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Köszöntő

Dr. Éger István

800 és 60 000
Vétkesek közt cinkos, aki néma

Figyelmesen hallgatom az OEP főigazgatójának 
tartalmas prezentációját intézménye tevékeny-
ségéről. Rendezett összefoglaló, komoly gon-
dolatok, rengeteg adat. Az utolsó diák láttán 
megdöbbenek. Tisztában vagyok vele, hogy 
Magyarországon egyes, mondhatni számos diag-
nosztikus eljárás, gyógyító tevékenykedés csak 
várólisták útján, hosszabb-rövidebb idő után 
érhető el a rászorulóknak. Tudom azt is, hogy 
mindez egy-két rendkívül ritka és különleges be-
avatkozást kivéve 2006 előtt ismeretlen fogalom 
volt idehaza. Molnár Lajos bevezette, a szüksé-
gességének indokaként felhozott anyagi szű-
kösséget a neoliberális egészség- és gazdaság-
politika sikeresen előállította, az akkori ellenzék 
pedig, amely – hozzáteszem teljes joggal – han-
gosan tiltakozott ellene, kormányra kerülését 
követően – nyilván nem utolsó sorban a súlyos 
gazdasági örökség terhe alatt nyögve – képtelen 
volt, és képtelen a mai napig megszüntetni azt. 

Kíváncsian kerestem fel az Onko-
lógiai Intézet honlapján fellelhető 
várólistát is, kételkedve a korszerű 
diagnosztikai és terápiás eljárások-
hoz való hozzáférhetőség késedel-
méről szóló híresztelésekben, ám 
kénytelen voltam szembesülni a kö-
nyörtelen valósággal. Képalkotásra 
nem ritkán több hónapot, de egyes 
daganatok sebészeti eltávolítására 
is néha hosszú heteket kell várni. A 
korszerű molekuláris diagnosztika 
és a célzott daganatterápiás szerek 
időbeni elérhetősége pedig nem 
tudható. Pedig jól tudjuk, sőt már az 
elemi iskolában is azt tanítjuk, hogy 
az időben felismert és kezelt rák jó 
eséllyel gyógyítható! Ki hisz ennek, 
ha szerencsétlen sorsa folytán érin-
tetté válva újabb és újabb falakba 
ütközik? 

Aki úgy gondolja, hogy minden-
nek csak a betegek látják kárát, 
nos, az téved. Visszatérően hangos 
a média az egészségügy területén 
tapasztalható, és egyre mélyülő 
humánerő-krízis, leánykori nevén a 
súlyosbodó munkaerőhiány miatt. 
S amikor ennek okait keressük, 
nyilván mindenki először és nem 
alaptalanul a gyatra fizetésekre 
mutogat. Pedig a várólisták léte és 
mértéke e téren is súlyosan rombol. 
Aki még itthon van és áll a vártán, 
az maga is várakozni kényszerül, 
hisz hiába a felkészültség, a fizi-
kai kapacitás, ha a finanszírozás 
hiánya gúzsba köti a tenni akarót. 
Holott e tenni akarás nem pusztán 
a beteg számára lenne hasznos, 
hanem tréningben tartaná, egyre 
nagyobb szakorvosi gyakorlat meg-
szerzéséhez segítené a kollégákat. 
(Nem csak a vadászpilótának baj, 
ha kerozin híján évente a mini-
málisnál is kevesebbet vezetheti a 

méregdrága szuperszonikus csodát, 
kellő gyakorlottsága híján épp ez 
által veszélyeztetve a drága tech-
nikát.) És a szükséges beavatkozás-
szám gyakorlatszerző, tréningben 
tartó jelentőségén túl legalább 
ilyen fontos az utánpótlás tanítása. 
Senki sem születik szikével a kezé-
ben. A megfelelő műtétszám tehát 
a fiatalok tanulásához-tanításához 
is nélkülözhetetlen, elégtelensége 
pedig csak egy újabb tényező a ki-
vándorlási szándék növeléséhez. 

S hogy mindez mit keres itt és 
most? Orvosok vagyunk, hivatá-
sunk van, betegeink üdvére esküd-
tünk. Ekképpen – az elborzasztó 
számok láttán – nem maradhatunk 
szótlanok. Az ügy horderejénél 
fogva politikai megoldásért kiált. 
A helyzet kellő gyorsaságú meg-
oldásához szükséges költségvetési 
pluszforrások megteremtésére az 
utóbbi hónapok egymást követő, 
hazánk gazdasági helyzetének 
stabilizálódásáról szóló jó hírek 
bizakodásra okot adó jó alapot 
teremthetnek. Csak a döntéshozó-
kat kell meggyőzni arról, hogy a cél 
fontos és nemes, a ráfordítás nem 
kidobott, hanem sokszorosan meg-
térülő, a dolog pedig sürgető. Hi-
vatásból fakadó kötelezettségünk 
okán szólítottunk és szólítunk meg 
minden kollégát és minden szer-
vezetet összefogásra, akár együttes 
fellépésre betegeink jobbulása, kol-
légáink szakmai körülményeinek 
javítása érdekében. 

Mert legyenek bármennyire is 
elcsépeltek, a költő szavai örökér-
vényűen igazak: „Vétkesek közt 
cinkos, aki néma”. 

Dr. Éger István

Mindez akár akceptálható is vol-
na, ha legalább a határozott szándék 
szintjén deklarálnák a várólisták 
fokozatos felszámolását, és az ehhez 
szükséges forrásbővítés fokról-fokra 
fellelhető volna az E-Alapban. Erről 
azonban sajnos szó sincsen. No de 
vissza a diákhoz! 800, azaz nyolc-
száz nap a maximális várakozási idő 
egyes térdműtétek kapcsán, de nem 
sokkal jár jobban, akinek súlyosan 
torzító gerincbetegségét kellene 
mintegy 600 nap múltán megmű-
teni, vagy aki többé-kevésbé vakon 
tapogatózva 240 napot vár arra, 
hogy szürke hályogját eltávolítsák. 
Persze mondhatják erre, mindez 
nem halálos. Ám ha valaki mini-
mális empátiával gondol ezekre a 
betegekre, akkor át kell éreznie, mit 
jelent nyomorékon, torzan éveket 
várni a remélt változásra. Fájdalmak 
közt, nem egyszer társadalmilag 
kitaszítottan, egzisztenciálisan elle-
hetetlenülve stb. 
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Béremelés, nyugdíjazás, munkaerőhiány, a bete-

gekre fordított optimális idő, nem utolsó sorban 

pedig az orvosok állapota. Mindez szóba került az 

elnökségi ülésen, ahol meglehetősen gyors tem-

pót kellett diktálni. 

Zsúfolt napirend, feszített tempó

Rendkívül színes és fontos témák 
kerültek terítékre a köztestület ápri-
lis 17-i elnökségi ülésén. Kényszer-
nyugdíjazási ügyben az országos 
helyzet egyelőre nem tűnik olyan 
drámainak, mint ahogyan első 
ránézésre látszott – mondta Éger 
István. Hozzátette ugyanakkor, 
a folyamatot nehezen érthető 
mozzanatok zavarják, ilyen a többi 
között az is, hogy eddig (vagyis az 
ülés napjáig – N. E.) több intézmény 
még egyáltalán nem kapott jelzést 
a beadott mentesítési kérelmekről, 
vagyis sok helyre még nem érkezett 
semmilyen méltányossági határo-
zat, s ahová igen, ott is csak egész-
ségügyi végzettségűeket érintően. 
Így fordulhat elő, hogy bár nem 
betegágy melletti, de nagyon fontos 
munkakört ellátó dolgozó – például 
műszaki karbantartó – eshet ki egy 
intézmény munkavállalói köréből.

Az elnök hozzáfűzte: a kény-
szernyugdíjazási képet egyfajta 
kommunikációs bizonytalanság 
is homályosabbá teszi. „Sokan 
úgy vélik, attól, hogy elutasítás 
nem érkezett, jóváhagyást még 
kaphatnak” – utalt egy jellemző 
bizonytalanságra. A kérvények és 
az engedélyek aránya egyébként 
igen nagy szórást mutatott kórhá-
zanként. Az Országos Onkológiai 
Intézet közismert esetének ellen-
példája Budapesten a daganatos 
betegek ellátására fölfejlesztett 
Uzsoki Utcai Kórház, ahol minden 
kérelmező zöld utat kapott. 

Ugyancsak mindenkit tovább 
lehet foglalkoztatni a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházban, míg szem-
közt, a budai Szent Imre Kórház-
ban senki nem kapott engedélyt. 
Szolnokon, Salgótarjánban, Tata-
bányán is minden mehet tovább, 
a fővárosi Nyírőben azonban 
valamivel szorosabbra fogták a 
gyeplőt, akárcsak Siófokon vagy 
az Országos Vérellátó Szolgálat-
nál. Éger István közlése szerint az 
onkológiai intézet további sorsát 
fokozott figyelemmel kíséri majd 
a kamara elnöksége azért is, mert 
„ahányszor azt mondom, hogy 
rákos betegek nem jutnak időben 
korszerű ellátáshoz, mindany-
nyiszor le vagyok hurrogva, és a 
TVK-ra hivatkoznak”. 

Az elnök az egyik kamarai titkár 
társaságában vett részt a további 
bérfejlesztéseket célzó konzul-
tációsorozat második fordulóján. 
Beszámolója szerint a szakmai 
szervezetek most először kaptak 
igazán számszerű, ezért véle-
ményezhető ajánlatokat. Sajnos 

ebből kiderül, és ezt a jelenlé-
vők is nehezményezték, hogy a 
műszaki-technikai kiszolgáló 
személyzetet továbbra sem tekin-
tik egészségügyi dolgozónak, s a 
bérfejlesztésben egyáltalán nem 
számolnak velük, holott igencsak 
érdekes kérdés, vajon miképpen 
végezhető el egy nagy értékű mű-
szaki hátteret igénylő beavatkozás 
például jól képzett szervizmérnök, 
pumpatechnikus stb. jelenléte 
nélkül. Az viszont nem derült 
ki, miképpen olvadt a beígért 50 
milliárdos bérfejlesztési keret alig 
30-ra. A különbség ugyanis Éger 
István számításai szerint csak-
nem hétmilliárddal nagyobb, mint 
amennyit a patikusok szolgálta-
tásfejlesztési díja, a háziorvosok 
kártyapénzének emelése és a 
többi, szintén e keretből fede-
zett intézkedés összesen igényel. 
A differenciát firtató kérdésére 
az elnök sem a helyszínen, sem 
az ígéretek ellenére mindeddig 
írásban nem kapott választ. Arra 
viszont igen, miért nem szerepel 
a kötelező iskolai tudásanyagban 
az egészségtan. A válasz szerint 
ilyen információkat nem egyetlen 
tantárgy keretében külön, hanem 
minden tudáskör oktatása során 
kell átadni. Így például történe-
lemből a járványokról, fizikából a 
testtömegről, a kalória fogalmáról 
beszélhet a tanár.

Már korábban megkezdte az 
elnökség a reklámetikai szabályo-
zással kapcsolatos munkát. A Gaz-
dasági Versenyhivatalnak küldött 
köztestületi levélre a GV azt vála-
szolta: elfogadják a téma kényes 
mivoltát, egyúttal megneveztek 
két kontaktszemélyt, aki majd 
kapcsolatot tart fenn a MOK-kal. 
Reklámügyben Éger a törvény-
hozás egészségügyi bizottságának 
elnökét is mozgósította. Azt kérte 

Éger István közlése szerint az onkológiai 
intézet további sorsát fokozott figyelem-
mel kíséri majd a kamara elnöksége azért 
is, mert „ahányszor azt mondom, hogy 
rákos betegek nem jutnak időben korsze-
rű ellátáshoz, mindannyiszor le vagyok 
hurrogva, és a TVK-ra hivatkoznak”. 
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Kovács Józseftől, a bizottságban 
tűzze napirendre a kérdést, és 
ehhez segítségképpen anyagot is 
összeállított számára. Rossz hír 
ugyanakkor, hogy az EU következő 
költségvetési ciklusában a magyar 
egészségügy a jelenlegi 400 milli-
árd helyett mindössze 90 milliárd 
forint fejlesztési forrásra számít-
hat a közösségtől. 

Az elnökségen szóba került a 
sportorvosok etikai dilemmájával 
kapcsolatos kérdés. Szende Béla, 
a MOK etikai kollégiumának ve-
zetője a kamara kódexében talált 
megoldást a fölvetett problémára. 
A kollégiumi állásfoglalást lapunk 
36. oldalán, a Szende professzorral 
és a Magyar Sportorvos Társaság 
elnökével készült interjút pedig a 
34. oldalán olvashatják. Ugyan-
csak Szende Béla jelezte, egyedül-
álló könyv kézirata készült el. A 
kiadvány fölvonultatja mindazo-
kat a magyar orvosokat, akikről 
eljárást, betegséget vagy eszközt 
nevezett el az egyetemes orvos-
tudomány. Az elnökség anyagi 
támogatást szavazott meg a könyv 
kiadásához. 

Eldőlt a Kábítószerügyi Ta-
nácsba delegálandó szakember 
személye is: a MOK-ot a szerve-
zetben dr. Podmaniczky Erzsébet, 
az Országos Onkológiai Intézet 
munkatársa képviseli majd. Az 
ülésen emellett bemutatkozott az 
orvosok állapotának felmérésére 
készült kutatási kérdőív is, és 
részletes vita folyt a köztestületi 
választási szabályok csiszolásáról, 
helyi adaptálásának lehetőségéről. 
Szakmai kollégiumi köröztetésre 
indult az a MOK által kezdemé-
nyezett anyag is, amely a beteg-
ellátásra optimálisan fordítandó 
időt jelöli, szakmánként. Mivel a 
felkérésre nem minden tagozat 
reagált, ezért a MOK saját ajánlá-
sokat tett, s ezeket indította útjára 
egy újabb kör erejéig. 

***
Az Országos Korányi Intézet 

megbízott vezetőjének további 

szolgálatát támogatta a kineve-
zés kapcsán összehívott szakmai 
grémium – számolt be a május 
8-i elnökségi ülésen Nagy Ferenc 
főtitkár. Mint mondta, a bizott-
ság egyhangúlag támogatta a 
főigazgató konstruktív pályázatát, 
amely a mellkassebészet intézeti 
megőrzését is fókuszba állította.

Hosszabb ideje rendszeres té-
mát ad az elnökségi ülésnek – így 
lapunknak is – az az Európában 
egyedülálló vizsgálat, amely a ma-
gyar orvosok állapotáról ad majd 
átfogó képet. A részletes kérdőív a 
végső formájában elkészült – kö-
zölte Nagy Ferenc –, útjára lehet 
indítani. Mivel a kitöltéshez infor-
matikai hozzáférés is kell, ezért az 
elnökség számít a területi szerve-
zetek munkájára. Föl kell ugyanis 
térképezni, kik nem rendelkeznek 
e-mail címmel, számítógéppel, s a 
helyzethez alkalmazkodva segíte-
ni őket a kérdőív kitöltésében.

A célvonalhoz, vagyis a kipró-
bálás szakaszába ért a munkaügyi 
szoftver is, amelyet most külön-
böző ügyeleti sorokkal rendelkező 
szolgálatoknál – a belgyógyászat, 
sebészet és nőgyógyászat szak-
mákban – tesztelnek. Ezt „főpróba” 
követi majd, s a sikeres debütálás 

után a program a minisztérium 
asztalára kerül jóváhagyásra.

A migrációs hajlandóságot jelző 
friss adatok kifejezetten elkese-
rítőek. Az adatok felmérésére a 
Figyelő szokásos konferenciá-
ja jegyében került sor, ahová az 
elnök mindig meghívást kap, s 
ahol most is előadást tartott. Az 
esztendő első négy hónapjában ki-
adott jóhírnév-igazolások számát 
összevetve az előző év megfelelő 
időszakával kiderül, hogy az idén 
növekedett a külföldön boldogulni 
vágyók száma. Ezen belül számot-
tevően emelkedett a nem szak-
orvosok, valamint a frissen végzett 
orvosok aránya. „Minden mutató 
egyértelműen romlik” – summáz-
ta Éger István. 

Az elnök immár a szervezet 
alelnökeként vett részt az Európai 
Orvosok Állandó Bizottságának 
(CPME) ezúttal Dublinban tar-
tott ülésén. A MOK meghívása 
nyomán a szervezet úgy döntött, 
a jövő őszi testületi ülés Budapes-
ten kerül megrendezésre. Hosszú 
évek óta megoldatlan kérdés, hogy 
az Orvosok Világszervezetében 
(WMA) ki képviselje a magyar 
orvosokat. Döntés született arról, 
hogy ezt a szerepet a MOK kívánja 
ellátni, s ezt a WMA főtitkárának 
szóló levélben is kifejezésre jut-
tatják.

Úgy tűnik, a területi etikai 
bizottságok működésük során 
nemegyszer eljárásrendi nehézsé-
gekbe ütköznek. Konkrét esettel 
összefüggésben merült föl az 
igény egyfajta etikai eljárásrend 
megalkotására. A MOK jogi szak-
értője más megvilágításban látja 
a kérdést, ezért a témát a küszöb-
önálló TESZT-ülés napirendjére 
tűzik.

Hosszú és alapos előkészítő 
munka után az elnökség elfogadta 
a díjtétel-ajánlást, amelyet hama-
rosan nyilvánosságra hoznak.

nIczKy eMőKenIczKy eMőKe

…az EU következő költségvetési ciklusá-
ban a magyar egészségügy a jelenlegi 
400 milliárd helyett mindössze 90 milli-
árd forint fejlesztési forrásra számíthat 
a közösségtől. 

Az esztendő első négy hónapjában ki-
adott jóhírnév-igazolások számát ösz-
szevetve az előző év megfelelő idősza-
kával kiderül, hogy az idén növekedett a 
külföldön boldogulni vágyók száma.
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Figyelem: kampány, amely rólunk, orvosokról szól! 

Cselekedjünk együtt – mindannyiunkért! Kedves 

Kolléga, Te is vegyél részt közös érdekvédelmi 

akciónkban! Ez az első országos, anonim, online 

felmérés az egészségi állapotunkról. Szánj néhány 

percet arra, hogy képbe kerüljünk, milyen a hazai 

orvostársadalom testi-lelki állapota!

Felmérik az egészségünket!

kedves kollégák!

„Az államosított, ám erősen 
piacosodott egészségügyben 
az orvosok maximális ki-
zsákmányolása zajlik: több 
munkahely, heti 70–80 óra 
foglalkoztatottság.” Az idézet 
egy Kollégánk nyilatkozatából 
való. Bevalljuk magunknak, 
hogy a munkahelyi, vagy ön-
kizsákmányolás, a két végén 
égetett gyertya eléri azt az 
eredményt, amit az így szer-
zett anyagiakkal kívánunk 
biztosítani?! Biztosak vagyunk 
abban, hogy testi és lelki 
egészségünknek nem ártunk-e 
ezzel sokkal többet, mint amit 
nyerünk vele?!

Egy volt munkatársammal, 
aki annak idején sokat segí-
tett a szakmai fejlődésemben 
– akkor lett szakorvos, amikor 
én kezdő voltam – találkoz-

tam minap. Súlyos betegségen 
esett át, de már jobban volt, és 
röviden a szakmai sorsunkról 
váltottunk szót: tudod mondta, 
van más is. Ki tudjuk-e hasz-
nálni ezt a lehetőséget éltünk 
során, teljes életet tudunk élni, 
vagy csak elhitetjük magunk-
kal, hogy azt tesszük?

A másik idézet a fenti nyilat-
kozatból: „Jól képzett, nagy ta-
pasztalattal rendelkező, egész 
életükben éhbéren tartott 
gyógyítóknak kell nyugdíjba 
vonulniuk.” Nem a nyugdíjba 
vonulással van baj, bár ez egy 
orvos életében más súllyal 
esik a latba, hanem hogy lelki 
és testi egészségben, tisztes 
anyagi körülmények között 
tölthetjük-e azokat az időket, 
amikor a „más” lehetőségeket 
is szeretnénk kihasználni.

Ezen gondolatok jegyében 
indítottuk el ezt az Európában 
is egyedülálló felmérést, ami-
ről már olvashattatok. Alább 
megismételjük a felhívást, 
fogadjátok a saját érdekünk-
ben megértéssel és küldjétek 

vissza minél többen a 
kitöltött kérdőíveket! 

Mire e sorokat olvas-
sátok, már elindult 
a Magyar Orvosi 

Kamara és az SE 
Magatartástudo-
mányi Intéze-
tének minden 
kamarai tagra 
kiterjedő, közös 
orvos-kutatása! 
Mostanra az 

ismert cím-
mel rendelkező 
Kollégák már 
megkapják e-mail 
üzenetünket, 
amelyben kér-
jük kérdőívünk 
kitöltésére. Egy 
kattintással 
juthat bárki a 
Kollégák közül 
az anonim, online 
felmérésünkhöz, 
amelynek kitöltése 
körülbelül 20 percet 
vesz igénybe.

Vizsgálatunk 
Mindannyiunkért 
indul, és Rólunk 
szól. Kérünk min-
denkit, segítsen, hogy 
segíthessünk! 

Dr. Nagy Ferenc –  
Dr. Győrffy Zsuzsa –  
Girasek Edmond a kutatás 
koordinátorai

Mindannyiunk közös érdeke, hogy hazánkban első  
alkalommal – egyébként Európában is ritka az ilyen  
kezdeményezés – teljes körűen feltérképezzük a gyógyítók  
testi-lelki állapotát és társadalmi helyzetét. Ezért kérjük,  
hogy a kérdőív kitöltésével segítsétek kutatásunkat. 
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– Elnök úr, hogyan lett orvosi ka-
marai tisztségviselő?
– Megyei szinten fontosnak tartjuk 
a fokozatosság elvét. A kamarai 
bizottságokba mindig választottak 
fiatal tagokat, 1998-tól így lettem 
tagja a megyei, majd 2003-tól az 
országos díjtétel-egyeztető bizott-
ságnak, a megyei bizottságnak pedig 
2006-2007-ben elnöke is voltam. Az 
érdekképviseleti munkában mindig 
markánsan elmondtam véleménye-
met, talán ennek köszönhető, hogy 
területi elnöknek választottak.
– Hogyan jellemezhető területi 
szervezetük aktivitása?
– Talán az a legfontosabb, hogy min-
den korosztállyal törődünk. Egyedi 
rendezvényünk a rezidensakadémia, 
amelyen a megye rezidenseiből 
15-20 kollégánk szokott megjelen-
ni. Olyan szakmai témakörökről 
tartunk előadást, amelyek mind-
annyiunk okulására szolgálnak. 

Megyei kamarai újságunkba a fiatal 
rezidensek is írnak, így ezek a tevé-
kenységek maguk után vonják, hogy 
ha megüresednek funkciók, lesznek 
olyan kollégák, akik már kipróbálták 
magukat az érdekképviseleti mun-
kában, és affinitást éreznek hozzá. 
Egyedülálló nyugdíjasklubunk is, 
amelynek hagyományát 2009-től 
újítottuk fel, jelentős igény mutat-
kozik rá, sokszor a hozzátartozók is 
megjelennek a MOK helyi székházá-
ban, illetve egy közeli konferenciate-
remben tartott rendezvényeken, és 
népszerű kirándulásokat is tartunk.
– Hogyan látja 2013 tavaszán a 
magyar egészségügy helyzetét?
– Mint minden kolléga, én is érzem, 
hogy szorul a nadrágszíj. Egyre 
többet kell dolgozni, egyre rosszabb 
körülmények között. Elöregedett a 
korfa, a 35-52 év közötti korosztály 
nem megfelelő létszámmal vesz 
részt a gyógyításban. A nagy mun-

kabírású, agilis, igazán hadra fogható 
réteg hiányzik az egészségügyből. 
A nagyon fiatalok próbálkoznak, de 
rájuk még nem róható nagy teher, 
az idősebb generáció pedig már nem 
bírja a jelenlegi rohamtempót, a fu-
tószalagon érkező betegeket. Ennek 
eredményeként sajnos személy-
telenné válik a gyógyítás, a meny-
nyiség kerül előtérbe. Változás nem 
várható, mert egyre idősebbé válik 
az orvostársadalom. Beteg viszont 
nem lesz kevesebb, mint ahogy be-
tegség sem.
– Pedig akkor lehet megfelelő 
eredményt elérni, ha nemcsak a 
betegséget, hanem a beteget is 
gyógyítják.
– Erre azonban nincs érdemi lehe-
tőség, mert mindenki három-négy 
helyen dolgozik, és egyetlen helyen 
is három-négy orvos munkáját vég-
zi. Nemcsak az anyagi problémák 
okoznak gondot, hanem a munka 
mennyisége és a romló körülmé-
nyek sem abba az irányba viszik az 
egészségügyet, amerre mennünk 
kellene. A 35-52 év közötti korosz-
tály pedig elment vagy ide se jött, 
hiszen pont ennek a korosztálynak 
nyílt rengeteg lehetősége az elmúlt 
15-20 évben.
– Milyennek ítéli a megyei orvo-
sok helyzetét?
– Úgy érzem, a jelenleginél több 
terhet már nem lehet a jelenlegi gar-
nitúrára róni. Azok, akik még a rend-
szerben maradtak és szívügyüknek 
érzik a gyógyítás továbbvitelét, nem 
képesek már több terhet vállalni. Az 
egészségkárosodás reális veszélye, 
a mindennapi stressz, az ezzel járó 
konfliktusok és a szabadidő le-
csökkenése arra késztet mindenkit, 
hogy a helyzeten a rendszerből való 
kilépéssel vagy könnyített formá-
ban való részvétellel változtasson. 
Ráadásul megyénkre egyértel-
műen igaz, és ez az aktív korosztály 

Dr. Cziáky Tamás főorvossal, a MOK B-A-Z  

megyei területi elnökével beszélgettünk.

Szorul a nadrágszíj

Vajon a „csillag-

pontosítással” 

lesz-e elegendő 

humánerőforrás 

és műtőasztal, 

mennyire nő 

meg a várólista?

Dr. Cziáky  

Tamás
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véleménye is, hogy a rendszer a 
nyugdíjasok nélkül összeomlana. 
Van néhány olyan szakma, ahol nem 
valósult meg az utánpótlás-nevelés, 
és hamarosan akár fel is számolód-
hat megyei szinten. Ezért gondolom, 
hogy fontos az utódok kinevelése, a 
kritikai hangvételt sem nélkülöző 
kollegiális légkör fenntartása, így a 
szakmai kultúrák megmaradhatnak.
– Milyen az orvosok hangulata?
– Az országos felmérés adatai alap-
ján, a budapesti orvosokkal össze-
hasonlítva nálunk az egy orvosra 
jutó ellátandó esetek száma közel 
duplája a budapesti adatoknak. Ez 
világosan mutatja orvosaink leter-
heltségét. Rendkívül rossz szociális 
környezetből érkező, kivizsgálatlan 
beteganyaggal dolgozunk, ami 
maga után vonja a lényegesen 
magasabb humánerőforrás-igényt, 
illetve anyagi ráfordítást is. Mi az 
átlagnál sokkal súlyosabb esetek-
kel találkozunk, hiszen később és 
kivizsgálatlanul fordulnak orvoshoz 
megyénkben. Ennek megfelelően 
a legtöbb panaszt a nagymértékű 
leterheltségre és a munkakörül-
mények fokozatos romlására teszik 
a kollégák. Ilyen környezetben az 
orvosok egzisztenciáját is veszélyez-
tető szakmai hibák bekövetkezési 
valószínűsége is nagyobb. A rend-
szer olyan mértékű és mennyiségű 
betegellátásba hajszol bele bennün-
ket, amely nehezen felvállalható. 
A műhibagyanúk pedig gyakran 
kommunikációs hibák: nincs idő a 
beteggel korrekt módon megbeszél-
ni a problémát, pedig a beteg sok 
esetben elfogadná az orvos vélemé-
nyét – ha lenne rá idő.
– Látszik a túlterheltség az etikai 
ügyek számában is?
– Megyénkben egyértelműen maga-
sabb az etikai ügyek és peres esetek 
száma. A túlhajszolt orvosi életvitelt 
a betegek is megérzik, és ők is türel-
metlenné válnak. Nem egy esetben 
a rossz szociális körülmények, 
munkanélküliség miatt, valahonnan 
fülest kapva, a vélt ellátási prob-
lémát felnagyítva reménykednek 
anyagi jellegű kártérítésben.

– Mennyire foglalkoztatja az 
orvosokat és a Kamarát az 
egészségügyi ellátás változása, 
különös tekintettel a strukturális 
változásokra, kórházösszevoná-
sokra?
– Megyénkben az elmúlt évek-
ben, a kisebb városi kórházakban a 
struktúraváltása során bekövetke-
zett a fekvőbeteg-ellátás minima-
lizálása. Ez még nagyobb terhet ró 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórházra 
és a MISEK-re, azaz a városi ellátást 
végző Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központ és Egyete-
mi Oktatókórházra, melyhez nem 
társul a finanszírozási kapacitások 
átadása, illetve a humánerőforrás át-
csoportosítása. Így a megyei kórház 
és a MISEK csapatát sokkal nagyobb 
megterhelés éri, amelyhez csak kis-
mértékű anyagi kompenzáció járul. 
Talán ebből is következik, hogy a 
megyei kórházból jelentős orvosel-
vándorlás figyelhető meg. Ezt tovább 
fokozza, hogy járóbeteg-szakellátási 
területen több új intézmény került 
átadásra. Ezeket az intézményeket is 
működtetni kell, így még kevesebb 
orvos marad a megyeszékhelyen. 
Ugyanez vonatkozik a megye szélén 
lévő kórházakra: nagy nehézséget 
okoz az orvosi létszám kiállítása, a 
régióban egy-egy napra alkalmazott 
orvosok pedig még tovább csök-
kentik a Miskolcon hadra fogható 
orvosok számát.
– Hogyan érinti a kórházban dol-
gozó orvosok és betegek helyzetét a 
miskolci „Csillagpont”-fejlesztés?
– Korrekt kapcsolatot tartunk fenn 
a kórház vezetésével, akik havi 
rendszerességgel tájékoztatnak 
bennünket a Csillagpont fejlesztés 
részleteiről. Ez a 15 milliárdos be-
ruházás teljes mértékben megújítja 

a megyei kórház ellátórendszerét. 
Az ellátás infrastrukturális minő-
sége nagymértékben javul, és aki 
az új, megszépült környezetben, 
jól felszerelt osztályokkal, kiváló 
műszerekkel dolgozhat, maximá-
lisan elégedett lehet. Megvalósul a 
tömbösítés, a centralizáció, a mátrix-
jellegű üzemeltetés és a sürgősségi 
ellátás, az új és korszerű épületekben 
dolgozni felemelő érzés, azonban ezt 
megfelelő tartalommal is kell meg-
tölteni. Jelenleg ez az igazi kihívás 
a megyei kórház menedzsmentje 
számára. Emellett létrejött a megyei 
kórház és a MISEK közötti feladat-
megosztás is: a megyei kórház, egyre 
bővülő, regionális, sok esetben régi-
ónkon is túlnyúló aktív betegellátó 
intézmény lesz, a MISEK-ben pedig 
zömében a krónikus jellegű ellátás 
fog dominálni. Az általános sebé-
szet, mellkasi sebészet és urológia a 
megyei kórházban összpontosul, ez 
pedig maga után vonja a MISEK-ben 
dolgozó orvosok és egészségügyi sze-
mélyzet áthelyezését, ami számos 
egzisztenciális és egyéb problémát 
fog felvetni. Kérdés, hogy az óriási 
műtéti volumen áthelyezését köve-
tően lesz-e megfelelő mennyiségű 
humánerőforrás és műtőasztal, 
menyire nő meg a várólista, és rö-
vidül le az orvos–beteg kapcsolatok 
időtartama. A „Csillagpont”-fejlesz-
tés óriási lehetőség, de a működési 
feltételeket is meg kell teremteni 
ahhoz, hogy szuperkomplexum-
ként működjön, és e formájában a 
betegek és a munkatársak érdekeit 
maximálisan tudja szolgálni.

Dr. Cziáky Tamás 1994-ben végzett a Debreceni 
Egyetemen általános orvosként. Végzését követően 
a B-A-Z Megyei Kórház szülészeti osztályán kezd 
el dolgozni, 1999-ben szakvizsgázik szülészet-nő-
gyógyászatból. 1998 óta vállal szerepet a Magyar 
Orvosi Kamara megyei tevékenységében, megyei, 
majd országos díjtétel-egyeztető bizottsági tag. 
2011 októberétől a MOK B-A-Z megyei területi 
szervezetének elnöke.

Dr. szePesI AnDrás–zöLDI PÉter

Megvalósul a tömbösítés, a centralizáció, 
a mátrixjellegű üzemeltetés és a sürgős-
ségi ellátás, az új és korszerű épületek-
ben dolgozni felemelő érzés, azonban ezt 
megfelelő tartalommal is kell megtölteni. 
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A MOK Komplex Kft. az MKB Biztosítóval együtt-

működve a Magyar Orvosi Kamara kérésére kidol-

gozott egy egyedi szakmai felelősségbiztosítást, 

mely kizárólag a Kamara kizárólagos tulajdonában 

álló tanácsadó cégen keresztül érhető el. 

Egyedi szakmai felelősség- 
biztosítás az orvosok számára!

Fontos szempontnak tekintettük, 
hogy széles lehetőségét kínáljuk 
az igényelhető kártérítési össze-
geknek, figyelembe véve, hogy az 
elmúlt években nőttek az egyezségi 
vagy bírósági eljárás után ténylege-
sen kifizetésre került kártérítések. 
Ebből a tapasztalatból kiindulva 
káreseményenként 5 millió alatt 
nem kínálunk fedezetet, hogy 
elkerüljük az alulbiztosítottságot 
és megóvjuk az ügyfeleinket egy 
nehezen kezelhető kiadástól.

A piacon egyedülálló módon az 
MKB Biztosító rugalmas együtt-
működésének köszönhetően a 
káronkénti és az éves limitet az 
ügyfél tetszőlegesen választhatja 
meg 5 és 50 millió között. Ezzel 
lehetőséget teremt arra, hogy a 
piacon olyannyira elterjedt szten-
derd megoldásokkal ellentétben 
minden ajánlat egyedi legyen, 
alkalmazkodva az orvos lehető-
ségeihez és elvárásaihoz. Így nem 
kell feleslegesen 10 káresemé-
nyért megfizetni a díjat, hisz azon 
elképzelés a biztosítók részéről, 
hogy valaki 10 kárt okozna egy év-
ben, semmiképpen sem helytálló. 
Arról nem is beszélve, hogy 2-3 
káresemény után a biztosító kez-
deményezi a szerződés bontását. 

Eltérően más konstrukcióktól a 
szakmai felelősségbiztosítást az 

általános és szolgáltatói felelős-
ségbiztosítással együtt kötjük, ez-
zel megoldást nyújtva a tevékeny-
ség kapcsán jellemzően felmerülő 
kockázatok kezelésére.

Amennyiben a vállalkozás 
rendelkezik alkalmazott orvossal, 
asszisztenciával, úgy javasolt a ki-
egészítésként elérhető munkálta-
tói felelősségbiztosítási védelem-
mel is élni. Így egy konstrukcióban 
4 felelősségbiztosítás is szerepet 
kaphat, ezáltal az orvosi vállalko-
zások számára elérhető legmaga-
sabb biztosítási védelmet nyújtva. 

A biztosítás az ajánlatkérésé-
nek befogadásával lép életbe, de 
külön díj megfizetése nélkül egy 
év visszamenőleges fedezetet 
tartalmaz! Ezzel kezelve azt a kárt, 
ahol a károkozó magatartás már 
megtörtént, a károsult azonban 
még nem élt kárigénnyel, tehát a 
kár még nem következett be. Ezzel 
megteremtődik a biztosítóváltás 
lehetősége. 

ÜDvözLetteL: PöLösKeI KAtALIn

eLÉrhetősÉgÜnK:  
MOKKOMPLex@MOK.hU  

06-1/301-0804

MOK DOKtOr szAKMAI feLeLős-

sÉgbIztOsítás jeLLeMzőI:

–  széles palettájú káronkénti és éves limit: 5 
és 50 millió között

–  több kockázatviselési hely is megadható, 
nem ármódosító tényező 

–  több szakorvosi tevékenység esetén csak a 
drágább után kell a díjat megfizetni

–  létszámkedvezmény már 2 orvostól
–  nincs kötelező önrész
–  teljes körű felelősségbiztosítási tartalommal 

rendelkezik:
n orvosszakmai felelősségbiztosítás
n általános és szolgáltatás-felelősségbizto-
sítás
n munkáltatói felelősségbiztosítás

–  egyedi bonus-malus: 
n az első 3 év kármentesség után 30% ked-
vezmény

–  további kedvezményt vehet igénybe az ügyfél:
n 3 éves felmondási jogról való lemondás
n éves díjfizetés esetén 

–  szakszemélyzet is biztosítható
–  külön díj megfizetése nélkül a szerződés 

alapesetben is tartalmaz 1 év retroaktív 
időszakot
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A vállalkozóknak minden esetben érdemes átgon-

dolniuk, hogy a bevételeiket mire és milyen for-

mában kívánják felhasználni. Legyen szó akár az 

eredmények optimális elhatárolásáról, vagy a saját 

maguk és alkalmazottaik számára adható cafeté-

ria használatáról. Ma Magyarországon elérhetők 

olyan lehetőségek, melyek rendeltetésszerű jog-

gyakorlás mellett lényeges előnyöket biztosítanak 

számukra.

Béren kívüli juttatás,  
adóoptimalizálás

Vállalkozók saját maguk szá-
mára:
A vállalati bank-, illetve tőkeszám-
lától eltérően a pénzügyi tartalék 
képzésének van egy új formája, 
mely jogilag más megítélés alá esik, 
így olyan jogi, adóügyi és pénzügyi 
előnyöket biztosít, mely ettől eltérő 
formában nem elérhető. 

A 2012. november 19-i törvény-
módosítás következménye, hogy 
2013. 01. 1-jétől csak a társas vál-
lalkozások jogosultak ilyen jellegű 
megtakarítási formával élni, az 
egyéni vállalkozók saját magukra 
költségként nem számolhatják 
el. További fontos változás, hogy 
csak a rendszeres díjak, azaz amit 
az ember minden évben elhelyez, 
adó- és járulékmentesek. 

Azonban rendkívül pozitív 
változás, hogy a jelen adójog-
szabályok mellett a hosszú 
távú megtakarításokat az ál-
lam támogatja egy kedvezmé-
nyes adózási lehetőséggel. 

Kiválóan alkalmas tartalék 
képzésére, vagy akár a későbbi 
terveik megvalósítására. Hisz 
mindenki életében vannak 

olyan helyzetek, melyeket 
valakinek, valamikor, vala-
milyen forrásból finanszíroz-
nia kell. Ilyen például a saját 
időskori megélhetésünkről 
való gondolkodás. Lehet erre 
adózás után, de akár adózás 
előtt is gondolni. 

Ezen a számlán elhelyezett 
összeg elkülönített vagyonnak 
minősül, így az nem perelhető, 
nem inkasszálható, mentesül a 
végrehajtási, csőd- és felszá-
molási eljárás alól. 

A jelenleg hatályos adójogsza-
bályoknak megfelelően az erre a 
számlára befizetett összeg adó- 
és járulékmentes, valamint a 
vállalkozás érdekében felmerült 
költségnek minősül, így a teljes 
összeg költségként elszámolha-
tó, valamint csökkenti a társasági 
adóalapot. Több olyan szerződés 
is a rendelkezésünkre áll, melyet 
a Pénzügyminisztérium vagy a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
feltételes határozata megerősít. 
Továbbá az sem mellékes, hogy az 
ezen a számlán lévő összeg adó- 
és illetékmentesen öröklődik! 

Cafetéria a munkavállalók-
nak és a munkáltatóknak:
A MOK Komplex Kft. annak ér-
dekében, hogy ügyfeleit minél 
szélesebb körben tudja kiszolgálni, 
új szolgáltatást vezetett be a te-
vékenységébe. Ez pedig nem más, 
mint az adómentes utalványok 
értékesítése.

Partnerünk egy 100%-ban 
magyar tulajdonú cég, amely az 
utalványpiacon tevékenykedik. Az 
utalványrendszerük működtetése 
önmagában nem cél, hanem egy 
eszköz annak érdekében, hogy a 
munkáltató, mint kifizető jelen-
tős költséget takarítson meg úgy, 
hogy a munkavállalói – bizonyos 
esetekben családtagjaik – jelentős 
többletforráshoz jutnak.

Ezen lehetőség alapvetően 3 
előnyt tud felsorakoztatni a mun-
káltató számára:

1. Ugyanakkora ráfordítás-
ból nagyobb összegeket tud 
biztosítani a munkavállalójá-
nak – növeli a juttatást

2. Ugyanakkora szolgálta-
tást kevesebb összegből tud 
megvalósítani – azaz spórol

3. Saját maga számára is tud 
a cégéből tőkét kivonni

Mindegyik esetben a megta-
karítás – mint haszon – azonnal 
realizálható.

Nincsenek rejtett költségek, 
nincs előírt megrendelési mini-
mum vagy kötelezettség. Tevé-
kenységükre jellemző a gyors, 
pontos kiszolgálás és elszámolás, 
ezért is növekszik mind forgal-
muk, mind pedig partneri együtt-
működéseik száma évről-évre 
dinamikusan.

Részletekért forduljon hozzánk 
bizalommal!

PöLösKeI KAtALIn

eLÉrhetősÉgÜnK:  
MOKKOMPLex@MOK.hU  

06-1/301-0804
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Két év telt el a Betegjogi, Gyermekjogi és Ellátott-

jogi Közalapítvány megszüntetése és a kezdetektől 

emlegetett, ám hosszú ideig csak a tervek szintjén, 

virtuálisan létező új szervezet, az Országos Beteg-

jogi és Dokumentációs Központ (OBDK) létrehozása 

között. Hogyan lépett elő a központ a láthatatlan-

ságból, s milyen feladatokat vállalt fel? Erről Novák 

Krisztina főigazgatóval beszélgettünk.

OBDK: Apró dolgok, nagy lépések

– Miért volt szükség ilyen hosz-
szú időre a központ megalaku-
lásához?
- A köztes időszakban a betegpa-
naszok kezelése a Nemzeti Reha-
bilitációs és Szociális Hivatalhoz 
került, mi onnan vettük át az 
ügyeket. A cél mindvégig egy or-
szágos betegjogi központ létreho-
zása volt annak érdekében, hogy 
a panaszok ne több hatóságon 
keresztül, az állampolgárok által 
követhetetlen útvonalon keringje-
nek. Ehelyett egy olyan szervezet 
legyen, amelyik összefogja, koor-
dinálja a munkát, és menedzseli is 
a panaszosok ügyeit az elintézésig. 
A szervezet ráadásul ne hatóság-
ként, hanem független központi 
szervként működjön. Bárki hoz-
zánk fordulhat mind beteg-, mind 
ellátott-, mind pedig gyermekjogi 
panaszokkal.
– Ön a GYEMSZI-ből érkezett 
a központ élére. Mi volt az első 
feladat, amit kijelölt önmagá-
nak?
– A kormányzati szándékkal össz-
hangban magam is a rendszer 
működésének mielőbbi racionali-
zálását tartottam fontos kérdés-
nek. Az egészségügyi és a szociális 
államtitkárságnak is az volt a 
célja, hogy a rendszer megújítása, 

ésszerűsítése ré-
vén helyreálljon 
a jogvédelem, 
azon belül a jog-
védelmi képvise-
lők tekintélye.
– Mit jelentett 
ez technikai 
szempontból?
– Amikor tavaly 
november 6-án 
átvettem az 
OBDK-t, többféle 
jogviszonnyal 
találkoztam 
a betegjogi 
képviselők 
foglalkoztatásában. Volt köztük 
kormánytisztviselő, a Munka 
törvénykönyve alá tartozó alkal-
mazott, megbízási szerződéssel 
dolgozó vállalkozó és ügyvédi 

irodák is végeztek ilyen munkát. A 
megállapodások többsége még a 
nonprofit közalapítvány idősza-
kában köttettek, ahol a kistérségi 
rendszerben dolgozó képviselők 
munkáját ráadásul igen eltérő 
óraszámban határozták meg. En-
nélfogva a jogvédelem a legtöbb-
jük számára másod-, harmadlagos 
volt, a főállásuk mellett végezték 
a feladatot. Úgy láttam tehát, ezt a 
felállást mindenképpen érdemes 
megváltoztatni, mert egy romos 
házra fölösleges friss vakolatot 
húzni. Ezért új alapokat fektet-
tünk le.
– Ez személyi változtatással is 
járt?
– Igen, mert a hétféle jogvi-
szonyból a végén kettő marad, a 
kormánytisztviselői, valamint a 
Munka törvénykönyve alá tartozó 
munkavállalói. Egy vállalkozó-
tól nem tudom számon kérni a 
munkát, nem határozhatok meg 
szigorú munkaidőt, és így tovább. 
Itt rendezettségre van szükség. Az 
intézményekbe igenis ki kell men-
niük a képviselőknek, telefonon is 
elérhetőnek kell lenniük, vagyis 
a szakmai minimumfeltételeket 
be kell tartani. Ehhez folyamato-
san frissítjük az infrastruktúrát 
is. Minden képviselővel ismertet-
tük az elvárásainkat, terveinket, 
beszéltünk a személyi ügyekről. 
Természetesen nem mindegyi-
kük vállalta az új felállást, sokan 
viszont igen, és örültek neki, hogy 
jogtiszta, könnyen áttekinthető 
viszonyok között dolgozhatnak. 
Két és fél év után májusban újból 
elindítottuk a betegjogi kép-
zést. S mivel a tartalom mellett 
számít a megjelenés is, hatósági 
nyilvántartási feladata keretében 
az OBDK megkezdte a jogvédők 
regisztrációját. A képviselők ható-
sági fényképes kitűzőt kapnak a 

Novák Krisztina

Az intézményekbe igenis ki kell 
menniük a képviselőknek, telefonon 
is elérhetőnek kell lenniük, vagyis a 
szakmai minimumfeltételeket be 
kell tartani. 
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szükséges adatok feltüntetésével, 
mellyel igazolni tudják magukat. 
A lakosság tájékoztatása még 
előttünk áll, nagy feladat lesz 
megismertetni az emberekkel az 
OBDK által nyújtott lehetősége-
ket. Egyszóval apró dolgok révén, 
mégis nagy lépésekkel próbálunk 
haladni.
– Hány képviselőjük van most?
– Az OBDK tavalyi évről készült 
és március végén nyilvánossá 
vált beszámolója szerint 2012. 
december 31-én 92 jogvédő volt 
a rendszerben. Közülük 38 főt 
betegjogi képviselőként foglal-
koztattunk 4004 órában, de ők 
számos jogviszonyi formában, és 
nem teljes munkaidőben látták 
el feladatukat. Ez az óraszám 23 
teljes állású jogvédőnek felel meg. 
Az új, terület alapú feladatellát-
ási koncepció alapján, a közpon-
ti hivatali státuszhoz tartozó 
létszámkeretre is figyelemmel 25 
teljes állású betegjogi képviselőt 
foglalkoztathatunk, melynek 
eredményeként megszűnnek az 
eddig ellátatlan területek, illetve 
növekszik a betegjogi jogvédelem-
mel foglalkozó kollégák száma, 
így a jogvédelemre fordított idő 
is. Az átalakítás jelenleg is folyik. 
Szívesen bővíteném a létszámot, 
szükség is lenne rá, de erre most 
nincs lehetőségem. A meglévő 
munkatársakat azonban mindig 
minden döntés előkészítésébe 
bevonjuk, hiszen nélkülözhetetle-
nek a tapasztalataik. Véleményük, 
meglátásaik alapján alakítunk 
ki olyan rendszert, amelyik az 

állampolgárok, valamint a beteg-
jog tekintetében az egészségügyi 
dolgozók jogvédelmét a lehető 
legjobban szolgálja.
– A szervezet nevében ott a 
dokumentációs jelző. Mit és ho-
gyan dokumentálnak?
– A megszűnt egészségügyi 
intézmények irataiba történő be-
tekintést biztosítjuk, illetve azok 
rendszerezését végezzük, ez a te-
vékenységünk másik fő pillére. Az 
Egészségügyi Készletgazdálkodási 
Intézettel együttműködési meg-
állapodást kötöttünk, és az általuk 
biztosított raktárban kaptak he-
lyet az iratok. Rengeteg a bírósági 
megkeresés is ezen a területen. 
Nemegyszer keres föl bennünket 
a rendőrség például azzal, hogy 
szüksége van egy régi egészség-
ügyi dokumentációra, mert eljárás 
folyik valaki ellen, s az iratok meg-
határozók lehetnek az ügyben.
– Ha olyan jogvédelmi panasz 
érkezik, amelynek a hátterében 
nyilvánvaló anomália áll, ha-
tósági jogkör nélkül mit tudnak 
tenni?

– Válaszolunk a panaszra, és ha 
szükségeltetik, mi keressük meg 
a hatóságot. Kapcsolatban állunk 
minden háttérintézménnyel, az 
OTH-val, a GYEMSZI-vel és az 
OEP-pel. Szorosan együttmű-
ködünk a társszervezeteinkkel, 
hiszen sok a közös feladat.
– Mondana példát?
– Egy hónappal ezelőtt bejött hoz-
zánk egy édesanya, aki véletlenül 
hallott rólunk. Elmondta, hogy 
gyermeke rendellenességgel szü-
letett, és érdeklődött, hogy milyen 
lehetőségei vannak. A jogszabály 
szerint segítettünk megírni az 
anyának a kérvényt, mert nem 
tudta, hová és hogyan fordulhat-
na. Mi küldtük el a folyamodványt 
a GYEMSZI-nek, ugyanis tudtam, 
hogy a Szakmai Kollégium állás-
foglalására is szükség lesz. Az ügy 
hamar megjárta az OEP-et is, a 
kislányt megoperálták, és jól van.
– Tapasztalatai szerint meny-
nyire tájékozottak a bajba 
jutott emberek jogaik érvénye-
sítésében?
– A legtöbben tudják vagy érzik, 
hogy vannak jogaik, de nem iga-
zán látják, azokat hogyan és hol 
kellene érvényesíteniük. Ennek 
a helyzetnek a javítására szintén 
szeretnék nagy hangsúlyt fektetni 
mindhárom jogvédelmi területen. 
A gyerekjog külön feladatot is ad, 
hiszen az a terület speciálisabb a 
másik kettőnél. A jogvédelmi tevé-
kenységet sokszor nem célszerű az 
iskolában, gyermekintézményben 
végezni, hiszen ott szem előtt van-
nak a szereplők. Ezért megadtam 
azt az engedményt – természete-
sen a kötelező szakmai minimum-
feltételek betartása mellett –, 
hogy ha a gyerek úgy akarja, sem-
leges helyen, például parkban ta-
lálkozik vele a képviselő. Általában 
is az az elvem, hogy a képviselői 
munkának rugalmasabb, igazán 
emberbarát jelleget adjak.

Az átalakítás jelenleg is folyik. Szívesen 
bővíteném a létszámot, szükség is len-
ne rá, de erre most nincs lehetőségem. 
A meglévő munkatársakat azonban 
mindig minden döntés előkészítésébe 
bevonjuk, hiszen nélkülözhetetlenek a 
tapasztalataik.

A legtöbben tudják vagy érzik, hogy vannak jogaik, de 
nem igazán látják, azokat hogyan és hol kellene érvé-
nyesíteniük. Ennek a helyzetnek a javítására szintén 
szeretnék nagy hangsúlyt fektetni mindhárom jogvédel-
mi területen.
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Jelenleg nem lehet maradéktalanul gyógyítani a 

Parkinson-kórt, ám megfelelő gyógyszeres, szük-

ség esetén pedig sebészi kezeléssel jelentősen 

csökkenthetők a betegség kellemetlen tünetei 

– magyarázta Valálik István idegsebész főorvos 

a Mai Magyarországi orvosi Műhelyek legutóbbi 

rendezvényén. A szakember az országban elsőként 

végzett sztereotaxiás agyi stimulációs műtétet a 

budapesti Szent János Kórházban még 1998-ban, 

s azóta már megközelítőleg ezer sikeres beavatko-

zással segített betegein.

Műtéttel a Parkinson-betegek 
jobb életminőségéért

Csaknem harmincezer ember 
szenved Magyarországon a Parkin-
son-kórtól, amelynek négy jellem-
ző tünetét jól ismerik az orvosok. 
Az viszont már kevésbé elterjedt 
ismeret a szakmában, hogy a beteg 
életminősége jelentősen javítha-
tó sebészi beavatkozással. Igaz, 
ennek is megvan az oka, hiszen a 
gyógyszeres kezelések eredményei 
jó időre háttérbe szorították az 
egyébként nagyobb múltra vissza-
tekintő műtéti lehetőséget. Ki-
derült azonban, hogy a gyógyszer 
nem mindenkinél hozza meg a 
várt eredményt, sőt esetleges nem 
kívánt hatások akár nehezíthetik 
is a beteg életét, ezért napjaink-
ban ismét előtérbe került a műtéti 
javallat.

Az idegsebészeti beavatkozás-
ban mérföldkőnek számított a 
sztereotaxiás módszer bevezetése 
– hangsúlyozta Valálik István. Ez-
zel a pontosságot nagymértékben 
lehetett növelni, a szövődmények 

előfordulását pedig csök-
kenteni. Az operáció két 
fajtája is szóba jöhet; az 
egyik eljárás az úgyneve-
zett lézió, amely a meg-
felelő területen rádiófrek-
venciás hatással roncsolja 
az agyállományt. Ettől 
szemléletében eltér, és 
korszerűbb eljárásnak szá-
mít a mély agyi stimuláció 
(DBS), amelynek során a 
roncsolás helyett az agyat „zabo-
lázzák meg” speciális módszerrel. 
Lényege, hogy impulzusgenerátor-
ral összekötött elektródát ültet-
nek az érintett agyi központba. Az 
eszközt nemcsak az orvos, hanem 
maga a beteg is képes meghatáro-
zott intervallumban szabályozni. 

A DBS sikerességét a funkcio-
nális műtéti statisztika is igazolja. 
Míg az egy-, illetve kétoldali FR 
léziók száma 1995 óta napjainkig 
összesen 493 volt, addig a három 
évvel később kezdődött DBS-ek 

mennyisége (400 eset) csaknem 
utolérte ezt. Ezen belül a kétoldali 
beavatkozások száma szintén a 
mély agyi stimulációk előtérbe 
helyeződését jelzi.

Igen széles a sztereotaxiás 
műtétek célpontja is: a Parkin-
son-betegeken kívül ezen a módon 
jól kezelhetők mások mellett az 
esszenciális tremortól, szklerózis 
multiplextől, Wilson-kórtól szen-
vedők is. Egyéb betegségek esetén 
is alkalmazható a műtét, így 
például sikerrel vethető be stroke, 
vagy akár a Tourette-szindróma 
kezelésében, valamint más módon 
csillapíthatatlan fájdalmak haté-
kony enyhítésére. A DBS műtét 
természetesen óriási precizitást 
követel, ezért előzőleg CT és MR 
segítségével pontosan meg kell ha-
tározni az elektróda beültetésének 
helyét. Az agyi célzóberendezés se-
gítségével történő beültetés során 
a beteg éber, kommunikál, hiszen 
agyi funkcióit mindvégig tesztelni 
kell. A sikerélmény szinte azonna-
li, hiszen sokszor már a műtőaszta-
lon jól érzékelhető az eredmény: a 
beteg remegése megszűnik. 

A beteg műtét előtti, majd az 
azt követő állapotának pontos 
feltérképezésére a Műegyetemen 
fejlesztett, rendkívül ötletes, inno-
vatív technikák állnak rendelke-
zésre. Ezek közül az egyik a passzív 
marker alapú mozgáselemzés. A 
pácienst arra kérik, ritmikusan do-
boljon a kezével, miközben ujjaira 
érzékelőt csatolnak. A számítógép-
pel vezeték nélkül kommunikáló 
érzékelő egy görbét rajzol a ritmus 
és az egyes „ütések” között eltelt 
idő alapján. A vizsgálatról video-
felvételt készít a gép, regisztrálja 

Dr. Valálik  

István

szAKMAI OLDAL
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az elmozdulást, és könnyű mar-
kerek segítségével nagyon pontos 
helyzetjelentést ad. 

Szintén fontos információkat 
nyújt az egyébként kereskedelem-
ben is kapható spirálrajzoló teszt, 
amelynek szoftverét azonban 
az idegsebészeti elvárásoknak 
megfelelően fejlesztették ki az 
egyetemen. A betegnek az elő-
rajzolt spirálvonalat kell követnie 
egy digitalizáló táblagépen, amely 
regisztrálja a vonaltól való elté-
réseket és a nyomás erősségét. A 
remegést új generációs, vezeték 
nélküli eszközzel vizsgálhatják 
a szakemberek akár a járóbe-
teg-rendelőkben is – de a műszer 
jó szolgálatot tesz a műtét alatt is. 
A leggyakoribb mozgászavarokat 
egyébként a Parkinson-kórban, az 
esszenciális tremorban és a disztó-
niában lehet megfigyelni. Ezekben 
az esetekben a tremor, a rigor, a 
bradikinézis és az izomfeszülés is 
nagyon jól csökkenthető a műtéti 
eljárások valamelyikével.

Maga a DBS-műtét hat fő fázis-
ból áll. Először preoperatív MR-fel-
vételt készítenek, majd felhelyezik 
a sztereotaxiás keretet a beteg fe-
jére. Ezt követi a szintén háromdi-
menziós CT-felvétel, a beavatkozás 
szoftveres megtervezése. Az operá-
ció során az elektródát is megfelelő 
helyre navigálják, majd optimális 
pozícióba helyezése után azonnal 
megkezdik a stimulációt. A siker-
nek persze megvannak a feltételei. 

A legfontosabb, hogy a műtétre 
megfelelő beteget válasszanak ki. 
Rendkívül fontos az elektródák 
biztonságos sebészi implantáci-
ója, és nem lehet elhanyagolni az 
optimális betegkövetést, szükség 
esetén a rendszer programjának a 
beteg állapotához illeszkedő pon-
tosítását sem.

Valálik István szavait videofelvé-
telekkel is illusztrálta. Az egyiken 
a beteg nem tudott megfelelő 
tempóban járni, lépesei bizony-
talanok, ritmustalanok voltak. Az 
impulzusgenerátor bekapcsolásá-
val azonban minden rendeződött. 
A páciensnek nagy szabadságot ad 
az agyi pacemaker, amelyet maga 
kapcsolhat ki és be. Az idegsebész 
általában azt tanácsolja pácien-
seinek, hogy éjszakára minden-
képpen működtessék a készüléket, 
mert a nyugodt, remegés nélküli 
alvásnak náluk fokozott a jelen-
tősége.

A műhely előadásán bemutat-
kozott a hallgatóságnak Pongrácz 
Ferenc mérnök saját fejlesztésű 
neuronavigációs rendszere is. Az 
eszközök optikai eljárással követik 
a sebészi mozdulatokat az operáció 
során. Ennek azért van nagy jelen-
tősége, mert kiderült, hogy az agyi 
szövetek a legpontosabb tervezés 
ellenére is „eltéríthetik” az elekt-
ródák útját, ellenállásuk ugyanis 
nem homogén. Az eszközök segít-
ségével azonban hajszálpontosan a 
helyére kerülhet minden.

A betegeknek a beavatkozás 
után rendszeres ellenőrzésre kell 
járniuk. Néhány héten át a pace-
maker úgynevezett kezdeti beál-
lítással működik, majd három hó-
napos „finomhangolás” következik. 
Ezt követi a stabilizációs időszak, 
a stimulátor cseréjére pedig 2–5 
éves folyamatos működés után 
kerül sor. A betegek ellátásában – 
emelte ki az idegsebész – fontos a 
csapatmunka, így szorosan együtt 
kell működni a neurológussal, 
mozgásterapeutával, szakápolóval. 

Valálik István a Szent János 
Kórház mellett több intézmények 
szóló köszönetnyilvánítással, 
majd az általa szerkesztett frissen 
megjelent könyv – Sztereotaxiás 
és funkcionális idegsebészet – be-
mutatásával fejezte be előadását.

A beavatkozás

A műtétet 

megelőző precíz 

tervezés

Az eszközök optikai eljárással követik a 
sebészi mozdulatokat az operáció során. 
Ennek azért van nagy jelentősége, mert 
kiderült, hogy az agyi szövetek a legpon-
tosabb tervezés ellenére is „eltéríthetik” 
az elektródák útját, ellenállásuk ugyanis 
nem homogén.
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Hiába a világszínvonalú szakmai háttér, több prob-

léma nehezíti meg a stroke ellátást Magyarorszá-

gon – állapították meg a résztvevők azon a pécsi 

konferencián, amelyet a stroke magyarországi keze-

lése kapcsán rendeztek.

Küzdelem a stroke ellen

Május 8-án Pécsett került sor arra 
a tanácskozásra, melyen a stro-
ke, és az ahhoz vezető kockázati 
tényezők kezelésére kidogozott 
és alkalmazott magyar klinikai 
innovációkat vették számba. A 
rendezvény felhívta a figyelmet a 
harmadik leggyakoribb magyar-
országi halálok kockázatára, és 
bemutatta, milyen világszín-
vonalú módszereket dolgoztak ki 
és hasznának Magyarországon 
a legjelentősebb centrumokban, 
így – többek között – Budapesten, 
Debrecenben, Pécsen, Szegeden 
vagy Miskolcon. Ugyancsak célja 
a tanácskozásnak, hogy tudatosít-
sa a magyar társadalomban és a 
szakmai közönségben, hogy min-
dent el kell követni a hazai szak-
emberek itthon tartása érdekében, 
ami módot ad arra, hogy a nagy 
súlyosságú, komplikált műtéti 
megoldást kívánó magyar betegek 
itthon kaphassák meg a világszín-
vonalú orvosi módszertannal vég-
zett kezelést, és a gyógyulást akár 
külföldi betegeknek is Magyaror-
szágon lehessen felajánlani.

több mint 200 000 potenciá-
lis beteg
A konferencia elsősorban a suba-
rachnoidalis vérzésre, aneurys-
mák, angiómák és érmalforma-
tiók kialakulására és kezelésére 
koncentrált. A debreceni Csiba 
László professzor előadásából 

kiderült, a felnőtt népesség 2%-a 
hordoz aneurysmát, de vannak 
olyan nemzeti tanulmányok, ame-
lyek szerint Magyarországon több 
mint 200 000 egyént érinthet ez 
a kórállapot. Tehát egy nem ritka 
potenciális betegségről van szó, 
figyelembe véve, hogy ezek az 
értágulatok a fejlődésük folya-
mata során megrepedhetnek, és 
subarachnoidealis vérzést, életet 
veszélyeztető állapotot idézhetnek 
elő. Belátható, hogy minden olyan 
adat vagy újszerű megközelítés, 
amely segíthet prognosztizálni, 

hogy a több mint 200 000 aneu-
rysmát hordozó magyar egyénből 
ki lesz az a kb. évi 1000, aki a suba-
rachnoidalis vérzést el is szenvedi, 
nagyon nagy jelentőségű. Külö-
nösen igaz ez olyan foglalkozá-
sokban, mint kamionsofőr, pilóta, 
vagy más olyan szakmát, hivatást 
művelők körében, akikre nagy-
számú, más egyén van bízva. A 
legnehezebb kérdés az, hogy nem 
vérzett érfejlődési rendellenesség-
gel jelentkező betegek közül ki jár 
jól azzal, ha a kóros érelváltozását 
műtéti úton kiiktatjuk a keringés-
ből, még a beavatkozás 1% körüli, 
vagy akár a feletti kockázatát is 
vállalva.

magyar orvosi innováció 
világszínvonalon
A tanácskozáson bemutatták 
azokat a hazai innovációkat, 
melyek hozzájárultak az agyi 
érfejlődési rendellenességek 
korszerű és újszerű kezeléséhez. 
Szikora István és munkacsoportja 
(OITI, Budapest) a „virtuális világ” 
megközelítését választotta, olyan 
munkahipotézis alapján, amely a 
véráramlás törvényeinek (orvosi 
nyelven hemodinamika) jelen-
tős szerepet tulajdonít az artériás 
rendszer betegségeinek kialaku-
lásában és fejlődésében. Először 
igazolta humán vizsgálatokkal a 
nemzetközi irodalomban, hogy az 
aneurysmák kialakulásának he-
modinamikai előidézői lehetnek, 
azaz képes volt az aneurysma kép-
ződés folyamatát követni, tehát 
tetten érni. Áramlástani kutatásai 
és klinikai munkássága jelentősen 
hozzájárultak ahhoz, hogy ma ha-
zánkban is a klinikum rendelkezé-
sére állnak olyan agyi véráramlást 
befolyásoló eszközök (stentek), 
amelyek révén a véráramlás meg-
változtatásával kényszerítjük rá 

szAKMAI OLDAL
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Csiba László professzor előadásá-
ból kiderült, a felnőtt népesség 2%-a 
hordoz aneurysmát, de vannak 
olyan nemzeti tanulmányok, ame-
lyek szerint Magyarországon több 
mint 200 000 egyént érinthet ez a 
kórállapot. 
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ezen érfejlődési rendellenességet 
a spontán elzáródásra. 

Hudák István (PTE Idegsebé-
szeti Klinika) az angiomák vagy 
arterio-venosus érmalformatiok 
kezelésére dolgozott ki a világon 
egyedülálló endovasculáris (azaz 
éren át végzett) műtéti módszert, 
amelynek révén eddig inopera-
bilisnak tartott betegeket lehet 
meggyógyítani. Ezek az érfejlődési 
rendellenességek is veleszületett 
betegségek, de az angiomák az élet 
során fejlődhetnek. A fejlődés-
sel párhuzamosan megjelenik a 
vérzésveszély. 

Azt mondhatjuk, hogy hason-
lóan az aneurysmákhoz, az az em-
ber, aki érfejlődési rendellenessé-
get hordoz, időzített bombát hord 
a fejében. Azt, hogy mikor reped 
meg egy ilyen kóros falszerkezetű 
fejlődési rendellenesség, meg-
jósolni nem tudjuk. Statisztikák 
ugyan vannak, hogy mekkora a 
valószínűsége a megrepedésnek, 
de ezek az adatok az individuális 
helyzetre nézve alig vázolják fel a 
kockázatot. Hudák István műtéti 
módszerével, amelyet a jelenleg 
rendelkezésre álló embolizáló 
anyagokkal is lehet végezni, a 
súlyos minősítésű angiomák tel-
jes elzárásának arányát 30%-ról 
75–80%-ra sikerült emelnie.

A tudományos ren-
dezvényen további két 
előadás is szerepelt, Tóth 
Arnold és munkatársai 
(PTE, Neurológiai és 
Idegsebészeti Klinika, Pé-
csi Diagnosztikai Központ 
és MTA-PTE Támogatott 
Kutatócsoport) olyan 
új képalkotó módszerek 
(elsősorban MR) alkal-
mazását mutatták be agyi 
sérülések diagnosztizálására, 
amelyek nemzetközi visszhangot 
váltottak ki, és az amerikai Journal 
of Neurotrauma, a szakma vezető 
tudományos folyóirata a publi-
kációt ez év januári számában 
kiemelt helyen közölte, a cím-
lapjára választotta. Vajda Zsolt 

(Kaposi Mór Megyei Kórház és PTE 
Idegsebészeti Klinika) az agyin-
farktusok kezelésének és megelő-
zésének legújabb endovascularis 
módszereit (az artéria-elzáródás 
katéteres megnyitása, az érszűkü-
let kitágítása) mutatta be. A mód-
szerek meghonosításával e stroke 
betegség-forma kezelésében óriási 
javulás várható hazánkban is. 

mitől lehet jobb az ellátás?
E betegségek kezelésének OEP 
finanszírozási rendszere megfe-
lelő és jól szervezett. Ám néhány 
jelentős probléma nehezíti meg a 
minél hatékonyabb ellátást. Kevés 
a szakember, ezért a súlyponti 
kórházak ellátórendszerének kon-
cepciója ebben a betegségcsoport-
ban nem alkalmazható. Az ellátás 
jelenleg is néhány centrumra 
korlátozódik. A budapesti, debre-
ceni, pécsi és szegedi orvosegyete-
mekről érkeznek és képződnek az 
agyi érfejlődési rendellenességek 
kezeléséhez világszínvonalon 
értő szakemberek – nemcsak az 
egyetemi központokba, hanem a 
megyei kórházakba is. Ha ezek az 
intézmények nem találnak megfe-
lelő modellt a szakértelem itthon 
tartására, ez először a megyei kór-
házak szakembereinél jelentkezik 

majd – hátrányba hozva a stroke 
ellátást az egész országban.

A szakemberutánpótlás-képzés-
nek feltétele a magas éves eset-
szám, hiszen csak így biztosítható 
megfelelő team fenntartása és a 
tudás továbbadása. Ez a betegek 
érdeke is, hiszen tudományos bi-
zonyítékok igazolják, hogy a nagy 
esetszámot ellátó centrumokban a 
betegek gyógyulási esélye jobb.

Ugyanakkor e centrumok 
működését ma ellehetetleníti a 
teljesítményvolumen-korlát (TVK) 
alkalmazása. Hiába volna képes 
az ellátásra a centrum, a rendel-
kezésre álló intézményi HBCS ezt 
nem teszi lehetővé.

Éppen ezért a tanácskozáson 
megvitatták azokat a megoldási 
javaslatokat, melyek a szakem-
berek szerint feloldhatják a fenti 
ellentmondásokat. Ilyen javaslat 
az érfejlődési rendellenességek 
(aneurysma, angioma) ellátásá-
nak kivétele a teljesítménykorlát 
(TVK) alól. Ezt a technikát már 
sikeresen alkalmazta az Egészség-
ügyi Államtitkárság/OEP a stroke 
ischaemiás kezelésének formá-
jában.

szAKMAI OLDAL
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Az 1961-ben, Miskolcon született dr. Velkey György  

a Magyar Kórházszövetség elnöki posztját alig egy 

hónapja tölti be. Az utóbbi három esztendőben  

– a most leköszönt dr. Rácz Jenő mellett – mint leendő 

elnök tevékenykedett.

Hisz az együttműködésben, hisz 
a közösen hozott döntésekben

A neves orvosdinasztiából származó 
szakember 1986-ban a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Általá-
nos Orvosi Karán szerezte diplomá-
ját. Szakvizsgázott csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, anesztezioló-
giai és intenzív terápia területeken. 
Pályáját a DOTE Gyermekklinikán 
kezdte, majd 1996-tól a Magyaror-
szági Református Egyház Bethesda 
Gyermekkórházában dolgozik, ahol 
2003-tól főigazgatónak nevezték ki. 

Megannyi külföldi és hazai szak-
mai kollégium, társaság vezetősé-
gi tagja, három éven át a Magyar 
Gyermekaneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Társaság elnöke volt, majd 
négy éven át a Magyar Gyermek-
orvosok Társaságának főtitkára. 
Az utóbbi évtizedekben megjelent, 
gyermekorvosok számára írt tan-
könyvek egyes fejezeteinek szerzője. 
Élettant és kardiológiát tanított az 
amerikai Grace Universityn. Öt gyer-
mek édesapja, felesége gyermekra-
diológus főorvos, egyik fia neonato-
lógusnak készül.

Nemcsak igazgatja és menedzse-
li az általa irányított intézményt, 
hanem az utóbbi évekig eseten-
ként ügyeletet is vállalt, altatott, 
bekapcsolódott a krónikus beteg 
gyermekeknek szervezett táborok 
programjaiba, és részt vesz az orvo-

soknak szervezett kosárlabda-mér-
kőzéseken is.

Pályaválasztási mintája minde-
nekelőtt a család és annak tradíciója 
volt. És bár szülei kisgyerek kora 
óta az orvosi pálya felé navigálták, 
kamaszként próbált ellenállni a 
felnőttek döntésének. Pontosabban 
egyfajta kettősség munkált benne: 
bár nem akart orvos lenni, de olyan 
pályát kívánt magának, hogy jót 
tehessen, mások jólétét segítheti. 
Hosszan latolgatta a lehetőségeket, 
végül hatalmas lendülettel a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemen 
kezdte meg tanulmányait. 

A Debreceni Egyetem Gyermek-
klinikájára gyermekorvosnak 
érkezett. Sok minden érdekelte, 
például az immunológia, a hemato-
lógia, s persze a kutatás, ám az első 
és sikeres újraélesztést követően 
már tudta, mire hivatott igazán: 
„Amikor egy gyermek életéért küz-
dünk, megszűnik tér és idő, az ember 
minden érzékszervével csügg a jelen 
pillanaton, és ha ráadásul csapat-
ban dolgozik, közösségben küzd, az 
különleges kegyelmi állapot. Ez a 15 
éves időszak katartikus hatású volt 
az életemben.” 

*
Beszélgetésünk során legújabb 

feladatköréről, a Magyar Kórház-

szövetség elnökségéről tudakozód-
tam. Rendkívüli határozottsággal 
– amúgy lágy ember benyomását 
kelti és napjaink neurotikus vilá-
gában azon ritka „példány”, akiből 
tényleg sugárzik a nyugalom, a belső 
harmónia, a kiegyensúlyozottság 
– állította, bármilyen munkát vé-
gezzen is a szövetség, azt nem valaki 
egyedül, hanem csapatként teszi. 
Minden feladatkört nem ismerhet a 
maga mélységében senki. Tehát az 
elnökség tudásának legjavát adva 
teljesítenek. Nem „izomjátékos”, 
hanem olyan ember, aki hallgat az 
észérvekre, aki a kollektív bölcses-
ségben bízva hoz döntéseket.

Amikor felvetettem, hogy a mai 
politikai helyzet harcos egyénisé-
geket kíván, nem tiltakozott, azt 
viszont hangsúlyozta, hogy remé-
nyei szerint tárgyalásokkal, ésszerű, 
logikus egyeztetésekkel, szívósággal 
sok minden elérhető.

Amikor azt tudakoltam, miként 
képzeli el az ágazatban tevékeny-
kedő szakmai és érdekképviseletet 
betöltő szervezetekkel, például a 
Magyar Orvosi Kamarával az együtt-
működést, meglehetősen rövid 
válasszal szolgált. Tárgyalni akarnak, 
nem ellenállni és nem viaskodni 
szeretnének, hanem értelmes célo-
kat elérni. 

A Kórházszövetség elnökségében, 
mondotta, olyan neves szakemberek 
dolgoznak, akik ismerik a különbö-
ző szervezeteket, azokban így-úgy 
otthon vannak. Fontos döntések-
ben nem egy személyben, hanem 
kollektíven kívánnak előremutató 
lépéseket tenni.

KrAsznAI ÉvA

Dr. Velkey 

György
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Az ellátástól elvártak nincsenek összhangban 

az egészségügy gazdasági lehetőségeivel. 

A Magyar Kórházszövetség  
kongresszusának állásfoglalása

A Magyar Kórházszövetség 2013 
áprilisi Közgyűlése állásfoglalásá-
ban hazánk kórházainak hely-
zetével kapcsolatosan az alábbi 
kérdéseket tartja kiemelt fontos-
ságúnak:

• Az egészségügyben az elmúlt 
évtizedek alatt felhalmozódott 
problémák jelentős része az ágazat 
szereplőinek erőfeszítései ellenére 
is változatlanul fennáll.

• Az alulfinanszírozottság, az 
intézmények állandósult likvi-
ditási gondjai olyan mértéket 
öltöttek, hogy akadályozzák az 
egészségügyi szakmai szem-
pontok érvényesülését. Ezeket a 
gondokat az évenként ismétlődő 
adósságkonszolidáció önmagában, 
a díjtételek emelése nélkül nem 
képes megoldani.

• A humánerőforrás-krízis hely-
zetén enyhítettek a béremelések, 
az ösztöndíjprogramok és a pályá-
zatok, ugyanakkor a nyugdíjasok 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
intézkedések jelentősen rontot-
ták a pozitív lépések eredményét. 
Tekintettel arra, hogy a gazdasági 
és műszaki területen dolgozók az 
egészségügyi ellátás szerves részét 
képezik, ezért nem hagyhatók ki a 
béremelésből.

• A kórházak állami kézbe vétele 
rengeteg feladatot rótt az ágazat 
vezetésére és az intézményekre 
egyaránt, a várt eredmények ha-
tásfokát rontja, hogy a tulajdonosi 
feladatok ellátásához szükséges 

erőforrásokkal a GYEMSZI egye-
lőre nem rendelkezik, ami tovább 
növeli a kórházak terheit. Az 
államháztartási törvényben ma 
még meglévő – az intézmények 
hatékony működését gátló – kö-
töttségek fokozatos megszünteté-
se szükséges.

• A központosított beszerzések, 
a struktúra átalakítása és az egyes 
intézmények funkcióváltása nem 
hozott, és nem is hozhatott olyan 
mértékű megtakarítást, amely 
ellensúlyozta volna a nem ellen-
tételezett többletkiadásokat az 
intézményeknek.

• Az új minimumfeltételek 
teljesítése a szükséges fejlesztési 
források hiányában változatlanul 
illúzió, így az ezekkel kapcsolatos 
progresszivitási szintek meg-
határozása, működési engedé-
lyek megújítása, területi ellátási 

kötelezettségek módosítása sem 
hozhatott átütő változásokat a be-
tegek ellátásában.

• A gazdasági társaságok 
költségvetési intézménnyé való 
átalakítása hozzájárult az egysé-
ges működés kialakításához, de 
ez önmagában az alapproblémák 
megoldására nem alkalmas. Az át-
alakulás rendkívül gyors végrehaj-
tása felesleges kockázatot jelent.

• A nagyobb intézetekbe integ-
rálódó kórházak adósságállomá-
nyának konszolidációja a sikeres 
végrehajtás feltétele.

• Az elmúlt évek válság-
menedzselése és az elhúzódó 
vezetőváltások kimerítették az 
ágazat valamennyi szereplőjét, 
felemésztették a belső tartaléko-
kat, miközben az ellátástól elvárt 
igények nincsenek összhangban 
az egészségügy számára nyújtott 
gazdasági lehetőségekkel.

A Magyar Kórházszövetség 
hagyományainak megfele-
lően a továbbiakban is igyekszik 
összegyűjteni tagkórházai és az 
egészségügyi ágazat problémáit, 
és szakemberei segítségével pró-
bál azokra a realitás talaján álló 
konstruktív megoldásokat javasol-
ni. Továbbra is fenntartjuk azon 
véleményünket, hogy a gazdaság 
fellendülése és a társadalom sta-
bilizálódása nem képzelhető el egy 
biztos alapokon álló egészségügy 
és a jelenleginél egészségesebb 
lakosság nélkül – ezen célok eléré-
séhez Szövetségünk partnerséget 
ajánl fel.

MAgyAr KórházszövetsÉg
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Dr. Selmeczi Kamill évek óta fontos szerepet 

vállal a szakmai érdekképviseletben. Elnöke az 

Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének, 

ami folyamatosan bombázza jobbító javaslatai-

val az egészségügyi államtitkárságot. A szer-

vezet a FAKOOSZ-ból (Falusi Körzeti Orvosok 

Országos Szövetsége) nőtte ki magát.

Félő, ha így folytatjuk,  
unokáink sem fogják látni…

Selmeczi Kamill 1978-ban lett 
dj-ből doktor. Mielőtt ugyan-
is doktorrá avatták volna, lelkes 
disc jockey-ként szórakoztatta 
hallgatótársait a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen. A közelmúlt-
ban ismét a FAKOOSZ elnökévé 
választott, meglehetősen komoly 
kinézetű, tömött bajuszú ember 
amúgy megnyugtató, nyugalmat 
árasztó férfi. Tavaly például A Hó-
nap Orvosa cím nyertese lett Zala 
megyében. 

– Nem tradicionális orvoscsaládba 
születtem, vagyis én vagyok az 
első doktor a famíliámban. Kü-
lönböző betegségeket éltem át, 
krónikus tüdőgyulladással kínlód-
tam gyerekként Gárdonyban, majd 
Székesfehérvárott. Bár édesapám 
és keresztapám más hivatást kép-
zelt nekem, már nyiladozó elmével 
döntöttem el, hogy orvos leszek. 
Érettségi után azonnal felvettek az 
orvosegyetemre.
– Utólag is gratulálok. A pálya-
választásával szemben milyen 
szakirányt képzeltek el a hozzá-
tartozói?
– Műszaki, elektrotechnikai szak-
emberek voltak, s azt akarták, 

hangmérnök 
legyen belőlem. 
Igyekeztek a 
szakma minden 
csínját-bínját 
megtaníttatni, 
s nem hiába 
tették. Bár di-
rektben azóta 
más területen 
praktizálok, az 
elektrotechnika, 
a hangosítás a 
hobbim. Az egye-
temen négy évig 
diszkóztam, a 
kollégiumban egy-egy alkalommal 
400-500 ember tombolt a heavy 
metal és a glam rock számokra. 
Kétségtelen, azóta sok-sok év telt 
el, de például 2011-ben Keszthe-
lyen, a FAKOOSZ megalakulásának 
20. éves kongresszusa bankettjén a 
legkorszerűbb technikával én szol-
gáltattam a zenét. Éppen ott volt 
a szállodában a lengyel X Faktor 
nyertese is, aki spontán szereplé-
sével színesítette az estét.  
– Mi történt Önnel az 1978-as 
diplomaátvételt követően? 
– Kezdetekben leginkább az in-
tenzív ellátás érdekelt, és élet-

mentésekről álmodtam. Igen ám, 
de ötödévesen nősültem, s még a 
végzés előtt megszületett a fiúnk. 
Ugye egy apró csecsemővel va-
lamiféle biztonságra törekszik az 
ember, tehát „családbarát” körzeti 
orvos lettem. Ez 35 esztendeje tör-
tént, a Zalaegerszeggel szomszédos 
Alsónemesapátiban meghirdetett 
állásra pályáztam. 
– Vagyis egy életre búcsút mon-
dott a nagy életmentéseknek, az 
intenzív-terápiának? 
– Nem egészen. Az igaz, hogy 
másként képzeltem el a dolgokat. 
Életmentőként komoly, korszerű 
technikával felszerelt intenzív 
osztályon láttam magam… Az-
után a mindennapokban tettem 
és teszem ezt műszerek nélkül, 
magányosan vagy a mentős baj-
társakkal. A munkám kezdetén 
különösen sokat jelentett, hogy az 
idősebb kollégák az árokparton, 
az istállóban stb. is alkalmazható 
praktikákra tanítottak meg. 
– A sokirányú háziorvosi mun-
kát mennyire lehet egy minisz-
tériumban, számítógép mellett 
átlátni, megtervezni? 
– Meggyőződésem, hogy nem 
nagyon. A rendelkezésekből 
egyértelműen kitűnik, az egész-
ségpolitika irányítói a háziorvosi 
munka lényegét nem, vagy csak 
nehezen értik meg. Vallom, nem 
szabad a bizalmon, a személyes 
együttműködésen alapuló orvosi 
gyakorlathoz hozzányúlni, ahogy 
ez manapság még működik. A vál-
toztatásokban betegek kapkodják 
a fejüket, nem értik, mi történik 
körülöttük. Ha tanácstalanokká 
lesznek, a gyógyulási esélyük is 
csökken. Mi nem csak a betegsé-

Dr. Selmeczi 

Kamill
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get, az egész embert látjuk, gyak-
ran generációkat kísérünk végig. 
A vállalkozói keret megfelelően 
rugalmas működést tesz lehető-
vé. Amennyiben a finanszírozás 
értékkövető lenne, nem dolgozna 
annyi idős háziorvos, nem lenne 
orvoshiány a praxisokban. Ered-
ményességünk bizonyítéka, hogy 
1993 óta, a háziorvosi szolgálatok 
beindulásától a magyar népesség 
születéskor várható élettartama 5 
évvel megnőtt. Elvitathatatlanul 
ehhez hozzájárult a szívkatéteres 
laboratóriumok munkája, meg 
persze a háziorvosoknak az a 
törekvése, hogy kiszűrjék a magas 
vérnyomásos betegeket és hatásos 
gyógyszeres kezeléssel, rendszeres 
gondozással megelőzzék a szövőd-
ményeket, a nagyobb bajt. 
– Térjünk át a FAKOOSZ-ra, 
munkásságának másik nagy te-
rületére, ahol nemcsak többször 
megválasztott elnök, de alapító 
tag is egyben.  
– Harminchét Zala megyei körzeti 
orvos kollégámmal 1991 máju-
sában hoztuk létre a szervezetet. 
A falusi körzeti orvosok sajátos 
munka- és életkörülményeinek 
jobbítását tűztük célul, mond-
ván, szerintünk ez a betegeink 
színvonalas ellátásának alapját 
jelenti. Magam az azóta eltelt 22 
esztendőben már voltam ügyve-
zető elnök, majd az idei tisztújító 
közgyűlésünk szavazatai alapján 
– immár harmadszor – választot-
tak elnöknek. Azokban az időkben 
pedig, amikor a FAKOOSZ elnöki 
posztját utódaim, illetve elődeim 
– dr. Gyenes Géza, dr. Éger István, 
dr. Simek Ágnes, dr. Szász István 
Tas – töltötték be, a szervezet ala-

pítványának elnöki funkcióját is 
elláttam. Egyébként a FAKOOSZ 
elnökségének mindvégig tagja 
voltam. 1998-ban döntött úgy az 
elnökség, hogy a falusiakon túl 
megnyitja a kaput minden alap-
ellátásban dolgozó kolléga előtt. 
Hat évig polgármester is voltam 
Alsónemesapátiban, az első ciklust 
függetlenként kezdtem, majd ak-
kor léptem be az MDF-be, amikor 
az éppen kibukott a kormányzati 
pozícióból. E színekben lettem 
2002-től négy éven át képviselő a 
megyei önkormányzatban is.
– Milyen feladatai voltak a ci-
tált időszakban? 
– Kollégáimat többször képvi-
seltem meghatározó döntéseket 
megelőző, az aktuális kormány-
zat politikai és szakmai vezetői-
vel folytatott tárgyalásokon. Sok 
mindent sikerült elérnünk, mint a 
háziorvosi rendszer bevezetése, a 
különböző finanszírozási egyez-

tetések, a vizitdíj-kompenzáció, 
a háziorvosi konszenzus konfe-
rencia, vagy éppen a bértárgyalá-
sok. Örömömre szolgált, amikor 
kollégáim egyéni, személyes 
helyi gondjainak orvoslásában is 
közreműködhettem, s fájt, amikor 
jelentős ellenállasba ütközve nem 
jártam sikerrel. 
– Milyen meg nem értéssel 
küszködnek? 
– Tömören, álláspontunk sze-
rint – az Állami Számvevőszék 
és az ombudsman jelentései 
tényszerű alátámasztásával – a 
háziorvosi rendszer változatlanul 
alulfinanszírozott, s ingatag jogi 
alapokon áll. Ide egy prosperáló, 
vonzó, egzisztenciaépítő állapotból 
elmulasztott, elmaszatolt, sokszor 
szakmaiatlan és életszerűtlen dön-
téseken át vezetett az út. 
– Az alapellátás ma olyan prio-
ritásként kezelendő, amely az 
egészségügyi kasszából lénye-

A FAKOOSZ a 
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KrAsznAI ÉvA

gesen nagyobb hányaddal kell, 
hogy részesüljön. 
– Ideje túllépni a fiskális szem-
léletű, maradékelvű forrásbizto-
sításon. Ugyanis, ha a jelenlegi 
tendenciák változatlanok marad-
nak, akkor saját magát felszámolja 
a rendszer. A drága, költséges és fo-
lyamatosan szintén alulfinanszíro-
zott, újabb adósságokat felhalmozó 
kórház-centrikus betegellátás felől 
az alapellátás felé kellene eltolni a 
hangsúlyt és a finanszírozási ará-
nyokat. Egyelőre azonban mindez 
csak deklaráció és nem a valóság-
ban történik meg. Az egészség-
pénztár helyett valódi egészségbiz-
tosítási forma kell! Olyan, amely 
maga is egyaránt érdekelt a hosszú 
távú megtakarításokban, s a la-
kosság-közeli, valós, alapellátásra 
helyezett prevencióban. 
– A felsoroltakból semmiképpen 
se hagyjuk ki a házorvos-után-
pótlás biztosítását, ami igenis 
nemzeti érdek! 
– Érthetetlen a paradigmaváltás 
elodázása. Az elvándorlás is súlyos 
teher, hiszen család-szakorvoso-

kat nyernek meg jelentősen jobb 
egzisztenciális feltételek bizto-
sításával a régi uniós országok. 
Azok, ahol ezirányú szakképzés 
legfeljebb tanfolyami szinten mű-
ködik. Rosszul csengő és bizonyta-
lanságot keltő a nyugdíj melletti 
továbbfoglalkoztatás kérdése 
is. Bár jelenleg, mint vállalko-
zásban dolgozó orvosok, ebben 
nem vagyunk érintettek, de erre 
vonatkozó garanciális kijelentést 
felelős vezetők részéről még nem 
hallottunk. Pedig az amúgy is in-
gatag jogbiztonságunk közepette 
nagyon nagy szükség lenne erre. 
Minden hiányállapot feszültsége-
ket generál az orvos (ápoló) és a be-
tegek között. Éppen a betegellátás 
biztonsága miatt sem helyezhetők 

erre a szintre azok a feszültségek, 
amik a jogalkotás, a jogalkalmazás 
vagy a nem időszerű koncepcio-
nális tervezésből, kísérletezésből, 
modellezésből fakadnak. 
– Az aktuális teendő (a tár-
cának, kormánynak, parla-
mentnek, s természetesen a 
potenciális betegek választott 
képviselőinek): ma elodázhatat-
lan az egészségügyre fordítható 
források rendezése, emelése…  
– Mindez valódi megoldás lenne 
a jelenlegi válságos helyzetből 
történő kitörésre. Meggyőző, jó irá-
nyú változások nélkül, csodálatos 
hivatásunk gyakorlása egy távozó 
generáció hattyúdala lesz. Uno-
káink sem fogják látni…
– Mi fér még bele a rendkívül 
sűrű életébe? 
– A család férfitagjai autómániá-
sok, gépjárműtechnikus fiam autó-
kozmetikával foglalkozik. Egyes 
betegeim azon poénkodnak, hogy 
gyűjtöm az autókat. Ebből csak 
annyi igaz, hogy nehezen válok 
meg tőlük... Jelenlegi „munkatár-
sam” egy új Suzuki Swift, a családi 
autó pedig egy nagy Skoda Superb. 
Úgy látszik gyerekkoromban nagy 
hatással voltak rám a keleti autó-
márkák, mert a „családhoz” tarto-
zik még egy öreg, lerobbant 105-ös 
Skoda és egy Wartburg kombi is. 
Továbbá van még egy 1963-as 
évjáratú veterán Danuvia motor-
kerékpárom, amit kifejezetten 
azért szereztem be, mert a gyerek-
koromban ilyennel járt hozzám a 
doktor bácsi. Igaz, neki akkor a köz-
lekedést az állam finanszírozta...
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Rosszul csengő és bizonytalanságot keltő a nyugdíj melletti to-
vábbfoglalkoztatás kérdése is. Bár jelenleg, mint vállalkozásban 
dolgozó orvosok, ebben nem vagyunk érintettek, de erre vonat-
kozó garanciális kijelentést felelős vezetők részéről még nem 
hallottunk. 
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Az orvosok fontosnak tartják betegeik egészsé-

gének és jó közérzetének helyreállítását, de nem 

mindenki tudja, hogy valamennyi kimondott szava 

és gesztusa jelentőséggel bír ebből a szempont-

ból. Ez első hallásra akár ijesztő is lehet, ám a po-

zitív szuggesztió és a negatív hatások kiszűrése 

tanulható technikákon keresztül könnyen beve-

zethető a mindennapi orvosi gyakorlatba. Erről, és 

a témának különös aktualitást adó nemzetközi 

konferenciáról dr. Varga Katalinnal, az ELTE Peda-

gógiai és Pszichológiai Kar Affektív Pszichológia 

Tanszék vezetőjével, a Magyar Hipnózis Egyesület 

elnökével, a kongresszus egyik főszervezőjével 

beszélgettünk. 

A gyógyító több mint orvos

– Hogyan épül fel az első nem-
zetközi „Hipnózis az orvosi 
gyakorlatban” kongresszus, 
vannak-e a programnak speciá-
lis elemei?
– Valóban számos vonatkozásban 
sajátos lesz a kongresszus, aho-
gyan maga a műfaj is az. A szokásos 
orvoskonferenciákhoz képest az 
előadások mellett nagyon fontos 
szerep jut a workshopoknak. Ezeken 
az egy vagy két órás foglalkozá-
sokon különböző demonstrációk 
formájában mutatják be a szak-
emberek a résztvevőknek az adott 
témát, ezen belül a különböző 
módszereket és azok hatásait, a 
hallgatóság pedig interaktívan 
részt vesz a műhelymunkában. A 
hipnózis és a szuggesztív technikák 
orvosi alkalmazásának lényegét így 
lehet a leghitelesebben bemutatni, 
megtanítani. A szuggesztív techni-
kákat formális hipnózis alkalma-
zása nélkül is lehet alkalmazni az 

orvosi gyakorlatban, ami azért is 
fontos, mert hipnózist hazánkban 
gyógyító céllal csak orvos, pszi-
chológus és fogorvos használhat. 
SASOK képzésünk (www.sas-ok.hu) 
most már több mint tíz éve műkö-
dik és képezi azokat a szakembere-
ket – pszichológusokat, orvosokat 
és szakdolgozókat – akik egyelőre, 
vagy egyáltalán nem akarnak hip-
nózissal foglalkozni. A konferencián 
is lesz lehetőség arra, hogy kizá-
rólag a szuggesztiós technikákkal 
ismerkedjen meg az erre a terü-
letre nyitott érdeklődő. Magyar és 
német foglalkozások és előadások 
egyaránt lesznek, valamint számos 
szakértő videó-előadással érkezik, 
amelynek lényegét nyelvtől füg-
getlenül is meg lehet érteni. A ha-
gyományos jellegű előadások 15+5 
perces blokkokban hangoznak el, és 
lehetőség lesz saját élmények gyűj-
tésére is, bárki kipróbálhatja, hogy 
milyen hipnózist és szuggesztiót 

befogadni, az ún. “transzállásoktól” 
kezdve a nemzetközi standard ská-
lákig mindenféle verzió megjelenik 
majd magyarul és angolul egyaránt. 
A kongresszust augusztus 29-e 
és szeptember 1-je között tartjuk, 
bővebb információt a http://www.
ichm2013.com/ és regisztrálási 
lehetőséget a www.convention.hu 
címen találhatnak az érdeklődők.
– A hipnózis talán kicsit köz-
ismertebb, mint a szuggesztió, 
mi pontosan a különbség a két 
technika között az orvosi gya-
korlatban?
– A hipnózis esetében általában 
kimondjuk, hogy ezt az eljárást 
alkalmazzuk, majd valamilyen 
hipnózis-indukciós eljárással for-
mális hipnózis történik. A szuggesz-
tív hatások az egészségügyben sem 
a küldőtől, sem a befogadótól nem 
követelik meg a cselekmény tuda-

tosságát. A mindennapi gyógyító 
munkában számos esetben kül-
dünk és kapunk olyan szuggesztív 
hatásokat, amelyről nem is sejtjük, 
hogy szuggesztív elemek, akár 
szavak, akár öltözködés, testtartás 
vagy mimika által. A befogadónak a 
hatást definíciószerűen is önkén-
telenül kell átélnie, ez a mechaniz-
mus automatikusan zajlik. Éppen 

Dr. Varga Katalin
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ez teszi nehézzé a negatív szuggesz-
tiós hatások kiszűrését, hiszen nem 
feltétlen vagyunk tudatában annak, 
hogy adott esetben egy szó vagy 
egy hangsúly rendített meg ben-
nünket, vagy tehető felelőssé rossz 
közérzetünkért. A szuggesztív kom-
munikáció tanulható.  Több száz 
kolléga végezte már el a képzést, 
amelyben azt tanítjuk, hogy miként 
lehet ezeket a negatív hatásokat 
a minimumra csökkenteni, és el-
lenkezőleg, pozitív szuggesztiókkal 
támogatni a beteg embert. 
– Mennyire nehéz felismerni 
ezeket a negatív hatásokat?
– Néha ordítóak, máskor szinte 
lehetetlen észrevenni, mert sokszor 
a befogadó értelmezésén múlik, 
hogy pl. egy adott mondatot hogyan 
fogad. Lehet, hogy az elküldött mon-
dat a felszínen teljesen rendben van, 
ám a befogadóban mégis olyan hú-
rokat pendít meg, amelyektől rossz 
lelkiállapotba kerül. Állandó feltáró 
munkát igényel, hogy dolgozik-e 
valami negatív hatású üzenet a má-
sikban, akár egy sejtetett prognózis, 
egy kimondott mellékhatás – ami-
ről egyébként most már egyre több 
kutatási eredmény alapján tudjuk, 
hogy elősegíti annak bekövetkeztét 
– vagy akár egy olyan félmondat, 
amelyben látszólag nem volt sem-
milyen negatív üzenet.
– Melyek azok az orvosi terüle-
tek, amelyeken különösen nagy 
jelentősége lehet a hipnózisnak 
és a szuggesztiónak?
– Általában gyanúsan hangoznak a 
mindenre jó technikák, de az a hely-
zet, hogy ezek valóban valamennyi 
szakterületen sikeresen alkalmaz-
hatóak. A hipnózis és a szuggesztív 
technikák az emberi kapcsolatok 
elmélyült formái, így minden 
esetben számolhatunk pozitív 
vagy negatív hatásaikkal, amikor 
egy ember egy másik emberrel 
találkozik. Az orvoslás területén ez 
különösen igaz, hiszen a páciens 
szerepkörben vagy hozzátartozó-
ként jelenlévő személy rendszerint 
eleve egyfajta hipnózis-közeli 
transzállapotban van a betegsége, 

a fájdalmai, az aggodalmai miatt. 
Képletesen is kicsúszott a lába alól 
a talaj, tehát eleve fogékonyabb a 
szuggesztiókra. Nem azok között a 
vonatkoztatási keretek között mo-
zog, ahol otthonosan érzi magát és 
kontrollálni tudná saját helyzetét. 
A legtöbb páciens ilyen állapotban 
van, és minél extrémebb az állapo-
ta – intenzív osztályra kerül, súlyos 
betegséggel szembesül stb., – annál 
inkább számíthatunk erre. Ez egy 
beszűkült, nem mindennapi tudat-
állapot, melynek ismérve a fokozott 
szuggesztibilitás. Ilyenkor olyan 
dolgok is érzékenyen érinthetik az 
embert, amit más helyzetben fel 
sem venne. Ilyen mondat lehet pl. a 
„majd meglátjuk”, vagy a „reméljük 
nem lesz semmi gond” – ami ilyen-
kor ahelyett, hogy megnyugtatná a 
beteget, kétségeket ébreszt. 
– Ez eléggé veszélyesen hangzik, 
az orvos talán néha szinte azt 
kívánná, állítsa le magában be-
tege ezt a hozzáállást.
– Létezik a negatív értelmezés 
törvénye, mely szerint azokban a 
helyzetekben is, amelyeket sem-
legesen vagy pozitívan is lehetne 
értelmezni, a negativitást keressük. 
Ez nem „rosszaság”, hanem adaptív 
hozzáállás, hogy vészhelyzetben a 
legrosszabbra számítunk. A kong-
resszuson is részt vevő Dabney 
Ewin, nagy tapasztalatú kolléga 
jól megvilágította egy példával 
ennek a reakciónak az eredetét és 
értelmét: ha egy antilop mellett 
megzörren a bokor, és nem arra 
gondol, hogy oroszlán okozhat-
ta a zajt, nagyobb eséllyel veszíti 

el életét, mintha a legrosszabbra 
gondolva, a lehető leggyorsabban 
elszalad. Különösen akkor lép 
életbe ez a hozzáállás, ha nem a 
megszokott közegünkben, saját 
biztonságos territóriumunkon va-
gyunk. Az egészségügy ritkán ilyen 
otthonos közeg az ember számára. 
Ezért nincs olyan megnyilvánulás, 
amelynek ne lehetne potenciálisan 
szuggesztív hatása, jó vagy rossz, 
enyhe vagy súlyos. Az anesztezio-
lógiától a nőgyógyászaton át a sür-
gősségi ellátásig gyermek és felnőtt 
gyógyászatban egyaránt bármilyen 
szakterületen megjelenik ez a me-
chanizmus.
– Akkor ez fontos plusz feladat 
a rendelőintézetekben és a kór-
házakban.
– Nem csak ott. A szuggesztió szá-
mos felületen megnyilvánulhat. 
Külön fejezetet érdemelnének a 
honlapok is, elképesztő, hogy egyes 
egészségügyi ellátóhelyek mi-
lyen hatású üzeneteket tesznek ki 
főoldalukra. Aki szülésre alkalmas 
klinikát keres, nem hiszem, hogy 
a méheltávolítás lehetőségeivel 
szeretne szembesülni az adott in-
tézmény nyitóoldalán.
– Milyen pozitív hatásokat lehet 
elérni a szuggesztív technikák-
kal?
– Gazdag a technikák lehetőségi 
köre. Az egészségügyben min-
dennap előforduló feladatokat 
egyszerűbbé és hatékonyabbá lehet 
tenni, pl. a tűfóbia vagy a CT- és 
MRI-készülékekbe való befekvéstől 
való félelem feloldására is vannak 
módszerek ebből a körből. Látvá-
nyos adatok bizonyítják a techni-
kák költséghatékonyságát is. Nem 
mindegy, hogy hosszasan kell a 
pácienst győzködni, vagy öt perc 
alatt el lehet oszlatni félelmeit és 
ellenállását a mindennapi orvosi 
gyakorlatban.    
– Akár fájdalomcsillapító vagy a 
gyógyulást is elősegítő hatással 
is lehetnek a szuggesztiók?
– Hogyne. A szemműtétektől kezd-
ve az ortopéd beavatkozásokig szá-
mos kutatásunk van már erre vo-

Egy rosszul 

megválasztott 

szó vagy egy 

hangsúly meg-

rendítheti a 

beteget
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natkozóan. Célzott szuggesztiókat 
alkalmazhatunk, ha pl. tudjuk, hogy 
egy páciens nagy vérveszteséggel 
járó műtét előtt áll, de a gyógyulási 
folyamatot is felgyorsíthatjuk – 
akár azért, mert túlságosan költsé-
ges az intézmény számára a beteg 
hosszasabb bentfekvése. Ödémák 
és gyulladások visszahúzódását is 
elő lehet segíteni, és a mellékhatá-
sokat is csökkenteni lehet – klinikai 
és statisztikai értelemben egyaránt. 
A fájdalomcsillapítás alapvetően 
ebbe a körbe tartozik, de a páciens 
általános megelégedettségét is elő 
lehet segíteni. Ez minőségbiztosí-
tási szempontból egyre fontosabbá 
válik Magyarországon is. Kutatá-
si eredményeink egyértelműen 
mutatják, hogy a szuggesztiós 
csoportba tartozó emberek elége-
dettebben távoznak a kórházból, 
erőteljesebben érzik, hogy törődnek 
velük. És itt nem bonyolult, hanem 
a mindennapi munkába könnyen 
beépíthető, egyszerű, pár perces 
módszerekről van szó.  
– Van-e bármilyen veszélye ezek-
nek a technikáknak?
– Egyre gyakrabban találkozunk 
olyan hirdetésekkel, amelyeken azt 
ígérik, hogy a jelentkezőket egy hét-
vége alatt megtanítják a hipnózis és 
a szuggesztió technikáira. Határo-
zottan ellenezzük ezt, hiszen azon-
nal meg lehet tanulni hipnotizálni 
egy másik embert, azt azonban 
nem lehet két nap alatt elsajátítani, 
hogy miként reagáljunk a váratlan 
helyzetekre. A legártatlanabbnak 
tűnő helyzetben is előjöhetnek 
olyan mögöttes tényezők, amelyek 
komoly szakértelmet igényelnek. 
A konferenciát a Magyar Hipnózis 
Egyesület és a Semmelweis Egye-
tem Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Klinikája közösen szervezi. 
Képzéseink mind időtartamukat, 
mind a tananyagot tekintve egy-
aránt igényesek, komoly ellenőrzé-
sek, szupervíziók, esetbemutatások 
és egyéb módszerek szerepelnek a 
követelmények között. Ez a hozzá-
állás a kétnapos tanfolyamokhoz 
képest persze nem költséghaté-

kony, de véleményünk szerint szak-
mailag és etikailag egyedül így vál-
lalható. A hipnózis és a szuggesztió 
valójában eszközök – mint egy szike 
a sebész kezében. Meg lehet tanulni 
egy hétvége alatt epekövet operál-
ni, de nem biztos, hogy mennénk 
műtétre olyan emberhez, aki ilyen 
módon és mértékben sajátította el 
ezt a tudást. A konferencián is szó 
lesz a kompetenciahatárok fontos-
ságáról. Fel kell ismerni és megálljt 
kell parancsolni magunknak, ha a 
helyzet lehetőséget ad kompeten-
ciánk átlépésére. Ha én fájdalom-
csillapításra vonatkozó képzésen 
vettem részt, akkor nem mehetek 
bele a páciens egyéb patológiájá-
ba – bármilyen csábító is legyen ez 
bizonyos esetekben.   
– Mennyiben van terjedőben a 
világon a hipnózis és a szug-
gesztió gyakorlata az egészség-
ügy ellátásban?
– Általánosan megfigyelhető, hogy 
ezeket a technikákat magas szinten 
az általános ellátástól elszigetelt 
módon, csupán néhány intéz-
ményben alkalmazzák. Világszerte 
vannak olyan klinikák, amelyeken 
egyébként kizárólag altatással 
megoldható műtéteket végeznek 

általános altatás nélkül, hipnosze-
dálással és lokálisan alkalmazott 
gyógyszeres fájdalomcsillapítással. 
Ez óriási előny sok szempontból, így 
felmerül a kérdés, hogy miért nem 
válik általánossá ez a gyakorlat. 
A Nemzetközi Hipnózis Társaság 
elnökasszonya éppen egy ilyen 
témájú panelt javasolt a napokban, 
hogy beszéljük meg, mik lehetnek 
az akadályok, ki milyen visszahúzó 
tényezőt tapasztal, miért nincs 
intenzívebben jelen az orvoslás 
mindennapjaiban ez a módszer. 
Filozófiai szinten is érdemes el-
gondolkoznunk azon, hogy miért 
nem hiszünk a szavak erejében, 
és miért kell mindenáron valami 
eszközhöz nyúlnunk ahhoz, hogy 
hatékonynak érezzük magunkat. Ez 
a modern orvostudomány egyolda-
lúságára is rávilágít. 
– Amellett, hogy mindig nagy 
dolog, ha valamilyen szakterüle-
ten Budapest rendezhet nemzet-
közi találkozót, ön szerint mi a 
jelentősége ennek a konferenci-
ának?
– A rendezvényre az egész világról 
érkeznek a szakemberek, Mexikó-
tól Kanadáig, Európától Izraelig. 
Ez az esemény ritka lehetőség, 
talán húszévente esik meg, hogy a 
szakma legjelesebb képviselőitől 
idehaza tájékozódhatunk erről a tu-
dományról. Rendkívül fontos, hogy 
hiteles legyen az az ember, aki meg-
ismertet a hipnózissal és a szug-
gesztiós technikákkal. Olvashatunk 
ezekről a módszerekről, akár érdek-
lődéssel is fogadhatjuk a publikált 
eredményeket, de nem biztos, hogy 
a mindennapi munkánkba is be-
építjük ezt a hozzáállást, amíg nincs 
személyes benyomásunk. Bár a 
konferencia hivatalos nyelve angol, 
de olyanokat is várunk, akik nem 
értenek elég jól ezen a nyelven, 
szakdolgozókat és orvos kollégá-
kat egyaránt. A mindenkori beteg 
emberek miatt fontos, hogy minél 
többen eljöjjenek.

rADnAI AnnA

A szuggesztív 

kommunikáció

tanulható



24
Orvosok Lapja
2013 | 5

szAKMAI OLDAL

Dr. Bende Balázzsal, a SZTE ÁOK Bőrgyógyászati 

és Allergológiai Klinika kutatási koordinátorával 

hazánk az új gyógyszerkészítmények klinikai 

kutatásaiban betöltött szerepéről és a bőrgyó-

gyászati kutatási irányokról, valamint sok egyéb 

személyes-szakmai és általános klinikai témáról 

beszélgettünk. 

„Lassan elkezdjük élni a múlt  
századi sci-fi irodalom valóságát.”

– Mikor és miért döntött úgy, 
hogy ezen a tudományos terü-
leten fog dolgozni?
– Jómagam valójában sebész 
vagyok, és a Klinikánk Plaszti-
kai Sebészeti Osztályán készülök 
második szakvizsgámra. Nehéz 
döntés volt annak idején, hogy 
elinduljak-e a gyógyszeripari piac 
ösvényén, mint sok évfolyam-
társam 2004 körül, vagy maradjak 
betegágy mellett. Végül a szü-
leimtől örökölt szakmai alázat 
és elhivatottság nem engedett 
el a pályáról, viszont a CRO-cé-
geknél elhelyezkedő barátaim 
megkerestek, és így kezdtünk el 
kollégáimmal vizsgálatokat szer-
vezni. Szerencsére első tanítónk, 
Jankovich Mihály főorvos úr nem 
bánta, hogy mi, „gyerekek” studyk-
kal kezdünk foglalkozni a műtétek 
között. Ezután érkezett a nagy le-
hetőség Szegeden: Kemény Lajos 
professzor úrtól álmomban sem 
remélt ajánlatot kaptam, vagy-
is, hogy maradhatok a plasztikai 
sebészeten szakmát tanulni, és 
foglalkozhatok egyben a klinikai 
vizsgálatok szervezésével is. 2010-
ben a nyertes TÁMOP 421B pályá-
zatból fejlesztési keretet kapott a 

Klinikai Kutatásokat Koordináló 
Központ is. Öten kezdtünk el 
dolgozni a vizsgálati koordináció 
rendszer kidolgozásán, a módszer-
tan és eljárásrend fejlesztésén. 
Idén ismét részesültünk fejleszté-
si támogatásban a TÁMOP 411C 
pályázatból. Ebben a szakaszban 
a már 8 klinikát és 30 koordiná-
tort érintő központi logisztikai, 
irányítási és minőségbiztosítási 
rendszert szeretnénk kidolgozni. 
A Klinikán nemcsak lehetőség, de 
már-már szinte elvárás is, hogy 
alapkutatásokat is végezzünk, így 
onkológiai témákon dolgozom, és 
készülök a jövőben tudományos 
fokozatot szerezni.   

– Kutatási koordinátorként me-
lyek a legfontosabb feladatai?
– Egy évvel ezelőttig a folyamatok 
szabályozása volt a munkaköröm. 
A vizsgáló orvosokon kívül a cso-
portok összeállítása, betanításuk 
felügyelete, ellenőrzése volt a 
munkám, vagyis a koordináció ko-
ordinációja. Tavaly júliustól Sipos 
Péter kollégám átvette az operatív 
vezetést, most az ő vállát nyomja 
a jelenleg 30 nálunk dolgozó koor-
dinátor, a vizsgálók és a nővérek 
napi problémáinak megoldása. 
Mint koordinátoroknak tárgyal-
nunk kell az ipari partnerekkel, 
menedzselni a szerződéskötése-
ket. Néha éjjel-nappal dolgozunk, 
beleértve az irodavezetőnket és a 
kutatási asszisztensünket is, akik 
gyakorlatilag nélkülözhetetlenek, 
és gyakran a családjuktól, gyer-
mekeiktől raboljuk el az idejüket. 
Kemény professzor úr iránymuta-
tásai alapján én mostanában már 
csak a főbb stratégiai fejlesztése-
ket, irányvonalakat dolgozom ki. 
Részt veszek a fontosabb tárgya-
lásokon, pályázatokon, alapkuta-
tásban dolgozom, és készülök a 
szakvizsgámra. 
– Mely szakmai sikereire a leg-
büszkébb?
– Nekem nincsenek szakmai sike-
reim, minden, amit koordinációs 
rendszerben elértünk, csapatmun-
ka volt. Klinikánk évtizedek óta 
vesz részt klinikai vizsgálatokban, 
melynek kapcsán rendkívül nagy 
rutint és elismerést szerzett a 
területen. Jómagam egy csipetnyi 
szervezéssel és egy remek csapat 
felépítésével, betanításával járul-
tam hozzá a rendszerhez. Az ér-
dem ebben az esetben professzor 

Dr. Bende  

Balázs
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úré és a Klinika összes orvosáé, 
hiszen szakmai munkájuk miatt 
kapunk egyáltalán felkérést a 
részvételre, és a betegeket is nekik 
kell kiválasztaniuk. A mi mun-
kánk adminisztráció és logisztika 
csupán, a csapatunk nem kutatást 
végez, csak segíti, könnyíti azt, 
az igazi kutatók keze alá dolgo-
zik. Az érdem a munkatársaimé, 
akik sokkal többet adnak hozzá 
egy-egy kutatás sikeréhez, mint 
azt valaha is reméltük.  Ahhoz, 
hogy a műtőasztal mellől tudjak 
sikereket sorolni, még nagyon 
fiatal vagyok, egy-egy szép műtét 
után a jóérzés igen, de a siker még 
nem az enyém. Hiába van a szike 
az én kezemben, az érdem azé, 
aki a kezemet vezeti: itt Szegeden 
mentoromé, Varga János adjunk-
tus úré, aki nem csak türelmesen 
tanít bennünket, fiatalokat, de 
még a munkaidőben szükséges, 
egyetemen való állandó rohangá-
lásomat, telefonálgatásaimat is 
elnézi. Természetesen az osztá-
lyos és műtői munka az első, ha 
az megvan, utána lehet az ember 
kicsit „menedzser” is.
– Korábban a jól képzett, el-
kötelezett szakemberek miatt 
Magyarország az új gyógyszer-
készítmények klinikai kutatá-
saiban meghatározó partnere 
volt a gyógyszeriparnak. Meny-
nyire jellemző ez még manap-
ság, illetve mennyire állják a 
nemzetközi versenyt a hazai 
kutatási centrumok?
– Hivatalos adatok szerint a ha-
zánkban indított vizsgálatok száma 
évről évre nő. Nagy a kereslet a 
hazai vizsgálóhelyek iránt, hiszen 

közismerten jó minőségben és nagy 
betegszámot produkálva dolgoznak. 
A legnagyobb nehézség az utóbbi 
időben a fokozódó szerződéskötési 
transzparencia igénye a megbízók 
részéről. Ezzel semmi baj sem lenne, 
hiszen a magyar vizsgálati helyek 
jól felfogott érdeke is a törvények és 
jogszabályok betartása, de sajnos 
jelenleg az európai kevéssé, a ten-
geren túli viszont köszönő viszony-
ban sincs az ide vonatkozó magyar 
jogrenddel. Mindezekből kifolyólag 
néha, mire egy site-ot sikerül meg-
nyitni az USA-ban, már fel is hasz-
nálták a study kvótáját, azaz hoppon 
maradnak a magyar betegek. Ezt 
a problematikát célszerű lenne 
mihamarabb megoldani, és erre a 
közelmúltban kezdeményezések is 
indultak szélesebb körben. 
– Milyen előnyökkel jár a be-
tegek számára a részvétel a 
klinikai vizsgálatokban?
– A beteg első számú érdeke a 
gyógyulása, a klinikai vizsgála-
tok első számú szabálya pedig a 
beteg biztonsága mindenekelőtt. A 
rendkívül szigorú irányelvek miatt 
a résztvevők sokkal szorosabb 
kontroll alatt állnak, alaposabb 
előkészítő kivizsgálásokon esnek 
át, és a protokollokat követve túl-
biztosított az utánkövetés is. Ezt a 
fokozott figyelmet érzik a betegek, 
az odafigyelés és törődés néha már 
fél siker. A legújabb forradalmi 

készítmények hozzáférése a forga-
lomba hozatal előtt más úton nem 
lehetséges, és sajnos egy onkológiai 
beteg nem mindig „ér rá megvárni” 
ezt a folyamatot, komoly harcokat 
vívunk azért, hogy egy-egy ígéretes 
készítmény vizsgálatába bejuttat-
hassuk betegeinket, de azt is nehéz 
leírni, mit érez egy új szer kapcsán 
tünetmentessé váló pikkelysö-
mörös beteg. Sajnos manapság az 
anyagi megfontolás sem elhanya-
golható szempont, és a részvevők 
ingyen jutnak hozzá a néha milliós 
terápiákhoz. 
– Évente hány beteget és milyen 
betegségcsoportokból vonnak 
be a klinikai vizsgálatokba?
– Klinikánkon első sorban pikkely-
sömör, akut fertőzések, onkológiai 
kórképek, atópiás dermatitis és 
az acne indikációk kiemelendőek, 
de végzünk vizsgálatokat például 
égés és allergia témákban is, dol-
gozunk továbbá belgyógyászati, 
kardiológiai, sebészeti, traumato-
lógiai, reumatológiai és aneszte-
ziológiai vizsgálatokon. Mindezen 
túl, az intézmények saját kezde-
ményezésű, akadémiai kutatásai-
ban is jelentős számú önkéntes 
vesz részt. Sajnos pontos számo-
kat nem tudok mondani, részben 
mivel titoktartási szabályok miatt 
még mi sem láthatjuk minden 
esetben az összes klinika minden 
vizsgálatának adatait, másrészt 

Nem tudhatjuk, 

mit hoz a jövő,

de a klinikai 

vizsgálatok 

szabályozott 

medret biz-

tosíthatnak a 

fejlődésnek

A négy egyetemi bőrgyógyászati 
klinika számos fórumon és nem-
zetközi programban szerepel váll-
vetve, a nagyszabású kooperációk 
határaiként ismét a forráshiányt 
lehet csak megjelölni, hiszen ötlet 
és szándék bőven akad.
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pedig ugyanezen okból, ha tud-
nám, sem mondhatnám most el.
– Mennyire van lehetőség 
együttműködésre más klinikai 
centrumokkal? Mely intéz-
mények az Önök legfontosabb 
partnerei?
– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk 
hazánkon belül és határain túl is 
más központokkal. Tudományos 
projektekben, akadémiai kutatá-
sokban számos együttműködés 
született már az egyetemek kö-
zött. Kis országban élünk és szűk 
létszámú szakmákban dolgozunk, 
28 000 magyar orvos természetes 
hozzáállása és jól felfogott érdeke 
is az összetartás. A négy egyetemi 
bőrgyógyászati klinika számos fó-
rumon és nemzetközi programban 
szerepel vállvetve, a nagyszabású 
kooperációk határaiként ismét a 
forráshiányt lehet csak megjelöl-
ni, hiszen ötlet és szándék bőven 
akad. A klinikai vizsgálatok terén a 
legnagyobb magyarországi gyógy-
szeripari szereplőkkel folyama-
tosan kapcsolatban vagyunk. Az 
eszmecseréken születő stratégiai 
iránymeghatározások, trendanalí-
zisek elengedhetetlenek, de mint 
külső kutatóintézet szívesen ve-
szünk részt gyógyszerek fejleszté-
sében is. Az ipari oldal képviselőin 
túl szakmai kérdésekben országos 
szinten számos egyeztetési part-
nerünk van. Úgy érzem, példás 
kapcsolatot ápolunk az OGYI/
GYEMSZI-vel és az MKVT-vel is. 
– A SZTE ÁOK Bőrgyógyásza-
ti és Allergológiai Klinikája 
az ország elismert kutatási 
központja. Melyek az intézmény 
legfontosabb kutatási területei?
– Az MTA-SZTE Dermatológiai Ku-
tatócsoportnak köszönhetően, ahol 

biológusok és számos PhD-hallgató 
is dolgozik, az általános bőrgyógyá-
szat, immunológia és bőr-onkoló-
gia területén szinte minden akadé-
mia irányvonal kutatásai részben 
vagy együttműködésben folynak a 
Klinikán. Onkológiai központként 
első sorban a melanóma-kutatáso-
kat kell, hogy kiemeljem. Szintén 
úttörő gondozást és kutatást végez 
a psoriasis-munkacsoport, bele-
értve a fényterápiás területet is. 
Az immunológiai részleg allergia-
vizsgálatai, a sejttenyészeteinken 
végzett kutatások, a krónikus 
fekélykezelés, dermato-chirurgia, 
limphoedema és a bőr patlógiai 
vizsgálatok szintén a palettán 
vannak. 
– A jelenlegi, meglehetősen for-
rásszegény időszakban hogyan 
tudják előteremteni a kutatá-
sok hátterét?
– Csodák segítségével… Komoly-
ra fordítva a szót, az ipari meg-
bízásból induló klinikai kutatások 
bevételt termelnek. Ezek rész-
ben segítenek saját gondolatok 
mentén akadémia vizsgálatok 
elindításában. Mindemellett az 
Egyetem folyamatosan pályázik, 

és néha nyer is nagyobb kutatá-
si pályázatokat, melyek több kar 
számos intézményében kerülnek 
felhasználásra. Ám ez még mind 
kevésnek mondható, az egészhez 
hozzá kell még adni azt a jó érte-
lemben vett és tiszteletre méltó 
„tudós”-mentalitást is, amikor 
valaki pénzszűkében, csekély fize-
tésért is dolgozik, gondolkodik, aki 
az ötletével nem kopogtat be bár-
melyik ipari cég ajtaján százszoros 
áron eladva azt, hanem megkísérli 
a majdnem lehetetlent, és próbál 
érvényesülni, alkotni.   
– Mit hoz a jövő a bőrgyógyá-
szatban, mely területeken szá-
mít igazi áttörésre?
– Nemcsak a bőrgyógyászatban, 
hanem szinte minden tudomány-
területen a biológiai úton előállí-
tott gyógyszereké és a személyre 
szabott terápiáé, molekuláké a 
jövő. Még sebészként is be kell 
látnom, hogy a klasszikus orvoslás 
nagy része már túlhaladott.  A bio-
lógiai terápiák fénykorukat élik. A 
molekuláris biológia és a genetika 
fejlődése révén pedig lehetsé-
gessé vált korábban nem ismert 
patogenezisű betegségek oká-
nak megismerése is. A genetikai 
diagnosztika szédületes fejlődése 
lehetőséget nyújt a prenatális 
diagnosztika mellett ma már a 
preimplantációs diagnosztikára 
is. A farmakogenomikai vizsgá-
latok pedig hozzájárulhatnak a 
személyre szabott kezelés mellett 
gyógyszermellékhatások el-
kerülésére is, és génszinten is be 
lehet már avatkozni betegségek 
lefolyásába. Folyamatosan jelen-
nek meg tanulmányok egyénre 
szabott terápiákról, vírusvektrok 
és más alternatívák éledeznek. 
Lassan elkezdjük élni a múlt szá-
zadi sci-fi irodalom valóságát. Azt 
nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, 
de azt sejthetjük, hogy a klinikai 
vizsgálatok szabályozott medret 
biztosíthatnak a fejlődésnek.  

rADnAI AnnA
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A biológiai terápiák fénykorukat élik. 
A molekuláris biológia és a genetika 
fejlődése révén pedig lehetségessé vált 
korábban nem ismert patogenezisű be-
tegségek okának megismerése is. 
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A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) gyer-

mekkorban is diagnosztizálható, az esetek 30–70%-

ában kinőhető betegség. A tünetek nemcsak a szociális 

életet nehezítik súlyos mértékben, de különböző türel-

metlenségből és figyelmetlenségből adódó szabálysér-

tésekhez is vezethetnek, vagyis a betegség felnőttkori 

formája teljesen tönkreteheti az érintett életét.  

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápi-

ás Klinika kutatócsoportja felmérte az ADHD előfordu-

lási gyakoriságát Budapesten, szakambulanciát léte-

sített az érintettek számára, és egyéb vizsgálatokat is 

végeznek a kórkép pontosabb megismerése érdekében. 

A részletekről prof. dr. Bitter Istvánt, a klinika igazgató-

ját kérdeztük.   

A figyelemhiányos hiperaktivitás 
zavar kezelhető – ha felismerik!

– Milyen előfordulási gyakori-
sága figyelhető meg a figye-
lemhiányos hiperaktivitás 
zavarnak Magyarországon és a 
világon?
– Az előfordulási arány a gyere-
kek között 3–7% között mozog 
és az érintettek fele-kétharmada 
felnőttkorába is átviszi betegségét 
– van, aki teljes egészében, mások 
csupán a tünetek egy részét ille-
tően. Az amerikai adatok szerint 
az érintettek 30–70%-a nem növi 
ki teljesen ezt a betegséget.
– Mit jelent pontosan a kórkép, 
milyen tünetekkel jár?
– Fő tünetekként a figyelemzavart, 
a szétszórtságot és hiperaktivitást 
szokták említeni, valamint az 
impulzivitást, ami szóban és akár 
tettekben is megjelenhet, mikor az 
ember meggondolatlanul reagál 

verbálisan vagy akár megüt va-
lakit hirtelen felindulásból. Ilyen 
tünet (bocsánat: ez stigmatizáló, 
a szándékosságot sugallja) a min-
dennapi életben pl. a gyorshajtás 
vagy a figyelmetlen gépkocsi-
vezetés. Az Amerikai Pszichiátriai 

Társaság által kiadott diagnoszti-
kai kritérium-listán (DSM-IV) nem 
szerepel olyan hangsúlyosan, de 
az emocionális labilitás is jellemző 
az érintettekre, a figyelemhiányos 
hiperaktivitás zavarral élő embe-
rek hangulata a szokásosnál gyor-
sabban változik. Számos egyéb 
tünete és következménye is van 
a betegségnek: gyermekkorban 
az iskolai nehézségek, a szociá-
lis viselkedésben megnyilvánuló 
problémák, a zsarnokoskodás – az 
érintett nem veszi figyelembe 
a többi gyereket azon egyszerű 
oknál fogva, hogy nincs meg az 
ehhez szükséges türelme. Felnőtt-
korban ezek a viselkedésformák 
némiképp átalakulnak, ami a fel-
ismerést is nehezíti. A hiperakti-
vitás gyakran jelentős mértékben 
csökken vagy megszűnik, a figye-
lemzavar ellenben megmarad, 
ami a részletek feletti elsiklásban, 
a koncentrálásra való képtelen-
ségben nyilvánul meg például, így 
annak ellenére, hogy néha nagyon 
tehetséges emberekről van szó, az 
érintettek elveszíthetik munká-
jukat, mert folyamatosan hibákat 
követnek el. Megbántódnak ba-
rátaik is, mert a figyelemhiányos 
hiperaktivitás zavarban szenvedők 
rájuk sem tudnak kellő figyelmet 
áldozni. Jellemző még az érintet-
tekre, hogy nem tudják kivárni a 
sorukat vagy végighallgatni a má-
sik embert, félbeszakítanak máso-
kat, néha a válaszra sem figyelve 
lehengerlően túlbeszélik part-
nerüket, ráadásul feledékenyek, 
nem emlékeznek előre egyeztetett 
időpontokra – tehát számos olyan 
tünettel rendelkeznek, amely a 
családi, a társasági és a munkahe-
lyi életüket is ellehetetleníti.

Prof. dr. Bitter 

István

szAKMAI OLDAL
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– Vannak-e a betegségnek jel-
lemző kockázati tényezői?
– Erőteljesen megfigyelhető jelen-
ség a családi halmozódás. Számos 
esetben úgy jutnak el hozzánk 
a felnőtt betegek, hogy miután 
gyermeküknél megállapították a 
diagnózist, a szülők rájöttek, hogy 
nekik is ugyanez a probléma nehe-
zíti életüket.
– Vannak-e a kórképnek enyhébb 
és súlyosabb formái – mikor kell 
már betegségként kezelni a tü-
neteket?
– Akiknél a jelenleg éppen átalaku-
lás alatt álló DSM-IV kritériumok 
– a figyelemzavar, a hiperaktivitás 
és az impulzivitás köré csoportosuló 
kilenc tünet – közül hat megfigyel-
hető, azoknál diagnosztizáljuk ezt 
a kórképet. Felnőttkorban gyako-
ribb az enyhébb forma, amelyre 
már csupán maradványtünetek 
jellemzőek. A kritériumrendszernek 
megfelelő kórképpel élő embereket 
akkor részesítjük terápiában, ha ők 
maguk segítséget kérnek. Rendsze-
rint ez azért következik be, mert be-
tegségük súlyos problémákat okoz 

életükben. A Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinikáján felnőtteket kezelünk. Pá-
cienseink általában olyan saját ma-
guk által generált konfliktusokba 
keverednek barátaikkal, családjuk-
ban és munkahelyükön, amelyeket 
el szeretnének kerülni. Gyerekek-
nél jellemzően iskolai problémák 
jelennek meg – az egyébként okos 
érintettek nem tudják elvégezni 
az iskolai feladatokat, megbuknak 
vagy akár el is tanácsolják őket. A 
terápia meghatározásában mindig 
az adott egyén szenvedésének mér-
téke dönt, vagyis az, hogy a kórkép 
mennyiben gátolja az ő személyes 
életvitelét. A kezelésnek különböző 
módjai vannak, és hogy ezek közül 
melyiket javasoljuk, az függ az érin-
tett életkorától és attól, hogy átme-
neti vagy tartós terápia szükséges-e 
a számára.
– Milyen különböző kezelé-
si formák léteznek, és milyen 
szempontok alapján döntenek a 
terápiáról?
– Terápiát akkor javasolunk, ha 
a kórkép kimeríti a diagnosztikai 
kritériumokat és teljesítménycsök-
kenéshez, tartósan rossz életmi-
nőséghez vezet. A további döntést 
befolyásolja az is, hogy a páciens, 
illetve gyerekek esetében a szülők 
milyen típusú kezelésben gondol-
kodnak. A legelterjedtebb kezelési 
forma a gyógyszeres terápia. A be-
tegség hátterében egy jól körülírha-
tó zavar, az agy alulstimuláltsága 
áll, melynek következtében kom-
penzatorikus mechanizmus jelenik 
meg a központi idegrendszerben, ez 
okozza a túlmozgást, a nyugtalan-
ságot. Olyan stimuláns gyógyszerek 
hatásosak ellene, amelyek a köz-
ponti idegrendszer alulműködését 
korrigálják. A felnőttek számára 
Magyarországon nincs forgalom-
ban ilyen gyógyszer, kizárólag az 
OGYI külön engedélyével lehet 

hozzájutni a szükséges gyógysze-
rekhez. (Megjegyzés: kérhetnénk 
még egy másfajta gyógyszerre is 
engedélyt, azonban ilyen esetben 
a beteg nem kap támogatást a ke-
zelésre, s a magas ár miatt ezt nem 
vállalják a betegek.) Amennyiben 
a zavar a leggyakoribb szövődmé-
nyével – depresszióval – jár, akkor 
az antidepresszánsok köréből is 
választhatunk olyan készítményt, 
ami összetételének köszönhetően 
a figyelemzavaros hiperaktivi-
tás zavarra is jótékonyan hat. A 
szülők egy része és a felnőttek 
közül is sokan szeretnék azonban 
elkerülni a gyógyszeres kezelést. 
Léteznek kognitív viselkedésterá-
piás módszerek is, amelyek sokat 
javíthatnak a betegek állapotán. 
Felnőtteknél ez a terápia általában 
azzal kezdődik, hogy az érintett 
megtanulja, miként tarthat rendet 
saját életében, hogyan ossza be az 
idejét, mi módon tervezheti meg 
a napját és hogyan válhat képessé 
arra, hogy tartsa magát terveihez 
és ne feledkezzen meg a számára 
fontos teendőkről. Hangsúlyozom, 
hogy sokszor kiváló képességű em-
berekről van szó, akik ugyanakkor 
nem képesek bizonyos alapvető 
funkciókat ellátni, olyanokat, ame-
lyek normális esetben egy 8-9 éves 
gyermek számára sem okoznak 
problémát.
– Orvosi szemmel nézve meny-
nyire fontos szerepet tölt be a 
gyógyszeres kezelés a komplex 
terápiában?
– A stimulánsokkal való keze-
lés gyakran ellenállásba ütközik, 
ezért fontos hangsúlyozni, hogy 
ezek kontrollált szerek, amelyeket 
nyugodtan rendelhetünk gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt. 
Ez az egyik legrégebbi gyógyszer a 
ma használt készítmények között, 
tehát mind hatékonysága, mind 
biztonságossága igen jól ismert. 

A szülők egy része és a felnőttek közül is sokan szeretnék azonban 
elkerülni a gyógyszeres kezelést. Léteznek kognitív viselkedésterápi-
ás módszerek is, amelyek sokat javíthatnak a betegek állapotán.

Ő még nem 

biztos, hogy 

hiperaktív
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szAKMAI OLDAL

rADnAI AnnA

Egyértelmű adatokkal rendelke-
zünk arról is, hogy a kezelt gyerekek 
közül kevesebben használnak ille-
gális drogokat, mint a nem kezelt 
érintettek. A tünettel rendelkező 
gyerekek gyakrabban használnak 
drogot. Előfordult, hogy felnőtt pá-
ciensünk, aki attól szenvedett, hogy 
nem tudta végigülni munkanapjait 
és ezért veszélybe került az állása, 
egy mások számára pörgést biztosí-
tó, illegális stimuláns segítségével 
oldotta meg problémáját – vagyis 
nála pont fordítva hatott a szer. 
Szerencsére rájött, hogy valójában 
mi a problémája, és hozzánk fordult 
kezelésért. Állapota rendkívüli 
módon javult, már nem szorul 
illegális szerek használatára. Azért 
is fontos kezelést biztosítani, mert 
elsősorban Nagy-Britanniában 
végzett felmérések alapján tudjuk, 
hogy a nem kezelt betegek közül so-
kan börtönbe kerülnek többszörös 
gyorshajtásért vagy egyéb rend-
bontások miatt. A büntetett előélet 
veszélye mérhetően csökken a 
kezelt betegek körében. Az Egye-
sült Államokban úgy tűnik, hogy 
túldiagnosztizálják ezt a kórképet, 
de Európában és főként Magyaror-
szágon nem ez a jellemző. Nekünk 
még tennünk kell azért, hogy minél 
szélesebb körben felismerjük: ez 
a betegség épp olyan jól megha-
tározott problémákat okoz, mint 
egy lábtörés vagy egy depresszió. 
A figyelemhiányos hiperaktivitás 
zavarral élő embereknek is jár a 
konzultáció, a diagnózis és a szük-
séges kezelés.
– A Semmelweis Egyetem Pszi-
chiátriai és Pszichoterápiás 
Klinikáján Önök kiemelten 

foglalkoznak ezzel a kórképpel. 
Pontosan milyen formában te-
szik ezt?
– Néhány évvel ezelőtt alakult egy 
kutatócsoportunk, és később egy 
klinikai ambulanciát is létesítet-
tünk figyelemhiányos hiperakti-
vitás zavarral élők számára. Ilyen 
irányú érdeklődésünk egy felmé-
réssel kezdődött, melynek során 
megvizsgáltuk, hogy a budapesti 
háziorvosi rendelőkben más prob-
lémákkal megforduló páciensek 
közül hányan érintettek ebben a 
kórképben is. A vizsgálatba bevont 
több mint 3000 beteg kb. 2%-a bi-
zonyult érintettnek, kortól és nem-
től függően – férfiaknál gyakoribb 
ez a zavar és a kor előrehaladtával 
csökken előfordulási gyakorisága. 
Ez az eredmény megfelel a nemzet-
közi viszonylatban mért adatoknak 
is. Azt is megvizsgáltuk, hogy az 
érintettek milyen egyéb beteg-
ségtől szenvednek. A leggyakoribb 
kísérőbetegségnek a depressziót 
találtuk. Az ADHD és a depresz-
szió együttes előfordulása esetén 
a figyelemzavaros hiperaktivitás 
szindróma lefolyása súlyosabb, 
mintha szövődmény nélkül szen-

vedne tőle a páciens. A képalkotó 
eljárásoknak köszönhetően ma már 
azt is tudjuk, hogy a betegség ki-
alakulásában egy agyi érési zavar is 
szerepet játszik, ezért az idegrend-
szeri fejlődés tartós zavarai körébe 
tartozó betegségnek tekinthetjük. 
A klinikán dolgozó fiatal kollégák 
kutatásának része, hogy ezeket 
a változásokat működés közben 
is felmérjék, így ne csak képeket 
kapjunk az egyes részek fejlődés-
ben való elmaradásáról, hanem 
EEG-vizsgálat segítségével a közben 
zajló folyamatokról is tájékozód-
hassunk. Az Utrechti Egyetemmel 
közösen végzett vizsgálatunk során 
funkcionális MRI-vizsgálattal a 
kórkép gyermekkori és felnőttkori 
formáját hasonlítottuk össze. Az 
adatok még feldolgozás alatt áll-
nak, de már most úgy tűnik, hogy 
a gyermekkorban jellegzetes zavar 
a felnőtteknél már kevésbé, vagy 
egyáltalán nem látszik, ami alá-
támasztja azt a megfigyelést, hogy 
a betegség egyeseknél részben, má-
sok esetében teljesen kinőhető. 

Gyerekeknél

jellemzően isko-

lai problémák

jelennek meg

A képalkotó eljárásoknak köszön-
hetően ma már azt is tudjuk, hogy 
a betegség kialakulásában egy agyi 
érési zavar is szerepet játszik, ezért 
az idegrendszeri fejlődés tartós za-
varai körébe tartozó betegségnek 
tekinthetjük.
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Amikor az egészségügyben több mint négyezer, 

nyugdíjba küldött dolgozót érintő kérdésekkel 

ostromolni kezdtem dr. Kőszegfalvi Edit egész-

ségügyi-munkaügyi szakjogászt, a Bács-Kiskun 

megyei Kórház jogi osztályvezetőjét, azt mond-

ta, az Orvosok Lapjában (2013/4 36–39.) meg-

jelent, a témával foglalkozó interjúnk óta naponta 

nyolc-tíz orvos keresi meg problémájával. Márpe-

dig ez azt bizonyítja, továbbra is meglehetősen 

nagy a bizonytalanság a március 22-én megjelent 

kormányhatározat körül. 

Nyugdíj – sokakat érintő további 
kérdések és válaszok…

– Az öregségi nyugdíjban vagy 
korhatár előtti ellátásban 
részesülő, közalkalmazotti jog-
viszonyban álló egészségügyi 
dolgozónak a nyugdíjfolyósító 
igazgatóságnak mire vonatko-
zóan kell nyilatkoznia? 
– Arról, hogy a nyilatkozat meg-
tételekor közalkalmazotti jog-
viszonyban áll-e vagy sem. Azaz a 
nyilatkozat nem arra vonatkozik, 
hogy 2013. 06. 30. után fennáll-e 
ez a közalkalmazotti jogviszonya, 
hanem a nyilatkozattétel időpont-
jában kell erről bejelentést tennie. 
Fontos tudnivaló, hogy a nyilatko-
zatot a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
sághoz az érintett közalkalmazotti 
jogviszonyban álló egészségügyi 
dolgozónak kell eljuttatnia, és 
nem másnak! A nyilatkozat-minta 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
honlapjáról ugyan elérhető, de 
formanyomtatvány nélkül is ele-
gendő, ha valaki a közalkalmazotti 
jogviszony fennállásáról vagy fenn 

nem állásáról a 
Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság felé 
írásban nyilat-
kozik.
– Mi a teendője 
a közalkalma-
zotti jogvi-
szonyban álló 
nyugdíjasnak 
vagy korhatár 
előtti ellátás-
ban részesü-
lőnek, ha a 
közalkalmazotti 
jogviszony fennállásáról nyilat-
kozik, de még 2013. 06. 30-a előtt 
a közalkalmazotti jogviszonyát 
megszünteti?
– A Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ságnak a bejelentésben szereplő 
jogviszony kapcsán a változást 15 
napon belül kell jelezni. Másként 
fogalmazva, írásban szükséges 
bejelenteni, hogy a közalkalmazotti 
jogviszonya a nyugdíjas vagy kor-

határ előtti ellátásban részesülő 
egészségügyi dolgozónak mikor 
szűnik meg. Ennek a bejelentésnek 
azért van nagy jelentősége, mert ha 
a közalkalmazotti jogviszony meg-
szűnik, akkor a megszűnést követő 
hónaptól ismételten sor kerül a 
nyugellátás folyósítására. Termé-
szetesen a jogviszony megszűnését 
írásban szükséges igazolnia és 
bejelentenie a nyugdíjas vagy kor-
határ előtti ellátásban részesülőnek 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, 
és a megszüntető okmányt is csa-
tolni kell.  
– Ha az egészségügyi tevékeny-
séget a nyugdíjas vagy korha-
tár előtti ellátásban részesülő 
egészségügyi dolgozó szabad-
foglalkozású jogviszonyban, 
illetve közreműködői szerződés 
keretében látja el, akkor a nyug-
díjfolyósító intézmény felé a 
bejelentési kötelezettség szintén 
kötelező? 
– Nem! A bejelentési kötelezettség 
kizárólag a közszolgálati feladatot 
közalkalmazotti jogviszonyban 
ellátó egészségügyi dolgozókat 
terheli, hiszen ezen jogviszony von-
ja maga után a nyugdíjfolyósítás 
szüneteltetését. Így aki a közszfé-
rában, de nem közalkalmazotti 
jogviszonyban lát el egészségügyi 
tevékenységet, neki a Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatóság felé nincs beje-
lentési kötelezettsége. Ez egyúttal 
természetesen azt is jelenti, hogy 
őt nem fenyegeti az a veszély, hogy 
a nyugdíja vagy a korhatár előtti 
ellátásának folyósítása önmagában 
a jogviszony fennállásához kapcsol-
tan szüneteltethető. 
– Mi a teendő akkor, ha a köz-
alkalmazotti jogviszonyban álló 

Dr. Kőszegfalvi 

Edit

jOg És etIK A
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nyugdíjas vagy korhatár előtti 
ellátásban részesülő annak 
érdekében, hogy a nyugdíjfolyó-
sításának szüneteltetésére ne 
kerüljön sor, a munkáltatóval 
megegyezik? A megállapodás 
pedig arról szól, hogy még 2013. 
07. 1-je előtt a közalkalmazotti 
jogviszonyát megszünteti, majd 
más, például szabadfoglalkozá-
sú jogviszony keretében látja el 
addigi feladatát? 
– Miután a bejelentési kötelezettség 
a 2013. 04. 30-án fennálló közalkal-
mazotti jogviszonyra vonatkozik, 
így az efféle változtatást akkor is be 
kellene jelenteni, ha az időközben 
megszűnt. Az érintett egészségügyi 
dolgozónak tehát be kell jelente-
ni, hogy 2013. 04. 30-án fennállt a 
közalkalmazotti jogviszonya, majd 
ha pontos dátumban megegyezik a 
munkáltatóval, hogy mikortól léte-
sül szabadfoglalkozású jogviszony, 
akkor érdemes már az erre vonatko-
zó okmányok elkészítésekor, illetve 
a közalkalmazotti jogviszonyt 
megszüntető okmánytól számított 
15 napon belül a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságának jelenteni, hogy a 
közalkalmazotti jogviszony meg-
szűnt. Ezen bejelentés a feltétele 
annak, hogy 2013. 07. 1-jétől az 
érintett személy nyugdíjfolyósítá-
sának szüneteltetésére kerüljön sor. 
– Ha a nyugdíjas egészségügyi 
dolgozó a nyugdíjfolyósítás 
szüneteltetésének elkerülésére 
akarja a közalkalmazotti jog-
viszonyát megszüntetni, vajon 
köteles-e a munkáltató felmen-
téssel a jogviszonyát megszün-
tetni? 
– A munkáltatók mérlegelési jog-
körükben dönthetnek arról, hogy 
a dolgozó kérését teljesítik-e, azaz 

élnek-e a felmentés jogintézmé-
nyével vagy sem. Amennyiben nem 
kerül sor a közalkalmazotti jog-
viszony felmentéssel történő meg-
szüntetésére, sajnálatos módon a 
dolgozó a felmentéshez kapcsolódó 
munkavégzés alóli mentesítésre 
járó távolléti díjra nem számíthat. 
Másként, nem számíthat arra, hogy 
néhány hónapig munkavégzés 
alóli mentesítésre való tekintet-
tel a munkabérét megkapja. Ha 
a munkáltató az érintett dolgozó 
jogviszonyát a nyugdíjas státusz 
alapján felmentéssel szünteti meg, 
ebben az esetben a közalkalmazot-
tat a felmentési idő megilleti, de 
végkielégítés nem. Ha azonban a 35 
éves közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik, megilleti jogviszonya 
megszűnésekor a 40 éves jubileumi 
jutalom.
– Milyen úton-módon kapja 
majd meg a nyugdíját kompen-
záló jövedelemkiegészítést a 
közalkalmazotti jogviszonyban 
álló egészségügyi dolgozó? 
– A fizetési jegyzékén a jövede-
lemkiegészítés a közalkalmazotti 
illetményrendszeren kívüli juttatás 
jogcímén jelenik meg. Ezen jövede-
lemkiegészítés után nem kell nyug-
díjjárulékot fizetni, ugyanakkor 
adóelőleget, egyéb járulékot viszont 
igen! De itt tudnivaló, hogy a kieső 
nyugdíj összegével megegyező net-
tó összegű jövedelemkiegészítést 
kap a dolgozó, hiszen az őt terhelő 

adóelőleget és járulékot is a mun-
káltató megigényelheti.  Erre való 
tekintettel úgymond adóelőleggel 
és járulékokkal megemelt jövede-
lemkiegészítést kap a dolgozó azért, 
hogy a levonások után megmaradó 
jövedelemkiegészítés összege a 
részére folyósított korábbi nyugdíj 
összegével megegyezzék. 
– Amennyiben az egészségügyi 
dolgozó több részmunkaidős 
közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vajon kap-e jövedelemkiegé-
szítést, és ha igen, akkor milyen 
mértékű lesz az? 
– Ha az egészségügyi dolgozó több 
egészségügyi szolgáltatónál áll köz-
alkalmazotti jogviszonyban, azaz 
részmunkaidőben foglalkoztatják, 
akkor a részmunkaidős munka-
viszonya után is jogosult jövede-
lemkiegészítésre a munkáltatóktól 
azzal, hogy a folyósított jövedelem-
kiegészítés együttes összege a kieső 
nyugdíj összegét nem haladhatja 
meg. Vagyis az egyes részmunka-
idős foglalkoztatónál arányosítva 
állapítják a jövedelemkiegészítést.
– Mikor nem kapja meg a dolgo-
zó a jövedelemkiegészítést? 
– A megjelent jogállási törvény 
(2003. évi LXXXIV. tv) módosítása 
alapján, ha a közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló egészségügyi dolgozó 
fizetés nélküli szabadságon van, 
vagy egész nap igazolatlanul volt 
távol, akkor erre az időszakra jöve-
delemkiegészítést nem kap. Sőt, 
ha a közalkalmazotti jogviszonya 
felmentéssel szűnik meg, akkor ez 
az összeg a munkavégzés alóli men-
tesítési időre sem jár. Másként, ha a 
közalkalmazottat a munkáltató fel-
menti és annak felére a jogszabályi 
előírás alapján a munkavégzés alól 
mentesíti, akkor ezen időtartamra 

Miután a bejelentési kötelezettség a 
2013. 04. 30-án fennálló közalkalma-
zotti jogviszonyra vonatkozik, így az 
efféle változtatást akkor is be kellene 
jelenteni, ha az időközben megszűnt. 
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nem jár a jövedelemkiegészítés, 
noha ez az időtartam közalkalma-
zotti jogviszonynak számít, és erre 
tekintettel a nyugdíj folyósítása 
nem szünetel. Ez vélhetően azt 
eredményezheti, hogy a nyugdíjas 
nem kéri a jogviszony felmentéssel 
történő megszüntetését, hiszen 
a felmentési idő felére a dolgo-
zót kötelező a munkavégzés alól 
mentesíteni, és ha ezen időszakra 
már szünetel a nyugdíj folyósítása, 
akkor a dolgozó, bár megkapja a tá-
volléti díjat, a mentesítési időszakra 
jövedelemkiegészítéssel már nem 
számolhat. 
– A nyugdíjat kompenzáló jöve-
delemkiegészítést a közalkal-
mazotti jogviszony fennállásig 
fizetni kell, vagy ha a közalkal-
mazotti jogviszonyból származó 
jövedelem eléri a minimálbér 
tizennyolcszorosát, akkor ez a 
jövedelemkiegészítés folyósítá-
sának megszűnésével jár? 
– A társadalombiztosítási nyug-
ellátási törvénynek változatla-
nul hatályos azon rendelkezése, 
hogy „amennyiben biztosítással 
járó jogviszonyban dolgozik azon 
nyugdíjas, aki még a reá irányadó 
öregségi korhatárt nem érte el, 
akkor, ha a jövedelme a minimál-
bér tizennyolcszorosát eléri, a 
nyugdíj folyósítása szünetel”. Ebből 
az elvből kiindulva, ha az egész-
ségügyi dolgozó a közalkalmazotti 
jogviszonyt vállalja, mindaddig 
megkapja a jövedelemkiegészítést, 
ameddig a közalkalmazotti jog-
viszonyból származó jövedelme ezt 
a limitösszeget el nem éri. Ennek az 
az oka, hogy az általános szabá-
lyok alapján e limithatár elérésénél 
nyugdíjat sem kapna, tehát erre az 
időre a jövedelemkiegészítés sem 
jár neki. 

– Ki vizsgálja, illetve kit terhel 
bejelentési kötelezettség, ha a 
közalkalmazotti jogviszonyból 
származó jövedelem a minimál-
bér tizennyolcszorosát eléri, és 
emiatt a jövedelemkiegészítés 
folyósítását meg kell szüntetni? 
– Az egészségügyi dolgozó minden, 
a jövedelemkiegészítés folyósí-
tását érintő tényt és körülményt 
köteles bejelenteni. Ezen szabályra 
tekintettel, ha a közalkalmazotti 
jogviszonyból származó jövedelme 
a minimálbér tizennyolcszoros ösz-
szegét (azaz az éves limitmértéket) 
eléri, a 15 napos határidő mellett a 
munkáltatója felé be kell jelente-
ni. A munkáltató ezen bejelentést 
követően a jövedelemkiegészítés 
folyósítását megszüntetni. Vagyis 
a dolgozónak szükséges figyelem-
mel kísérnie, hogy a minimálbér 
tizennyolcszorosát eléri-e a jogvi-
szonyból származó jövedelme vagy 
sem. Ha igen, akkor a bejelentési 
kötelezettségnek eleget kell tennie. 
Nagyon fontos a jövedelem vizsgá-
latánál, hogy a nyugdíjkompenzá-
lásra kapott jövedelemkiegészítést 
nem kell figyelembe venni, csak a 
közalkalmazotti jogviszony alapján 
a kinevezési okmányban szerep-
lő összeg, illetve a munkáltatótól 
a közalkalmazotti jogviszonyhoz 
kapcsolódóan kapott forintok szá-
mítanak. 
– Ha a közalkalmazotti jog-
viszonyt vállaló egészségügyi 
dolgozónak a nyugdíjfolyósí-
tása szünetel, és megszünteti a 
közalkalmazotti jogviszonyát, 
akkor újból megállapításra ke-
rül-e a nyugdíja, vagy a nyugdíj 
szüneteltetése után a nyugdíjfo-
lyósítás automatikusan feléled? 
– A közalkalmazotti jogviszonyhoz 
a nyugdíjfolyósítás szüneteltetése 
kapcsolódik, nem pedig a nyugdíj 
megszüntetése! A törvény maga is 
kimondja, hogy amennyiben a köz-

alkalmazotti jogviszony megszűnik, 
a megszűnést követő hónaptól a 
nyugdíj folyósítása automatiku-
san visszaáll. Vagyis, nem kell újból 
megigényelni a nyugdíjat, hanem 
a szüneteltetett nyugdíj folyósítá-
sára a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnését követő hónaptól sor 
kerül! Természetesen az érintett 
egészségügyi dolgozónak azt iga-
zolnia kell, hogy a közalkalmazotti 
jogviszonyból származó jövedelme 
már nincs, azaz a közalkalmazotti 
jogviszonyát megszüntette. 
– Amennyiben a nyugdíjas 
egészségügyi dolgozóval 2013. 
07. 1-je után létesítenek szabad-
foglalkozású jogviszonyt, akkor 
számítani kell-e arra, hogy a 
nyugdíj folyósítását szünetel-
tetik? 
– Csak a közalkalmazotti jogvi-
szonyban álláshoz kapcsolódik a 
nyugdíj folyósításának automa-
tikus szüneteltetése, így szabad-
foglalkozású jogviszony esetén 
nem alkalmazzák ezt a törvényi 
rendelkezést. Ugyanakkor fontos 
tudni, hogy amennyiben a szabad-
foglalkozású jogviszony keretében 
a jövedelem eléri a minimálbér 
tizennyolcszorosát, akkor a nyugdíj 
folyósítása az év végégig szünetel. 
A limitösszeget évente megvizsgál-
ják, azaz az adott évben a nyugdíjat 
mindaddig folyósítják, ameddig 
a minimálbér tizennyolcszorosát 
el nem éri. A példánknál marad-
va: amikor a szabadfoglalkozású 
jogviszonyból származó jövedelem 
a meghatározott összeget eléri, a 
következő hónaptól adott év de-
cember 31-ig a nyugdíj folyósítása 
már szünetel! 
– Igen ám, de mi van akkor, ha 
az egészségügyi dolgozó a köz-
alkalmazotti jogviszonyának 
2013. 07. 1-je utáni fenntartását 
vállalja? A kieső nyugdíj összege 
milyen módon kerül kompenzá-
lásra? 
– A kiesett nyugdíj összegét jövede-
lemkiegészítés címén lesz lehetősé-
ge a közalkalmazottat foglalkoztató 
munkáltatónak megigényelni. Erre 

Az egészségügyi dolgozó minden, a 
jövedelemkiegészítés folyósítását érintő 
tényt és körülményt köteles bejelenteni. 

A kiesett nyugdíj összegét jö-
vedelemkiegészítés címén lesz 
lehetősége a közalkalmazottat 
foglalkoztató munkáltatónak 
megigényelni. 
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vonatkozóan kormányrendeletet 
alkotnak, ami a jövedelemkiegés-
zítésre való jogosultságnál három 
feltételt határoz meg. Egyrészt, a 
közalkalmazotti jogviszonyban ál-
lónak egészségügyi dolgozónak kell 
minősülnie. Másrészt, már a meg-
állapított nyugdíját, egyéb pénzbeli 
ellátását a nyugdíjfolyósítónak 
szüneteltetni kell. Harmadrészt, a 
nyugdíj melletti továbbfoglalkozta-
tása mellett a munkáltató döntött. 
A dolgozónak jövedelemkiegészíté-
sét a munkáltató igényli meg, ami a 
kieső nyugellátását kompenzálja. 
– A jövedelemkiegészítés csak 
a nyugellátásban részesülő 
egészségügyi dolgozót, vagy a 
korhatár előtti ellátásban része-
sülőt illeti meg, illetve azt, aki 40 
éves keresőtevékenységre való 
tekintettel kapja az öregségi 
nyugdíját? 
– A korhatár előtti ellátás vagy a 40 
éves keresőtevékenységre tekin-
tettel megkapott öregségi nyugdíj 
is szünetel, ha az ellátásban, illetve 
nyugdíjban részesülő 2013. 07. 
1-jétől közalkalmazotti jogviszony-
ban áll. Erre figyelemmel a kieső 
nyugdíj, korhatár előtti ellátás is jö-
vedelemkiegészítés jogcímen kerül 
kompenzálásra! Ezt is a munkáltató 
fizeti, és ő igényli meg. 
– Ha a közalkalmazotti jog-
viszony vállalásakor a nyugdíj 
folyósítását szüneteltetik, akkor 
a jogviszony alapján számíthat-
nak-e a nyugdíjasok nyugdíjuk 
következő évi félszázalékos eme-
lésére, figyelemmel arra, hogy a 
közalkalmazotti jogviszonyból 
származó jövedelmük után 
nyugdíjjárulékot fizetnek? 

– Ez a szabály továbbra sem válto-
zik. Arra vonatkozóan, hogy majd a 
jövedelemkiegészítésbe hogyan és 
milyen módon épül ez be, vélhetően 
a jogalkotó ad választ. Figyelemmel 
azonban arra, hogy a jövedelemki-
egészítésnek a célja az, hogy a kie-
sett nyugellátást pótolja, ha 2014. 
01. 1-jétől fél százalékkal megemel-
kedik a közalkalmazotti jogviszonyt 
vállaló dolgozónak a nyugellátása, 
akkor a már módosított, magasabb 
összegű jövedelemkiegészítést kell 
adni, hogy a nyugdíjas közalkalma-
zotti jogviszonyban dolgozónak a 
kiesett nyugellátását az kompen-
zálja. 
– Arra van mód, hogy a közalkal-
mazotti jogviszonya fennállása 
mellett döntő nyugdíjas még 
2013. 06. 30-a előtt ezen jog-
viszonyát megszüntesse? 
– A közalkalmazott egyoldalúan, 
indokolási kötelezettség nélkül két 
hónapos lemondási idővel a jog-
viszonyát megszüntetheti, illetve 
annak közös megegyezéssel történő 
megszüntetését kérheti! Ilyenkor 
egy feladata van a dolgozónak, 
mégpedig az, hogy a Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatóságnak azt bejelenti, 
hiszen ebben az esetben nem a 
nyugdíjfolyósításának szünetel-
tetésére kerül sor. Amennyiben 
2013. 07. 1-je után szünteti meg a 
közalkalmazotti jogviszonyát, akkor 
a megszüntetést követő hónap 1. 
napjától a szünetelt nyugellátás 
folyósítására ismételten sor kerül. 
Fontos azonban, hogy a dolgozó-
nak bejelentési kötelezettsége van, 
azaz neki kell a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság felé jelentenie, hogy a 
közalkalmazotti jogviszonyát meg-
szünteti, és a megszüntetést a meg-
szüntető okmányokkal igazolni! 
– Az önkormányzati költség-

vetési szerv munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban 
álló egészségügyi dolgozó vajon 
részesül-e jövedelemkiegészí-
tésben, ha a közalkalmazotti 
jogviszonya 2013. 07. 1-jei fenn-
tartását vállalja? 
– Az önkormányzat által fenn-
tartott egészségügyi intézménnyel 
közalkalmazotti jogviszonyban 
állónál is kompenzálják a kiesett 
nyugdíj összegét. Azaz, míg a köz-
alkalmazotti jogviszony 2013. 07. 
1-je utáni fenntartásához az önkor-
mányzati intézménynek nem kel-
lett a kormány jóváhagyása, (hiszen 
az 1007/2012. Kormányrendelet 
hatálya alá nem tartozik,) ezzel 
szemben a kompenzációra való jo-
gosultság az ő közalkalmazottját is 
megilleti, ha a foglalkoztatás miatt 
a nyugdíja folyósítása szünetel. 
– A közalkalmazotti jogviszonyt 
vállaló önkormányzati költség-
vetési szervvel jogviszonyban 
álló egészségügyi dolgozónál a 
jövedelemkiegészítés fedezetét 
kinek kell biztosítani, az ön-
kormányzatnak, vagy pedig azt 
központilag biztosítják? 
– A jövedelemkiegészítés biztosí-
tása központilag történik, vagyis az 
önkormányzatot a kiesett nyugellá-
tás kompenzációja jogcímén meg-
állapított jövedelemkiegészítés ösz-
szege nem terheli. Ezt a GYEMSZI-n 
keresztül az önkormányzati intéz-
mények is megkapják. Másként fo-
galmazva: fenntartható a nyugdíjas 
dolgozókkal a közalkalmazotti 
jogviszony, hiszen az önkormány-
zatnak attól nem kell tartania, hogy 
annak pénzügyi fedezetét, vagyis a 
nyugellátást kompenzáló jövede-
lemkiegészítést saját magának 
kell biztosítania. Természetesen a 
megigénylés a munkáltatóra hárul, 
ugyanakkor a jövedelemkiegészítés 
megigénylését követően már annak 
a fedezetét nem saját forrásból kell 
előteremtenie.

A közalkalmazott egyoldalúan, indokolási 
kötelezettség nélkül két hónapos lemon-
dási idővel a jogviszonyát megszüntet-
heti, illetve annak közös megegyezéssel 
történő megszüntetését kérheti! 

Fenntartható a nyugdíjas dolgozókkal 
a közalkalmazotti jogviszony, hiszen 
az önkormányzatnak attól nem kell 
tartania, hogy annak pénzügyi fedeze-
tét, vagyis a nyugellátást kompenzáló 
jövedelemkiegészítést saját magának 
kell biztosítania.
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A Magyar Sportorvosok Társaságának (MST) kezdemé-

nyezésére a közelmúltban megszületett az az állásfog-

lalás, amely a MOK etikai kódexének megfelelő pont-

jaival ad választ e speciális terület etikai problémáira. 

Hogy miként, arról kérdeztük Jákó Pétert, az MST volt 

elnökét és az anyagot elkészítő Szende Béla profesz-

szort, a MOK etikai kollégiumának vezetőjét.

Gólhelyzetben a sportorvosok

– Milyen sajátos gondok 
kapcsán kezdeményezték az 
együttműködést, kérték az eti-
kai kollégium segítségét?
Jákó Péter (J. P.): A sportorvosnak 
számos szempontból más a viszo-
nyulása pácienséhez, mint a klinikai 
orvosnak. Nem csupán az orvosi 
kérdések nehezednek rá, hiszen a 
sportoló mögött ott áll az edző, a 
szakvezető, nem szólva a családról. 
Ebben a viszonyrendszerben gyak-
ran sok az ellenérdekeltség. Már a 
kezdeteknél konfliktust okozhat 
annak megítélése, hogy a páciens 
egyáltalán alkalmas-e egészségügyi 
szempontból a sportolásra. Még 
tehetséges is lehet a gyerek, a család 
pedig beleéli magát az elképzelt 
fényes jövőbe. Ismerjük a teniszpa-
pákat, a jégmamákat és a többieket. 
Ám ha egy vizsgálat alkalmával 
olyan kóros elváltozásra derül fény, 
amely lehetetlenné teszi az adott 
sportág gyakorlását, könnyen meg-
indul a harc. A szülő azt szeretné, 
hogy sportoljon a gyerek, az orvos 

pedig, ha elég szilárd, kitart az állás-
pontja mellett. Sokszor megesik, 
hogy mindenféle eszközzel próbál-
ják bombázni őt, és felkeresnek más 
szaktekintélyt, aki esetleg beadja a 
derekát. Az ilyesmi sajnos tragédiá-
val is végződhet, volt rá példa.
 – Ezzel át is tértünk egy érzéke-
nyebb terepre, az élsportra.
J. P.: Igen, a másik konfliktusforrás 
maga az élsport, amely nem iga-
zán egészségvédő tevékenység, 
hiszen a nagy terjedelmű edzések 
meghaladják az élettani határo-
kat. Itt is óriási a dilemma. Ha az 
orvos az esküjéhez és az etikai 
normákhoz tartja magát, nem en-
gedheti a terhelést az egészség ro-
vására menni. De nehéz elképzelni 
olyan szakvezetőt, kapitányt, aki 
örülne, hogy egy időre pihentetik 
a sportolóját, hiszen azon olimpiai 
aranyérem is múlhat. Az orvosnak 
szüksége van egyfajta támasz-
pontra, hivatkozási alapra, ezért 
vetettem föl egy sportorvosi etikai 
kódex létrehozását.

– Az élsportban gyakori a dop-
pingolás. Mi az orvos szerepe 
ebben?
J. P.: Ez fontos kérdés. Én még 
ott voltam 1972-es müncheni 
olimpián, ahol először került sor 
doppingvizsgálatra. Akkor indult 
be nagyobb tömegben bizonyos 
teljesítményfokozó gyógyszerek, 
elsősorban anabolikus szteroidok 
alkalmazása. Mára elszabadult 
a helyzet, óriási biznisszé vált a 
sportolók doppingolása. Azt vi-
szont tudni kell, hogy a legtöbb 
esetben mindez nem történhet 
orvosi segítség nélkül, a sporto-
ló ugyanis orvosi előírás alapján 
kapja az ilyen-olyan injekciót, 
nem szólva a sajátvér-injekcióról. 
Sajnos az orvosok jó része min-
denütt, az Egyesült Államoktól 
kezdve a Távol-Keletig belekevere-
dik ilyesmibe. Az NDK-ban annak 
idején államilag irányítottan 
történt a doppingolás. Ahhoz, hogy 
a jelenség ilyen mértékben el-
terjedhessen, nélkülözhetetlen az 
orvosok közreműködése – főként a 
magasan kvalifikált sztársportolók 
esetében. Az orvosnak mereven 
ellen kell állnia minden ezt célzó 
ráhatásnak.
– Mely sportágakra jellemző 
inkább a doppingolás? 
J. P.: Vannak úgynevezett dopping-
érzékeny sportágak. Az egyik 
csoportjuk az, ahol a teljesítményt 
az izomerő határozza meg, ilyen 
például a dobóatlétika, a súlyeme-
lés. Itt az izomtömeg növelésével 
fokozható a teljesítmény. A másik 
esetben az állóképesség számít, 
főképp a kerékpározásra, vagy a 
futószámokra gondolok, de csak 
középtávtól fölfelé, mert a sprint-
ben szintén az izomerő, a kirob-
banás képessége a meghatározó. 
Ezzel szemben például a tenisz 
nem doppingérzékeny sportág.

Dr. Jákó Péter

Dr. Szende Béla

Én még ott voltam 1972-es müncheni olimpián, ahol először került 
sor doppingvizsgálatra. Akkor indult be nagyobb tömegben bizo-
nyos teljesítményfokozó gyógyszerek, elsősorban anabolikus szte-
roidok alkalmazása. Mára elszabadult a helyzet, óriási biznisszé 
vált a sportolók doppingolása.
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– Mikor került elő az etikai 
problémák kezelésének kérdése 
a sportorvoslásban?
J. P.: A sportorvosok társasága már 
jó pár éve kezdeményezte a rende-
zést. Világszerte van példa a saját 
etikai kódexre, részben a helyi 
sportorvos-társaságok, részben a 
nemzeti olimpiai bizottságok is 
létrehoztak ilyet. Úgy gondoltuk, 
célszerű lenne magyar vonatko-
zásban is deklarálni a sportorvosi 
etika szabályait, ezért felvettük a 
kapcsolatot a professzor úrral. 
– Ha elkészült volna a kódex, de 
valaki megszegi, mi lett volna a 
következmény? 
Szende Béla (Sz. B.): Semmi, 
azt ugyanis nem lehetett volna 
szankcionálni. A MOK kódexének 
megszegése viszont büntetéssel 
járhat. Amikor pontokba szedve 
megkaptuk a sportorvosi föl-
vetéseket, átbeszéltük a kérdést, 
megtárgyaltuk, mi a leghelyesebb 
eljárás azokban a kérdésekben, 
amelyeket a sportorvos-társaság 
a leginkább problematikusnak 
tartott. Majd a MOK kódexéből 
kikerestem a kérdéseket fedő 
pontokat. Világosan látszott, hogy 
a sajátos gondokra megvan a kó-
dexben a válasz, egy-egy kádencia. 
Ezeket fésültem össze, a szerke-

zetet tehát a probléma fölvetése, 
valamint az arra betűhíven adható 
kódexbéli válaszok alakították.
– Kikkel egyeztetett később?
Sz. B.: Amikor elkészült a mun-
ka, a MOK fórumait is megjárta. 
Minden érintett kolléga megkapta 
az anyagot, s mindenhonnan 
csak pozitív visszajelzés érkezett 
rá. Jogi vonatkozásaival Jagadics 
László, a MOK jogásza is egyet-
értett, legutóbb pedig maga az 
elnökség is jóváhagyta. Ezzel az 
anyaggal szerintem elősegítjük 
azt, hogy a sportorvos kollégák 
egyrészt eligazítást, másrészt vé-
delmet kapjanak. Szükség esetén 
már hivatkozhatnak a megfelelő 
passzusokra, hogy azokat nem 
szeghetik meg konzekvenciák 
nélkül. 
– Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
bizonyos kapuk bezárulnak, 
s nem lehet majd a korábbi 
mértékben presszionálni az 
orvosokat?
Sz. B.: A sportorvos elmondhatja, 
hogy nem tehet meg olyasmit, 
ami a kódex betűjébe ütközne. A 
pressziót kifejtőknek is bizonyos 
mértékig gátat szabhat a dolog, 
mert valószínűleg nem akarnak 
majd etikai ügyekbe bonyolódni.
– Hány sportorvos van ma 
Magyarországon, és közülük 
hányan tagjai a társaságnak?
J. P.: A szakvizsgával rendelkezők 
száma kétszázhatvan, és gyakorla-
tilag mindnyájan tagok.

Sz. B.: Érdekes, éppen annyian 
vannak, mint mi, patológusok. Két 
kis szakma a miénk. 
– Mivel szoktak nyomást gyako-
rolni a sportorvosra, a lelkére 
vagy a zsebére hatnak inkább?
Sz. B.: Attól függ, hol tartja a lelkét. 
J. P.: Mindkettő előfordul, a sport-
orvosok tulajdonképpen alkalma-
zásban vannak. Az alacsonyabb 
minősítésű esetekben inkább a 
lelkére próbálnak hatni, azzal, 
hogy az ügyet elviszik az összes 
fellebbezési fórumra. Az élsport-
ban az anyagiak is érvényesülnek. 
A keretorvos fizetést kap, és a 
pénz megegyezhet az alapfizetése 
összegével. Ha a szakvezető azt 
mondja, nem akar vele dolgozni, 
azt előbb-utóbb akceptálják, és 
az orvost megfosztják keretorvosi 
státusától. 
– Vagyis az orvos tulajdonkép-
pen gazdasági kényszerben 
van.
J. P.: Igen.
– Az etikára, a kódexre való 
hivatkozás jelent-e valamilyen 
kötelezettséget a szakvezető 
számára? Ha nem érti meg, 
vagy nem érdekli az orvos ér-
velése, fordulhat-e a doktor a 
kamara etikai bizottságához?
J. P.: Természetesen, de tudni kell, 
hogy akik a versenyzési engedélyt 
kiadják, azok a sportegészségügyi 
intézet alkalmazottai, annak a vé-
delmét is élvezik. Ott a szülő leg-
följebb fellebbezhet. Azok az ese-
tek érzékenyebbek, amelyek nem 
ilyen körülírtak és rendezettek. Ha 
például egy sportoló tüdőgyulla-
dáson esik át, és még lábadoznia 
kell, de három hét múlva nagy 
verseny indul, kezdhetik az orvos 
fülét rágni, hogy engedje teljes 
intenzitással edzeni. Ilyen esetben 
is kizárólag a sportoló érdekét 
szabad szem előtt tartani. Ha az 
orvos a kódex előírásaira hivatko-
zik, nem támadható semmilyen 
szinten. 

Ezzel az anyaggal szerintem előse-
gítjük azt, hogy a sportorvos kollégák 
egyrészt eligazítást, másrészt védelmet 
kapjanak. Szükség esetén már hivat-
kozhatnak a megfelelő passzusokra, 
hogy azokat nem szeghetik meg kon-
zekvenciák nélkül. 

Azok az esetek érzékenyebbek, amelyek 
nem ilyen körülírtak és rendezettek. 
Ha például egy sportoló tüdőgyulladá-
son esik át, és még lábadoznia kell, de 
három hét múlva nagy verseny indul, 
kezdhetik az orvos fülét rágni, hogy en-
gedje teljes intenzitással edzeni. 




