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Szakirodalmi bevezető 

Évek óta látni a házi gyermekorvosi munkában – akárcsak a medicina más területein is –, hogy 

a szülői információigény folyamatosan emelkedik és differenciálódik (2). Ez mind a 

betegségekre, mind a prevenciós és terápiás lépésekre vonatkozik. Sőt, a család életvezetési 

kérdéseire, más egészségügyi szolgáltatók gyakorlatára, az esetleges eltérések okaira is 

kiterjed az érdeklődés. A jelentős információmennyiség kezelése a sokszor túlzsúfolt 

rendelésen egyre nehezebben oldható meg. A közelmúlt egyik jelentős trendje, hogy a 

kommunikációnak mind az információközlő, mind a kapcsolati jellege jelentős hangsúlyt kap 

(5). Nemzetközi kitekintés után igyekeztünk megteremteni egy, a praxis munkáját támogató, a 

fenti kívánalmaknak eleget tévő, korszerű tartalmú, ugyanakkor barátságos kinézetű honlapot 

(1, 3, 4). 

 

 

A pályázó bemutatkozása 

Dr. Pátri László házi gyermekorvos vagyok, 2005 óta működtetem Pécs MJV. 37. számú házi 

gyermekorvosi praxisát. 1968-ban születtem, 1993-ben diplomáztam, csecsemő- és gyermek-

gyógyászatból 1998-ban szakvizsgáztam, 2005-ben okleveles közgazda diplomát szereztem. 

2005 óta a PTE Családorvostani Intézet mentoraként részt veszek (magyar és angol) orvos-

tanhallgatók és rezidensek oktatásában, illetve két éve a német nyelvű orvosi kommunikáció 

oktatásában. A PTE Szociális és Egészségügyi Szakiskolában gyermekgyógyászatot tanítok. A 

Pécsi Pediáter Érdekvédelmi Egyesület elnöke vagyok, 2008–2012 között a Házi Gyermekor-

vosok Országos Egyesületlnek bizottsági tagja, 2012 végétől egyik alelnöke vagyok. 

 

 

Az intézmény - praxis bemutatása 

Praxisunk Pécs Uránváros nevű városrészében, lakótelepi övezetben, rendelőintézetben 

található. A rendelő az utcáról megközelíthető, akadálymentesített rámpán. 2012. év végén 

1055 bejelentkezett beteget látunk el (korösszetétele a következő: 0–4 év: 316; 5–14 év: 544; 

15–18 év: 195 fő). Iskola-egészségügyben ide tartozik az Éltes Mátyás EGYMI fele, a Sztárai M. 

Ált. Isk. Óv. Bölcsőde és a Hajnóczy és a Zipernowsky úti óvoda. 2008 óta minőségbiztosítást 

alkalmazunk. Részt veszek pécsi és a komlói gyermekügyeletben. Két asszisztensnő látja el a 

szakdolgozói feladatokat: Villányi Ildikó gyermek-szakápoló és Salánki Zsoltné, Berti általános 

ápoló. 

 

 

A jó gyakorlatot megalapozó szükségletek, igények  

Évek óta látjuk, hogy a szülői információigény folyamatosan emelkedik és differenciálódik (2). 

Ez vonatkozik betegségekre, a prevenciós és terápiás gyakorlatra, a család életvezetési 

kérdéseire, más egészségügyi szolgáltatók elérésére és a szociális ellátás lehetőségeire is. 
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Megjelentek új kérdések a gyermek pszicho-szociális fejlődését illetően (logopédia, fejlesztés). 

Jelentős a leletek elektronikus mozgatásának, tárolásának, továbbításának, az elektronikus 

időpont- és receptkérésnek az igénye is (a papír alapú leletmozgatás időigényes, a szülőnek 

kell elmenni a leletekért). Sokszor a kiadás helyén nem értelmezik, emiatt zavar alakul ki, 

adott esetben a gyermek ellátása is kárt szenvedhet. A szabadságok, továbbképzések miatti 

helyettesítések iránti információigény is számottevő. További fontos új jelenségnek érzékeljük 

az információszolgáltatás stílusa iránti igény megváltozását is. Azaz a szülők differenciáltabban 

viselkednek, számos új csatornán informálódnak a gyermekük egészségével, nevelésével 

kapcsolatban. Léteznek – a marketing területéről kölcsönvett kifejezéssel élve – low 

involvement szülők, akik egyszerűen az egészségügyi személyzetre bízzák az általuk fontosnak 

tartott információ meghatározását, s elfogadják az így nyert információkat. Ezzel szemben a 

high involvement szülők igényt formálnak arra, hogy interakciókon keresztül alakuljon ki 

véleményük. Igénylik a szakmailag hiteles forrásból származó információt, sőt az egyes 

forrásokból származókat összevetik, illetve le is ellenőrzik. Mindezek egy rendkívül sokszínű, 

gyors reagálásra alkalmas költséghatékony csatorna megteremtését igényelték. 

 

A jó gyakorlat bemutatása: www.drpatri.hu 

 

A jó gyakorlat céljai  

A legkomplexebb megoldás a fenti célok elérésére egy saját honlap létrehozása volt.  

Neve: www.drpatri.hu – dr. Pátri gyermek-egészségügyi és információs portál – a gyermek 

komplex megközelítésére utal. Célunk az, hogy a szakmailag hiteles és modern információ 

időbeli és térbeli korlátozás nélkül jusson el a családok zöméhez. Ez nekik anyagi terhet ne 

jelentsen. A praxis működésének adatai (megközelíthetőség, rendelési idők, asszisztensek 

elérhetősége, munkamegosztása) a napi tevékenység igényinek figyelembevételével 

rugalmasan változtathatók legyenek. A kommunikációnak mind az információközlő, mind a 

kapcsolati jellegére igyekezünk figyelni (5). 

 

http://www.drpatri.hu/
http://www.drpatri.hu/
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A jó gyakorlat kifejtése  

 

Kialakulás menete, fejlesztés lépései 

Egy weblapkészítéssel is foglalkozó helyi reklámszakemberrel vettem fel a kapcsolatot. 

Tanácsát elfogadva Joomla szoftvert használunk, ami laikus számára is áttekinthető kezelői 

felülettel rendelkezik. A koncepciót átbeszélve ő készítette el a honlap első változatát. A 

karbantartáshoz szükséges lépéseket megtanultam. A létrehozás kéthetes munka volt. Azóta 

évente kb. 5-10 rövid telefonkonzultációra van csak szükség. A tárhely megújítása évi egyszeri, 

pár perces tennivaló. 

 

A jó gyakorlat újszerűsége 

Rugalmas, azaz ”minden hónapban történik valami”. Itt találják a betegek az e-mail címünk 

(recept-, időpontigénylés, laborlelet-továbbítás értelmezéssel együtt – leletek, zárójelentések, 

fotók, videofelvételek beküldése). A városi szakrendelések telefonszámot, elérhetőséget, 

beutaló szükségességét is tartalmazó átfogó listája iránti igényt az óriási találatszám igazolta. 

Életmódtanácsokkal, s a tizenéveseknek szóló témákkal is foglalkozunk. Mára 145 írás 

olvasható weblapunkon. 

 

A jó gyakorlat hatékonyságát megalapozó jellemző körülmények 

A honlap rendelési időtől független, bármikor, bárhonnan elérhető. Módosítása, frissítése is 

bármikor, bárhonnan elvégezhető. Sokszor tapasztaljuk, hogy egy-két nappal a cikk 

felhelyezése után a tartalom alapján keresnek meg szülők. 

 

Tartalmi kifejtés 

A 2008. végi indulás óta a működés folyamatos. A gyermeket holisztikusan megközelítve a 

testi, lelki és szellemi fejlődését is szolgáljuk. A gyógyítás, a prevenció csak akkor eredményes, 

ha a gyermeket természetes életterében értelmezzük. Ezért életmódbeli, a család mentális, 

szociokulturális viszonyait érintő kérdésekkel is foglalkozunk. Elengedhetetlen a szakmailag 

megalapozott, hiteles tájékoztatás, az irányelvek követése. Ezért minden cikknél feltüntettük a 

készítés időpontját, illetve a szerzőt is. Az írások többsége tőlem származik, amely más 

kollégák nagylelkű segítségével készült, azt külön jelezzük. A cikkek elkészítéséhez a 

legfrissebb ajánlások figyelembevételére törekszünk. 
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Nem törekedtünk enciklopédikus szerkezetre. Ennek erőforrásigénye is messze meghaladná 

egy alapellátó gyermekpraxis lehetőségeit. Másfelől ez a többlet nem jelentkezne a 

betegellátásban.  

 

A cikkek két rendezőelv szerint készültek. 

1. Témák, amelyeket széles körben ismertetni kívánunk (alternatív védőoltások, a 

gluténbevezetés időpontváltozása, a hozzátáplálás, pandémia [a tájékoztatóra máig 

4544 rákeresés történt]). Azaz ezekben a kérdésekben nem a szülői meglevő vagy még 

meg nem lévő igény a döntő, hanem az, hogy mit kívánunk proaktívan eljuttatni a 

családokhoz. 

 

 

 

 

2. Tömeges igényt kielégítő információk. Ezt a napi munkában érkező jelzésekből 

érzékeljük. Pécsett például a gyermekambulanciák adatai áttekinthetően együtt nem 

érhetőek el – ez a szülők számára sok utánajárást igényel és bosszúságot okoz. 

Jelentős munkával, a szolgáltatók adatainak egyeztetésével elkészítettük regiszterüket 

(cím, telefonszám, rendelési idő, beutaló szükségessége). A menüpontra 2010. május 



7 

 

óta 22 040 rákeresést regisztráltunk. Negyedévente áttekintjük a számok 

érvényességét, illetve a tudomásunkra jutott változást 3 nap alatt átvezetjük. A 

Nyugat-Európában elterjedten használt honlapok némelyikének áttekintése után 

határoztuk meg a stílust és a tartalmat – igyekeztünk barátságos, de komoly 

kivitelezésre (1, 3, 4).  

 

A jelenlegi rovatszerkezet 2 év alatt alakult ki, a következőképpen néz ki: 

 

 

 

1. A praxis: a praxis leírása, elhelyezkedése, megközelíthetősége, betegösszetétele.  

2. Tevékenységeinek felsorolása, munkarendje, rendelés, helyettesítés (3914 találat, 2013. 

04. 11.), rólam, a praxis részvétele tudományos munkában (2911 találat, 2013. 04. 

11.). Ez egyfajta bemutatkozás, széles körűen informálja az érdeklődőket a praxisban 

folyó tevékenységekről, illetve a munkatársakról is. 

3. A szakmai rovatok:  

a) Kismamáknak. A megszületendő gyermek érkezésére a gyermekorvos oldaláról a 

családot felkészítjük (praktikus információk). Egyre jelentősebbnek látszik az igény arra, 

hogy a váradósgondozás során a születés körüli hetekre gyermekgyógyászati 

szempontból is felkészülhessen a családok, szülők. A várandósság utolsó heteiben 

kialakuló személyes kapcsolat a későbbiekre nézve nagyon megkönnyíti az 

együttműködést. 

b) Újszülöttek. Első hetek. A baba gondozása, táplálása. E rovat célja, hogy a 

védőnők által nyújtott tanácsadáson, valamint a személyes találkozásokon túl 

összefoglalja az újszülött napi ápolási feladatait. Az e területen gyorsan kialakuló anyai 

kompetencia jelentőségét nem lehet túlbecsülni. 
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c) Csecsemődolgok. Táplálási irányelveket (3991 találat, 2013. 04. 11.), a 

hozzátáplálást tárgyaljuk, és olyan hétköznapi gondokat is, mint az infantilis kólika vagy 

a nehezen alvó csecsemő kérdése. Ezek tudományos szemmel nem jelentős kérdések, 

azonban a tanácsadások jelentős hányadát kiteszik. Többször tapasztalható illuzórikus 

elvárás szülői részről – pl. az infantilis kólika azonnali megszűnésének igénye. A 

tudományosan alátámasztott információ ilyenkor a patológia értelmezésének 

megkönnyítésével elfogadhatóbbá teszi az érintett időszakot. 
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d) Szoptatásról. A szoptatós édesanya étrendje, az anyatej egyedülálló jellege, az 

anyatejjel való bánásmód (lefejés, tárolás). Igyekszünk kellő hangsúlyt adni annak, 

hogy legalább 4-6 hónapos korig kizárólagos szoptatásban részesüljenek a csecsemők. 

Az anyatej karakterének és az anyatejjel való bánásmódnak a megismerése tudatosabb 

életvitelhez segíti hozzá az édesanyákat. 

 

 

e) Növekedés és fejlődés. Gyakran felmerülő kérdések (pl. vashiány, a bilire 

szoktatás, fogápolás). E területen is számos közszájon forgó vélekedés létezik, amelyek 

többsége semmiféle megalapozottsággal nem bír. E cikkek fontos célja, hogy a 

hatástalan, illetve felesleges gyakorlatokkal szemben felmutasson egy követendő 

megközelítést. 
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f) Mit tegyünk, ha… A szülő által otthon elvégzendő teendőket vesszük sorra.  

 

 

 

– Orrba jutott idegen test. 

– Lázgörcs. 

– Orrvérzés. 

 

 

– Láz. 

– Antibiotikum szedésével kapcsolatos szülői tudnivalók. 
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– Kullancscsípés.  

– „Mikor hívjunk mentőt, mikor menjünk ügyeletre” menüpont (az OGYEI és a HGYE 

ajánlása alapján).  

 

 

 

– A gyermek nem alszik jól. 

– Mit tegyünk, ha nem beszél? 

 

g) Gyermekbetegségek. Néhány, sok bosszúságot okozó állapotra koncentrálunk: a 

kancsalságra, a légúti allergiák kérdésére, vagy pl. a Rota- és Calicivírusok okozta 

infekcióra. Ezek vagy gyakoriságuk miatt kerültek a kiválasztott témák közé (mint az 

említett infekciók), vagy gyakorlati jelentőségük indokolja (mint a kancsalság esetén). 

 

h) Életmód, megelőzés.  

– Mit tegyünk utazás előtt, hogyan készüljünk fel?  

 

– Hogy óvjuk bőrünket a túlzott napfénytől?  

 

i) Táplálkozás.  

– A gyermek optimális folyadékfogyasztása. E helyen a következő tartalom szerepel: 

„Inni kell! 
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A napi étkezésekhez kapcsolódóan, de azon kívül is jelentős folyadékra van szüksége a 

gyermekeknek. Különösen így van ez a nyári melegben, sporttevékenységnél vagy 

betegségek esetén. Jól tesszük, ha erre emlékeztetjük a gyermekeket. Jó megtanítani, 

hogy amint képes rá, a saját bögréjét használja. Minél hamarabb megszokja a 

rendszeres folyadékbevitelt, annál állandóbb szokássá válik ez a későbbi években. A 2–

6 éves gyermek 0,7-0,8 l folyadékot igényel egy nap – de minden gyermek más és más. 

Szülőként nem szabad elfelejteni, hogy ebben is mintát adunk. 

Mit kell inni? 

Első helyen a vezetékes ivóvizet és az ásványvizeket lehet ajánlani. A cukrozatlan 

gyümölcs- vagy egyéb (pl. mentás) teák ízesíthetők gyümölcsdarabkákkal, 

citromszeletkékkel is. A gyümölcslé (100%-os, 1 rész gyümölcslé, 2 rész víz) szintén jó 

megoldás. Mivel a gyermeknek sok folyadékot kell fogyasztania, ezért a jelentős 

mennyiségű cukrot tartalmazó folyadékok szintén kerülendők (limonádé, cukrozott 

jeges tea, gyümölcsnektár, gyümölcslé). A tej élelmiszer, lehetőség szerint ne 

szomjoltásra használjuk. 

Nem megfelelő a koffeintartalmú italok beillesztése sem a gyermek által fogyasztható 

italok sorába. 

– A táplálékkiegészítők helye a gyermek táplálkozásában. 

 

j) Baleset-megelőzés. A balesetek az elmúlt évtizedekben előkelő halálokká váltak a 

gyermekpopulációban, óriási ráfordítást igényel ellátásuk. Hazánkban a 0–24 éves 

korosztályból véletlen balesetek következtében évente több mint 400 fiatalt veszítünk el, 

és mintegy 24 ezren kerülnek kórházba hasonló okok miatt. Kulcsfontosságú, hogy 

különösen a pályázatban érintett korosztályban a balesetek túlnyomó hányada 

megelőzhető. Miután e korosztályokban a gyermek kognitív képessége, illetve 

figyelemmegtartó képessége még nem kielégítő, ezért a szülőnek kulcsszerepük van. A 

balesetek jelentős része abból származik, hogy a szülők nem veszik számba az 

otthonuk, a játszóház, a játszótér, a közlekedés és egyéb, a gyermek által gyakran 

látogatott helyek hordozta kockázatokat. Az említett körbe tartozó balesetek túlnyomó 

része néhány világos tanács ismertetésével, illetve azok következetes képviseletével 

megelőzhetők. A megelőzés elenyésző anyagi ráfordítást igényel, és azonnal 

eredményes. A kialakult prevenciós gyakorlatok fenntartása általában csak minimális 

energiát igényel.  
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k) Szülői gondok. A magyar gondolkodásban kissé újszerű területeket is érintünk. Úgy 

véljük, hogy leginkább az egészséges családi légkör szolgálja a gyermek ép pszicho-

szociális fejlődését, így témaválasztásaink iránya is ez lett. A gyakorlatban sok 

termékeny gondolatot elindíthat az életciklus-elmélet alkalmazása a családban, vagy a 

gyermek közösségben történő csúfolásának kérdése. Ilyen a következő téma is: 

„hogyan kezeljem, ha nem tetszenek gyermekeim barátai”. Egy pszichiáter kolléganőtől 

jelentős segítséget kaptunk, ezt természetesen köszönettel feltüntettük. 

 

 

 

l) Gyermekkuckó, kulturális ajánlatok és tanulási tanácsok. 

m) Tizenéves sarok.  

– sporttal,  

– gépjárművezetői alkalmassággal,  

– a túlzott internetezéssel foglalkozunk: „Friss, Kínából származó adatok alapján az 

a fiatal, aki legalább napi 5-10 órát tölt internetezéssel, nyugtalanná válik, ha nem 

ülhet a számítógép előtt, és elveszti érdeklődését a másokkal való érintkezés iránt – 

olvasható az Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine című szaklap egyik 2010-

es számában. Szülőként, pedagógusként, barátként a következő 

személyiségváltozások megjelenésére kell felkészülni az extrém mennyiségű 
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netezés esetén: A gyermek gondolatai nem képesek elszakadni a hálótól, nem akar 

kortársakkal barátkozni, a baráti, családi programok egyre kevéssé lesznek vonzók 

számukra, nem nagyon akarnak együtt időzni szüleikkel vagy testvéreikkel. A Kína 

déli részén fekvő Guangzhou városban 1041 13 és 18 év közötti fiatalt vizsgáltak 

meg, akik eredetileg nem voltak depressziósak. Kilenc hónap múlva 84-üknél 

lehetett felállítani a depresszió diagnózisát. A túlzott internezők körében másfélszer 

gyakrabban észlelték a tüneteket, melyek eredhetnek az alváshiányból és a 

stratégiai online játékok okozta stresszből egyaránt.” 

 

 

 

n) Linkek. Néhány gyakorlatban jól hasznosítható linkre való hivatkozás. 

 

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai  

A honlap működését a napi munkában érzékeljük (a cikkekre való szülői utalások, a cikkek 

miatt feltett kérdések, interaktivitás). Sokszor szülőktől is érkeznek be témajavaslatok. A 

weblap adatait havonta értékeljük.  

 

 

A jó gyakorlat tárgyi és emberierőforrás-szükséglete 

Ezt kérdést szét kell választani a honlap létrehozására és a működtetésre. A létrehozás 

jelentős időmennyiséget, gyors tanulást igényelt, többszöri személyes találkozót a webes 

szakemberrel.  

A honlap működtetése havi feladat. Az adminisztratív feladatok kezelését jelenti 

(szabadság, rendelési idő) és havi egy, a szezonális, jogszabályi vagy más aktualitásoknak 

megfelelő írás elhelyezését. Informatikai karbantartásra elvétve van szükség. A munka 

eleinte meglévő számítógépen készült. Ekkor csak egyszeri, a reklámszakember felé 

irányuló költség jelentkezett (60 000 Ft). Később egy netbook beszerzése is szükséges lett, 

a mobilitás biztosítására (112 000 Ft). A rendelőben található számítógép ugyanis sem 



15 

 

térben, sem időben (s egyre inkább ez a szempont lett a domináns) nem tette lehetővé a 

kívánatos rugalmasságot. A tárhely díja kb. évi 7000 Ft. A közel 5 esztendő alatt egy 

alkalommal fordult elő – noha a számítógép vírusirtóval rendelkezik –, hogy fertőzötté vált 

a honlap, olyannyira, hogy a hibát egyedül el sem tudtam hárítani. Az összképet jelentősen 

érintő átalakítást, a rovatstruktúra modernizálását egy alkalommal végeztük el. 

 

A jó gyakorlat átadhatósága 

A honlap koncepciója könnyen átadható. Az alapelvek egyszerűek. Először is, van egy 

egészségügyi szakember, aki rászánja a szükséges időt, s szűkös forrásaiból valamely más, 

szintén indokolt kiadástól forrást elvonva e célra biztosítani tud pénzeszközöket. Az elmúlt 

években több kolléga tett fel hasonló kérdéseket, aztán a fenti tények ismertetése után 

nem vágtak bele hasonló projektbe. Kell hozzá tanulási képesség, s valamennyi 

érzékenység a szülői igények felé. Véleményem szerint, aki nem tudja élőszóban 

közérthetően elmondani a mondanivalóját, honlap készítésébe ne vágjon bele. A 

szerkesztési elveket már fent részleteztem. Ez a rugalmas, precíz tájékoztatás, időkorlátok 

nélküli elérési lehetőség, interaktivitás (kérdezés lehetősége). Fontosnak tartom elmondani, 

hogy a weblap nem helyettesíti az orvossal, védőnővel történő személyes kapcsolattartást, 

a szükséges vizsgálatok elvégzését – ezt fel is tüntettük.  

 

 

 

 

A szerző adatai, elérhetősége 

Név: Dr. Pátri László házi gyermekorvos 

Munkahely: Pécs MJV 37. Házi Gyermekorvosi Körzet 

Pátri-Med Bt. (Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények Rendelőintézet) 

Cím: 7630, Pécs, Bor u. 42.; 7633, Pécs, Dr. Veress E. u. 2. 

E-mail cím: dr.patri.laszlo@gmail.com; pala.gyere@gmail.com 

Telefonszám: +36-72/523-591,72/535-523/301; Mobil: 20/916-7800   

Honlap: www.drpatri.hu 

  

mailto:dr.patri.laszlo@gmail.com
mailto:pala.gyere@gmail.com
http://www.drpatri.hu/
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