (pl. étkezések elégtelen száma, illet-
ve rendszertelensége, túl sok tápszer itatása étkezé-
sek között kisdedeknél, túl sok gyümölcslé, rendszerte-
lenség).

• Energiakvóciens (napi energiabevitel / testsúly) számí-
tása:

• Csecsemők esetében: 
anyatej energiatartalma 65–70 kcal / 100 ml; átlagos 
tápszerek energiatartalma 63–65 kcal / 100 ml;

• Hozzátáplálás után a napi energiabevitel kiszámítá-
sa bonyolultabb feladat, dietetikus segítheti a táplá-
lási napló pontosabb értékelését (pl. praxisközössé-
gekben).

2. táblázat 
Az elégtelen súlygyarapodás kritériumainak teljesülése mellett is normálisnak tekinthető növekedésminták

genetikai  
alacsonynövés Koraszülött Konstitucionális 

alacsonynövés
„Catch down”  

növekedés

Születési 
súly

Alacsony/normális Korrigált korra nézve nor-
mális

Alacsony/normális Nagysúlyú

Szülői 
percentilis

Alacsony Normális Normális Normális

Súlygörbe Alacsony,  
de nem csökken

Követi a percentilisgörbét, 
de alacsony, ha az életko-
rát nem korrigáljuk

Első hat hónapban a 
percentilis csökkenhet, 
majd az új percentilist  
követi

6–12 hónapig csök-
ken, majd követi az elért 
percentilist
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3. Az anamnézis szempontjai
3.1 Anamnézis felvétele során tisztázandó kérdések kor-
csoport szerint

4. táblázat

Csecsemő/kisded idősebb gyermek

Oromotoros diszfunkció jelei: 
• etetés közbeni köhögés, 

öklendezés

Rendszertelen táplálkozás?
Egészségtelen táplálkozás?

Etetés körülményei: 
• Mennyi ideig tart?
• Hányszor kínálják meg?
• Etetik, vagy önállóan 

eszik?
• Milyen állagú ételt  

fogyaszt szívesen?

Dietetikus segítheti a táplá-
lási napló pontosabb érté-
kelését (pl. praxisközössé-
gekben)

Pszichoszociális tényezők fel-
mérése (pl. anyai depresszió 
jele lehet a csecsemő evésza-
vara, éjszakai etetések)

Pszichoszociális tényezők 
felmérése

3.2. Vannak-e organikus okokra utaló anamnesztikus adatok? 

• Malabszorpcióra utaló panaszok: haspuffadás, hasmenés, 
hasfájás;

• Hányás, bukás, hasmenés, székrekedés, véres széklet;
• Ekcéma, atópia;
• Meglassult fejlődés, neurológiai károsodás – oromotoros 

diszfunkció;
• Visszatérő fertőzések – cisztás fibrózis, immundeficiencia;
• Magas vérnyomás, anémia – krónikus veseelégtelenség;
• Diszfágia tünetei (gyakori kortyolás evés közben, falatel-

akadás, köhögés evés közben).

3.3. Vannak-e evészavarra utaló tünetek? (5. táblázat)

5. táblázat

Csecsemő/kisded idősebb gyermek

Táplálékelutasítás
Öklendezés, fintorgás már  
az étel látványára 
Kóros etetési szokások:  
• álomban etetés,
• a szülő üldözi a gyermeket az enni-

valóval, 
• erőltetett etetés,
• mechanisztikus szemlélet – ponto-

san háromóránként, deklarált meny-
nyiségben,

• etetés közben figyelemelterelés,
• 30 percen túl elhúzódó etetés

Az evészavaroknak számos formája ismert az anorexia nervosa mellett:  
szelektív evés, fóbiás típusú evészavar, ételelutasítással járó érzelmi zavar.
Anorexia nervosára utalhat:
• közös étkezések kerülése, állandó kalóriaszámlálás, súlymérés,
• étkezéssel kapcsolatos rituálék: apró darabokra vágva,  

sok folyadék fogyasztása, 
• lassú evés, meg nem evett étel elrejtése,
• intenzív testmozgás

Szelektív evés: 10-nél kevesebb étel, új ételek elfogyasztásának elutasítása

Fóbiás típusú evészavar: étkezés kerülésének oka a szorongás például hányástól,  
félrenyeléstől

4. Fizikális vizsgálat 
Alultápláltság jegyei: ödéma, szubkután zsírszövet hiánya, 
bőrszárazság, keilitisz.

Háttérben húzódó betegség fizikális tünetei, például:
• ekcéma: tejallergia;
• perianális abszcesszus, „skin tag”: gyulladásos bélbeteg-

ség;
• szívzörej, dobverőujj: vitium, cisztás fibrózis;
• kamaszlánynál fognyomok a kezeken: hánytatás, anorexia;
• elhanyagoltság jele, abúzus jele;
• pubertáskor késése.

5. további vizsgálatok
Amennyiben az anamnézis és a fizikális vizsgálat alapján 
iránydiagnózis születik, akkor célzott vizsgálatok elvégzése 
javasolt (pl. vitium).

Ha nincs iránydiagnózis, akkor az alábbi vizsgálatok java-
soltak: 

• vérkép,
• vizeletvizsgálat (húgyúti infekció, renális tubuláris 

acidózis),
• elektrolit, karbamid, kreatinin, GOT, GPT, GGT, ALP, bilirubin, 

összfehérje, albumin, CRP, TSH, amiláz, lipáz vizsgálata,
• széklettenyésztés (bakteriológia, Giardia, parazita), 
• székletvérvizsgálat,
• hasi ultrahang.

6. intervenciós lehetőségek
Az úgynevezett behozó növekedés (catch-up growth) akkor 
érhető el, ha a gyermek gyarapodási üteme két-háromszo-
rosa az életkori átlagnak. 
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A terápia indításakor szoros kontrollra lehet szükség (akár egy-
két hetente) nemcsak a súlymérés, hanem az adherencia biz-
tosítása miatt is. 

6.1. Az etiológia tisztázása és kezelése:

• az elmaradó súlygyarapodás hátterében álló okok tisztá-
zása és kezelése,

• szükség esetén állapottól függően szakrendelésre irányí-
tás, hospitalizáció (6. táblázat).

6.2. A szülők edukációja evészavar megelőzésére, keze-
lésére

Súlygyarapodás elmaradása esetén akár organikus, akár 
pszichoszociális ok lehet a háttérben, igen gyakori a kó-
ros táplálási szokások kialakulása. Ezek megelőzése és  
kezelése mindenképpen javasolt, szükség esetén szakem-
ber bevonásával: integrált szülő-csecsemő konzulensek  
(www.iszcsk.com) vagy a csecsemőkori-kisgyermekko-
ri evészavarokkal foglalkozó központok (Koragyermekko-
ri Evés-alvászavar Ambulancia, korai fejlesztő központ stb.).

Tanácsok evészavar, kóros táplálás megelőzésére, illetve 
fennállása esetén:

• Nyugtassuk meg a szülőket, hogy a következetesség 
miatt nem fog a gyermek „éhen halni”, természetes, 
hogy 2 és 5 éves kor között csökken a bevitel, hiszen  
a növekedés üteme is lassul.

• Az étkezés legyen kellemes, lehetőleg együtt egyen  
a család.

• Rendszeres időközökben történjen az etetés, minden-
nap lehetőleg hasonló időrendben.

• Egyszerre kis mennyiséget kell elkészíteni, ne érezze  
a gyermek, hogy lehetetlen annyit megenni.

• Figyelni kell az élelmiszer állagára, mit fogyaszt szíve-
sen a gyermek.

• Étkezések között ne legyen nassolás, ne üldözzék 
a gyermeket ennivalóval, ne kínálják gyümölcslével, 
szörppel, teával, tejitallal, tápszerrel.

• Az etetés idejét korlátozzák maximum 20 percre. 
• Etetés közben ne legyen játék, mesenézés.
• Ha a gyermek elutasítást fejez ki, akkor legyen  

vége az étkezésnek.
• A szülő ne fejezzen ki érzelmeket etetés közben (külö-

nösen csalódottságot), ne legyen jutalom, büntetés.
• A gyermek étvágyának növelése érdekében szükséges 

a sok mozgás, a szabad levegő.
• Az édesanyák otthon ne mérjék túl gyakran  

a gyermekek súlyát.

6.3. Elégtelen energiabevitel esetén javasolt intervenció 
(táplálásterápia)

Kizárólag anyatejjel táplált csecsemőknél, ha az elégtelen 
súlygyarapodás hátterében a kevés anyatej áll, akkor ne azon-

nal tápszeres pótlást javasoljunk, hanem első lépésként irá-
nyítsuk az édesanyát laktációs szakemberhez
Lehetőségek a hozzátáplálást követően korcsoportok szerint 
(7. táblázat). 

7. táblázat

Csecsemőkorban egyéves kor felett

Magas energiatartalmú 
ételek preferálása:
•  gyümölcs-, zöldségpé-

pek dúsítása (tej-, ill. ga-
bonapépek, gesztenye-
püré, szentjánoskenyér-
mag-őrlemény, hús, olíva-
olaj, keksz használata)

Magasabb energiatartalmú 
tápszerek: 
• Infatrini, Infatrini 

Peptisorb (szakorvosi ja-
vaslathoz kötött)

Magas energiatartalmú éte-
lek preferálása, pl. magasabb 
zsírtartalmú tejföl, tejszín, sajt
Magas energiatartalmú táp-
szerek: 
• pl. Nutrison Powder (nor-

matív támogatással írható, 
főzéshez használható)

1–12 évesek számára: 
• NutriniDrink MF (ízesített 

tápszer), 
• Protifar (fehérjemodul) –

ezek szakorvosi javaslat-
hoz vannak kötve

A vitamin- és nyomelemhiány megelőzésére javasolható 
multivitamin-készítmény. 
Elégtelen energiabevitel esetén felmerülhet enterális táp-
lálás – PEG (perkután endoszkópos gasztrosztóma), 
gasztrotubus – szükségessége. Ilyen helyzetben fennál-
ló alapbetegség esetén a kezelő szakorvos bevonásával 
gasztroenterológushoz irányítandó a beteg.

elégtelen súlygyarapodás típusos képe
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6. táblázat

szakrendelésre  
utalás javasolt

hospitalizáció  
javasolható

Beutalás előtt javasolt  
vizsgálatok

Milyen dokumentációt  
vigyen a beteg?

Növekedéselmaradás 

Súlyállás megfelelő 
energiabevitel ellenére

Megfelelő energiabevitel biz-
tosításának sikertelensége, 
enterális táplálás szükséges-
ségének megítélése

Súlyállás vagy növekedésel-
maradás és hasmenés, há-
nyás, véres széklet, lázak, 
ízületi panasz, perianális 
lézió (abszcesszus, skin tag, 
fisszúra, fisztula)

Korábbi hasi műtét vagy kö-
zépvonali fejlődési rendelle-
nesség

Fokozott szülői szorongás

Kóros anya-gyermek kap-
csolat

Az ambuláns kezelés nem 
hozott megoldást

Súlyos malnutríció, 
dehidráció

Krónikus betegségben szen-
vedő gyermekek (pl. neuro-
lógiai károsodás vagy komp-
lex vícium)

A gyermek biztonságát ve-
szélyeztető pszichoszociális 
helyzet

Vérkép

Vizeletvizsgálat (húgyúti 
infekció, renális tubuláris 
acidózis?)

Elektrolit, karbamid, kreatinin, 
GOT, GPT, GGT, ALP, bilirubin, 
összfehérje, albumin, IgG, 
IgA, IgM, CRP, TSH, amiláz, 
lipáz vizsgálata

Széklettenyésztés (bakterio-
lógia, Giardia, parazita) 

Székletvérvizsgálat

Hasi ultrahang

Növekedési görbe 

Fejkörfogatgörbe  
(2 éves korig)

Szülői magasság

Releváns eredmények 

Klinikai megfigyelések

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elégtelen súlygyarapodás 

Energiabevitel megítélése 
Kóros etetési gyakorlat? 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 

Nem merül fel organikus ok 
(Primer) 

Organikus ok felmerül 
(Szekunder) 

Szülő edukációja 
Táplálásterápia 

 

A súlygyarapodás 
megindul 

Követés 

Energiabevitel 
emelése ellenére 

nincs 
súlygyarapodás 

 
Sikertelen 

energiabevitel- 
emelés 

Táplálásterápia és 
egyértelmű esetben 

oki kezelés 

A súlygyarapodás 
megindul 

A súlygyarapodás 
nem indul meg 

 

Kivizsgálás 
pozitív 

eredménnyel 

Táplálásterápia 
Célzott kivizsgálás az 

anamnézis, fizikális 
vizsgálat alapján 

Táplálásterápia 
Oki kezelés 

Követés 

Kivizsgálás  
(l. 5. pont)  

vagy 
szakrendelés / 
hospitalizáció 

Kivizsgálás 
negatív 

eredménnyel 

Szakrendelés 
(hospitalizáció) 

Követés 

Az elégtelen súlygyarapodás kivizsgálási és terápiás algoritmusa az alapellátásban
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PRAxISTuNING  I  DR. PöLöSKEy PÉTER ROVATA

A COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2) vírust 2019 végén 
azonosították Kínában. A kórokozó lipidburokkal rendel-
kező RNS-vírus, amely négy fehérjéből, valamint RNS 
örökítőanyagból áll. A vírus sajnálatos módon azóta az 
egész Földre kiterjedő pandémiát okozott, ami az általa ki-
váltott direkt következményeken, a tömeges megbetegedé-
sen kívül még rengeteg, jelen pillanatban beláthatatlan vál-
tozást hoz mindannyiunk életébe. 

A vírus megjelenésével párhuzamosan azonnal kutatás in-
dult az izolálására, azonosítására, valamint a megfelelő in 
vitro diagnosztikai módszerek elkészítésére. A korai diagnó-
zis, a fertőzésprevenció és az infekciókontroll miatt ez utób-
biak kulcsfontosságú jelentőséggel bírnak.

Az azonosítást követően a vírus-RNS (direkt) kimutatására 
szolgáló molekuláris próbák hamar elérhetővé váltak. A vizs-
gálat során a próba típusától függően a vírusgenom külön-
böző RNS-részleteit DNS-sé írják át, sokszorosítják és azo-
nosítják egy reverz transzkripciós polimeráz-láncreakció 
(RT-PCR) segítségével. Az értékelést a legtöbb helyen valós 
idejű (real time) PCR készülékkel végzik, ahol a feldúsított 
(megsokszorozott) örökítőanyag-mintát hibridizálják egy 
általában fluoreszcensen jelölt primerrel, és ezt detektál-
ják. Ugyan a vizsgálat igen költséges, szakszemélyzet-, esz-
köz- és időigényes, az akut fertőzés igazolására ez a megfe-
lelő technika, ugyanis a vírust a légúti (garat-, orr-, hörgő-) 
váladékban a fertőzéstől számított 2-5 nap múlva már ké-
pes kimutatni. Így ezzel a módszerrel a tünetek megjelené-
se előtt 1-2 nappal már detektálható a fertőzés. Természete-
sen a megfelelő mintavételi technika itt is elengedhetetlen. 
A mintavétel előtt 8 órával nem szabad sem enni, sem folya-
dékot fogyasztani, sőt fogat mosni vagy szájöblítést végez-
ni sem. Az eredményre néhány órát kell várni. Az álnegatív 
eredmények száma akár a 11-30%-ot[1,2] is elérheti a minta-
vétel helye, a betegség teszteléskori fázisa, a mintakezelés, 
a mintaminőség és az alkalmazható teszt típusa függvényé-
ben, emiatt típusos tüneteknél a vizsgálatot meg kell ismé-
telni. Kérdéses továbbá, hogy a kimutatott vírus-RNS korre-
lál-e a valódi fertőzőképes vírus jelenlétével.

A szervezetben a kórokozó ellen termelődő IgM és IgG an-
titesteket kimutató kvantitatív (laboratóriumi ELISA vizsgá-
lat) és kvalitatív szerológiai tesztek később jelentek meg a 
piacon. A SARS-CoV-2 elleni speciális ellenanyagok vérből 

végzett tesztelése gyors, egyszerű és magas szenzitivitású 
vizsgálat lehetőségét rejti magában, de jelenleg e módsze-
rek megbízhatóságáról, indikációjáról, használhatóságának 
korlátairól és megfelelő értékeléséről kevesebb információ-
val rendelkezünk. Különösen igaz ez a gyorstesztként elér-
hető kvalitatív formákra. Ennek irodalmát igyekszem e la-
pokon áttekinteni, hisz az alapellátásban mindannyiunk szá-
mára nagy segítség lenne egy megbízható gyorsteszt a dif-
ferenciáldiagnosztikában. 

immunglobulinok
A COVID-19-ben az antitestképződés ütemét még nem ismer-
jük pontosan. Mint minden vírusfertőzésnél, itt is a szerve-
zetben a vírus ellen először termelődő IgM immunglobulinok 
szolgálják az első vonalbeli védekezést, amit a nagy affinitá-
sú, igen adaptív IgG-válasz követ, amely a hosszú távú im-
munitás és immunmemória kialakításáért felelős. A specifi-
kus IgM ellenanyag mennyisége a betegség lefolyása során 
idővel – hetek alatt – fokozatosan csökken, majd eltűnik a 
szervezetből, az IgG antitest pedig feltehetően tartósan fenn-
marad, és biztosíthatja a fertőzéssel szembeni, feltehetően  
1-3 évig fennálló védettséget.

A 2002-es SARS-járvány során a betegek vérében a SARS-
CoV nukleokapszid-protein- (NP) ellenes IgM antitestek a 
tüneteket követő 3–5. napon, az IgG antitestek 8 nap után 
már detektálhatók voltak.[3,4] Ezekben a tanulmányokban az 
IgM-szint a 4. héten volt a legmagasabb, és a tüneteket kö-
vető 3. hónapban tűnt el. Az IgG 2 év múlva is kimutatható 
volt. Mivel a COVID-19 kórokozója ugyanahhoz a családhoz 
tartozik, mint a MERS- és SARS-járványt okozó vírusok, azt 
feltételezik, hogy ennél a vírusnál is hasonló az antitest-
képződés menete.[5,6] Az eddig elkészült tanulmányok igen 
változatos adatokkal szolgálnak a COVID-19 ellenanyagvá-
laszának üteméről. Ennek az is lehet az oka, hogy a vizs-
gálatoknál különböző antigénre adott válaszokat néztek.  
34 COVID-19-beteg eredményeiből készített SARS-CoV-2 
IgM-IgG profil a SARS-vírushoz hasonló immunválaszo-
kat mutatott.[6] Egy tanulmányban ismertetett kutatás 
173 COVID-19-betegen vizsgálta a tünetek megjelenését 
követően detektálható antitestválaszt ELISA módszerrel 
(itt az antigén a tüske fehérje receptorkötő régiója volt).  
A medián idő az antitest detektálásáig IgM esetében 12 nap, 
IgG esetében 14 nap volt.[7] Egy másik publikált vizsgálat-
ban ELISA módszerrel 208 mintán nézték a nukleokapszid-

Dr. Kovács Fruzsina   I  házi gyermekorvos, Budapest 

COVID-19-gyorsteszt.  
Felteszi a koronát?
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proteinre adott IgA-, IgM-, IgG-immunválaszt, itt az IgA 
és az IgM esetében 5 (3–6) nap, IgG esetében 14 nap 
a volt medián idő.[8] A legmeggyőzőbb tanulmány egy 
rekombináns (tüske fehérje + nukleokapszid) antigénre 
adott immunválaszt tanulmányozott 285 igazolt COVID-
19-betegnél. Itt az IgM- és az IgG-antitestválasz párhuza-
mosan indult meg a betegeknél, és mindkettő átlagosan a  
13. napon volt kimutatható a szérumban, a 17–19. napon 
az IgG-pozitivitás aránya közel 100% volt, az IgM-arány a 
csúcsát, 94,7%-os értéken, a 20–22. napon érte el.[9]

Ezek alapján a mai tudásunk szerint az IgM (korai) el-
lenanyag a SARS-CoV-2 ellen a tünetek után átlagosan  
5–12 nappal, az IgG típusú antitest a tünetek után átlago-
san 14 nappal mutatható ki a vérből.

A tünetek kezdetéhez viszonyított antitestválasz alakulá-
sáról, illetve az eltérő diagnosztikus tesztek optimális idő-
pontjáról a JAMA online kiadásában jelent meg egy szem-
léletes összefoglaló ábra.

A gyorsteszt leírása

Jelenleg közel 60-fajta CE minősítésű, azaz Európai Unióban 
értékesíthető, antitest-kimutatáson alapuló gyorsteszt léte-
zik. Mindegyik úgynevezett lateráldiffúziós teszt (lateral flow 
device, LFD), a mintában (teljes vér, vérszérum, plazma) az új 
koronavírustörzs elleni antitesteket nitrocellulózmembrán-
alapú immunkromatográfia segítségével mutatjuk ki. 

A kép részletesen bemutatja a teszt működését. A konjugátum-
régióban színjelölt (általában arannyal jelölt) SARS-CoV-
2-antigéneket találunk, a reakciós zónában pedig legtöbb-
ször 3 – IgM-, IgG- és C- (kontroll-) – csíkot. Az IgM-csíkon 
immobilizálva antihumán IgM, az IgG-csíkon antihumán IgG, 

a kontrollcsíkon pedig a konjugátumrégióban fellelhető szín-
jelölt állati IgG elleni antitest található meg. Amikor megfele-
lő mennyiségű minta kerül a tesztcsíkra, a kapilláris elv szerint 
elindul. Ha a vérmintában SARS-CoV-2 ellen termelődött anti-
testek találhatók, találkoznak a megjelölt antigénekkel, össze-
kapcsolódnak, majd diffundálva eljutnak az IgM-, az IgG-, il-
letve C-csíkok nitrocellulózra felvitt antitestjeihez. A kialakult 
immunkomplexek a tesztcsík membránján a megfelelő he-
lyen pirosas csíkként jelennek meg, ez a teszt pozitivitását jelzi. 
Amennyiben a vérminta SARS-CoV-2 vírus elleni IgM-et tartal-
maz, az IgM-régió, ha IgG-t, az IgG-régió helyén tűnik fel a szí-
nes csík. Mindkettő pozitivitása esetén a kontrollcsíkkal együtt 
három vonalat látunk. Ha az IgG- és IgM-vonalak egyikében 
sem jelenik meg csík, a teszt negatív. A C-vel jelzett kontrollvo-
nal azt jelzi, hogy a nitrocellulóz tesztcsíkra elegendő vérmin-
ta került, és a membránhoz kötődés is megtörtént. Ennek meg-
jelenése minden esetben szükséges ahhoz, hogy az elvégzett 
teszt értékelhető legyen.

A minta típusa

Az ujjbegyből vett teljes vér vizsgálata elvileg kevésbé ér-
zékeny, ugyanis kisebb mennyiségű ellenanyagot tartal-
mazhat. A vizsgálatok hatékonyabbá tehetők a vérplaz-
ma vizsgálatával. Egyes gyorsteszteknél a gyártó vizsgá-
latokat végzett, sok esetben a szérum, a plazma és a tel-
jes vér egyforma eredményt mutatott, és arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a minták helyettesíthetők egymás-
sal.[5] Más laboratóriumok ettől eltérő eredményt kaptak, 
és a plazmából végzett vizsgálatokat hatékonyabbnak ta-
lálták.

A tünetek kezdetéhez viszonyított antitestválasz alakulása, illetve  
az eltérő diagnosztikus tesztek optimális időpontja[10]



27

A teszt értékelése
Szerológiai teszt esetén a pozitív eredményeknek van érde-
mi információtartalmuk, ezek azt jelzik, hogy a páciens véré-
ben az IgM- és/vagy az IgG-molekula kimutatható koncent-
rációban van jelen. A pozitív személyek nagy valószínűség-
gel fertőzöttek, vagy átestek a fertőzésen. Amennyiben vala-
melyik teszt eredménye pozitív, azt a hatályos szabályok ér-
telmében a szolgáltatók kötelesek jelenteni a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központnak, amely elrendeli a további jár-
ványügyi teendőket. A pozitív gyorstesztet minden esetben 
PCR-vizsgálattal alá kellene támasztani. 

Forrás: Clinisciences.com[11]

IgM + / IgG – Friss (5–21 napos) fertőzés valószínű 

IgM + / IgG + Friss (15–28 napos) fertőzés valószínű

IgM – / IgG + Átvészelt fertőzés

IgM – / IgG – Fertőzöttség, immunválasz nem igazolható

Amennyiben a kontrollcsík nem jelenik meg, a teszt értékelhe-
tetlen, ismétlése szükséges.

Az IgM-pozitív eseteket mindenképp fertőzőnek kell tekin-
teni addig, amíg a PCR-vizsgálat nem mutatja az ellenkező-
jét. Bár az IgM– / IgG+ esetek a legtöbbször már lezajlott 
fertőzést mutatnak, fertőzőképesség nélkül, a PCR itt is ja-
vasolt annak kizárására, hogy a lelet mögött friss fertőzés 
és elégtelen IgM-termelés áll. Az egyes vizsgálatokban a 
tünetek megjelenése utáni 20. napon észlelt közel 100%-
os IgG-pozitivitás azt sugallja, hogy amennyiben szeroló-
giai teszttel a tünetek megjelenése után 20 nappal vagy 
az átlagos 5 nap lappangási időt számolva a COVID-19-
kontakt után 25 nappal nem detektálnak IgG-t, akkor a fer-
tőzöttség valószínűtlen.[9] A tesztet mindig a klinikummal 
párhuzamosan kell értékelni. Amennyiben a klinikai gya-
nú negatív teszt esetében továbbra is fennáll, ismétlése 
szükséges.[11]

A tesztek legfontosabb jellemzői közé tartozik a hasznos-
ság szempontjából a szenzitivitás és a specificitás. A teszt 
annál érzékenyebb, minél több valós beteget kiemel a vizs-

CoViD-19-KiMUtAtás PCR Antitest-kimutatáson alapuló vizs-
gálatok

Antigén-kimutatáson  
alapuló vizsgálatok

Mit mutat ki? Szabad vírus-RNS Vírusra adott immunválasz Vírusantigén

Miből? Légúti váladék Teljes vér, szérum, plazma Légúti váladék

Mikortól? 2–5 nappal a tünetek 
előtt

5–14 nappal a tünetek megjelené-
se után

Kevés adat, 2–5 nappal  
a tünetek megjelenése után 

Meddig? 2-3 hét IgM: 1 hónap, IgG: évekig 2-3 hét

A vizsgálat hossza 4-6 óra 2-3 óra (ELISA) 
10-20 perc (labor)

2-4 óra (labor)  
10-20 perc (gyorsteszt)

Kivitelezés Laboratórium Laboratórium / gyorsteszt Laboratórium / gyorsteszt

Ajánlás WHO, EDCD ajánlja Bizonyos helyzetekben javasolják, 
de a WHO még nem

Kizárólag kutatásban, fejlesztés 
alatt

Összefoglaló táblázat az elérhető diagnosztikai módszerekről[13]

Forrás[5]
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gáltak közül (kevés álnegatív eredmény születik), és an-
nál specifikusabb, minél több a valós beteg a pozitív ered-
ménnyel rendelkezők között (kevés álpozitív). Az antitest-
teszteknél a betegség fázisa a teszt időpontjában nagyon 
befolyásolja a megbízhatóságát. A kereskedelemi forga-
lomban kapható teszteknél a gyártók úgynevezett relatív 
szenzitivitást és specificitást számolnak a vizsgált páci-
ensek PCR-eredményeivel összehasonlítva. A vizsgálatok 
igen biztatók, de még további validálási tanulmányok szük-
ségesek ennek alátámasztására. A Magyarországon elér-
hető teszteknél az IgM-kimutatásra vonatkozóan a relatív 
szenzitivitás 85–87,01%, a specificitás 98,89%, a pontos-
ság 92,9–93,41%, az IgG kimutatására vonatkozóan pedig 
a szenzitivitás 99,42–100%, a specificitás 98,0%, a pontos-
ság 98,6%. A legtöbb tesztnél keresztreakciót is vizsgál-
tak más kórokozók (influenza A, B, adenovírus, RSV, HBV) 
antitestjeivel, és nem tapasztaltak keresztreakciót.

Természetesen a laboratóriumi kvalitatív szerológiai mód-
szerek (ELISA), amelyek nemcsak az ellenanyag jelenlétét, 
hanem a mennyiségét és az egymást követően vett min-
tákban annak titeremelkedését is meghatározzák, infor-
matívabb vizsgálatok. 

Összefoglalás
Ahogy az összefoglaló táblázatban látható, az eddig fel-
sorolt teszteken kívül egy másik típusú teszt is fejlesztés 
alatt áll, ez pedig SARS-CoV-2-antigén direkt légúti kimuta-
tásán alapul. Ennek megbízható változata a későbbiekben a 
PCR alternatívája lehetne, de más akut légúti fertőzés azo-
nosításában szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek 
a tesztek kevésbé érzékenyen detektálják a vírust, mint a 
PCR-módszer. 

2020. április elejétől körülbelül 78 RT-PCR-teszt, 13 gyors 
antigénteszt, 101, többségében gyors ellenanyagteszt ka-
pott a 98/79/EK irányelv szerinti CE jelölést a COVID-19 be-
tegség diagnosztikájában. Az Egészségügyi Világszerve-
zet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) jelenleg kizárólag az RT-PCR-teszteket ja-
vasolja a COVID-19 diagnosztizálásához. A WHO jelenleg a 
gyorsteszteket diagnosztikai célra nem ajánlja a megfelelő 
validációs tanulmányok hiánya miatt.[14,15] 

Az eddigiek alapján az adekvátan validált szerológiai tesz-
tek létjogosultsága az átvészelt fertőzés megállapításában 

– PCR-rel nem azonosított esetekben, aszimptomatikus, 
szubklinikus átfertőzöttség esetén – mindenképpen jelen-
tős, és az aktuálisan zajló betegség azonosításában is sze-
repe lehet, de csak a betegség későbbi fázisában. Több 
tanulmány említ olyan többszörösen PCR-negatív, COVID-
19-re jellemző klinikumú betegeket és tünetmentes, szintén 
PCR-negatív kontaktot, akiknél csak a szerológiai vizsgálat 
pozitivitása igazolta a fertőzöttséget.[9] Ezek a vizsgálatok 
azt sugallják, hogy a jövőben a PCR- és antitestteszt párhu-
zamos alkalmazása jelentősen növelni fogja a szűrés haté-
konyságát. 

A gyorsteszt előnye, hogy gyors, szenzitív, könnyen kivite-
lezhető, ismételhető, olcsóbb, az átvészelt fertőzést is hosz-
szú ideig kimutatja. Hátránya, hogy specificitása még nincs 
megfelelően alátámasztva, akut fertőzés igazolására a be-
tegség korai stádiumában nem alkalmas. Az antitesttesz-
tek az antigén-kimutató tesztekkel ellentétben sosem te-
kinthetők a PCR-tesztek helyettesítőjének, őket kiegészítve 
más célokat szolgálnak. A széles körű megbízható szeroló-
giai szűrés fontos epidemiológiai adatokkal segítheti a már 
meghozott vírusellenes intézkedések hatékonyságának kö-
vetését és a további felelős, szakmailag megalapozott dön-
tések meghozatalát.

A házi gyermekorvosi gyakorlatban a teszt jelentőségét az 
egészségügyi személyzet rendszeres szűrésében és a szé-
lesebb körű populációs szűrésben látom. Rutinszerű alkal-
mazása az akut légúti betegségek igazolásában a korai fer-
tőzöttség kimutatásának elégtelensége miatt csak a beteg-
ség későbbi fázisában megfelelő. 

A tesztek ára: 3500–10 000 Ft
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A kérdőíves felmérést készítette és összeállította: Dr. Kádár Ferenc és Dr. Bogdányi Katalin 

Resistiremos – szembeszállunk!
Amikor március közepén nálunk is kihirdették a járványügyi veszélyhelyzetet, bezárták az iskolákat, és 
egyik napról a másikra soha nem látott módon megváltozott az ellátási rend, okkal tartottunk attól, hogy 
ránk is a riasztó olasz-, spanyol- vagy franciaországi helyzet vár. Az újabb és újabb eljárásrendek ellenére 
úgy éreztük, hogy felkészületlenül állunk a közelgő ismeretlen előtt. Szerettük volna megtudni, mi vár ránk, 
ezért körkérdéssel fordultunk barátainkhoz, a Alapellátó Gyermekorvosok Európai Szervezetének (ECPCP) 
országonkénti képviselőihez, hogy megtudjuk, mit tesznek, hogy dolgoznak a rendkívüli helyzetben. A 
kérdésekre adott olasz, spanyol, portugál, francia, német, izraeli, osztrák, svájci, litván, finn, cseh, szlovák és 
szlovén válaszokat az alábbiakban ismertetjük.

A kérdések
– Milyen mértékben csökkent az új helyzetben  

a napi betegforgalom? 
– Átlagosan hány gyereket látnak naponta? 
– Hány órát rendelnek?
– Mennyi a távkonzultáció átlagos napi száma?
– Naponta hány gyereket küldenek COVID-19-gyanúval  

kórházba?
– Változott-e az oltási rend?
–	Használnak-e	a	rendelőben	gyorstesztet	 
a	COVID-19-fertőzöttség	kimutatására?

– Minden gyanús esetet tesztelnek?
–	Milyen	védőfelszerelést	viselnek?
– Részt vehetnek-e a 65 éven felüliek a betegellátásban?
–	Elérhetők-e	a	korábbiakkal	egyező	módon	a	szakrendelések?

laura reali, olaszország
Az egészségügyi dolgozók közül május 1-ig 21 338 egészség-
ügyi dolgozó kapta meg a fertőzést, 154 orvost, 40 nővért és 
13 gyógyszerészt veszítettünk el. A gyermekellátás szerencsés 
helyzetben van, a betegek alig egy százaléka igényel kórházi ke-
zelést. A rendelőben szinte kizárólag egészségesrendelést vég-
zünk, napi három-öt gyereket látunk betegség miatt, további öt-
hat beteget távkonzultáció keretében látunk el. Időben ugyan-
annyit rendelünk, mint korábban, de mobilon szinte folyamato-
san elérhetők vagyunk. Kórházba másfél hónap alatt egyetlen 
gyermeket küldtünk. Érkezéskor mindenki maszkot kap, egy-
szerre csak egy szülő és egy gyerek tartózkodhat a rendelőben. 
Gyógyszert e-recepttel rendelünk. Ha a szülő tartós lázról szá-
mol be, vagy más okból merül fel a COVID-19 lehetősége, spe-
ciális egység veszi le otthon a garatmintát. Pozitív esetben két-
hetes karanténba kerül a család, a gyermekorvosnak naponta 
kétszer telefonon kell tájékozódnia az állapotukról. Rómában 
nem végzünk immunológiai tesztelést, de a helyzet régiónként 
eltér. Általában sebészi maszkot, de ha kapunk, FFP2-es masz-

kot, kesztyűt, védőköpenyt, védőszemüveget és műtőssapkát vi-
selünk. A 65 év feletti házi gyermekorvosok is dolgoznak, a szak-
rendelések rendelkezésre állnak a kórházban.

Mattia Doria, olaszország
Előzetes bejelentkezést követően naponta kettő-négy hat hó-
naposnál fiatalabb csecsemőt látok a rendelőmben, egy-két 
videókonzultációt végzek, körülbelül tizenöt telefonhívásra és 
öt-tíz levélre válaszolok. Egyre több helyen alkalmazzák a gyer-
mek-alapellátásban a telemedicinán belüli triázsolás újonnan 
előírt szigorú kritériumait, igyekszünk megfelelő időt biztosíta-
ni a telefonos konzultációra. Az esetek legfeljebb egy százalékát 
küldjük tovább kórházi kezelésre. Tizenöt hónapos korig a szo-
kott rendben beadjuk az előírt oltásokat, a később esedékesek 
most elhalaszthatók. Észak-Olaszországban az oltásokat már 
eddig is a nővérek adták be. A vizsgált gyerekek kilencven szá-
zalékánál mi vesszük le a garatmintát PCR-vizsgálatra, de a gya-
korlat nagyon eltér az egyes régiókban. A védőfelszerelést rész-
ben a helyi egészségügyi hatóság biztosítja, részben magunk-
nak kell beszereznünk. A 65 éven felüli kollégák dolgoznak, szak-
rendelések csak a tercier ellátásban érhetők el.

ángel Carrasco, az eCPCP elnöke, spanyolország 
Madrid belvárosában, Spanyolország legfertőzöttebb területén 
dolgozom. Szívszorító esetekkel találkozunk, a rendelő munka-
társainak több mint harmada – jellemzően nem súlyos formá-
jú – COVID-beteg, így az ő betegeiket is mi látjuk el. Be kell segí-
tenünk a rendelő háziorvosaihoz tartozó felnőttek ellátásába is. 
A szülők rettegnek, nem mernek a rendelőbe eljönni, ezért látok 
csupán napi öt-tíz esetet. Döntően telefonon keresnek, napi har-
minc-negyven hívásra, köztük sok videóhívásra, valamint levél-
re kell válaszolnom. A tünetmentességig csaknem minden be-
teget visszahívunk naponta, kórházba nagyon kevés gyereket 
küldünk, igyekszünk mindent házon belül megoldani. Két kró-
nikus betegségben szenvedő, súlyos állapotba került gyereket, 
egy belázasodott daganatos kisbeteget, néhány elhúzódóan lá-
zas csecsemőt és lázas újszülöttet kellett kórházba utalnom.  

NAPRAKÉSZEN  I  DR. KOVácS áKOS ROVATA
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A gyermekgyógyászati fekvőbeteg-ellátást Madridban most két 
nagy gyermekkórházba koncentrálták, a huszonöt másik kór-
házban dolgozó gyermekorvosok többségét átcsoportosították 
a felnőttellátásba. Az én rendelőmben két vizsgálóhelyiség van: 
egy a légúti betegeknek és egy a többieknek. Az egészségeseket 
is én látom, ellenőrzöm az újszülöttek és a csecsemők fejlődé-
sét, beadom a tizenöt hónapos korig járó védőoltásokat, a később 
esedékesekkel most várunk. Immunoassay tesztet nem végzünk, 
PCR-vizsgálatot a kórházba került betegeknél végeznek. Általá-
ban sebészi maszkot és kesztyűt viselünk, ha beteget vizsgálunk, 
felvesszük a védőszemüveget, a köpenyt és ha van, az FFP2-es 
maszkot. Napi hét-nyolc órát dolgozunk, de most szombaton és 
vasárnap is nyitva vagyunk 11 és 18 óra között. Ha egy 65 év-
nél idősebb orvos krónikus betegségben szenved, kérvényezheti, 
hogy mentsék fel a légúti betegek ellátása alól. A szakrendelések 
a gyermekkórházban továbbra is igénybe vehetők.

helena Porfírio, Portugália
Önálló házi gyermekorvosi rendelő Portugáliában nincs, az alap-
ellátást „alapból” a gyermekosztályokhoz kapcsolódó rende-
lőben végezzük. Jelenleg telemedicina keretében naponta ti-
zenöt-húsz hívást kapunk. A telefontriázst követően legfeljebb 
heti egy-két eset igényel orvosi vizsgálatot, ez a kórházi osztá-
lyon történik, külön a lázas és az egyéb betegeknek. Ha szük-
ségesnek látjuk, a kijelölt részlegen kérhetünk COVID-tesztet, 
ezt egyébként minden kórházi felvétel előtt elvégzik. A kollégák 
többségét áthelyezték a sürgősségi részlegre, ahol most a ko-
rábbinál nagyobb létszámú gyermekgyógyászati teamek dol-
goznak hetenkénti váltásban. Minden beteg vizsgálatakor sebé-
szi maszkot, kesztyűt, védőszemüveget, védőköpenyt viselünk. 
Amikor nem a kórházba vagyunk beosztva, otthon dolgozunk, 
távolsági konzultációt végzünk, adminisztrálunk, dokumentá-
lunk. A sürgősségi osztályon történtekről rendszeresen tájékoz-
tatjuk egymást, az igényeknek megfelelően változtatunk az eljá-
rásrenden. E-receptet használunk, a kórházzal otthonról is infor-
matikai kapcsolatban állunk, a beteggel e-mailen vagy mobilon 
tartjuk a kapcsolatot. Egyéves korig minden oltási rendben elő-
írt védőoltást – köztük a morbilli első dózisát – beadnak az asz-
szisztensek (family nurse-ök), a később járó oltásokat elhalaszt-
juk. A nyugdíjas kollégák közül azokat, akik hajlandók voltak rá, 
bevonták a munkába. A szakrendelések ha nem a szokott mó-
don is, de továbbra is elérhetők.

Christine Magendie és Andreas Werner, Franciaország
Párizsban és Lyonban, az ország legérintettebb térségeiben dol-
gozunk. Rendelőinkben a napi három-négy órás rendelésen öt-
hat beteggel találkozunk, és körülbelül ugyanennyi távkonzul-
tációra kerül sor. Kórházba alig küldünk gyereket, az egészsé-
ges- és a betegellátást egyaránt mi végezzük. Minden kétéves 
kor előtti időszakra előírt feladatot ellátunk, az ennél idősebbek 
két-három hónapig veszélytelenül halasztható teendőivel vá-
runk. Gyorstesztet nem végzünk, a „dirty roomban” FFP2-es, a 
„clean roomban” csak sebészi maszkot használunk. A szakren-
delések korlátozott mértékben, de rendelkezésre állnak. A 65 év 
felettiek dolgozhatnak, de a többségük már nyugdíjas.

Folkert Fehr és Karin geitmann, Németország
A három házi gyermekorvosi teamre, plusz egy főállású rezi-
densre jutó korábbi napi kilencvenes rendelői forgalom tíz-húsz-
fősre csökkent, fejenként naponta körülbelül tíz hívást látunk el 
telemedicina keretében. A rendelőbe csak időpontfoglalás és 
előzetes telefonos triázsolás után léphetnek be a betegek. Kór-
házi vizsgálatot az esetek kevesebb mint tíz százaléka igényel. 
Sebészi maszkot mindig viselünk, FFP2-es maszkot, kesztyűt 
és védőköpenyt csak lázas vagy légúti tünetes beteg esetén. 
Amennyiben a telefonbeszélgetés alapján felmerül a COVID-19 
gyanúja, az erre a célra kijelölt központi rendelőbe irányítjuk a 
gyereket, tesztet is csak ott végeznek. Nálunk soha nem volt el-
különítve az egészséges- és a betegrendelés, most azonban a 
preventív rendelést kizárólag a délelőtti, a betegellátást pedig a 
délutáni órákra koncentráljuk. Az újszülöttellátás a szokott mó-
don történik, az oltási rend egyes szövetségi tartományokban 
változott, máshol nem. Naponta öt-hat órát dolgozunk bent, és 
egy-másfél órát otthon, a komputer előtt. A 65 év felettieknek 
nem kötelező, de meg van engedve a munka. A szakrendelések 
korlátozott mértékben működnek.

shimon Barak, izrael
A személyes kontaktust igénylő betegek száma drámai mó-
don lecsökkent. Ha a telefonos bejelentkezéskor nem merül fel 
COVID-gyanú, a rendelőnkben látjuk el őket. Naponta mintegy 
tizenöt távkonzultációra kerül sor, a betegek legfeljebb tíz szá-
zaléka igényel kórházi kivizsgálást. Izraelben a házi gyermekor-
vosok kizárólag betegellátást végeznek, a fejlődés-ellenőrzést, a 
szűrővizsgálatokat, a védőoltások beadását egy kizárólag erre 
a célra kialakított másik rendelőben másik orvos végzi – most 
is. Az MMR-oltás utáni védőoltások beadásával az orvos-beteg 
találkozások minimalizálása érdekében jelenleg várunk. Gyors-
tesztet a rendelőben nem végzünk, kesztyűt és sebészi masz-
kot minden esetben viselünk, légúti tünetek vagy láz esetén 
respirátor maszkot, védőköpenyt és arcvédő pajzsot haszná-
lunk. Három órát rendelünk, és naponta háromszor egy-másfél 
órán át számítógépen válaszolunk a kérdésekre. A 65 év feletti-
ek dolgozhatnak, de nem kötelező. A gyermekgyógyászati szak-
rendelések most csak korlátozott mértékben vehetők igénybe.

Werner sauseng, Ausztria
Nálunk az ellátás az Osztrák Gyermekorvos-társaság (ÖGKJ) elő-
írásai szerint történik. A rendelőnkben napi három-négy órában 
öt-tíz beteget látunk, és körülbelül ugyanennyivel foglalkozunk 
távkonzultáció keretében. Legfeljebb tíz százalék igényel kórhá-
zi ellátást, nagyobb részük baleseti sérülés miatt. A lázas és lég-
úti betegek számára elkülönített helyiségben FFP2-es maszkot 
és kesztyűt, a „tiszta szobában” csak FFP1-es vagy sebészi masz-
kot viselünk. COVID-tesztet az egyetemi klinikákon végeznek, de 
a gyermekek körében alig találtak pozitív esetet. Az olyan beavat-
kozásokat, amelyeknek két-három hónapos csúszása megen-
gedhető, most el kell halasztanunk, de a kétéves kor előtti védőol-
tásokat be kell adnunk, és az előírt csecsemőkori szűrővizsgála-
tokat is el kell végeznünk. A váróban egyszerre egy beteg tartóz-
kodhat, a többiek a kocsijukban várnak. Azok a 65 év feletti kol-
légák, akik még nem mentek nyugdíjba, továbbra is dolgoznak.
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Mario schumacher, svájc
A korábbi forgalom a tíz-húsz százalékára esett, naponta kettő-
négy gyereket látunk el a csökkentett rendelési időben, és négy-
hat esetben konzultálunk telefonon. A sürgősségi gyermekam-
bulanciák szinte üresek. A koronavírus-gyanús eseteket nem 
hívjuk be, egyből COVID-centrumba küldjük őket, a teszteket is 
ott végzik ma már mindenkinek; eddig csak a kontaktokat, a gya-
nús tüneteket mutató embereket és azokat tesztelték, akiknek 
valamilyen alapbetegségük is volt. A rendelőben a sürgős ellá-
tást igénylőket látjuk el, a védőoltásokat adjuk be oltási rend sze-
rint, és ellenőrizzük a két év alattiak fejlődését. Ha mást is ten-
nénk, bevonhatják az engedélyünket. Öten dolgozunk közös ren-
delőben, de egyikünknek sincs komplett védőfelszerelése, a kan-
ton orvosszövetsége csak a magánrendelők orvosait látja el ha-
vonta egy FFP2-es maszkkal, egy pár kesztyűvel és egy védőkö-
pennyel. A sürgős ellátást igénylők számára továbbra is elérhe-
tők a szakrendelések, a 65 év felettiek is dolgozhatnak.

iveta skurvydienė, litvánia
A körülbelül kilencszáz fős praxisomból a napi hatórás rende-
lés során két-három beteggel találkozom, természetesen csak a 
telefontriázst követően, és az egészségesek vizsgálatától elkü-
lönített helyiségben. Egyébként távkonzultációt végzünk. Egész-
séges-tanácsadást hetente egyszer tartunk, olyankor adjuk be a 
kötelező védőoltásokat, és állítjuk ki az öt-hat évesek óvodai, va-
lamint a szülők hatvannapos otthon tartózkodását engedélyező 
igazolásokat. PCR-vizsgálatot a kijelölt kórházi osztályokon végez-
nek, szinte kizárólag a fertőzöttségre gyanús felnőtteknél és ha in-
dokolt, a kontaktjaiknál. Köpenyt, sebészi maszkot és kesztyűt 
minden esetben, betegvizsgálatnál FFP2-es maszkot, vízleperge-
tő köpenyt, műtőssapkát és arcvédő pajzsot is viselünk. A 65 év 
feletti kollégák dolgoznak, a kórházi szakrendelések működnek.

Beata Kartousová, szlovákia
Az előírt heti harmincöt órás rendelés keretében a városokban 
most naponta egy–tíz gyereket látunk a rendelőben, a gazda-
ságilag fejletlen vidéki térségekben viszont akár hatvan-nyolc-
vanat is. Mi naponta húsz-negyven hívást kezelünk távkonzul-
táció keretében, sokszor késő estig. A triázsolási előírások na-
gyon szigorúak, talán emiatt van szükség kórházi kivizsgálás-
ra az esetek tíz-húsz százalékában. Egyelőre mindent mi látunk 
el, de tervezik, hogy más orvos látja majd el a COVID-gyanús és 
a nem COVID-gyanús eseteket. Tizenöt hónapos korig tovább-
ra is az oltási rend szerint oltunk, az utána esedékes védőoltá-
sokat elhalasztjuk. Gyorstesztet nem végzünk, a szerencséseb-
bek FFP2-es maszkhoz is hozzájutnak, a többiek sebészi maszk-
ban, kesztyűben és védőszemüvegben végzik munkájukat. A 65 
évesnél idősebb kollégák továbbra is dolgoznak. Sürgős esetben 
elérhetők a szakrendelések, de erősen korlátozott mértékben.

gabriela Kubátová, Csehország
Négy-hat személyes találkozás és nyolc-tíz telefonkonzultáció 
történik a napi négy-hat órás rendelés alatt. Kórházi ellátást gya-
korlatilag senki nem igényel, a védőoltási gyakorlat nem válto-
zott, védőfelszereléssel aránylag jól el vagyunk látva. A 65 év fe-
lettiek sürgősségi osztályon nem dolgozhatnak, egyébként igen.

Pirkko Keronen, Finnország
Finnországban mindössze hat nagyobb, privát gyermekor-
vosi csoportpraxis működik, körülbelül kilencven gyermekor-
vossal és részállású szubspecialistákkal. A személyes talál-
kozások száma drámai mértékben visszaesett, mi is előzetes 
triázsolást követően fogadjuk a beteget, az infekciós eredetű-
nek tűnő eseteket külön vizsgálóban és teljes védőfelszerelés-
ben. A szubspecialisták, például allergológusok a „tiszta” olda-
lon rendelnek, a védőoltási rendszert – a szokásosnál valami-
vel nagyobb időközöket hagyva – az előírás szerint fenntart-
juk. Tonzillektómiát például nem, de a szükséges műtéteket 
most is elvégzik. A szokásos napi tízzel szemben most átlago-
san napi negyven – részben rövid, részben hosszabb, akár ti-
zenöt-húsz percet igénylő – telefonkonzultáció jut egy orvosra.  
A COVID-os betegek ellátását Helsinkiben egyetlen kórházba 
centralizálták.

Mateja Vintar, szlovénia
Nálunk a gyermek-alapellátásban négyféle ellátási közpon-
tot szerveztek most meg: egyet a COVID-gyanúsoknak, egyet 
a nem COVID-gyanúsoknak, egyet kizárólag a prevencióra 
és egy negyediket telefonos-adminisztrációs profilú részleg-
ként. A gyermekorvosok hetenként másik egységben dolgoz-
nak, és saját betegeik mellett a kollégák pácienseit is ellátják. 
A COVID-gyanúsoknak és a nem COVID-gyanúsoknak fenntar-
tott központban 7 és 20 óra között egymást váltva napi tíz-húsz 
beteget látunk el, egy műszak hat és fél órás. Sok a hívás, a 
videókonzultáció és az e-mail, receptet elektronikus formában 
írunk. Nagyjából ugyanennyi gyereket oltunk, szűrünk, konzul-
tálunk az egészségesközpontban. Az egyéves korig járó védő-
oltásokat beadjuk, a többit most halasztjuk. A különböző rész-
legeket vagy külön épületben, vagy azonos épületben, de egy-
mástól jól elkülönítve alakították ki, külön bejáratot biztosítva az 
egészségesrészlegnek. Egyszerre csak egy gyerek jöhet be egy 
– egészséges – szülővel, akire érkezéskor maszkot is adunk. 
Mielőtt belépnek, megmérjük a hőmérsékletüket, kikérdezzük 
az anamnézisüket járványügyi szempontból. Távozáskor min-
den gyerek után fertőtlenítjük a felületeket, szellőztetünk. Kór-
házi ellátást legfeljebb egy-két gyermek igényel. PCR-vizsgálat a 
COVID-központban történik, akinél komolyabb tüneteket látunk, 
azt oda küldjük. A COVID-os részlegben FFP3-as maszkot, víz-
hatlan köpenyt, megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget, és 
teljes védelmet biztosító arcpajzsot viselünk, a nem COVID-os 
részen elég a sebészi maszk, a vízhatlan köpeny, a kesztyű, a 
hajháló és valamilyen szemvédő. A 65 év felettiek dolgozhatnak, 
ha lehet, a telefonos triázsolást végzik. A szakrendelések a kór-
házakban rendelkezésre állnak.

Végezetül, Ángel Carrascónak, az ECPCP elnökének 
mindannyiunknak szóló üzenete: 

„Vigyázzatok magatokra! Minden jót nektek és családotoknak! 
Resistiremos!” (szembeszállunk)
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Dr. Világos Eszter  I  házi gyermekorvos, Gyenesdiás 

Jövőből hirtelen a jelenbe...
PEDISZKóP  I  DR. PöLöSKEy PÉTER ROVATA

A koronavírus felbukkanása mindannyiunkat váratlanul ért, 
és sok változást hozott életünk összes területén. A gyer-
mekgyógyászati alapellátás szinte minden átmenet nélkül, 
rövid időn belül teljesen átalakult. A március elején még 
gyermekektől hangos várótermek egy csapásra kiürültek, 
és egyszer csak ott találtuk magunkat az üres rendelő falai 
között. A gyermekorvosi viziteket hirtelen felváltották a te-
lefonos és online konzultációk. A kialakult új rendszerhez 
kezdetektől fogva igyekeztünk alkalmazkodni, aggályain-
kat, észrevételeinket megvitatni egymással. Együttes gon-
dolkodást követően születetett meg az ötlet, hogy vizsgál-
juk meg a nemzetközi szakirodalmat a telemedicina gyer-
mekgyógyászati alkalmazásának vonatkozásában. A jelen-
legi járványügyi helyzettől függetlenül a világ több orszá-
gában ez már létező, gyorsan fejlődő ellátási forma. A Hír-
vivő egy korábbi számában dr. Király Balázs e témában már 
tett kis kitekintést Tele a rendelő címmel. A most tanulmá-
nyozott cikkek közül kettőt szeretnénk részletesen bemu-
tatni, amivel célunk a „direct to consumer” (DTC) rendszer-
ben alkalmazott antibiotikus kezelések megismerése, vala-
mint a napjainkban történő gyakorlati alkalmazásának tá-
mogatása, esetleg javítása.

Az első cikkből[1] kiderül, hogy a DTC telemedicinás rend-
szer mobilapplikáción keresztül köti össze a pácienst az 
orvossal a nap huszonnégy órájában. A szülők és a be-
tegek egyre több esetben választják a tradicionális ellá-
tás alternatívájaként. A DTC rendszer használata kényel-
met, gyors hozzáférhetőséget biztosít kisebb orvosi ellá-
tást igénylő állapotok esetében. Leggyakrabban légúti fer-
tőzések kapcsán keresik a telemedicina nyújtotta lehető-
ségeket.

Az amerikai vizsgálat a gyermekgyógyászati telemedicinás 
vizitek alkalmával történő antibiotikum-felírásra irányult. 
Az antibiotikus kezelések gyakoriságát a sürgősségi és 
az alapellátási gyakorlattal hasonlították össze. Az akut 
légúti infekcióban szenvedő 0–17 éves betegek egy nagy 
nemzeti egészségügyi adatbázisból (2015–2016-ból szár-
mazó adatok) kerültek ki. A vizsgálatban részt vevő gyer-
mekek nagy többsége 2 évnél idősebb volt, kevesebb mint 
5%-a volt 2 évnél fiatalabb. 

Összesen 4604 DTC telemedicinás, 38 408 sürgősségi és 
485 201 alapellátónál történő ellátást hasonlítottak össze. 
Az akut légúti fertőzések magukban foglalták azokat a di-
agnózisokat, amelyeknél antibiotikum felírása indokolt le-
het (szinuszitisz, pneumonia, streptococcalis pharyngitis, 
akut otitisz média), és azokat a diagnózisokat, ahol anti-

biotikum használatára nincs szükség (vírus okozta felső 
légúti fertőzés, vírusos pharyngitis, szerózus otitisz mé-
dia). A bakteriális pneumoniát a továbbiakban a kis eset-
szám miatt kizárták az elemzésből. A vizsgálatban csak a 
szisztémás antibiotikumok felírását figyelték meg, a loká-
lisan alkalmazott antibiotikumokat, szem- és fülcseppeket 
nem vonták be. A viziteket „protokoll szerinti antibiotikum-
felírás”, „nem protokoll szerinti antibiotikum-felírás” és „an-
tibiotikum szükségtelen” kategóriákba sorolták. A proto-
koll szerinti antibiotikum-felírás kategóriát további három 
csoportra osztották: antibiotikum indokolt szinuszitisz, 
otitisz média, streptococcalis pharyngitis esetén; antibio-
tikum nem indokolt szinuszitisz, otitisz média esetén; anti-
biotikum egyáltalán nem indokolt (pl. bronchiolitisz).

A telemedicinás vizitek során a leggyakoribb diagnózis az 
akut légúti vírusfertőzés volt (68%, sürgősségi ellátás 54%, 
alapellátás 59%), a legritkább diagnózis az otitisz média 
(8%, sürgősségi ellátás 26%, alapellátás 23%). Az antibio-
tikum-felírás telemedicinás konzultációk kapcsán lényege-
sen magasabb volt (52%), mint a sürgősségi (42%) és az 
alapellátás (31%) során. A DTC telemedicinás rendszerben 
a protokoll szerinti antibiotikum-választás alacsonyabb 
volt (59%) a sürgősségi ellátáshoz (67%) és az alapellátás-
hoz (78%) képest. Ezt a különbséget főként az antibiotikus 
kezelést nem igénylő, vírusfertőzések miatti konzultációk 
során feleslegesen alkalmazott kezelések eredményezték. 
Ezekben az esetekben telemedicinás vizitek alkalmával 
csak minden második esetben: 54%-ban, a sürgősségi ellá-
tás során 66%-ban, az alapellátásban pedig 80%-ban nem 
írtak fel antibiotikumot.

A cikkben szerepel továbbá, hogy az Amerikai Gyermek-
gyógyászati Akadémia ellenzi a telemedicina használatát 
arra hivatkozva, hogy a fizikális vizsgálat, az alapos be-
tegismeret és a korábbi leletek ismeretének hiánya együt-
tesen alacsonyabb szintű ellátáshoz vezethet. Kiemelik, 
hogy ezeket a szempontokat különösen fontos mérlegel-
ni azoknál a gyermekeknél, akik nehezen verbalizálják tü-
neteiket. Ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy 2 év alatti 
gyermekek esetében lehetőleg ne történjen telemedicinás 
ellátás. 

A második cikk[2] légúti fertőzésekhez kapcsolódó antibio-
tikum-felírási szokásokat és a szülői elégedettséget vizs-
gálta a telemedicinás vizitek vonatkozásában. A szülői 
elégedettséget a találkozók hosszával, illetve az antibioti-
kum-felírással összefüggésben ítélték meg.
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2015-ben a Clevelandi Klinika csatlakozott egy országos 
telemedicinás hálózathoz, és engedélyezte adatbázisának 
használatát. A 2016. júniustól 2018. júliusig tartó vizsgá-
lat során kizárólag videóviziteket tanulmányoztak 19 évnél 
fiatalabb betegek esetében. A telemedicina-rendszerben 
családorvosok, belgyógyászok, sürgősségi ellátók és gyer-
mekgyógyászok láttak el feladatot. Abban az esetben, ha 
több orvos volt elérhető, a páciensek vagy szüleik választ-
hattak, hogy kivel szeretnének konzultálni. Egy átlagos vi-
zit 59 dollárba (kb. 20 000 Ft) került. 

A légúti infekciókat pharyngitis és/vagy tonzillitisz, 
szinuszitisz, bronchitisz és/vagy bronchiolitisz, otitisz mé-
dia, influenza vagy egyéb vírusinfekció (laringitisz, rinitisz, 
vírusos felső légúti infekció) szerint kategorizálták. Az ada-
tok között pneumoniás beteg nem szerepelt. 

A viziteket receptfelírás, vizithossz és a páciens elégedett-
sége alapján ítélték meg. A kezelést antibiotikus, antivirális 
és egyéb vagy gyógyszeres terápiát nem igénylő kategó-
riába osztották. A vizitek hosszát percekben adták meg.  
A szülőknek 0–5-ig terjedő skálán kellett csillagozniuk 
elégedettségük függvényében. Az értékeléseket 5 csillag  
és < 5 csillag csoportra osztották.

Összesen 12 842 vizitet vizsgáltak 560 ellátó orvos mun-
kájával. A táblázat mutatja, hogy a betegek hány százalé-

ka kapott antibiotikumot, és a szülők hány százaléka adott 
5 csillagot az ellátásra, valamint a betegségek előfordulá-
si gyakoriságát is.

Kiemelendő, hogy leggyakrabban otitisz média, 
szinuszitisz és pharyngitis kapcsán kaptak a gyermekek 
antibiotikumot, legritkábban influenza esetén került sor 
antibiotikum elrendelésére, e gyermekek 81%-a azonban 
antivirális terápiában részesült. A cikkből megtudhat-
juk azt is, hogy a gyermekgyógyászok kevesebbszer ír-
tak fel antibiotikumot, mint a felnőttellátásban dolgozók. 
Az antibiotikum-választás összességében szuboptimális 
volt. A leggyakrabban felírt antibiotikum az amoxicillin 
volt (55%), utána következett az amoxicillin-klavulánsav 
(17%), az azitromicin (12%), a cefdinir (6%) és a penicil-
lin (3%). 

A cikkben hangsúlyt kap, hogy az azitromicin használa-
ta – a széles spektrum, az intesztinális mikrobiom rom-
bolása, az S. pneumoniae-, S. pyogenes-infekciók ese-
tében felmerülő rezisztencia miatt – otitisz média vagy 
szinuszitisz elsővonalbeli kezelésére gyermekkorban 
nem ajánlott, ezért elsősorban penicillinallergiás betegek 
streptococcus okozta pharyngitisének kezelésére kellene 
fenntartani. Mindezek tükrében a felírási gyakoriságát kü-
lön is megvizsgálták. Kiderült, hogy legtöbbször, 46,5%-
ban bronchitisz/bronchiolitisz, 9,4%-ban pharyngitis, 

Összes eset: 12 842 esetszám (%) Antibiotikumot kapott,  
esetszám (%)

5*-os értékelés,  
esetszám (%)

terápia

Antibiotikum 7074 (55%) - 6595 (93%)

Antivirális 933 (7%) - 862 (92%)

Nem antibiotikus 1439 (1%) - 1272 (89%)

Nem igényelt 3399 (26%) - 2732 (80%)

Felső légúti infekció diagnózisa

Pharyngitis 3702 (29%) 2825 (76%) 3322 (90%)

Szinuszitisz 2970 (23%) 2729 (92%) 2756 (93%)

Bronchitisz/bronchiolitisz 688 (5%) 424 (62%) 615 (89%)

Otitisz média 546 (4%) 522 (96%) 517 (95%)

Influenza 784 (6%) 17 (2%) 717 (91%)

Egyéb 4152 (32%) 600 (14%) 3534 (85%)

ellátók szakterülete

Családorvos (315) 9438 (73%) 5305 (56%) 8408 (89%)

Belgyógyász (97) 551 (4%) 299 (54%) 468 (85%)

Sürgősségi orvostani (69) 940 (7%) 561 (60%) 823 (88%)

Gyermekgyógyász (79) 1913 (15%) 952 (50%) 1762 (92%)
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6,6%-ban szinuszitisz, legritkábban, 5,7%-ban pedig 
otitisz média kapcsán írták fel. Az idősebb életkor és a 
megállapított bronchitisz antibiotikus kezelése is össze-
függést mutatott a gyakoribb azitromicinhasználattal.

A vizitek átlagos hossza 6,4 perc (3,9–8,2 perc) volt. Azok 
a találkozások, ahol antibiotikumot írtak fel, átlagban  
0,14 perccel rövidebbek voltak, azok a vizitek, ahol nem 
javasoltak antibiotikumot, 0,47 perccel hosszabbak vol-
tak, mint ahol semmilyen gyógyszert sem rendeltek el.  
A pharyngitis diagnózisának felállítása tartott átlagosan a 
legrövidebb ideig, ennél az összes többi légúti betegség 
megállapítása több időt igényelt. A 10–19 éves korosztály 
esetében is rövidebb vizitek zajlottak. Amennyiben gyer-
mekgyógyász volt a választott konzulens, úgy 1,04 perc-
cel tartottak tovább a megbeszélések, mint nem gyermek-
gyógyász ellátók esetében. 

Azokon a viziteken, ahol antibiotikumot kapott a beteg, 
nem volt összefüggés a konzultáció hossza és a szü-
lői elégedettség között. Mindemellett antibiotikum-fel-
írás nélküli hosszabb tanácsadás esetén nagyobb valószí-
nűséggel adtak a szülők 5 csillagot az ellátónak. Azok a 
videóbeszélgetések, melyek kapcsán antibiotikum szedé-
sét tanácsolták, jobb szülői értékelést kaptak.

Összefoglalásként elmondható, hogy a telemedicinás 
rendszerben folytatott videóvizitek több mint felében írtak 
fel antibiotikumot. A szülői elégedettség általánosságban 
magas volt, és az elégedettség foka leginkább az antibioti-
kum-felírással korrelált. Valójában a legerősebb elégedett-
ségi faktor az antibiotikum-javaslat volt önmagában. Az or-
vosok antibiotikum-felírási rátája az elégedettség fokával 
szoros összefüggést mutatott az értékelés során. Érdekes 
módon a szülők elégedettebbek voltak abban az esetben, 
amikor gyermekgyógyásszal konzultálhattak, annak elle-
nére hogy a gyermekgyógyászok kevesebbszer indikáltak 
antibiotikumot. A gyermekgyógyászok közül viszont azok 
kaptak jobb értékelést, akik többször szorgalmaztak anti-
biotikum-kezelést.

A két elvégzett vizsgálat alapján láthatjuk, hogy a gyer-
mekgyógyászati telemedicinás ellátások alkalmával sajná-
latos módon gyakrabban írtak fel antibiotikumot, mint a 
személyes találkozások során, valamint kevésbé volt pro-
tokollalapú az antibiotikum-választás. A gyakoribb antibio-
tikum-felírási arányt egyrészről azzal magyarázták, hogy 
nem minden segítséget kérő szülő rendelkezett megfele-
lő minőségű online kommunikációs feltétellel (wifi, mikro-
fon, kamera), ami főleg gyermekek ellátása esetében nehe-
zítheti a megfelelő információkhoz jutást. Másrészről pe-
dig streptococcalis pharyngitis gyanúja esetén strepteszt, 
akut otitisz média gyanúja esetén otoszkópos vizsgála-
tot követően állítható fel a biztos diagnózis, melyek egyike 
sem volt elérhető a videóviziteken. Harmadrészt a helyes 
terápia megválasztását nehezítette a folyamatos orvos-

beteg kapcsolat során nyerhető információk és a kórelőz-
mény ismeretének, valamint a kontrollvizitek lehetőségé-
nek hiánya. Az antibiotikum-felírásban további faktorként 
szerepelhet, hogy a DTC ellátást választó szülők elvárásai 
az antibiotikus kezeléssel kapcsolatban különbözhetnek a 
személyes konzultációt igénybe vevőkétől, ami szintén be-
folyásolhatta a kezelőorvos döntését. Korábbi vizsgálatok 
Amerikában azt mutatták, hogy a sürgősségi centrumok-
hoz hasonlóan a gyermekgyógyászok a DTC rendszerben 
is alulreprezentáltak, ami a fenti adatok ismeretében szin-
tén kedvezőtlenül hathat a megfelelő antibiotikum-alkal-
mazásra, és ezt idehaza sem ártana figyelembe venni.

Az antibiotikumok túlzott használatával kapcsolatban 
komoly aggály az antibiotikum-rezisztencia növekedé-
se, amelynek kedvezőtlen következményei jól ismertek.  
A magas antibiotikum-felírási arány ismeretében a jövő-
ben javasolt gondosabb antimikrobiális körültekintésre tö-
rekedni, hiszen a legtöbb légúti fertőzés nem igényel anti-
biotikum-kezelést. A telemedicinás ellátóknak törekedniük 
kell a protokoll szerinti ellátásra, emellett fel kell ismerni a 
technológiai korlátokat, és szükség esetén személyes vizs-
gálatot javasolni. A jobb ellátás érdekében a betegeket to-
vábbi vizitek alkalmával is követni szükséges.

Vitathatatlan, hogy a gyermekek állapotának meg-
ítélése és a diagnózis felállítása mind telefon-, mind 
videóbeszélgetés során, fizikális vizsgálat elvégzése nél-
kül rendkívül nehéz feladat. A bemutatott vizsgálatokkal 
szemben nekünk azonban megvan az az előnyünk, hogy 
alapellátó gyermekorvosként betegeinket és kórtörténe-
tüket ismerve gyógyítsunk. Lehetőségünk van továbbá ál-
lapotuk követésére és 24–48 órán belül visszajelzés ké-
résére a szülőktől. Saját körzetünkben járjunk el a tőlünk 
telhető maximális gondossággal, körültekintéssel, anti-
biotikum indikálásában törekedjünk célzott választásra. 
Remélem, mihamarabb túljutunk ezen az embert próbá-
ló időszakon, és levonhatjuk azokat a következtetéseket, 
melyek a későbbiekben előbbre visznek. Mindenkinek sok 
erőt kívánok mindehhez!
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2019 decemberében a kínai hatóságok Vuhan tartományban 
addig ismeretlen eredetű, súlyos tüdőgyulladással járó megbe-
tegedések halmozódását kezdték vizsgálni. Az esetek túlnyo-
mó többsége a Huanan tengeri piachoz volt köthető. A betegek 
légúti mintáinak szekvenálása során egy új, SARS-CoV-2-nek 
nevezett koronavírust azonosítottak. A vírus által okozott meg-
betegedésben (COVID-19) a Johns Hopkins University School 
of Medicine[1] adatai alapján 2020. május első hetére az iga-
zolt esetek száma meghaladta a 4 milliót, 6,9%-uk (279 953 
fő) meghalt, 34,16%-nyian meggyógyultak. Az év elejétől meg-
jelenő nagyszámú publikáció adatai a fertőzés okozta megbe-
tegedés súlyosabb formái és a halálesetek között is egyértel-
műen az idősebb felnőttek, közülük is elsősorban a társbeteg-
ségekben – szív- és érrendszeri és malignus megbetegedések, 
diabétesz stb. – szenvedők felülreprezentáltságát igazolják.  
A gyermekkori esetekkel foglalkozó tudományos értekezések 
a COVID-19 felnőttekéhez képest jóval enyhébb megjelenését 
írják le. Már az első közlemények egyike,[2] mely a World Jo-
urnal of Pediatricsben jelent meg, kiemeli, hogy bár a koráb-
bi, szintén a koronavírusokhoz tartozó ágensek által okozott 
SARS-, illetve MERS-járványok kapcsán előfordult néhány sú-
lyosabb gyermekgyógyászati eset – elsősorban ARDS- és kö-
vetkezményes halálozás is –, az új koronavírusnál ilyen soká-
ig nem volt észlelhető. Már ez a viszonylag korai dokumentum 
is felhívja a figyelmet a gyermekek, mint esetleges tünetmen-
tes hordozók kitüntetett szerepére a fertőzés terjesztőiként. A 
típusos száraz köhögésre, lázra, fáradékonyságra, ritkábban 
enyhe felső légúti, illetve gasztrointesztinális tünetek megjele-
nésére az esetek egy részében lehetett csak számítani. 

A cikk szerint a COVID-19-fertőzésre a következő laboratóriumi 
eltérések jellemzők:

• összfehérvérsejtszám: normális vagy csökkent,
• limfocita: csökkent,
• máj- és izomenzimek: emelkedett,
• miohemoglobin: emelkedett,
• CRP és We (ESR): valamelyest emelkedett,
• PCT: többnyire normális, emelkedése bakteriális felülfertő-

ződés jeleként értelmezendő;
• súlyos esetekben: D-dimer-emelkedés, FVS és Ly% továb-

bi csökkenése.

A JAMA februári számában megjelent közleményben[3] a de-
cember és február eleje között felkutatott, kórházi ellátást 
igénylő COVID-19-pozitív csecsemők demográfiai és klinikai 
jellemzőit összegezték. A 9 hospitalizált csecsemő közül a leg-
fiatalabb 1 hónapos, a legidősebb pedig 11 hónapos volt. Noha 
a felnőtt COVID-19-betegpopulációt enyhe férfitúlsúly jellem-
zi, a cikkben szereplő 9 esetből 7 lány volt. Mindössze 4 cse-
csemőről lehetett tudni, hogy a felvételüket megelőzően lázuk 
volt, 2 gyermeknél pedig csak enyhe felső légúti tünetek jelent-
keztek. Súlyos, intenzív osztályos ápolást igénylő szövődmény 
egyikőjüknél sem alakult ki.

Egy másik, diagnosztikus és terápiás ajánlást is megfogalma-
zó publikáció[4] a COVID-19 prezentációs tüneteinek ismerte-
tésekor ugyancsak azt hangsúlyozza, hogy a láz egyáltalán 
nem számít vezető tünetnek gyermekkorban. A felnőttek be-
tegségének klinikai lefolyását vizsgálva a súlyosabb esetek-
nél a megbetegedés kezdetét követően bő egy héttel jelent-
kezik diszpnoé, cianózis, táplálási nehezítettség. Ez az álla-
pot rapidan légzési elégtelenségbe progrediál, ami a hagyo-
mányos légzéstámogatási módszerekkel gyakran csak igen 
nehezen uralható. A kritikus állapot beálltát szeptikus sokk, 
súlyos metabolikus acidózis és koagulációs zavar jellemzi.  
A cikk – noha konkrét esetek ismertetésére nem tér ki – a 
SARS-CoV-2-fertőzött várandósoknál az esetlegesen kialakuló 
anyai hipoxia talaján intrauterin aszfixia, koraszülés és további 
szövődmények kialakulásának lehetőségét is felveti.

A tünetszegény vagy akár teljesen tünetmentes hordozás je-
lentőségére hívja fel a figyelmet egy másik, kínai szerzőktől 
származó közlemény[5] is. Az itt leírt 6 hónapos, egyébként jó 
általános állapotú csecsemő azért került kórházi felvételre, 
mert szülei a náluk zajló COVID-19 betegség kapcsán kórhá-
zi ellátásra szorultak. A gyermeknél még a felvételt követő 16. 
napon is mind az orr-garat váladékból, mind a székletből PCR-
módszerrel kimutatható volt a vírusürítés. Mindössze egy alka-
lommal jelentkezett láza (38,5 °C), miközben légúti érintettség 
tüneteit egyáltalán nem mutatta. A szerzők hangsúlyozzák, 
hogy a legtöbb, felnőttkorra érvényes COVID-19-esetdefiníció 
a megjelent publikációk és saját fenti esetleírásuk alapján egy-
értelműen nem alkalmazható megfelelően a gyermekpopulá-
cióra, illetve pontosan emiatt minden számítás alábecsüli a 
SARC-CoV-2 okozta megbetegedések incidenciáját.

A VILáG EGyETEM  I  DR. ALTORJAI PÉTER ROVATA

Dr. Altorjai Péter   I   házi gyermekorvos, Budapest* 

A COVID-19 gyermekkori 
vonatkozásai

*A szerző az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (European Academy of Pediatrics) Alapellátási Tagozatának elnöke.



36

A Pediatrics márciusi számának egyik közleményében[6] a szer-
zők leírják, hogy akár az esetek kétharmadában lehet je-
len – többnyire virális – koinfekció. A gyermekgyógyásza-
ti esetek klinikumát áttekintve megállapítják, hogy a fiata-
labb életkor, illetve bármilyen pulmonológiai alapbetegség 
rizikófaktorként értelmezendő. A minden bizonnyal alábe-
csült, de így is tömeges számban észlelt tünetmentes hor-
dozás kapcsán kiemelik a gyermekek elsődleges szerepét 
a vírus terjesztésében. A fertőzés továbbadásának legké-
zenfekvőbb forrása értelemszerűen a nazofarinx, de felve-
tik a faecoorális terjedési út lehetőségét is, utalva azokra 
a publikációkra, melyek a székletminták víruspozitivitását 
írták le. Utóbbi részben magyarázná a gyermekek közötti 
gyors terjedési sebességet – mely a gyermekközösségek 
bezárásával jelentősen mérséklődhet –, egyúttal rávilágít 
a gyomor-bél traktus lehetséges szerepére is a koronaví-
rus replikációjában.

Kínai kollégák közölték megfigyeléseiket a Pediatric 
Pulmonology 2020. februári számában[7] 13, igazoltan fer-
tőzött beteg gyermek kórállapotának klinikai lefolyásával, 
laboratóriumi és képalkotó vizsgálati eredményeivel kap-
csolatban. Összegzésük szerint a CT-vel nyomon követett 
tüdőeltérések – a felnőttekéhez hasonlóan – túlnyomó-
részt (60%) kétoldali megjelenésűek voltak, és legtöbb-
ször elkülöníthetők az egyéb ágensek: adeno-, influen-
za- és RS vírusok, mikoplazma stb. által okozott formák-
tól. Ugyanakkor a legtöbb betegnél (80%) az emelkedett 
prokalcitonin- (PCT-) szint alapján bakteriális szuperinfek-
ció volt valószínűsíthető. Bár valódi felülfertőződést csak 
az esetek közel felében (40%) tudtak kimutatni, a magas 
PCT kapcsán ajánlásként fogalmazták meg a már a kezde-
ti időszakban végzendő CT-vizsgálat mellett az idejekorán 
megkezdett antibiotikum-terápiát, jelezve egyúttal, hogy 
ilyenkor még kevésbé lehet egyértelmű a radiológiai kép.

Egy másik, a Pediatricsben megjelent közlemény[8] nem 
kevesebb mint 2143 gyermekkorú beteg epidemiológi-
ai jellemzőinek retrospektív elemzését írja le. A cikk mel-
lékletében feltüntetett részletes adatok szerint az elem-
zésbe bevont igazolt COVID-19-es gyermekek 13%-a sem-
milyen betegség tüneteit nem mutatta. A vizsgált gyer-
mekek 65,9%-a került a gyanús kategóriába – azok, akik 
igazolt COVID-19-esettel találkoztak, vagy járvány sújtot-
ta területről érkeztek. A maradék 34,1% igazoltan fertő-
zött gyermekcsoport fele, 50,1%-a enyhe tüneteket muta-
tott, 38,1%-nál alakultak ki középsúlyos tünetek. A súlyos 
és a kritikus esetek életkori megoszlása a következő volt:  
1 éves kor alatt: 10,6%, 1–5 éves kor: 7,3%, 6–10 éves kor: 
4,2%, 11–15 éves kor: 4,1%, 16 éves kor felett: 3,0%.

Egyetlenegy, 14 éves fiú halálesetét találták a betegada-
tok retrospektív elemzésében. 

A statisztikai elemzés során a fiúk enyhe felülreprezen-
táltságát (56,6%) írták le. A megbetegedések időbeni el-
oszlását tekintve a járvány elején felfutás volt észlelhető 
az esetszámokban, majd folyamatos és állandó csökke-

nő tendencia volt látható. A felnőtteknél észlelt 18,5%-kal 
szemben a vizsgált gyermekpopuláció 5,9%-a volt súlyos 
és kritikus eset.

A közlemény a SARS-CoV-2 denevértől való eredete mel-
lett egy másik emlős, a tobzoska mint köztesgazda lehet-
séges szerepére is kitér a náluk és a jelenleg világjárványt 
okozó koronavírus között észlelt 99% feletti hasonlóság 
miatt. 

A felnőtt betegek adataitól való jelentős eltérésekre a 
szerzők – csakúgy, mint a svéd Karolinska Intézet munka-
társai az Acta Paediatrica februári számában[9] – dél-kore-
ai gyermekek adataira hivatkozva az alábbi magyarázato-
kat adták:

• Előfordulhat, hogy a gyermekközösségek bezárásá-
val a gyermekek most kevésbé vannak kitéve a fer-
tőzésnek, mint a még mindig munkába járni kénysze-
rülő felnőttek.

• Szintén több helyütt publikálták az ACE2 receptor 
szerepét a vírus bizonyos emberi sejtekbe való beju-
tásában; felmerült, hogy gyermekeknél az ACE2 kötő-
képessége alacsonyabb lehet a felnőttekéhez képest.

• A gyermekközösségek bezárásáig az egyéb, normá-
lisan, az évszaknak megfelelően cirkuláló virális és 
nem virális kórokozóknak való kitettség miatt a gye-
rekek szervezetében magasabb antitestszint lehetett 
jelen.

• A fejlődésben lévő gyermekkori immunrendszer 
nemcsak mennyiségi értelemben, de minőségben is 
eltérő immunválaszra képes a felnőttkorihoz képest.

A New England Journal of Medicine egyik április végi közle-
ménye[10] 1391 gyanús vagy igazoltan fertőzött kínai gyer-
mek klinikai követését írja le a járvány kirobbanásától. Eb-
ben a csoportban a gyermekek 12,3%-ánál sikerült kimutatni 
a SARS-CoV-2-infekciót. Az előző publikációkkal összhang-
ban itt is a fiúk voltak túlsúlyban: 60,8%-ot tettek ki, láz csak 
az igazolt esetek 41,5%-ában, köhögés 48,5%-ban volt ész-
lelhető. Az igazoltan fertőzöttek közül mindössze 3 gyermek 
igényelt intenzív ellátást, ez az 1,7%-ukat teszi ki. Mindhár-
muknak a fertőződés pillanatában volt már valamilyen kró-
nikus betegségük: hidronefrózis, leukémia vagy kísérő akut 
kórfolyamata: invagináció. Utóbbi 10 hónapos csecsemőt a 
párhuzamosan kialakuló többszervi elégtelenség kapcsán 
veszítették el. (Az 1. táblázat a vizsgált gyermekekben leg-
gyakrabban észlelt tüneteket mutatja.)

Már az első spanyol COVID-19-esetek megjelenését kö-
vetően megkezdték a madridi gyermekorvosok az igazol-
tan fertőzött gyermekek klinikai adatainak összesítését.  
A JAMA Pediatricsben megjelent közleményük[11] szerint 
két hét alatt 30 kórházban 365 gyermeknél vettek min-
tát, közülük az első héten 5,8%-ban, a második hét végé-
re 11,2%-ban volt pozitív a PCR-teszt – ami a teljes mad-
ridi betegpopulációt tekintve az esetek 0,8%-át jelentette. 
Az adatbázis számadataiból érdekesség még, hogy valódi 
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fertőzött kontaktszemély az esetek nagyjából felében volt 
csak azonosítható.

A járvány első idejéből származó cikkek rendre ar-
ról tudósítottak, hogy a fertőzött várandósoknál sem az 
amnionfolyadékban, sem a köldökzsinórvérben, sem pedig 
az újszülött garatváladékában és az édesanya anyate-jében 
sem volt kimutatható a SARS-CoV-2 vírus.[12] A JAMA márci-
us végén közölt levelében[13] megjelent közlés szerint a szer-
zők egy fertőzött várandóstól származó újszülöttnél a szülést 
követő második órában emelkedett IgM titert mértek. Bár a 
negatív nyomású szobában maszkot viselő édesanyától csá-
szármetszéssel született újszülött más laborértékei – például 
összfehérvérsejtszám, májenzimek, SARS-CoV-2-IgG – alap-
ján enyhébb akut fertőzésen esett át, sem az anya hüvelyvá-
ladékából, sem az újszülött garatváladékából származó min-
tákból nem sikerült PCR-módszerrel kimutatni a vírust. Mivel 
a placentán csak az IgG osztályú anyai ellenanyagok képe-
sek átjutni a magzatba, és a SARS-Cov-2 IgM típusú antites-
tek megjelenéséhez 3-7 napra van szükség, ez utóbbit min-
denképpen magzati eredetűnek feltételezve a szerzők mégis 
felvetik a vertikális transzmisszió lehetőségét.

Nemrég több, elsősorban európai ország – az Egye-
sült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolor-
szág és Belgium – orvoscsoportjai jelentették, hogy a ko-
rábbi, megszokott téli-tavaszi esethalmozódást meghala-
dó számban észleltek Kawasaki-megbetegedéshez hason-
ló miokarditiszes eseteket. Hasonló inflammációs kórkép-
ről egyre több betegnél számolnak be az USA gyermek-
orvosai is, míg a kínai közlemények nem említenek ilyen 
megbetegedést gyermekekben. Bár az eddig ismeretlen 
hátterű Kawasaki-betegség kialakulásában mind bakte-
riális, mind virális kórokozók szerepe felmerült, a kórkép 
SARS-CoV-2 vírussal való kapcsolata egyelőre tisztázatlan.  
A COVID-19 során a citokinvihar felnőtteknél jellemzően a 
betegség második hete környékén jelenik meg, gyerme-
kek esetében ez a szélsőséges méreteket öltő gyulladásos 
válasz csak később, a betegség harmadik-negyedik heté-
ben alakul ki.[14] A gyermekek egy részénél a PCR-, mások-
nál az immunológiai tesztek jelezték a kapcsolatot a zajló 
pandémiával. Emiatt a szerzők inkább posztinfekciózus kór-
képként, mint a COVID-19 közvetlen hatásaként azonosítják 
a betegséget. Az eddigi tapasztalatok a komoly intenzív osz-
tályos ellátás (keringés- és légzéstámogatás) igénye ellené-
re kedvező prognózist és gyors felépülést mutattak. A kór-
képek közötti kapcsolat felállításához további vizsgálatok 
szükségesek.

Észak-amerikai gyermekintenzíves tapasztalataikat foglal-
ták össze a szerzők a JAMA Pediatrics május eleji számá-
ban.[15] A keresztmetszeti vizsgálatban a járvány időszaká-
nak egy hónapja alatt a vizsgálatban részt vevő gyermekkór-
házak egyharmadából jelentettek COVID-19-beteg gyerme-
ket. Végül 48, PCR-rel igazolt SARS-CoV-2-fertőzött, intenzív 
terápiás osztályon ápolt gyermek anamnesztikus adatainak 
összegzése alapján az derült ki, hogy 83%-uknak volt vala-
milyen, a felnőttekétől eltérő arányban reprezentálódó alap-

betegsége. A felvételkor az átlagban 13 éves korú gyerme-
kek 73%-ának volt légúti tünete, 44%-uk noninvazív, 38%-uk 
invazív légzéstámogatásra is szorult. Csupán 1 gyermek-
nek voltak a gyomor-bél traktusra korlátozódó tünetei, illet-
ve  egy,  a  vizsgálat  kezdetekor  már más okból  bentfekvő  
gyermek  került  be  a  vizsgálatba  pozitív  PCR eredménye  
miatt. Klinikai osztályozás tekintetében a felvett gyermekek 
69%-a minősült súlyos vagy kritikus állapotúnak. Kezelés-
kor a gyermekek a felnőtt betegekhez hasonló antivirális te-
rápiát kapták: hidroxiklorokin+/–azitromicin, remdesivir és 
tocilizumab; 7%-uknál egyszerre három ágens is szerepelt 
a kezelési tervben. A vizsgálat lezárásáig 2 gyermeket ve-
szítettek el. Ez összevetendő a CDC április végi adataival, 
melyek szerint a 14 év alatti korosztályban eddig 8 halál-
eset fordult elő, szemben a szezonális influenza okozta 169 
esettel, melyből csak erre az évre már 81 jutott. Mindeköz-
ben a felnőtt populációban az intenzív osztályos halálozás 
50-60%-os. A 48 gyermekből végül 31-et (65%) adtak gyógy-
ultan haza, a többiek továbbra is kezelést igényelnek súlyos, 
kritikus (19% – közülük 1 gyermek jelenleg is ECMO kezelést 
kap), illetve enyhébb lefolyású kórállapotuk (13%) miatt. A 
kórképek közötti kapcsolat felállításához további vizsgála-
tok szükségesek..

A fenti publikációk adatait, felismeréseit összegezve meg-
állapítható, hogy:

• bár az első megfigyelések biztató adatokat szolgáltat-
tak, továbbra is kérdéses, hogy vajon a SARS-CoV-2-
fertőzött várandósok placentán keresztül képesek-e 
megfertőzni magzatjaikat;

• a gyermekek kitüntetett szerepe a járvány kifejezett 
terjedésében továbbra sincs kellőképpen tisztázva 
sem tünetmentes hordozóként, sem pedig aspecifikus 
tüneteket mutató betegként;

• a kórkép megjelenésében a felnőttkorhoz képest ész-
lelt eltérések több, fent részletezett tényezővel magya-
rázhatók;

• az bizonyos, hogy a statisztikák rendre alábecsülik a 
tényleges incidenciát;

• az egyre bővülő irodalmi adatok alapján a felnőtteké-
től markánsan eltérő prezentációs tünetek, lefolyás és 
prognózis az ellátás minden szintjén a felnőttekétől el-
térő gondolkodást és következményes ellátásszerve-
zést kíván – már az újszülött megszületésétől kezdve; 

• a közösségi média valódi tudományos tartalmakra ér-
zékeny részén – a Twitteren és a LinkedInen is – ra-
kétagyorsasággal futottak tova a gyermeksürgősségis, 
kardiológus és intenzíves kollégák Kawasaki-beteg-
séghez vagy makrofág aktivációs szindrómához ha-
sonló képpel jelentkező esetekről szóló figyelem-
felhívó posztjai, melyek az úgynevezett lock-down, 
azaz a lezárás ellenére is a másképp nem magyaráz-
ható, elhúzódó lázas gyermekkori megbetegedések 
haladéktalan laboratóriumi és kardiológiai diagnosz-
tikáját is egyértelműen javasolják;
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• európai és észak-amerikai tapasztalatok a korábbi 
szegényes kínai adatok után a komorbiditás mint a 
COVID-19 lefolyásának kiemelkedő fontosságú fakto-
rára hívják fel a figyelmet. A szerzett krónikus beteg-
ségek közül az obezitás a felnőttadatokhoz hasonló-
an jelentős rizikófaktor a kórházi felvételt igénylők 
betegcsoportjánál. Koreloszlás tekintetében azon-
ban a kínai adatokkal szemben nem a csecsemőknél 
észlelték a legtöbb súlyos megjelenést. 

1. táblázat
sArs-CoV-2 fertőzött gyermekek klinikai jellemzői 

(részlet) [10]

köhögés 48,5%

lobos garatkép 46,2%

láz 41,5%

láz átlagos időtartama 3 (1–16) nap

legmagasabb testhőmérséklet a kórházi 
bentfekvés alatt

‹ 37,5 °C 58,5%

37,5 – 38,0 °C 9,4%

38,1 – 39,0 °C 22,8%

› 39,0 °C 9,4%

hasmenés 8,8%

fáradékonyság 7,6%

orrfolyás 7,6%

hányás 6,4%   

orrdugulás 5,3%

szapora légzés a felvételkor 28,7%

szapora szívműködés a felvételkor 42,1%
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Kevesebb vizsgálat -  
több kommunikáció 

PRAxISMENEDZSMENT  I  DR. PáTRI LáSZLó ROVATA

A COVID-pandémia rengeteg mindent megváltoztatott, és 
alkalmasint még több mindent meg fog változtatni a világ-
ban és a mi saját életünkben is. Most csak a munkánkban, 
sőt annak csupán egy szeletében, a kommunikációban tör-
tént-történő változásokról igyekeztem összeszedni néhány 
gondolatot, de mint látható lesz, ez a szerteágazó kérdés 
sokszor nem áll meg a szakma határainál.

telemedicina
Elsőként azt említeném, ami a betegség terjedésével ren-
deletben megfogalmazott elvárássá vált: hogy a betegek-
kel való konzultációt a lehetőségek határáig elektronikus 
csatornákra helyezzük át. Ezeket a csatornákat sok kollé-
gánk már eddig is használta többé-kevésbé, mások csak 
kacérkodtak velük, megint másoknak akár ijesztő újdon-
ság volt, lett ez a lépés. De még azoknak is, akiknek ez nem 
volt teljesen új, több dologban változtatniuk kellett: tágíta-
ni a csatornák vagy az így megbeszélhető témák körét, a 
korábbinál több beteggel létesíteni ilyen módon kapcsola-
tot, vagy akár csak intenzívebben adminisztrálni ezeket a 
beszélgetéseket – hiszen most már hivatalos ellátásnak 
számítanak.

Akik eddig nem használták, sokszor azzal érveltek, hogy 
a klasszikus módon történő anamnézisfelvételre, illetve 
a betegvizsgálat lépéseire vannak kialakult, leírt szabá-
lyok, algoritmusok – amelyeket a helyzethez, a körülmé-
nyekhez alkalmazkodva persze alkalomról alkalomra át-
írunk kicsit –, ennek a távkonzultációnak viszont nincse-
nek még bárki által elérhető kérdezési protokolljai, dön-
tési mechanizmusai. Ráadásul az orvos számára az in-
formációk nem közvetlen tapasztalatból származnak, ha-
nem a szülő által megtapasztalt és szavakkal leírt jelen-
ségekből. Mindez igaz. Azt is látnunk kell azonban, hogy 
az anamnézisfelvétel esetében eddig is a szülő szavára tá-
maszkodtunk. Most annyi változott, hogy a klasszikusan 
a fizikális vizsgálathoz tartozó bizonyos lépések helyett is 
megjelennek az áttételes információk. Ez sokunk számá-
ra nagy bizonytalanságot okoz, amely azért csökkenthető. 
A kérdezési protokollok esetében is jó alapot nyújt az ed-
dig használt tudásunk, és csak bizonyos pontokon igényel 
változtatást.

Nagyobb biztonságban
Az áttételes információk szülte bizonytalanságunkat két 
úton tudjuk csökkenteni. Az egyik egy közvetlen kommuni-
kációs technika, amellyel pontosabb információkat szerez-
hetünk: meg kell hallgatnunk a szülőt, sokkal inkább, mint 
korábban, azután pedig jó kérdéseket kell feltennünk, ame-
lyek egy, a szavakkal nehezebben bánó laikus számára is 
érthetők és megválaszolhatók. A másik módszer a szülői 
kompetencia fejlesztése, így a mi közvetlen, orvosi kont-
rollunk gyengébbé válik, több feladatot, ezzel több lehető-
séget, de felelősséget is átadunk a szülők kezébe. Hogy 
ezt nyugodtabban tehessük, képeznünk kell őket, de job-
ban meg is kell bíznunk bennük.

hogyan pótolhatja – legalább részben – az anamnézis a 
fizikális vizsgálatot?
Ebben leginkább talán az segít, ha mindazt, amit egy fi-
zikális vizsgálat során speciális eszköz (fonendoszkóp, 
otoszkóp stb.) használata nélkül ki tudunk deríteni, meg-
próbáljuk először a magunk számára is minél pontosab-
ban szavakba önteni úgy, hogy lehetőleg köznyelvi meg-
fogalmazásokat, hasonlatokat használunk. Így aztán köny-
nyebb dolgunk lesz a szülőkkel való kommunikáció során.

Van olyan szülő, aki maga is pontosabban meg tudja hatá-
rozni, mit ért egy-egy kifejezés alatt. Ilyenkor elég – ugyan-
akkor nagyon fontos, a korábbinál is fontosabb – a figyel-
mes meghallgatás, amikor nem vágunk a szülő szavába 
még értelmező kérdéssel sem. Ha viszont a szülő nem leír 
egy jelenséget, hanem véleményét mondja róla, lényeges, 
hogy kiderítsük, mire alapozza ezt. Hiszen lehet, hogy va-
lóban látott már a gyerek bőrén korábban petechiát (min-
dig szokott lenni az arcán, ha hány), és ha a mostani jelen-
séget is ilyennek látja, akkor jó eséllyel igaza van. Máskor 
viszont sokkal inkább kivetít valamit a gyerekre – ilyen a 
tíz hónapos csecsemőnél a „fáj a torka” megfogalmazás –, 
ez esetben vissza kell kanyarodni arra, hogy próbálja meg 
pontosabban körülírni azt, amit közvetlenül tapasztalt. Le-
het olyan helyzet is, hogy fel kell kínálni a szülőnek többfé-
le ötletet, megfogalmazást, hogy segítségükkel pontosab-
ban le tudja írni, amit észlelt – persze fontos, hogy valódi 
választási lehetőséget biztosítsunk, ne próbáljuk befolyá-
solni egyik irányba sem. 
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Hogy erre az utóbbira aktuális példát hozzak: a szülő azzal 
telefonál, hogy a gyerek „fullad”. Néhány év gyermek-alap-
ellátói rutin után pontosan tudjuk, hogy ez a kifejezés több-
féle eltérést fedhet. (A lista célja, hogy egyfajta gondolko-
dásmódot mutasson meg.)

1. Nem kap levegőt az orrán (nátha, allergia);
2. Időnként hangosan, de lényegében akadálytalanul 

veszi a levegőt (felső légúti váladék);
3. Nyugalomban időnként nagyokat sóhajt, és ilyenkor 

kérdésre azt jelzi, hogy mintha nem kapna elég leve-
gőt (pszichés eredetű panasz);

4. Időnként rohamszerűen köhög, és a köhögéstől ök-
lendezik vagy akár hány is (lecsorgó orrváladék);

5. Időnként rohamszerűen köhög, és ilyenkor két köhö-
gés között levegő után kapkod (?);

6. Szaporán veszi a levegőt (?);
7. Valódi kilégzési nehezítettsége van – megnyúlt a ki-

légzése, hasával présel és rövid, kapkodó a belégzé-
se (!);

8. Valódi belégzési nehezítettsége van, stridorral vagy 
anélkül (!);

9. Mozgás, beszéd, evés közben könnyen kifullad, elfá-
rad (!).

Már ennyiből is látható, hogy vannak olyan eltérések, ame-
lyek nem igényelnek különösebb akut orvosi beavatkozást, 
akár nem is szervi eredetűek – bár természetesen mivel a 
gyermeknek és a szülőnek problémát, aggodalmat okoz-
nak, foglalkozni kell velük. Van olyan (ezeknél a pontoknál 
szerepel kérdőjel), amelyeknél a körülmények ismerete – a 
gyermek kora, a panasz intenzitása és tartóssága, egyéb 
társuló tünetek stb. – segít annak eldöntésében, hogy mi-
lyen eredetűnek tartjuk a panaszt. És van olyan (a felkiáltó-
jellel végződő pontok), ahol egyértelműbb a helyzet, felté-
telezhető a komolyabb légúti betegség, ilyenkor további lé-
pésekre van szükség.

Ezek a kérdések persze a klasszikus esetben az 
anamnézisfelvétel során éppígy előkerülnek, és akkor is 
szükség lehet a fentiek körüljárására. Ott azonban segít, 
hogy jelen van a gyerek, látom, hogy most tapasztalható-e 
az a jelenség, amelyet a szülő jelzett, illetve meg tudom 
ítélni az általános állapotát, ami azért perdöntő kérdés. En-
nek a támogatásnak egy része most is megszerezhető, ha 
a szülő valamilyen képi információt (fotót, videót) tud kül-
deni a gyermekről, még akkor is, ha a fotó csak egy pillana-
tot, a videó pedig maximum pár percet mutat meg, és azt 
is csak korlátozottan. De tudjuk, hogy sem a kollégák, sem 
a betegek körülményei nem azonosak és nem is feltétlenül 
állandók: nem mindig van lehetőség ilyesféle megerősítés-
re, és akkor maradnak a szavak.

Mitől lesz hihető?
A távkonzultációval gyakran adódik még egy nehézség.  
A klasszikus ellátási út során lehet, hogy orvosként már va-

lóban az anamnézisből tudok diagnózist felállítani, de ha 
már ott van a gyerek, megvizsgálom, és utána fogalmazom 
meg a véleményemet. A szülő azt, hogy a vizsgálat egyál-
talán tett-e valamit hozzá a diagnózisalkotáshoz, nem tud-
ja, de azt feltételezi, hogy igen. Annál is inkább, mert ez az 
a momentum, amihez ő egyáltalán nem ért – a panaszok-
ról beszélgetni ő is tud –, tehát biztosan nagyon fontos. 
Ha ez a lépés most kimarad, akkor a szokásosnál nagyobb 
súlya van annak, hogy a gondolkodásom, ítéletalkotásom 
lépéseit megismertessem a szülővel. Ezzel tudom hihető-
vé tenni számára a végeredményt, hogy ne az legyen a be-
nyomása, hogy az orvos a hasára ütve mondott valamit. 
Így persze kicsit lerántjuk a leplet a szakmánk varázsla-
tosságáról, de hosszú távon épp emiatt igen hasznos mód-
szer – fejleszti a szülői kompetenciát, amelyről a követke-
zőkben lesz szó.

szülői kompetenciafejlesztés
E folyamat során bizonyos kompetenciák a mi kezünk-
ből a szülőkébe kerülnek át. Ahhoz, hogy ez biztonsággal 
végbemenjen, két dolog kell: információk átadása, vagyis 
szülőedukáció, valamint az, hogy mi hajlandók és képesek 
legyünk átadni, ők pedig átvenni ezeket a kompetenciákat.

A szülőedukáció során alapvető, hogy tételesen elmond-
juk a tudnivalókat: mire kell figyelni, mi számít élettaninak 
és mi nem, stb. Fontos lépés a kérdéseinknek és az ő vála-
szainak, adott esetben a küldött fotónak, videónak a szülő-
vel való, a szokásosnál részletesebb értelmezése, elemzé-
se. Lényeges, hogy amennyire lehet, megmutassuk a gon-
dolkodásunkat, a folyamatot, ahogyan eredményre jutunk, 
mert ez – azontúl, hogy érthetőbbé teszi a döntést – egy 
következő helyzetre mintát adhat a szülőnek. Az sem baj, 
ha esetleg a bizonytalanságunk kiderül ennek folyamán – 
tapasztalatom szerint ez legtöbbször nem gyengíti, inkább 
erősíti a bizalmat.

A kontroll átadása nem egyformán könnyű vagy nehéz 
számunkra: van, aki korábban is hajlott rá, van, aki inkább 
akkor érzi magát biztonságban, ha szorosabban tartja a 
gyeplőt. Éppígy különböznek a szülők is: van, aki bátrab-
ban dönt a gyermekével kapcsolatos kérdésekben, van, aki 
bizonytalanabb, van, aki örömmel átveszi ezt a feladatot 
és jogkört, van, akit kicsit jobban rá kell beszélni. A jó szü-
lői megfigyelések megerősítése nagyon fontos lépés ré-
szünkről az edukáció mellett a felelősségvállalás támoga-
tásában is.

Nem csak a kényszer szülte
Mindez persze pluszidőt, -energiát, -figyelmet kíván tőlünk, 
de véleményem szerint a járványhelyzettől függetlenül is 
ez az irány a jövő: a saját egészségében, illetve gyógyulá-
sában érdekelt, bevonódott, részt vevő páciens. A mosta-
ni szituáció tehát inkább csak taszított egyet rajtunk és 
az ellátórendszeren, és ami most kényszerből alakul ugyan 
ki, de amúgy is hasznos, azt mindenképpen érdemes lesz 
megőrizni.
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Kommunikáció kritikus időkben
Amiről eddig volt szó, az alapvetően nem más, mint a nor-
mál működés, csak a kommunikációs csatornák és a vizs-
gálati lehetőségek változása hozza magával a különbsé-
geket. Ami más, az a kríziskommunikáció – bár persze ez 
szintén benne van az átlagos idők orvos-beteg kommuni-
kációjában, de kisebb hangsúllyal, és ha figyelmen kívül 
hagyjuk, az kisebb bajt okoz, mint most.

A jelenlegi járványhelyzet jelentős feszültséget, szoron-
gást vált ki mindenkiben, ami sokszor – érthető módon – 
betegségekhez, tünetekhez kapcsolódva, és ennek megfe-
lelően az orvos-beteg kapcsolatban robban ki. A szoron-
gás ilyenkor olyan mértékű lehet, annyira uralhatja a se-
gítséget kérő gondolkodását, érzésvilágát, hogy inadekvát 
kommunikációt, viselkedést, heves, kitörő reakciókat ered-
ményez. Ha ilyen helyzetben ezt a nagyon heves, akut szo-
rongást nem próbáljuk kezelni akár egy rövid beszélgetés-
ben is, akkor mondhatunk vagy kérdezhetünk bármit, nem 
fog célba érni, illetve nem fogunk használható választ kap-
ni, szinte elbeszélünk egymás mellett.

A szorongáscsökkentés technikája
A szorongást kommunikációs úton azzal tudjuk leginkább 
oldani, ha kifejezzük, hogy értjük és megértjük a másik ér-
zéseit, és jelezzük, hogy ebben a helyzetben ezek az ér-
zések természetesek, normálisak és nem szégyellnivalók. 
Fontos tehát szavakban megfogalmazva visszatükröz-
ni a másik fél általunk felismert érzéseit („Úgy látom/hal-
lom, hogy ideges, feszült ettől…”); kinyilvánítani, hogy meg-
értjük, hogy így érez („Megértem, hogy így érez, és együtt 
érzek önnel, tudom, hogy ez most nehéz…”); és tisztázni, 
hogy az érzései az adott helyzetben természetesek, he-
lyénvalók („Most nagyon sokan tapasztalnak meg hason-
ló érzéseket…”). 

Lehet, hogy van, aki úgy érzi, ezek nem az ő mondatai, az ő 
szájából nem hangzanának természetesen. Lehet, hogy ki-
csit bugyutának, erőltetettnek, sablonosnak vagy akár tel-
jesen semmitmondónak találja őket. Lehet, hogy olyan is 
van, aki úgy gondolja, ha neki ezt mondanák, ő ugyan nem 
érezné jobban magát. Megvallom, sokáig én is így voltam 
ezzel, de aztán kipróbáltam – és működik. Furcsa módon 
ebből a szempontból mi, emberek nagyon egyformák va-
gyunk. Ha valaki nagyon bizonytalan, akár érdemes lehet 
először nem éles helyzetben kipróbálni, hanem valamelyik 
családtaggal, baráttal, kollégával, és nem túl feszült szi-
tuációban. Miután itt megtapasztaltuk, hogy ezek tényleg 
hasznos és jó mondatok, akkor könnyebb lesz máskor is 
elővenni őket.

együttérzés a helyzet összes szereplőjével
Sajnos a helyzet feszültsége minket sem kímél, sőt bizo-
nyos szempontból sokszor még jobban érint, mint a bete-
geinket. Ettől – bármennyire nem szeretünk erre még gon-
dolni sem – a mi viselkedésünk, reakciónk, kommunikáci-

ónk sem feltétlenül szokványos lesz, és nem csak a racio-
nalitás vezérli. Itt két dolog segíthet. Az egyik, hogy van-
nak módszereink, mint például a fentebbi mondatok, ame-
lyeket használni tudunk. Félreértés ne essék, az az igazi, 
ha valóban megérezzük, megértjük és elfogadjuk a másik 
fél érzéseit. Ha őszintén így viszonyulunk hozzá, a monda-
taink jóval hitelesebbek, nagyobb súlyúak lesznek. De le-
het olyan pillanat, mikor a saját érzéseink annyira elborí-
tanak, hogy nem nagyon marad hely a másénak. Ilyenkor 
a pillanatnyi megoldásban sokat segítenek a megtanult 
technikák. A hosszabb távú teendő pedig az, hogy szem-
benézzek a saját érzéseimmel: felismerjem és megnevez-
zem őket, ne fordítsak hátat nekik, ne bagatellizáljam, és 
ne nyomjam el őket, fogadjam el, hogy ez is én vagyok, és 
hogy  ebben a helyzetben ez normális és természetes reak-
ció. Vagyis az empátiát, amelyet másokkal szemben próbá-
lok gyakorolni, terjesszem ki saját magamra is.

Van, akinek ez ösztönösen könnyebben megy, mert job-
ban rálát a saját működésére, van, akinek nehezebben, sőt 
olyan is lehet, akitől annyira távol áll ez az egész kérdés-
kör, hogy még ezt a cikket olvasva is tiltakozik a felvetés 
ellen. Van, aki már foglalkozott ezzel a kérdéssel, szert tett 
valamiféle szakmai rutinra e téren, van, aki most szembe-
sül vele először, és van, aki most sem szeretne szembesül-
ni vele. És ezzel pont ugyanígy vannak a szülők is. Ők ma-
gánemberként – nekünk viszont ez a szakmai működésünk 
része, ha jól akarjuk tenni a dolgunkat. Akkor is az, ha nem 
tanultuk, akkor is, ha nem is beszéltek nekünk erről soha, 
akkor is, ha idegenkedünk tőle.

Kommunikáció a szakmán belül
Van még egy kommunikációs vetülete a járványhelyzet-
nek, amely erősen befolyásolja a mindennapjainkat, és ez 
független a közvetlen orvos-beteg kapcsolattól: a kollégák 
közti kommunikáció. Az, hogy átrendeződött az ellátási 
struktúra; az, hogy a miniszter javasolta a 65 év feletti, il-
letve a krónikus betegséggel élő orvoskollégák és szakdol-
gozók kivonását a közvetlen betegellátásból, majd részben 
visszavonta javaslatát; az, hogy mindannyiunknak más-
képp kell dolgoznunk, mint eddig, mint ahogy megszoktuk, 
és ahogyan már olyan jól ment – vagyis az, hogy alaposan 
és folyamatosan ki kell-kellett lépnünk a szakmai komfort-
zónánkból, külön terhet ró a kollégák közti kommunikáci-
ós helyzetekre is.

A sokféleség hatása
Ebben a helyzetben is az érzelmi bevonódás az, ami első-
sorban hat, nem az észérvek, és ez bizony nagyon sokféle 
lehet. Van, akinek javasolták, hogy ne találkozzon beteggel, 
és ettől fölöslegesnek érzi magát. Van, akire az átszerve-
zés a korábbinál lényegesen nagyobb munkaterhet ró, és 
ettől feszültebbé vált. Van, aki családi helyzete, az együtt 
élő családtagok miatt fokozott kockázatúnak érzi magát, 
de koránál vagy egészségi állapotánál fogva közvetlenül 
nem vonatkozik rá a miniszteri javaslat. Van, aki szívesen 
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beleáll abba, hogy a területén átszervezze a munkát, és 
ha megteszi, sok órát és szellemi kapacitást fektetve bele, 
rosszul érinti, ha mások nem fogadják el a javaslatait. Van, 
akinek rosszulesik, ha azt érzi, a kollégái rendelkezni akar-
nak az ő munkaideje, munkarendje felett. Van, aki egysze-
rűen könnyebben változtat a megszokott dolgokon, van, 
akinek ez nagyobb megterhelést jelent. Ahányan vagyunk, 
annyifélék, és ebben a sokféleségben valójában abszolút 
módon egyik sem rosszabb verzió a másiknál, csak ebben 
a helyzetben az egyik könnyebbséget jelenthet, a másik 
nehezítést. Máskor meg pont fordítva van. Eddig ez a sok-
színűség számos helyen kisebb gondot jelentett, hiszen 
lényegében önállóan, egymástól függetlenül dolgoztunk, 
mindenki megszabhatta a maga működésének a kereteit. 

Ráadásul abban sem vagyunk egyformák, hogy a beteg-
séggel való fenyegetettség kiből milyenfajta érzelmi reak-
ciót vált ki. Ez a reakció egyébként nem az egészségi álla-
pottól függ alapvetően, és nem is nagyon tudjuk befolyá-
solni, legalábbis rövid távon nem. Tudunk úgy tenni, mint-
ha, de a dolog ott motoszkál a mélyben, és alapvetően át-
színezi a reakcióinkat. A legtöbb helyen így a korábbinál 
több az összeütközés.

hogyan tehetjük könnyebbé?
Ezeknek a konfliktusoknak a kezelésében, a velük való 
konstruktív együttélésben is alapvetően az egymás iránti 

empátia segít, ami itt nem munkaköri kötelesség, csak jól 
felfogott érdek. Az egymás iránti empátia első lépése pe-
dig itt is a saját érzéseink felismerése és elfogadása – vagy- 
is az empátia saját magunkkal. Az együttérzés kifejezésé-
vel párhuzamosan az is fontos, hogy saját érzéseinket meg 
is fogalmazzuk a másik félnek – részben, hogy magunk 
számára csökkentsük az általa kiváltott feszültséget, rész-
ben pedig, hogy neki könnyebb dolga legyen a megértésük-
kel. Nem állíthatom, hogy ez olyan könnyű feladat lenne, 
de fontos, hogy megpróbáljuk.

Pozitív hozadék
Ezen a szálon, tehát a szakmán belüli kommunikáció terü-
letén is láthatjuk persze a helyzetnek a pozitív hozadéka-
it a nehézségek mellett. A konfliktusokon kívül az együtt-
működés, az információk megosztása, a sorstársi közös-
ség kikovácsolódása, a bajtársiasság érzése is megjelenik, 
ami a mi nagyon önállóan, de ennek megfelelően nagyon 
magányosan működő szakmánkban fontos, eddig kevés-
sé megélt és sokszor hiányolt élmény volt. Személyes ta-
pasztalatom szerint ez részben a házi gyermekorvosok kö-
rén belül, de a saját területemen interdiszciplinárisan, a há-
ziorvosok egy részével is alakulóban van, aminek, úgy gon-
dolom, hosszú távon számos pozitív hatása lehet mindany-
nyiunk munkájában. Érdemes kihasználni a lehetőséget!

Kedves Kolléganő/ Kolléga Úr!

Bízunk benne, hogy elégedett a HGYE vezetőségének munkájával, szolgáltatásaival, rendezvényeivel, és 
továbbra is számíthatunk éves tagdíja befizetésére, amelynek összege 10 000 Ft. Ezen forrás az egyesület 
folyamatos és zökkenőmentes működéséhez nagymértékben hozzájárul. A több mint két évtizede 
következetesen a hazai gyermekorvosi alapellátás szakmai céljaiért, a területen dolgozó gyermekorvosok 
érdekeinek érvényesítéséért végzett tevékenységünket a jövőben is szeretnénk folytatni.

A HGYE számlaszáma:  

11713005-20419448 
(a közlemény rovatban tüntesse fel nevét), a számlát ezt követően küldjük a megjelölt (cég)névre.

Tisztelettel:  Dr. Póta György elnök

Tájékoztatjuk, hogy a praxisukat ténylegesen feladó, nyugdíjba vonuló kollégákat – kérésük esetén – fizetési  
kötelezettség nélkül is megilletik a HGYE-tagnak járó kedvezmények.
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HáZuNK TáJA  I  DR. KOVácS áKOS ROVATA

A világ az évszázad legsúlyosabb járványügyi kihívásával 
küzd, Európa tűzvonalban áll. Miközben szolidárisak vagyunk 
a rendkívüli helyzet frontvonalában megfeszített erővel dolgo-
zó munkatársainkkal, mély részvéttel fordulunk az áldozatok 
családjai felé, és megrendülten állunk a COVID-19-világjárvány 
elleni küzdelemben – sokszor a megfelelő védőeszközök hiá-
nya miatt – életüket áldozó barátaink emléke előtt.

Az orvosi tevékenység napi gyakorlata szinte egyik pillanat-
ról a másikra döbbenetes változáson esett át, leginkább ta-
lán épp az alapellátás területén. A bölcsődék, óvodák, isko-
lák bezárása, a szülők felelős magatartása következtében 
drámai módon csökkent az orvos-beteg találkozások szá-
ma, reflektorfénybe került a telemedicina, fokozódott a digi-
tális kommunikáció, a videókonzultációk jelentősége. A te-
lefonos rizikóbesorolás, a korábban szokatlan diagnosztikai 
eljárások alkalmazása és emellett a korábbi preventív gya-
korlatunk veszélyeket hordozó háttérbe szorulása, továbbá 
az a helyzet, amikor gyermekorvosok, védőnők, assziszten-
sek felnőttek sürgősségi ellátására kényszerülnek, mindany-
nyiunk számára feszültséget okoz.

Kedves Barátaink, Kollégáink! 

Az emberiség és az orvostudomány megküzdött már ennél 
szörnyűbb ellenfelekkel is. Vállt vállhoz vetve, egyesült erő-
vel szálljunk szembe most is a világjárvánnyal! Ennek érde-
kében fogadják meg alábbi kéréseinket:

1. Betegeinknek és családunknak szüksége van ránk. Ügyel-
jünk saját biztonságunkra. 

2. Követeljük meg az infekciókontrollhoz szükséges védőfel-
szerelések biztosítását.

3. Használjunk ki minden eszközt betegeink és szüleik 
edukálására, képezzük őket a személyi higiéné fontosságá-
ra, a szűk családon kívüli találkozások elkerülésére, a védő-
eszközök használatára.

4. Csökkentsük a lehetséges mértékig az orvos-beteg találko-
zások számát, használjuk ki a digitalizáció, a telemedicina 
eszközrendszerét. 

5. Fokozott odafigyeléssel és empátiával kezeljük az aggódó 
szülők kérdéseit. 

6. Higgadt válaszokkal nyugtassuk a szülőket, ha rendelői 
vagy kórházi vizsgálatot látunk szükségesnek, fogadjuk 
őket előre egyeztetett időpontban. 

7. Legyünk munkaidőn túl is elérhetők mobiltelefon, közössé-
gi média útján.

8. Légzészavar esetén tájékoztassuk előre a fogadó intéz-
ményt a beteg várható érkezéséről.

9. Fordítsunk megkülönböztetett figyelmet a betegség miatt 
otthoni karanténba kényszerült családokra, tartsuk szem 
előtt a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás in-
terperszonális feszültségek miatt fokozódó lehetőségét.

10. Bátorítsuk a COVID-19-fertőzött szoptató édesanyákat az 
anyatejes táplálás megfelelő higiénés szabályok – maszk-
viselés, kézmosás, felületfertőtlenítés – betartása melletti 
folytatására. 

11. Amennyiben COVID-19-fertőzésre gyanús páciens jelenik 
meg a rendelőben, vizsgáljuk a beteget megfelelő védőfel-
szerelésben. Álljon rendelkezésre elegendő hely és idő, kü-
lön helyiség és megfelelő létszámú szakember az ellátáshoz.

12. COVID-19-fertőzésre gyanús betegnek ne javasoljuk porlasz-
tó használatát.

13. Szakmai tájékoztatást csak szakmailag hiteles forrásokból 
fogadjunk el (pl. nemzeti egészségügyi hatóságok, WHO, 
ECDC, BMJ, Johns Hopkins University, Bloomberg School of 
Public Health stb.).

14. Figyeljünk izolálódó kollégáinkra, osszuk meg tapasztalata-
inkat, élményeinket barátainkkal, családtagjainkkal. Foglal-
kozzunk művészetekkel, olvasással, hallgassunk zenét, és 
ha lehet, a nehézségek ellenére is sportoljunk. Őrizzük meg 
humorérzékünket, maradjunk optimisták.

15. A tudásanyag megosztásán túl osszuk meg a humánus vi-
selkedés, az altruizmus és a különleges pillanatok példáit is. 

A hősök mindenütt ott vannak. A hétköznapok hősei azok, 
akik az önmaguk és mások biztonsága érdekében adott ta-
nácsokat maradéktalanul betartják, és nem veszélyeztetik 
mások egészségét. 

2020. április 2.

Az ECPCP vezetősége nevében:
Dr. Ángel Carrasco elnök, Dr. Shimon Barak alelnök,  
Dr. Gottfried Huss, főtitkár

Az ECPCP magyarországi delegáltjai: 
Dr. Bogdányi Katalin, Dr. Kovács Ákos, Dr. Losonczi László

A magyar fordítást készítette: Dr. Losonczi László, Dr. Kádár Ferenc
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üzenete a házi gyermekorvosokhoz


