
 
EL-6/2011. 

(EL-6/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 
Ellenőrző albizottságának 

2011. június 29-én, szerdán, 14 óra 12 perckor  
a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Tájékozódás a hiperbárikus oxigén terápia (HBOT) orvosi alkalmazásának 
lehetőségeiről 5 

A meghívott vendégek hozzászólásai 6 
Dr. Ágoston Viktor antal hiperbár orvos (Baromedical Zrt. Hiper Centrum) 6 
Dr. Galajda Zoltán érsebészeti tanszékvezető (Debreceni Egyetem) 7 
Jacek Kot, a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára 7 
Dr. Mátyás Lajos, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke 9 
Dr. Kollár Lajos (Pécsi Egyetem Klinikai Központ) 12 
Dr. Patonay Lajos (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Alkalmazott 

és Klinikai Anatómiai Laboratórium) 12 
Dr. Kissné dr. Horváth Ildikó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 13 

Kérdések, hozzászólások, vélemények, reagálások 15 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Tájékozódás a hiperbárikus oxigén terápia (HBOT) orvosi alkalmazásának 

lehetőségeiről 

2. Egyebek  

 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), az albizottság elnöke  
 
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)  
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)  
Dr. Puskás Tivadar (KDNP)  
Dr. Garai István Levente (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Puskás Tivadarnak (KDNP) 
Dr. Garai István Levente (MSZP) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Jacek Kot (ECHM), a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára 
(tolmács fordítását igénybe véve)  
Dr. Patonay Lajos (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 
Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Laboratórium)  
Dr. Ágoston Viktor Antal hiperbár és búvár orvos  
Péchy Imre vezérigazgató (Baromedical Zrt. Hiper Centrum)  
Dr. Galajda Zoltán érsebészeti tanszékvezető (DE OEC Sebészeti Intézet) 
Dr. Kollár Lajos (PE Klinikai Központ)  
Dr. Mátyás Lajos (B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ér- és 
Endovascularis Sebészeti Osztály – Magyar Angiológiai és Érsebészeti 
Társaság)  
Dr. Kissné dr. Horváth Ildikó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 12 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket az Egészségügyi bizottság ellenőrző 
albizottságának ebben az ülésszakban az utolsó ülésén. Tisztelettel köszöntöm Jacek Kot urat, 
a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkárát.  

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az ülésről végig szó szerinti jegyzőkönyv és 
hangfelvétel készül. Bár a bizottság neve egy ellenőrző albizottság, ennek ellenére 
elsődlegesen nem az ellenőrzési feladatot, hanem különböző témakörökben lehetőséget és 
figyelemfelhívást szeretnénk biztosítani a meghívott vendégeknek. 

Az eddigi tapasztalataink szerint a bizottsági üléseken nem a pártpolitikai különbségek 
szoktak hangsúlyozottan előkerülni, sőt lényegében egyáltalán nem szoktak előkerülni, hanem 
az adott témakör kérdéseit szeretnénk megérteni és lehetőséget biztosítani arra, hogy ha 
vannak véleménykülönbségek a meghívottak között, akkor azok is felszínre kerüljenek. 

A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az illetékes szaktárcáknak, 
minisztériumoknak megküldjük, illetve amennyiben a bizottság képviselő tagjai szükségét 
látják, akkor egy ajánlást, javaslatot fogalmazunk meg az irányukba, amelyet egyébként a 
ciklus végéig a későbbiekben folyamatosan nyomon követünk, hogy az ajánlásainkból mit 
tudott megvalósítani a kormányzat, illetve ha törvényalkotási javaslataink vannak, akkor azt 
pedig a főbizottság irányába visszük tovább. 

Tájékozódás a hiperbárikus oxigén terápia (HBOT) orvosi alkalmazásának 
lehetőségeiről 

A mai ülés menetrendjére azt javaslom, hogy ha önök közül van valaki, aki szeretne 
kezdeni, akkor azt mondják meg nekem, de egyébként általában a papíromra felírt sorrendben 
szoktam szót adni. Ha eltérő elképzelésük van, tehát van valaki, aki szeretné kezdeni, mert 
ebben önök esetleg megegyeztek, akkor erre van lehetőség. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 

Akkor Jacek Kot úrnak szeretnék először szót adni és lehetőséget biztosítani a rövid 
prezentációra. Elnézést kérek, valószínűleg egyeztetési hiba miatt a technikai feltételeket nem 
biztosítottuk, de a megkapott szlájdok alapján nyomon tudjuk követni az előadást. 

 
DR. ÁGOSTON VIKTOR ANTAL hiperbár orvos (Baromedical Zrt. Hiper Centrum): 

Elnézést, akkor mégis én kezdeném. Hadd mutatkozzam be: Ágoston Viktor Antal vagyok. 
 
ELNÖK: Elnézést, még egy technikai dolgot nem mondtam. A jegyzőkönyv kedvéért: 

annak ellenére, hogy többször szót fognak kapni és kérni, annak ellenére arra kérek 
mindenkit, hogy a nevét és a küldő szervezetet vagy a képviselt szervezetet mindig mondja 
be, és röviden elmondom, hogy mi lesz a menetrendünk, hogy az idővel is tudjon mindenki 
gazdálkodni. 

Két óra hosszára tervezzük a bizottság ülését, ami azt jelenti, hogy olyan fél 5-kor 
legkésőbb szeretnénk befejezni. Első körben szót kapnak valamennyien, akik az asztalnál 
ülnek, utána a képviselőknek lesz lehetőségük kérdezni és reagálni az első körben 
elhangzottakra, utána a vendégeink válaszolhatnak nekünk, majd ismét a képviselőknek van 
egy viszontválaszra lehetőségük. Bár hadd köszöntsem külön a kormány képviselőjét, aki az 
asztal végénél ül, természetesen a kormány is ugyanígy részt vesz a munkában. 



- 6 - 

A meghívott vendégek hozzászólásai 

Dr. Ágoston Viktor Antal hiperbár orvos (Baromedical Zrt. Hiper Centrum) 

DR. ÁGOSTON VIKTOR ANTAL hiperbár orvos (Baromedical Zrt. Hiper Centrum): 
Ez esetben akkor újból kezdeném. Dr. Ágoston Viktor vagyok, a Hiperbár Centrum 
képviseletében ülök itt. A Hiperbár Centrum az az egység, amely tulajdonképpen hat éve 
folytatja Magyarországon a hiperbár oxigén terápiát, én ennek az egységnek vagyok az 
orvosa. 

Csak nagyon röviden szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy tulajdonképpen miről 
szól ez a terápia, amit mi végzünk. Ha ezt magyarra lefordítjuk, leginkább magasnyomású 
oxigénkezelésnek lehet nevezni. Ez tulajdonképpen a keszonkamrának egy XX., XXI. századi 
terápiás célú felhasználásra készült változata. Tulajdonképpen egy magasnyomású kamrát kell 
elképzelni, amelyben egy adott terápiás nyomáson az emberek helyet foglalnak, és száz 
százalékos oxigént szívnak be. 

Tulajdonképpen ez a technikai része a terápiának. Amit ezzel lehet gyógyítani, az 
pedig ennek megfelelően egy eléggé széles köre különböző egészségügyi állapotoknak, illetve 
patológiás állapotoknak. Leginkább olyan betegségekben lehet ezt alkalmazni, ahol relatív 
vagy abszurd oxigénhiány kóroki, patológiai szerepet játszik valamely betegségben, és a 
legfőbb indikációkat, amelyeket az Európai Hiperbár Társaság ajánlásai alapján használunk 
mi is, ugyanúgy, mint több száz kamra Európában, ezek is ezek alapján tagozódnak. 

Az általunk legtöbbet kezelt indikációknak a lényegi csoportját tulajdonképpen egy 
népegészségügyi szempontból rendkívül fontos szindróma, illetve betegségkör, a cukorbeteg 
lábszindróma képezi. Ezekben az esetekben nagyon szigorú szelekciós kritériumok alapján 
lehet azt megállapítani, hogy mely betegpopuláció az, amelynél a kezelést hatékonyan lehet 
használni, viszont náluk nagymértékben lehet javulást elérni akár olyan állapotokban is, ahol 
már adott esetben az amputáció is felmerül. Ez egy nagyon fontos betegpopuláció, merthogy 
Magyarországon sajnos, a cukorbetegség egyre nagyobb mértékben képviselteti magát a 
populációban, illetve a nem megfelelően kezelt vagy nem megfelelően diétát tartó 
cukorbetegeknél körülbelül a 30 százalékuknál előbb-utóbb nem gyógyuló sebek, illetve a 
tipikus cukorbeteg láb szindróma előfordul az élettartam során. 

Indikációink egy másik csoportja a különböző idegrendszeri, hipoxiás állapotok 
kezeléséből áll. Itt nem az adott elpusztult, például stroke, Little kór vagy cerebral paresis 
esetén elpusztult területeknek a regenerációja, leginkább az agyi klasszicitás elősegítése az, 
ami a terápiánk egyik fő irányvonala, így Little kóros gyermekek, infantilis cerebral paresis, 
illetve stroke rehabilitációban vannak betegeink. 

Emellett léteznek olyan állapotok, amelyekben a hiperbár oxigén terápia 
tulajdonképpen oki terápiaként is szerepel, ebben érdemes a szénmonoxid-mérgezést 
kiemelni, ahol egy kompetitív antagonistaként szerepel az oxigén. Csak hogy nagyon gyorsan 
számokra lefordítsam: a carbon monoxid-haemoglobin felezési ideje szobalevegőn pár óra, 
száz százalékos oxigén normális nyomáson való szívása mellett ez körülbelül lefeleződik, és 
ez hiperbár oxigénterápiával körülbelül 20 percre csökkenthető. Értelemszerűen nagyon nem 
mindegy, hogy mennyi szénmonoxid volt a szervezetben, a későbbi maradványtünet 
szempontjából, ami azt jelenti, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az idegrendszer két 
órán keresztül vagy 20 percen keresztül van egy hipoxiás állapotban. Ezzel emberek életét 
lehet megmenteni.  

A másik fő indikáció, ami Magyarországon talán kevésbé fordul elő, bár így is a 
beteganyagunk egy bizonyos százaléka ebből áll össze, a különböző búvárbalesetek ellátása. 
Eredetileg erre találták ki ezt a terápiát, de tulajdonképpen a mindennapi orvosi gyakorlat 
aztán különböző felhasználási lehetőségeket talált ebben. 
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Jelenleg nekünk nemcsak az a célunk, hogy a már meglévő ajánlott indikációk szerint 
kezeljünk, hanem bizonyos kutatásfejlesztési irányvonalaink is vannak. Törekszünk arra, 
hogy magyar kórházakkal, illetve osztályokkal együtt különböző kutatási tevékenységeket 
folytassunk. Jelenleg alapkutatásban két ilyen partnerünk van, illetve esetismertetések, 
esettanulmányok szintjén study-kat pedig két másik kórházzal végzünk. 

Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi, köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most Jacek Kot úrnak adnék szót. 

Dr. Galajda Zoltán érsebészeti tanszékvezető (Debreceni Egyetem) 

DR. GALAJDA ZOLTÁN érsebészeti tanszékvezető (Debreceni Egyetem): Bocsánat, 
engedjék meg, hogy még előtte szóljak. Dr. Galajda Zoltán vagyok a Debreceni Egyetemről, 
szív- és érsebész szakorvos vagyok és a debreceni érsebészeti osztály vezetője két éve. 

Gyakorlatilag az én szerepem az lenne, hogy összekössem a kollégám, Ágoston 
doktornak a bevezetését és majd Jacek Kot doktor úr bejelentkezését és a beszédét. 

Évekkel ezelőtt indult ez a kezdeményezés, egy pár barátommal, akik elindították ezt 
az egészet, és én érzékeny voltam rá, hiszen felhasználójaként, mint orvos a szív- és 
érsebészeti szakmában rengeteg jelentőségét találtam ennek a terápiának. 

Amit látunk magyarországi viszonylatban, az, hogy majd fogják hallani Jacek Kot úr 
beszédéből, hogy ahol működik és több mint száz központban, rengeteg helyen a világon 
működik a hiperbár terápia, ott, ahol jól működik, ott állami ellenőrzés alatt van, állami 
feladatként és finanszírozásként működik. Miért? 

Azért, mert nem lehet elképzelni csak külön ezt a szakmát, hogy erre jó vagy arra jó, 
tehát hogy különböző privát formában működjön, azért, mert kell a szakmai háttér. 

Mátyás Lajos, az Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke jelen van itt mellettem, 
köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és a megértését, hogy gyakorlatilag Magyarországon 
jelenleg, ha megnézünk több társaságot, persze, nem kizárva más társaságot, mert ahogy 
fogjuk hallani, a hiperbár kezelés érint más területeket is az egészségügyből, viszont ez a 
társaság, amit az elnök úr képvisel, tartalmazza azt a beteganyagot, amellyel minden nap 
találkozunk, és gyakorlatilag nincs sok választásunk, a diabéteszes láb és az iszkémiás, tehát a 
keringési zavarral járó sebgyógyulások nagy költséget visznek el a mindennapi kezelésben. 

Végül is egyetlenegy jelenleg működő kamra van Magyarországon, Ágoston doktor úr 
ezt bemutatta. Végül is az a hiány, hogy ezt normális keretek közé helyezni, és megtalálni azt 
a szakmai hátteret a kormány részéről. Majd fogják hallani Jacek Kot úr beszédéből, hogy 
mennyire fontos az, hogy a kormány ellenőrizze ezt a tevékenységet, és a kivitelező, mert ezt 
a rendszert csak úgy lehet elképzelni, hogy az egészségügyi rendszerben alkalmazni, hiszen 
nagyon sok területet érint, és csak úgy gazdaságos, ha minden terület lehetőséget kap ehhez a 
kezeléshez. 

Tehát röviden majd az elnök úr is gondolom, majd szót kap, hogy elmondja a 
véleményét. Konzultált és kérte a szakma véleményét, mint elnök, köteles volt ezt megtenni, 
és előtte megkérném, hogy fogadják el, hogy Jacek Kot úr mondja el, hogy Európában hol tart 
ez a kezelés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A továbbiakban akkor most már tényleg Jacek Kot úr 

következik. Tessék parancsolni, öné a szó! 

Jacek Kot, a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára 

JACEK KOT, a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára: Szép jó napot 
mindenkinek! Üdvözlöm önöket, mint a lengyel hiperbárikus gyógyító központ munkatársa 
Lengyelországból, és mint az Európai Hiperbár terápia bizottságának képviselője, főtitkára. 
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Különösképpen örülök, hogy itt lehetek, megjegyzem, hogy március 23-a a magyar-
lengyel barátság napja, és röviden bemutatnám a hiperbárikus terápia helyzetét Európában. 

A múlt század ’50-es éveiben rakták le ennek a tudományágnak az alapköveit. Több 
mint 50 évvel ezelőtt dokumentálták tudományosan is a radióterápia alkalmazása terén a 
sugárterápia szövődményeinek a kezelésében, a sebészetben és anaerob-fertőzésekben, és 
szénmonoxid-mérgezések terén. 

Most már tudjuk manapság, hogy a hiperbárikus oxigén gyógyszer. Vannak 
ellenjavallatok. Az a személy, aki alkalmazhatja ezt a terápiát, ezt a gyógyszert, megfelelő 
szakmai háttérrel, tudással kell hogy rendelkezzen.  Ahhoz, hogy alkalmazni lehessen ezt a 
terápiát, egy vagy többhelyes hiperbárikus kamrákkal kell rendelkezni.  

Az USA-ban legfőképpen egykamrás hiperbár helyiségek dominálnak. Európában 
többkamrás helyiségek. De ezeket a módszereket mindenhol lehet alkalmazni. A hiperbár 
kamra az európai terápiás készülékek vagy készítmények uniós szabályozásai, direktívái alá 
esnek. 

Ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk ezt a terápiát, szükség van magára a kamrára, sok 
társberendezésre, kompresszorra, kiegészítő berendezésekre, technikai személyzetre és 
megfelelő képesítéssel rendelkező orvosi személyzetre. A hiperbárikus orvoslásban az a 
fontos, hogy ismerjük a hiperbárikus orvoslás hatékonyságát, a biztonsági szintet, miközben 
alkalmazzuk. Ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk alkalmazni, meg kell határozni az adott 
orvosi procedúra költségét. 

Tekintettel arra, hogy oxigént alkalmazunk és tűzveszélyesség is felléphet, ismernünk 
kell a biztonsági előírásokat.  

Európában van egy hiperbárikus orvoslási bizottság, amely publikálja a biztonsági és 
üzemeltetési standardokat, a képesítési követelményeket.  

Az egyik legfontosabb dokumentuma az európai hiperbárikus oxigénterápia jó 
megoldásainak, alkalmazhatósági elveinek kódexe. 

Pár évenként konferenciákat szerveznek arra vonatkozóan, hogy milyen 
megbetegedések orvosolhatók hiperbárikus módszerrel. Ez a lista, az európai lista nagyon 
hasonlít az amerikai listához. Ha bármilyen kérdésük lenne ezzel kapcsolatban, nagyon 
szívesen válaszolok, de most, ebben a pillanatban nem szeretnék a részletekbe belemenni. 

Ami a költségeket illeti, ez egy ilyen hiperbárikus kezelési sorozat. A 2010-es évben 
összegyűjtött adataink alapján a legolcsóbb terápiás kezelés 18 euróba került, a világon a 
legolcsóbb, ami viszont a legdrágább volt, az 1700 euró volt. Ez egy standard 
kezeléssorozatot jelent, amibe nem értendők bele az életveszélyes állapotban lévő páciensek. 

Ez a százszoros különbség a legolcsóbb és a legmagasabb kezelési költség között, azt 
jelzi, hogy milyen nagy a különbség a világon a kezelés finanszírozásában. A legolcsóbb 
Japán, és ez sajnos, azzal függ össze, hogy éppen bezárják az ott működő hiperbárikus 
terápiás központokat, amelyek főleg egyetemek mellett működnek. 

Ez egyben azt a tényt is megerősíti, hogy a nem megfelelő megsaccolása a 
költségeknek nagyjából a kezelés, a terápia alkalmazásának a mellőzését is jelenti. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, pontosítsunk, ez az az összeg, amit hiperbárikus kezelésért 

fizettek, vagy az az összeg, amibe került? 
 
JACEK KOT, a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára: Ennyit fizettek 

a kezelésért, és ez annyira kevés, hogy ezek a központok tovább nem tudnak működni. Tehát 
ez az alulbecslés óriási, és olyan országban, mint Japán, ahol nagyon magasak az élet 
költségei, ez oda vezetett, hogy bezárnak.  

Európában azon központokban, ahol adatokat gyűjtöttünk, ezek a költségek 70 és 330 
euró között mozognak. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek tájékoztató adatok, kérdőívvel 
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szedtük össze őket, nem formális. Bármilyen további kérdésük lenne a költségekkel 
kapcsolatban a későbbiek folyamán, nagyon szívesen válaszolok, amire tudok. 

Az utolsó előtti pont, amiről beszélni szeretnék, a hiberbárikus kamrák Európában. 
Tehát listát vezetünk azokról a hiperbárikus központokról, amelyek együtt tudnak egymással 
működni, és be vannak jegyezve az európai hiperbárikus nyilvántartásba. A bejegyzés ebbe a 
nyilvántartásba nem kötelező, de jelenleg 220 ilyen központ van. 

Úgy saccoljuk, hogy körülbelül a 75 százalékát teszik ki a legnagyobb Európában 
működő központoknak, akik vagy magán vagy kormánytámogatással működnek.  

Lehet látni az aránytalanságokat Európa nyugati fele és a mi kelet-közép-európai 
régiónk között, ahol úgy tűnik, hogy a hiperbárikus központok mennyisége nem felel meg a 
kereslet igényeinek. De ez a következtetés csak egy ilyen földrajzi összehasonlításból adódik, 
nem gazdasági elemzésből. 

Tehát összefoglalásképpen 4 pontra hívnám fel a figyelmet. A hiperbárikus orvoslás az 
orvostudomány magasan szakosodott és specializált szakterülete. Ahhoz, hogy működni 
tudjon, szakközpontokra van szükség, megfelelően beiskolázott személyzettel, procedúrákkal 
és szakberendezéssel. 

Az újonnan megalakuló és működtetendő hiperbárikus központoknak európai normák, 
standardok és direktívák alapján kellene működniük meglátásom szerint. 

Tehát az európai Hiperbárikus Medicina Társaság kifejezi a szándékát az 
együttműködésre abban, hogy bevezetésre kerüljenek ezek a standardok, direktívák a 
hiperbárikus orvoslásba. Rendelkezésükre állok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mi a javaslatuk a további sorrendre? 
 
DR. GALAJDA ZOLTÁN érsebészeti tanszékvezető (Debreceni Egyetem): 

Köszönjük szépen Jacek Kot úrnak, és azzal folytatnánk, hogy sokat egyeztettünk a mai napi 
megbeszéléseink alapján. Annyit tudok még mondani, amit Jacek Kot úr mondott, hogy 
hangsúlyozta azt, hogy említettük, hogy miért fontos a kormány szerepe. Egy privát üzemben 
egy hiperbár kamra működhet, de nem tudja ellátni, nem működhet úgy, hogy a bevételeket 
biztosítja magának, hogy bizonyos területeket ellát, másokat nem lát el. Ezt hangsúlyozta a 
délelőtt folyamán, hogy ha működik egy hiperbár kamra, az oda kell adja a szolgáltatását 
minden területre, hiszen nagyon sok sürgősségi, baleset ellátásra kerül, és ha van hely az 
országban vagy egy területen, akkor kötelező a szolgáltatást biztosítani annak a kezelésnek, 
ha van. Ott, ahol nincs, ott nem lehet. 

A másik pedig az, hogy nincs egy kontrollált tevékenység az országban, ami azt az 
eredményt adja, hogy sok társaság és sok szakma nem ismeri a hiperbár kezelést. Tehát ez 
lenne egy másik hiányosság, és én köszönöm, hogy az elnök úr megértette, hiszen az 
Angiológiai Társaság keretében, amihez én is tartozom, mint érsebész, ha nem a 
szívsebészetet nézem, az érsebészetet, egy nagy felhasználója lenne, és mivel nem ismert, 
ezért próbáltam egyeztetni az elnök úrral és előzetes megbeszélés alapján megértette ennek a 
fontosságát, és akkor megkérem Mátyás Lajos urat… 

 
ELNÖK: Egy pillanat, én kérek meg mindenkit, szót én adok. Én csak azt kérdeztem 

meg, hogy ki legyen a következő. De akkor ebből észrevettem, hogy Mátyás Lajos. 

Dr. Mátyás Lajos, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke 

DR. MÁTYÁS LAJOS, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke: Mátyás 
Lajos vagyok, Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság jelenlegi elnöke, és úgy is, mint 
az érsebészeti és angiológiai szakmai kollégium tanácsának a tagja, szeretnék hozzátenni az 
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előbb elhangzott információkhoz, illetve nyilván egy pár kérdés is felmerült a társaságban, 
illetve a tagozatban, a tanácsban ezzel a gondolattal kapcsolatban. 

Szerencsés módon a múlt hét végén volt vezetőségi ülés, illetve az angiológiai tagozat, 
illetve a tanács közös ülése, ahol Kollár Lajos professzor kollégám szintúgy ott volt, és 
felvetettük ezt a kérdést. Egybeesett egy másik fórummal, Horváth Enikő főosztályvezető 
asszony szintén feltett ezzel kapcsolatban néhány kérdést a kollégium, a tagozat, illetve a 
Tanács számára, és így aktuálisan… (Dr. Kissné dr. Horváth Ildikó: Horváth Ildikó vagy Szél 
Enikő.) Bocsánat, akkor rosszul írták, bocsásson meg, nem én írtam ezt alá, de ki fogjuk 
javítani. 

Tehát ez szerencsés módon egybeesett. Összedugtuk a fejünket, beszélgettünk erről, 
ismertük a mai eseményt. Magyarországon tulajdonképpen ezzel kapcsolatban az érbetegekre 
vonatkozóan nincsenek széles körű gyakorlatok, tapasztalatok. Éppen ezért egy páran 
átnéztünk nemzetközi irodalmakat, magyar irodalmi forrás erre vonatkozóan nem találtatott. 
Ami a legobjektívebbnek tűnik, egy Cochrane Reviews 160 cikkből összeszedett 
következtetés, illetve alátámasztja ezt egy úgynevezett TransAtlantic Konszenzus 
Társaságnak a véleménye, amelyik pontosan ezeknek a betegeknek a problémáját öleli fel, és 
megpróbálja aktualizáltan, két-háromévente revideálni és a legoptimálisabb kezelési 
lehetőséget felvetni, az összes alternatívát figyelembe véve. Tehát itt a sebészi, az 
endovaszkuláris, a konzervatív, az angiológiai, a gyógyszeres, és mindenféle olyan hatékony 
alternatív kezelés, nem beszélek itt a sonoterápiáról és egyéb dolgokról, de hangsúlyozom: 
Magyarországon ezzel kapcsolatban evidens tapasztalatok nincsenek. 

Ez alapján a Cochrane Reviews alapján diabéteszes fekélyeket néztek, és azok alapján 
jelentősen csökkentette a nagy végtagamputációk előfordulási arányát, illetve valószínűségét. 
Próbáltak ebből a Reviews-ből az egyéb úgynevezett, más okkluzív alsóvégtagi keringési 
zavarok következtében kialakult fekélyek, illetve trofikus zavarokra vonatkozó következtetést 
is levonni. Ezen irányú kereslet van, ezért itt is hasonló eredmények jelentkeztek, de nincs 
olyan széles körű, ami egy ilyen szintű evidenciát biztosítana. 

Hozzá kell tenni ehhez az egészhez, hogy ez ettől sokkal nagyobb probléma, tehát a 
diabéteszes láb kezelése. Ez egy nagyon speciális feladat, és egy komplex csapatot, egy 
komplex kezelési elvet igényel, amelyiknek részese az angiológus, a diabetológus, az 
érsebész, az intervenciós radiológus, a podológus és tulajdonképpen ez a csapat tudja igazából 
indikálni, igazából azt a legoptimálisabb addicionális igényt felállítani, hogy ha már minden 
egyéb olyan dolog megtörtént, ami egy irányba, tehát a gyógyulás irányába vezeti a 
diabéteszes lábú vagy éppen egyéb ok miatt gangraenás lábú beteget, ahol a szöveti 
oxigenizáció inszufficiens. Csak egy ilyen autentikus orvosi csapat tudja az igazi indikációkat 
megadni. 

Nagy a veszélye ennek, hogy ha sporadikusan valaki hall erről az egész kezelési 
lehetőségről, és kvázi megvesz egy ilyen valamilyen lehetőséget, mert nem biztos, hogy neki 
pontosan az kell, lehet, hogy elodázunk egyéb hatékony terápiát. Tehát mint ahogy ebből az 
irodalom Reviews-ből kiviláglik, ez hatékony, értékes, a diabéteszes lábnál 
mindenféleképpen. De csak abban az esetben, ha egy komplex kezelésben részesül az illető, 
és ez egy nagyon hatékony kiegészítő kezelés. 

Tehát ez egymaga biztos, hogy nem gyógyítja meg a gangraenás vagy diabéteszes 
lábat és az egyéb iszkémiás gangraenát, vagy olyan jellegű trofikus zavart. Tehát csak olyan 
esetekben, amikor tényleg hatékonynak tűnő társkezelésként vesszük figyelembe. Ugyan a 
nemzetközi tapasztalatok, most itt hallottunk egy pár árat vagy kezelési költséget, ezek 
jelentősen eltérnek, van, ahol sokkal magasabbak, mint egyéb országokban. Tehát ezeket is jó 
lenne tudni, milyen körülmények között lehet Magyarországon ezt úgy kialakítani, hogy 
szélesebb körben hozzá lehessen férni azoknak a betegeknek, akiket ez a szakmailag 
autentikus csapat arra alkalmasnak tart vagy szükségesnek tartja ezt a kezelést, abban a 
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relációban mekkora ez a betegcsoport, várhatóan mekkora, és a költsége egy-egy kezelésnek 
mennyi, nota bene mennyi kezelés szükséges ahhoz, tehát hány alkalommal kell ezt a kezelést 
ismételni, hogy ez tényleg effektív legyen, mert annak semmi értelme nincs, hogy ha kétszer 
elmegy, és akkor egy alapvetően feleslegesen kidobott pénzről van szó. 

Tehát ezt csak komplex módon lehet, érdemes kezelni. Erre vonatkozóan már 
megszületett egy hasonló felkérés, az országos tisztifőorvos 2009-ben ugyanilyen jellegű 
kérdéseket, tanácsot, véleményt kért, akkor a belgyógyászati szakmai kollégiumtól, mert az 
angiológia addigra ott volt reprezentálva, minket akkor nem kérdeztek meg. De tekintettel 
arra, hogy ez ennyire szakmához kötött, én csak az alsó végtag keringési zavarai vagy 
diabéteszes neuropátiák következtében kialakult… 

 
ELNÖK: Nem szívesen teszem, hogy megállítom a kollégát, de nagyon kérem, hogy 

próbálja figyelembe venni, hogy ez egy nyilvános parlamenti jegyzőkönyv lesz, amellyel 
elsősorban nem az orvos szakmát kellene meggyőznünk, hanem a politika képviselőit. Tehát 
ha nem értik meg, amit mondunk, akkor hátrányos helyzetbe hozzuk magunkat. Tehát ahol 
csak lehet és van magyar értelmes megfelelője, akkor arra kérném, hogy azt használja, jó? 

A jegyzőkönyvvezetőnk ugyan professzionális, mert egészségügyi bizottsági 
jegyzőkönyvet vezet, de tudom onnan, hogy a képviselőtársaim meggyőzésére nagyon 
nehezen használható a jegyzőkönyv, ha minden második mondatot fordítani kell. Elnézést 
kérek, ezt kénytelen voltam elmondani. 

 
DR. MÁTYÁS LAJOS, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság elnöke: 

Elnézést. Tehát összefoglalva: az irodalmi adatok alapján, magyar adatok alapján 
hatékonynak tűnik. Ha ezt magyarra fordítjuk le, akkor kellene egy olyan lehetőséget 
teremteni, kialakítani Magyarországon, pár olyan pilot vizsgálóhelyet kialakítani, ahol 
abszolút korrekt szakmai indikációk alapján egy kijelölt számú betegcsoportot kezelnénk, 
vizsgálnánk, és az ebből levont hazai következtetések alapján lehetne véleményt mondani 
arról, hogy ez körülbelül mit hoz, mibe kerül, mennyire viszi előre ennek a nagyon súlyos és 
nagyon kritikus állapotú betegcsoportnak a kezelési lehetőségét, mennyire javítja a jelenlegi 
lehetőségekhez képest. 

Ezt a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság, illetve a szakmai kollégium, 
valamint tanácsa ezt a szakmai segítséget szeretné felajánlani. Akár az olyan komplex 
központok, ahol minden szakma képviselője magas szintű megjelölésével, valamint egy olyan 
protokoll ajánlással, készítéssel, amelyikből ezt a következtetést levonva, egészen biztosan 
objektív alapot lehetne teremteni ennek a kezelésnek, mert ténylegesen azt el kell kerülni, 
hogy ez csak egy „üzleti vállalkozás” legyen, és ezek elég nyomorult betegek, tehát biztosan 
nem tudják megfizetni ezeket a kezeléseket, és annyira inszufficiens lesz ez az egész helyzet, 
amikor az egyik beteg elérheti ezt a kezelést, a másik nem. De ha ezt objektiválni tudjuk és 
tényleg igazolt, hogy ennek olyan effektusa van, mint ami az irodalmi adatok alapján látszik, 
akkor ennek valószínű, hogy meg kell valahogy szervezni egy támogatott kezelési formáját. 

Egy nagyon pici adalék: egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei újságban megjelent egy 
hirdetés, hogy a kassai hiperbárikus centrum betegeket toboroz Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből, Miskolcról, és oda van írva, hogy nyugodtan menjenek, de senki nem indikálja. 
Tehát valaki lát egy ilyet, feltételezi, hogy ilyen baja van, mint nagyon sok ilyen, úgynevezett 
alternatív kezelési módnál, elmegy, és oda van írva, hogy hiába nem szlovák állampolgár, 
ugyanúgy a magyar biztosítótól visszaigényelheti a kezelése költségét, mert ugyanúgy, ahogy 
Szlovákiában fizetik, ő benyújtja a számlát, amit kap egy privát vállalkozástól. 

Tehát ezeket is el kell kerülni, hogy ilyen történetek keveredjenek bele ebbe a 
feltehetően hatékony és hasznos kezelési módba ezeknél a betegeknél. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, hogy az Angiológiai és Érsebészeti Társaság 
képviseletében dr. Kollár Lajos kíván-e szólni? (Dr. Kollár Lajos: Igen.) Tessék parancsolni, 
öné a szó! 

Dr. Kollár Lajos (Pécsi Egyetem Klinikai Központ) 

DR. KOLLÁR LAJOS (Pécsi Egyetem Klinikai Központ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nagyon rövid leszek és igyekszem az egészségügyi tárgyban laikus parlamenti 
képviselők nyelvén megfogalmazni.  

Ennek az eljárásnak valóban az a legnagyobb problémája, hogy bár bizonyos 
hatékonyságára vannak utaló jelek, vannak tanulmányok, de az evidenciának azt a szintjét, 
amivel nagy biztonsággal ki lehet mondani, ismereteim és az irodalmi adatok alapján nincs. 

Másrészt a jelenlegi forráshiányos egészségügyben számos olyan bizonyított eljárás 
van, amire forráshiányok vannak. Tehát én nem kétségbe vonva ennek az eljárásnak a 
hasznosságát, szükségszerűségét, csak az időszerűségét vonnám egy kicsit kétségbe. Úgy 
gondolom, hogy valóban miután Magyarországon igazi tapasztalat nincs, érdemes, ha a 
finanszírozó hajlandó arra, hogy Magyarországon valamilyen centrumot létrehozzon, de 
szigorúan szakmai felügyelet mellett, tehát akár a kollégium, én a kollégium tagozatának 
vagyok a tagja, akár a Társaság, a kollégium együtt, az arra kijelölt szakembergárda nézze 
végig ennek a tanulmánynak a hitelességét, és amennyiben erre bizonyítékok vannak, akkor 
úgy gondolom, hogy a későbbiekben erre érdemes visszatérni.  

Jelenleg ezt forráshiány miatt én nem tartom időszerűnek. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Patonay Lajos, parancsoljon! 

Dr. Patonay Lajos (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Alkalmazott és 
Klinikai Anatómiai Laboratórium) 

DR. PATONAY LAJOS (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Alkalmazott 
és Klinikai Anatómiai Laboratórium): Patonay Lajos vagyok, a Semmelweis Egyetem 
Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Laboratóriumából. Istenigazából én a test másik végéről, 
tehát nem a láb, hanem a fej területéről közelítem meg, tudniillik én arc-állcsontsebész 
vagyok.  

Egy dolgot kell tudni. Addig, ameddig valakinek valamilyen érprobléma miatt 
levágják a lábát, persze, ez morbidul hangzik, de ott nem történik semmi. Ha egy embernek 
mondjuk egy szájüregi rák miatt, amiben Magyarország a férfi és női lakosság tekintetében 
Európában első, de szerintem a világon is első helyen áll, besugarazzák és a csontja elkezd 
pusztulni, az az ember aszociálissá válik. Rengeteg ilyen esetet láttam. Én onnan keveredtem 
ebbe az egész dologba bele, hogy korábban, amíg a szakmámban dolgoztam, külföldön 
felkerestem egy-két központot és láttam azt az igencsak meggyőző eredményt, amit ezzel a 
terápiával elérnek. Nem tudom, hogy pillanatnyilag a többi szakma, mert itt ülhetne még 
körülbelül tíz másik szakma is, akik jogot formálhatnának arra, hogy emellett korteskedjenek, 
de van egy vegyület, úgy hívják, hogy bisfosfonátok. Azért „átok”, mert ez a vegyület egy 
nagyon jó dolog, nőknél emlőtumor miatt adják, csontmetasztázisra, férfiaknál prosztatatumor 
miatt adják metasztáziskezelésre. Bizonyos haematológiai kórképekben, tehát vérképzőszervi 
kórképekben kiváló anyag, azon kívül a reumatológusok is adják, és azon kívül a 
belgyógyászok adják azoknak a nőknek, akiknek a menstruáció abbahagyását követő 
szakaszban csontleépülése vagy osteoporózisa van, nem találtam jobb szót. Ennek a 
vegyületnek van egy kellemetlen mellékhatása, mindössze 5-7 százalékban, nevezetesen, 
hogy az állcsontok területén okoz egy olyan csontpusztulást, ami szintén egyenértékű lehet a 
besugárzást követő csontpusztulással. Ezt kezelni jelen pillanatban egyéb módszerekkel 
képtelenség. 
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Tehát lehet, hogy most mi azt mondjuk, hogy gondoljuk át, de tudjuk azt, hogy ez a 
vegyület a gyógyszerlobbi következtében ilyen tempóban kerül alkalmazásra nap mint nap, 
százak és százak kapják. 

Következésképpen mi állunk szemben ezzel a kérdéssel, és sajnálom, hogy a 
szájsebészek közül nem ül itt valaki, akik egyébként egy konszenzusmegállapodást hoztak 
ezekkel a társaságokkal együtt, hogy megpróbáljuk kezelni, de nem tudunk biztosat mondani. 

Engem meggyőzött, én láttam, én több könyvet megvásároltam, utánaolvastam, én azt 
hiszem, hogy ha azt elérjük, hogy a figyelem középpontjába tesszük és a társaságok 
egyenként végignézik ezt, és megpróbálnak adott esetben külföldön felkeresni egy-egy ilyen 
központot, szerintem mindenképpen egy mindent megdöntő és meggyőző érv lehet, hogy 
legalább egy darab működjön az országban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Nálam szerepel Kincses János a meghívottak között, 

de ha jól tudom, ő nem tudott eljönni, külföldi úton van. 
Akkor dr. Kissné dr. Horváth Ildikónak adnék szót a kormány részéről, a NEFMI 

egyébként, bocsánat, a vendégünk kedvéért, Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Ehhez a 
minisztériumhoz tartozik az egészségügy, a szociális ágazat, az oktatás, a kultúra és a sport. 

Dr. Kissné dr. Horváth Ildikó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

DR. KISSNÉ DR. HORVÁTH ILDIKÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Tehát tényleg Ildikó, nem Enikő, de egy csapat vagyunk a Szél 
Enikő nevű osztályvezetőmmel, úgyhogy teljesen rendben van. Nagy köszönettel vettük az 
érsebészeti, angiológiai tagozat véleményét. Ez volt az egyetlenegy tagozat, amelyik 
határidőre megküldte, amit kértünk. 

A téma nekünk nagyon aktuális volt, mi ebben dolgozunk, ugyanis tényleg jött a 
tárcához egy megkeresés, hogy legyen önálló szakmakódja, gondoljuk át a finanszírozási 
lehetőségeit, stb. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt lehetek, nekünk ezek aktuális információk 
most. 

Nagyon tartózkodóan tettük, eszerint értelmeztük, ami itt el is hangzott, hogy igazából 
a nemzetközi adatok alapján az angiológiai szakma nem mondja azt, hogy nagyon széles 
körben kell és lehet alkalmazni. Nem szól az állásfoglalás erről a diabéteszes lábnál lévő, 
sokkal pozitívabb állásfoglalásról, ami itt most szóban elhangzott. 

Tehát ezt köszönettel vettem, meg fogjuk kérni Fülesdi Bélát, aki a szakmai 
kollégiumnak az elnöke, hogy ültesse le a tagozatokat. Ezért van ez az új struktúrája ennek a 
szakmai kollégiumnak, hogy mindazok, akik egyébként érintett szakmák, üljenek össze, hogy 
ezt a szemlátomást nagyon speciális ellátási módot jól körülírva, indikációkkal ellátva 
megfogalmazzák. 

Az, amit kaptunk a Tanács és a tagozat vezetőjének az aláírásával is, az azért egy 
kicsit más, mint amit ez a brosúra, amit itt most körben megkaptunk, egy bizottságnak a 
munkájára hivatkozva osztja az ajánlásokat, és ott kifejezetten ajánlott megfogalmazást 
használ, ott egészen másképp van, mint ahogy itt a hivatkozás a Cochrane Review-re, vagy 
erre a TransAtlantic megállapodásra, azért a „nem megalapozottnak látja” című dolog. 

Tehát itt azért egészen biztos, hogy ezt a két információanyagot érdemes összefésülni. 
Az evidenciaszintek használata nagyjából fedi azt, amit én például a Grad-szisztémából 
ismerek a nemzetközi evidenciákról ebben a brosúrában. Tehát mondjuk az nekünk 
mindenképpen, akárki részéről, tehát akár a cég képviseletében itt lévő szakemberek, akár az 
európai társaságtól, ha mi kaphatunk pontosabb lebontást az idetartozó evidenciákra, hogy mi 
alapján és miért pont így készült, az segítség abban, hogy ezt kellő mértékben szakmailag 
mérlegelni lehessen. 



- 14 - 

Meggyőződésem, és a saját értékelésem szerint ezt nem is veszem annyira alternatív 
kezelési módnak, mint annyi sok minden, ami mindenféle evidencia nélkül bepotyog 
ellátásként és kifizetésre kerülően a gyakorlatban használatban van. Ennél egy jobban 
szabályozott és több bizonyítékkal bíró folyamatról, eseménysorról vagy ellátásról van szó, és 
mi eszerint próbáljuk kezelni. Ténylegesen egyetértve azzal, amit Kollár tanár úr itt 
megfogalmazott, hogy én most egy nagyon nehéz finanszírozási helyzetben, amikor még csak 
nem is szinten tartás van, hanem egy komoly szűkítés vonalán folyik a tárgyalás. De ezzel 
együtt is, amikor a szakmai prioritásoknál szó volt arról, hogy egyáltalán többletkapacitás-
befogadásra kerülhessen sor, legalábbis meg van fogalmazva ez az eljárásmód a prioritások 
között. 

A szakmakód odaadása önmagában nem egy komplikált dolog. Le van írva, hogy mire 
kell odaadni, meg lehet nevezni. A komplikáltabb dolog a minimumfeltételek meghatározása. 
A tagozattól sem kaptunk mi egy olyan, a sablonba illeszthető minimumfeltételre vonatkozó 
javaslatot, abszolút fontos gondolatokat megkaptunk vele. Tehát ezen még kell dolgozni. Ez 
nálunk aktuális lesz, mert a 60-as, ami ezt szabályozza, kora ősszel nekünk meg kell csinálni. 
Megcsinálhatjuk, és szerintem akkor is, ha ez egy nem finanszírozott, de az egészségügyben 
használt eljárás, azért érdemes megcsinálni, mert akkor legalábbis tudjuk, hogy ezt kell tudni 
a centrumnak megmutatni, hogy ez megvan, akkor ennek megfelelően valóban az 
egészségügy megfelelő szakmai szinten történő gyakorlásáról beszélünk. 

A finanszírozással kapcsolatban egyébként folyamatban van az OEP-pel az egyeztetés. 
A „mi, mennyi” kérdés egy érdekes kérdés, mert én számoltam ezt az európai átlagárat, ami 
elhangzott, hogy mondjuk 70 euró alsó hangon, és mondjuk 330 euró. Ha jól értem, ez az 
egyetlenegy kezelésre, az egyetlenegy beavatkozásra vonatkozó összeg, tehát olyan 20 ezer 
forint egy esemény. Elhangzott, hogy több kell belőle, nem tudom, hogy 20 kell-e, 15 kell-e, 
nyilván vannak számok, tehát azért ennek van egy értéke.  

A lábnak hatalmas értéke van. Tehát azért azt tudjuk, amikor itt a fogyatékossággal 
kapcsolatban kell gondolkodnunk, hogy valaki egy lábon áll vagy két lábon áll, annak azért 
egy nagyon komoly jelentősége van a munkavégzési képességei szerint. Tehát mi szerintem 
ezzel a súllyal kezeljük, és ez a problémakör, ami pedig itt felmerült, gyógyszer-
mellékhatásként, én nem ismertem, át fogjuk nézni ezeket a bisfosfonátokkal kapcsolatosan, 
mert az 5-7 százalék egy hatalmas arány. Tehát azt hiszem, az a „nagyon gyakori” kategóriát 
kimeríti gyógyszer-mellékhatásként, és kapják súlyos asztmás betegek, egyébként tartós 
szteroiddal, autoimmun betegek. Tehát ez egy olyan széles körben használt gyógyszer, ami 
nemcsak prosztatarák, hanem tüdőrák, ami egy első, vezető halálok a daganatos 
megbetegedések között. 

Tehát ha ennek 5-7 százalékáról van szó, akkor ez egy hatalmas szám 
Magyarországon. Ezt mi átnézetjük, hogy itt pontosan mi zajlik, ez egy fontos információ volt 
így is. Az pedig, hogy egy megoldatlan terület ebben az arc- és szájsebészeti témakörben, én 
maximálisan támogatom azt, hogy igenis, legyen, akkor is, ha nincsen rá a nemzetközi 
irodalomban sem egy olyan bizonyítékerejű, kontrollált vak vizsgálat, ami kellene, akkor 
lehet Magyarország az első, csak meg kell gondolni, hogy mit, hogyan és mivel lehet 
megcsinálni. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tudom, hogy most gondolat ébredt önökben, és 

bizottsági elnökként ez nekem kifejezetten szimpatikus, hogy nem értenek egyet, ugyanis ez 
azt jelenti, hogy légjogosultsága volt az ülésünknek. De ha megengedik, lesz lehetőségük 
reagálni, kiegészíteni egymást. Most a képviselő uraknak van kérdezési és hozzászólási 
lehetőségük. Garai képviselő úr! 
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Kérdések, hozzászólások, vélemények, reagálások 

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is 
orvos vagyok és agyatlan politikus, már bocsánatot kérek a politikustársaimtól úgy általában, 
tehát nyilván komplex a megközelítésem, orvosszakmai és költségvetési és egyéb témákban is 
gondolkodni kell. 

Úgy gondolom, hogy vannak olyan speciális helyzetek, mondjuk genetikai adottságok 
a földgolyóbison, amikor bizonyos betegségek vagy bizonyos gyógyszerek előfordulása vagy 
ölelkezése nem egyforma. Viszont úgy gondolom, hogy ahogy szóba került, tehát akár a 
diabéteszes, ilyen, amolyan „-pathiák”, akár az arccal kapcsolatos téma és sok minden más, 
ami az esetleges terápiás palettára rákerülhet, ez hasonló mondjuk az Amerikai Egyesült 
Államokban, Új-Zélandon is és Magyarországon is.  

Ebből szeretném azt levezetni, hogy nyilvánvalóan mi nagy felelősséggel tartozunk az 
irányba, hogy az anyagi forrásokat úgy allokáljuk, hogy azok ebben az esetben 
orvosszakmailag hibátlanok és tökéletesek legyenek. De ha látom azokat a pontokat, hogy a 
világ hány pontján ezt milyen hatékonyan használják, akkor valószínűnek gondolom, hogy 
már a nemzetközi evidencia olyan szinten van, hogy …. 

Ugyanakkor valóban el tudom képzelni Magyarországon is egy szinten ezt beindítani, 
és akkor még egyszer bebizonyítani azt, amit a világon már mondjuk ezer helyen 
bebizonyítottak. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, orvosként is utánanéztem ennek, 
különböző szakképesítéseim vannak. Utána jön a politikus megközelítés. Tehát lezárhatjuk 
azt a vitát, hogy ez egy hatékony kezelés az esetek 99 százalékában, és abban az 1 
százalékban pedig nem akarjuk alkalmazni, ez világos, magától értetődik. 

Utána jönnek az emberi szempontok. Nagyon tetszett, amit a minisztérium képviselője 
mondott, igazi emberséges és orvosi hozzáállás. Nekünk azért nem mindegy, hogy ilyen láb, 
olyan láb, lábatlan láb, talán ezt nem is illik így megfogalmazni, kedves Ildikó, és ha ezen túl 
is lépünk, mert ez evidencia, hogy az orvosnak kötelessége a beteg szenvedéseit csökkenteni 
és a reparációt teljes mértékig visszaállítani. 

Ugyanakkor jön az a meggondolás, hogy ha itt megelőzünk egy amputációt, az mit 
jelent nemzetgazdasági szempontból, illetve egyéb és millió egy szövődményt tudunk 
enyhíteni, hatékonyan, terápiásan befolyásolni, és elképzelhető, hogy mondjuk egy 
kezeléssorozattal hatékonyan ki tudunk váltani egy másfajta kezelést, amit pedig éveken 
keresztül kellene csinálni, ami aztán lehet, hogy a végén többe kerül. 

Tehát elképzelhető, hogy az orvosi adekvát evidenciákon túlmenően az esetek nagyon 
nagy százalékában, nyilván ennek majd utána kell nézni, hogy ez egy abszolút korrekt dolog 
legyen, de a gazdaságossági szempontok alapján is ennek a dolognak létjogosultsága van. 
Egyrészt kiváltani egyéb költségeket, másrészt pedig itt elnök úr mondta az elején, hogy mi 
egy húron pendülünk, mert doktorok vagyunk mindannyian. Délelőtt volt egy másik 
bizottsági ülés, ahol azt a reményünket fejeztük ki, hogy előbb-utóbb kimászunk itt a 
gazdasági slamasztikából, tehát előbb-utóbb abban reménykedünk, hogy pluszforrások is 
lesznek. 

Akkor nemcsak kiváltunk más kezeléseket, hatékonyabb módon, hanem ha lesznek 
pluszforrások, és itt a kedves Ildikó is mondta, nem akarok most itt nem jelen lévő orvos 
kollégákat vagy szervezeteket megbántani, akik úgymond ezek szerint azért bekerültek itt a 
nagy kalapba, akkor azt gondolom, hogy ami evidens és jó dolog, próbáljuk - nyilván 
megfelelő kautélák mellett - befogadni. Én, mint orvos és politikus ezt a folyamatot 
támogatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő urak, ki szeretne hozzászólni? Puskás Tivadar 

képviselő úr! 
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DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót, és köszönöm ezt az 
összeállítást, itt gyorsan belenéztem. A következő ütötte meg a szememet. Napjainkban 
Európa 25 országában több mint száz kamra működik. Mondjuk 102. Akkor ez azt jelenti, 
hogy minden országban négy? Nálunk nincs. (Dr. Ágoston Viktor: Egy van.) 

Tehát most pillanatnyilag szakmai gondjaink vannak, hogy van-e indikációs területe 
vagy nincsen. Én magam mentőorvos vagyok, úgyhogy világosan tudom, hogy a 
szénmonoxid-mérgezésnek pofonegyszerűen az a módja, hogy oxigént kell adni a betegnek. 
Aztán itt a fejemben az jár, egy olyan 15 évvel ezelőtt a szabadgyök-elmélettel kapcsolatban, 
egyáltalán az oxigénterápiával voltak bajaink. Nyilvánvalóan mindennek megvan az 
indikációja, de akkor a Scavenger-anyagokat kerestük, mert ezek majd itt megmentik az 
emberiséget, vagy legalábbis engem. 

Találtam ebben egy táblázatot. Ez egy csúcs jó táblázat, és az evidenciaszintek az 
általam ismert beosztástól egy kicsit eltérnek, hogy finoman fejezzem ki magam. De ebben 
szerepel a szénmonoxid-mérgezés, mint teljesen evidens dolog. Csak elképzeltem azt a 
mentőautót mondjuk, ahol van egy hiperbárikus oxigénkamra is. Ha nem működik, levegőt 
kell adni az embernek. 

Magam olyan korú vagyok, hogy emlékszem arra, amikor a metró épült, és a 
metróépítkezés kapcsán alkalmaztak ilyen magunkfajta medikusokat is bizonyos 
tevékenységre. Úgyhogy én magam most azon szakmai dilemma előtt állok, mondom, 
egyértelmű, hogy a szénmonoxid-mérgezettből ki kell fújni a szénmonoxidot, hogy 
szakmailag az indikáció egyértelmű vagy nem egyértelmű. Az, amit Kollár főorvos úr 
mondott, hogy pillanatnyilag nem ott áll a magyar egészségügy, hogy ezt alkalmazza, azzal 
azért nem értek egyet, mert biztos, hogy semmire nincs pénz, soha nincs pénz, de anélkül, 
hogy nem próbálunk olyanokat, ami nagy valószínűséggel logikusan néhány helyen jó, akkor 
ezeket, ha csak néhány helyen is, de meg kellene csinálni. Aztán a következő kérdésem: itt 
felírtam magamnak, hogy milyen szakember alkalmazza, de aztán itt a vita közben 
egyértelmű volt, hogy ez egy ilyen multidiszciplináris dolog, mert ha a sürgész alkalmazza 
meg az érsebész, ez típusosan olyan eszköz, amit valahová telepíteni érdemes, és akkor ott 
sok mindenkinek kellene használni. 

Bonyolult a kérdés, nagyon jó a téma, én magam mondom: kérdezni sem tudok, ennyi 
a kérdésem, hogy mi újság a szabadgyökökkel, tud-e valaki nekem erre válaszolni. 
Egyértelmű a szénmonoxid-mérgezett, de a szénmonoxid-mérgezettnek nem kell hiperbárikus 
oxigénkamra, úgyhogy ez a fő, egyértelmű indikációs kör nem tudom, hogy feltétlenül jó-e 
így ez a táblázat. Arról már nem is beszélek, hogy itt például ilyenek szerepelnek, mint a 
myokardiális infarktus és ugyanolyan evidenciaszint mellett tinnitus, mint tünet. Világos, ha 
az embernek csöng a füle, majd csak előbb-utóbb valamitől abbamarad, inkább utóbb, mint 
előbb. Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy egyértelmű kérdésem nem volt, nekem magamnak 
szakmai gondjaim vannak az üggyel. Ha nagyképűen egészségpolitikusnak nevezhetem 
magamat, akkor azt mondom, hogy nem kellene teljesen elzárni a betegek elől ezt a 
lehetőséget, úgyhogy csináljunk, de keveset. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki szeretne még szólni? Hollósi Antal! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök urunk nagyon 

helyesen szigorú, de legalább igazságtalan a vendégekkel. Egyébként ez minden alkalommal 
tényleg így történik, és én ezt azzal tudom meghálálni, hogy nagyon gyorsan elmondom, amit 
már egyszer elmondtam, de nemcsak azt, hanem még azon kívül mást is. 

Amikor Mátyás Lajos megérkezett, mindjárt rázúdítottam néhány, elég sommás 
véleményt, nem fogom megismételni, de ekörül forog a mondandóm. 
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Akkor, amikor Magyarországon az emberek Mátraderecskére járnak a mofettába és 
még máshová is mofettába, és nem sajnálják rá a 20-30 ezer forintot, nem tudom, pontosan 
mennyibe kerül, útiköltséget, pénzt, fegyvert, paripát odatesznek, azon túlmenően mondjuk 
masszívan dohányoznak, az elhízás és az ehhez társuló, nagyon gyakran előforduló, most már 
gyermekkorban előforduló II. típusú diabétesz és ennek a kezelése milyen költségekkel jár, 
akkor azt gondolom, hogy nem kell kidobni ezt a módszert sem az ablakon. Nyilvánvalóan 
egy bulin, egy baráti társaságban elhangzó ötletnek vagy véleménynek az ember hamarabb 
hitelt ad, és ez igaz a betegekre is, de én ezt megfordítanám. Amit Patonay tanár úr elmondott 
szájsebészeti vonatkozásban, az engem meggyőzött, nemcsak azért, mert régi kollégák 
vagyunk, munkatársak voltunk, hanem azért is, mert sajnos, való igaz, hogy egy végtagot 
elveszíteni, még ha kettő is van belőle, borzasztó nagy dráma, de mondjuk azért egy 
táplálkozásképtelenséget okozó olyan szájüregi folyamat, amely egyre gyakoribb, a dohány és 
a tömény szesz fogyasztásának az eredményeképpen, azt gondolom, hogy mégis 
impresszionáló és kevésbé pótolható. 

A másik részt, ezeket a csontmetasztázis kezelésére használt anyagokat nem tudom 
megítélni, mert mondjuk a praxisomban azért ez ritkán fordul elő. 

Azt azért elmondanám, hogy amikor valóban nincsen elegendő érprotézis, érműtétek 
csúsznak, esetleg mondjuk nincs megfelelő kapacitás, amúgy sem, ha van is protézis, akkor 
nincs megfelelő szakmai háttér, ahol elvégezzenek műtéteket, akkor azért ezt is bele kell 
építeni a gondolkodásunkba. Azon kívül azt azért el kell mondanom, hogy egyéb más 
módszerekkel is próbálkoznak, a lézertől kezdve, egy kicsit utánanézve, orvosi újságokban 
megjelennek a sonoterápiáról egy arab kollégának a hirdetései, szóval vannak fenntartásaim. 
De egy biztos: egy nem megfelelő keringésű végtagon mindenféle kezelés igazából csak 
tüneti kezelés, ami nagyon jó, hogy van, mert legyen természetesen a kezelések legszélesebb 
arzenálja, de a mosdóvízzel ne öntsük ki a gyereket. 

Tehát körülbelül azt szeretném ezzel elmondani, hogy megfelelő interdiszciplináris 
háttérrel menjen a dolog, és inkább kérdésem lenne a végén, hogy létezik Magyarországon 
olyan erőforrás az állami forrásokon kívül, amelyik mondjuk meg tudna valósítani és 
működtetni tudna egy olyan arra alkalmas, a befogadásra is alkalmas, mármint a minisztérium 
által szakmakóddal ellátható laboratóriumot, tevékenységet, ami olyan helyen van, hogy 
hozzáférhető is, ugyanakkor mondjuk én nagy híve vagyok a co paymentnek és ezt mindenhol 
elmondom, de akár co paymentes formában, mert a bevezetőmre utalnék vissza. 
Mátraderecske, más mofetták, itt, ott, amott, ilyen, olyan csodakezelések alternatívájaként 
legalább annyira van jó. Tehát ilyen szinten mindenképpen azt gondolom, hogy minden, ami 
akár tünetileg is segít, akár alternatívaként előforduló más módszerek mellett alkalmazható, 
mindenképpen támogathatónak érzem. 

Nagyon jó lenne, ha erre valaki, valamelyik társaság, valamilyen befektető azt 
mondaná, hogy ő ezt meg tudja valósítani. Visszautalnék arra, amit neked (Dr. Mátyás Lajos 
felé fordulva:) a bejöveteledkor mondtam, hogy milyen két végponton találkoztam én ezzel a 
problémával, nem ismétlem meg még egyszer. Azt gondolom, hogy ha volna erre valamiféle 
erőforrás – nem a Nemzeti Erőforrás Minisztériumra gondolok konkrétan -, akkor biztos, 
hogy közelebb jutnánk a dolgokhoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most már konkrétan tehetem fel a kérdést, Tamás, 

szeretnél szólni? (Dr. Heintz Tamás: Nem.) Nem. Akkor ebben az esetben engedjék meg, 
hogy én szóljak néhány szót, és egyben kérdést is fogalmazzak meg. 

Az eddig elmondottak alapján számomra az világosnak tűnik, hogy érdemes 
különböző részekre szednünk mindazt, amiről most beszélgetünk. Talán az első pont, amit 
tisztáznunk kell, ennek az eljárásnak a tényleges hatékonysága, és az, hogy ez a hatékonyság 
milyen bizonyítékokkal van alátámasztva. Nehéz elhinni az embernek, ha csak Európában 
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több mint száz, egyébként igen nagy költséggel járó beruházást hajtanak végre úgy, hogy ne 
legyen mögötte valamilyen fajta evidence based study. Nehéz elhinni, de nem zárom ki, hogy 
nem lehetséges. 

De ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. És mint ahogy tudjuk, 
nemcsak az a fontos kérdés, nem lehet kimondani általánosságban, hogy hatékony vagy nem 
hatékony, hanem hogy mely indikációs területen, mely kórképekben, és mely kórkép milyen 
stádiumában hatékony. Amikor ezt nem felejtjük el, amikor a saját portékánkat védjük és 
elmagyarázzuk akár a betegnek, akár a finanszírozónak, akkor ugyanez elvárható egy új 
eljárással kapcsolatban is, hogy ne általában fogalmazzunk véleményt és törjünk pálcát vagy 
álljunk ki mellette teljes mellszélességgel, hanem igenis, pontosan, behatárolva, az adott 
kórkép, adott stádiumában hatékony, nem hatékony, ahogyan ezt szoktuk tenni minden más 
kezelési eljárásnál.  

Azt gondolom, hogy erre vonatkozóan érdemes lenne összegyűjteni a nemzetközi 
tapasztalatokat, és bár tudjuk, hogy az orvoslás nagyon konzervatív, különösen azért nagyon 
konzervatív, mert állandóan szűkös erőforrásokkal dolgozik, ami abból adódik, hogy az 
igények korlátlanok, a szakmailag rendelkezésre álló lehetőségek pedig általában 
meghaladják az anyagilag finanszírozhatót. Ez a helyzet egész Európában és az egész világon. 

Ebből adódóan minden, ami új, ugyanerre az egyetlen büdzsére próbál építeni és abból 
próbál magának részt hasítani. Természetesen ez általában azzal jár, hogy más területekre 
pedig nem jut. 

Csak zárójelben jegyzem meg, nem konkrétan ennek a bizottsági ülésnek a feladata, de 
bizony, az elavult és hatékonyságát nem bizonyított, de a rendszerben 10-20-30 éve meglévő 
eljárásokat mind a mai napig finanszírozzuk. Meggyőződésem, hogy – most csak egy nagyon 
laikus példát mondok – a nyombélfekély sebészi terápiájának felülvizsgálata azt hiszem, 
elérkezett. Tehát ezt nyilván a szakma megtette, ma már nem csinálunk olyan műtéteket, mint 
amiket annak idején végrehajtottunk, noha ha csinálnánk, finanszírozná az egészségbiztosító. 

Tehát azt gondolom, hogy a tudomány változását, fejlődését a finanszírozás területén 
is követni kellene. Ezt a gyógyszervilágban úgy mondjuk, hogy befogadás, kifogadás. Itt a 
Cavinton a klasszikus példa, amit minden politikus ismer, tehát ezt bátran használhatjátok, 
mindenki tudja, hogy miről lesz szó. 

Tehát első körben azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges ennek a munkának az 
elvégzése. Ezt a munkát nyilvánvalóan az én elképzelésem szerint a tárca, illetve a tárcának 
az intézményei, jelesül a finanszírozó az, aki az Egészségbiztosítási Pénztárral karöltve el kell 
hogy végezze. Ebben egyébként a különböző szakmai kollégiumoknak is nyilván megvan a 
feladata, illetve egy szakmai kollégium tagozatainak a feladata is megvan, viszont ebben a 
kérdésben a végső szót, és az eljárás vizsgálatát, tehát hogy ez valóban pártatlan vizsgálat, azt 
a finanszírozónak kell felügyelni. Ez egy teljesen nyilvánvaló dolog számomra, a 
szakmaiságát pedig a szakembereknek kell megtervezni. Ha nincs ilyen a világban, ha ezek 
nem hozhatók el máshonnan, akkor ez egy eldöntendő kérdés, hogy Magyarország vagy az 
Európai Unió talál-e erre forrásokat, hogy egy ilyen típusú studyt elvégezzen. De ennek az 
elvégzésének az a feltétele meggyőződésem szerint, hogy akkor viszont ennek nemzetközinek 
kell lenni, és abban kell egy konszenzus, hogy ennek az eredményét mások is el fogják 
fogadni. Mert ha ez a terápiás eljárás nem töri át ezt a küszöböt egyszer, akkor addig nagyon 
nehéz mögé felsorakoztatni bármit. A második lépés, amiről beszélünk, hogy ha igazolódik, 
hogy mely esetekben, mely kórképek, milyen indikáció, milyen súlyossági fokozatában 
hatékony az eljárás, akkor ez egy nagy kérdés, hogy ezen eljárás mellett más eljárások milyen 
hatékonysággal bírnak, konkrétan milyen qualival bírnak, és ezt megint a finanszírozó 
pontosan ki tudja már számolni. Ez eldöntheti azt, hogy a finanszírozás kérdésében érdemes-e 
finanszírozni vagy nem érdemes finanszírozni. 
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Magyarán mondva: a társadalombiztosítás hol és milyen esetben fogadja be. Ebből a 
hatékonysági vizsgálatból következik még egy, hogy melyek azok az esetek, ahol – ahogy 
képviselő úr mondja – a beteg saját döntése alapján co paymenttel vagy teljes egészében 
fizetve, hol veheti igénybe. 

Van egy ezután következő része, amire én azt mondom, hogy amennyiben az eljárás 
ugyan semmiféle hatékonyságot nem mutat bizonyos esetekben, hasamra ütök: a 
meddőségkezelésben nem tartom valószínűnek, hogy ennek van hatása, de nem tudom, csak 
mondom, de ha nem káros, akkor eldöntheti a beteg, hogy akarja, nem akarja, és fizeti a teljes 
összeget. Azt gondolom, hogy akkor ez nem a mi kompetenciánk. Ugyanakkor ha egy relatíve 
magas nyomású oxigén, bár ez nem teljesen azonos, mert én tudom, hogy Tivadar mire 
gondol, amikor tiszta oxigénnel árasztjuk el a beteget, az egy más kategória, mint amikor az 
oxigén százalékos aránya abban a légkörben közel azonos, mint a levegőben, csak a nyomása 
nagyobb. Ha nem így lenne, akkor búvárkodni sem lehetne lényegében, vagy hogy mondjam, 
tiszta oxigénnel elárasztva elég vicces volna. Utána mindenki vigyorog. (Dr. Ágoston Viktor: 
Utána általában meghalnak.) 

Tehát azt el kell dönteni, hogy egyébként az eljárásnak milyen káros szövődményei 
vannak, milyen káros hatásai vannak, tehát mindenképpen azt gondolom, ez a harmadik pont, 
amit szeretnék, az eljárással kapcsolatosan, most meg ne sértsek senkit, az átlagembereknek, a 
hiszékeny átlagembereknek a védelme. Tehát az indokolatlan igénybevételtől való és a 
kockázatok ismertetése nélkül történő, pusztán haszonszerzés érdekében való működtetésnek 
a megakadályozása. 

Tehát azt gondolom, hogy ha ebbe a történetbe belevágunk, akkor ennek valami ilyen 
végeredménye kell hogy legyen, hogy egy teljesen világos indikációs terület legyen, és 
teljesen világos legyen az is, hogy mik azok a kontraindikációk, mik azok a helyzetek, amikor 
egész egyszerűen, még ha a beteg ki is fizetné, akkor sem alkalmazhatók. Mint ahogy nem 
vágjuk le a betegnek a karját, csak azért, mert azt kéri, hogy vágjuk le. A fogászatban vannak 
nagyon durvák, a fogászatban a betegek hajlamosak arra, hogy húzzuk ki a fogát és csináljunk 
neki gyönyörű szép fogpótlást, amit normális ember nem végez el, fogorvos, ép fogat nem 
húzunk ki, tehát ez a főszabály. 

Elnézést, ha egy kicsit hosszabbra nyúlt. Tehát azt kérem, hogy ha megengedik, akkor 
a finanszírozásról ne nagyon beszéljenek a második körben, mert mindezt megelőzi első 
körben ennek az eljárásnak az indokoltsága, indikációs területe, hatékonysága. Az én 
felvetésem elsősorban gondolatébresztő lett volna az önök irányába, és akkor most önöknek 
van lehetőségük reagálni, akár a konkrét kérdésekre. Itt nincs sorrend. Kollár Lajos 
jelentkezett, utána Ágoston Viktor. 

 
DR. KOLLÁR LAJOS (Pécsi Egyetem Klinikai Központ): Köszönöm szépen. 

Igyekeztem az előbb is nagyon rövid lenni, de megszólíttattam, úgyhogy azért erre egy rövid 
választ adnék.  

Elnök úr gondolataival teljesen egyetértek, és azt gondolom, hogy nem is sok 
mindenről kellene itt nekünk beszélni, hiszen a végszóban benne volt az, amit én 
tulajdonképpen abban a pár mondatban el szerettem volna mondani. 

Engem önmagában az a tény, hogy százvalahány centrum működik, nem győz meg. 
Magyarországon több száz ilyen ultrahangos vagy sonoterápiás centrum működik, ennek a 
száma nem győz meg. Ha azt megnézem, hogy ezen centrumok között hány államilag 
finanszírozott van, és mennyit profitorientált magáncég működtet, akkor az arány rögtön más 
és akkor egyéb gondolata is lehetne az embernek. 

De még egyszer mondom: én foglalkoztam egyébként szabadgyök-kutatással, a 
kandidatúrámat ebből írtam húsz évvel ezelőtt, a Haemoreológiai Társaságnak voltam az 
elnöke éveken keresztül, tehát a szakmai részét ennek tökéletesen ismerem. Nagyon röviden 
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csak annyit mondtam, hogy az időszerűségén azért el kellene gondolkodni, mert addig, amíg a 
carotis stentelésre több tízezres multicentrikus tanulmányok vannak, amelyeknek az 
evidenciái egyértelműen bizonyítottak, én vettem a fáradságot, Medline, stb., végignéztem 
ennek az irodalmát, vagy olyan lapokban jelent meg, ami inkább ilyen paramedicinális vagy 
természetgyógyász-közeli lapok, igazán nagyon komoly szakirodalma nincs. 

Ezzel együtt nem mondom, hogy szájüregi daganatok vagy más ügyben nem lehet 
ennek pozitív hatása. Azt sem mondom, hogy egy új eljárást ne vezessünk be, hiszen sosem 
jutottunk volna előre, a carotist említettem, többen gyilkosnak kiáltottak ki, amikor 
Magyarország első carotis stentjét beraktam. Igaz, hogy Amerikában néztem meg előtte. El 
kell indulni, ez a stent-graft technika, amit Mátyás főorvos úr kezdett és nagyon korán 
csináltunk. 

Tehát azt gondolom, hogy az új eljárásokat a magyar betegnek ugyanúgy el kell érnie, 
mint Európa, a világ bármelyik részén élő betegnek. Én csak annyit mondtam, hogy ismerve a 
másik oldalt, mert jelenleg a pécsi egyetem klinikai központjának főigazgatójaként több 
milliárdos adósságállományt görgetek magam előtt szállítói tartozásokból, tudom, hogy 
borzasztó szűkek most a források. Én a prioritásában azt gondolom, hogy nem a legsürgősebb, 
valóban elnök úrral teljesen egyetértve, hogy ne én mondjam ezt, hanem nézze meg a 
finanszírozó, hogy valóban mi ennek a szakirodalma, milyen evidenciákkal. Ha szükséges, 
szerezzünk hazai tapasztalatot, persze, ennek az a feltétele, hogy egy működő centrumot egy 
felügyelettel, és ne a profitorientált része domináljon, és én azt gondolom, hogy nem szabad 
ettől elzárkózni, de nem tartom annyira urgensnek, hogy ebben most rögtön dönteni kelljen a 
bizottságnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ágoston úr! 
 
DR. ÁGOSTON VIKTOR ANTAL hiperbár orvos (Baromedical Zrt.  Hiper 

Centrum): Köszönöm szépen. Többen kifejezték azt a véleményt, hogy ez egy 
multidiszciplináris hátteret igénylő tudomány. Mindenféleképpen Magyarországon is, mint 
ahogy a világon működő kamrákban ezt látjuk vagy tapasztaljuk, ehhez többfajta szakmának 
az együttműködése szükséges. 

Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy az, hogy ezek a kamrák megfelelő 
klinikai háttérrel együtt működjenek, ez nagyon fontos. Ez nem egy mofetta, nem egy 
paramedicinális vagy természetgyógyász eljárás, és ez attól válik többek között nem azzá, 
hogy megfelelő szakterületek reprezentánsai vesznek részt, és ez egy adott terápiás 
protokollnak a részét képezi. 

Én az európai társaság által ajánlott, illetve biztosított evidenciaszintekkel 
kapcsolatban majd a lengyel hiperbár társaság képviselőjének szeretném átadni a szót. Mi is 
úgy gondoljuk a hiperbár centrumnál azonban, hogy magyarországi tapasztalatokra 
mindenféleképpen szükség van. Tehát ugyan nemzetközi szinten nagyon sok cikk és nagyon 
sok tapasztalat született, amelynek az evidenciaszintekre való hatása azért sok esetben 
kérdéses. Mindenféleképpen nekünk ezt a magyar viszonyokra is kell tudnunk alkalmazni, a 
magyar egészségügyi környezetbe kell adaptálnunk, és itt mindenféleképpen tényleg egy 
olyan szakmai felügyelettel rendelkező szakmai centrumra van szükség, amelyet jelenleg, 
legalábbis a hiperbár oldalról mi biztosítani tudunk, de ehhez mindenféleképpen a különböző 
érdekelt szakmáknak az együttműködését tisztelettel szeretnénk elfogadni, illetve szeretnénk, 
ha ez a fajta együttműködés kialakulhatna. 

A kontraindikációs területekkel kapcsolatosan szeretnék annyiban válaszolni, hogy 
ezek eléggé szigorúan le vannak fektetve. Ez a mostani gyakorlatban is, Magyarországon 
azért nekünk már hat év alatt kialakult egy jól megalkotott know how-nk, tehát ezek a 
kontraindikációs területek, amelyeket szintén az európai társaság állapított meg, ezek mindig 
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képviseltetve vannak. Abban az esetben is, ha egy magánvállalkozásról van szó 
természetesen, az az érdek, hogy az a beteg ne károsodjon, illetve lehetőség szerint 
gyógyuljon. Nincs annál jobb reklám egy magánvállalkozásnak sem, hogy egy beteg 
elégedetten és állapotában javultan távozik. Ez mindenfajta marketing tevékenységnél 
lényegesen hatékonyabb. 

Ami még előfordult, a szabad gyökökkel kapcsolatos kérdés. Ez természetesen egy 
nagyon forró pontja ennek a terápiának, hiszen gondoljunk bele abba, hogy egy hiperbár 
oxigénkezelés során, amit mondjuk 2,5 atmoszféra nyomáson végzünk és száz százalékos 
oxigént szív be az ember tüdőn keresztül, körülbelül olyan 12-szer annyi oxigén kerül a 
szervezetbe, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szabadgyök-terhelése a szervezetnek is 
nagymértékben megnő. Ezzel a szabadgyök-terheléssel valamilyen úton-módon a 
szervezetnek fel kell ahhoz venni a lépést, hogy ne legyen káros a terápia. Itt leginkább az 
enzimatikus antioxidáns rendszereket emelték ki a szerzők. Én azért nagyon részletekbe nem 
szeretnék belemenni, mert nem vagyok ennek a területnek a szakértője, mindenesetre például 
az állatkísérleteken bebizonyított neuroprotektív hatása többek között ennek van tulajdonítva, 
hogy az antioxidáns rendszereknek, az enzimatikus rendszernek egy over-expresszióját tudja 
ez jelenteni. Ezt patkányok soft-modelljében sikerült kimutatni, értelemszerűen ezt emberen 
nem tudjuk ugyanígy vizsgálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
DR. MÁTYÁS LAJOS (Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság): 

Tulajdonképpen az elnök gondolatát átvéve és követve, elvonatkoztatva a finanszírozás 
technikai és mindenféle egyéb politikai kérdésétől, elsődlegesen ebben a körben 
mindenféleképpen – ahogy Ildikó is mondta – egy korrekt minimumfeltételt kellene 
megjelölni, közösen annak a csapatnak, aki ezzel a kérdéssel szakmailag és a kezelést 
biztosító fórum oldaláról foglalkozik. Másrészt pedig egy olyan protokollt kialakítani, 
amelyik mellett nagy biztonsággal lehet ezeket a kezeléseket alkalmazni, illetve egy olyan 
korrekt szakmai indikációt felállítani, nemcsak az angiológia és érsebészet területén, hanem 
egyéb diszciplínák területén is, amelyek hatékonyságot feltételezve juttatják ilyen 
lehetőséghez ezeket a betegeket. 

Hogy hová telepítsük, felmerült ez a kérdés. Egyértelmű, ahol nagy onkológiai, 
onkoradiológiai központok vannak, nagy traumatológiai központok vannak. Nem hangzott el 
itt az indikáció, a fertőzött traumás sebek esetében, ahol szintén legalább ilyen evidenciája 
van ennek a kezelésnek, mint a diabéteszes lábnál, vagy például olyan anaerob infekciós 
környezetben, ahol az amputációkat végezzük, és sokszor sajnos, olyan anaerob infekciókkal 
találkozunk, amiket egyszerűen klinikailag nem tudunk uralni. 

Vannak ilyen intézmények Magyarországon, ahol ezek a szakmák mind egy 
csoportban, egy helyen képviselve vannak magas szinten, és ha ilyen helyre telepítünk, akkor 
nyilván ezek a felmérést végző studyk, vagy a hatékonyságot bizonyító studyk is ezeken a 
helyeken lezajlódhatnak azért, mert az összes indikációs területnek megfelelően lehet 
szakmailag kontrollálni, illetve indikálni ezeket az eseteket, és akkor ez egy sokkal 
effektívebb kihasználása egy ilyen kamrának. 

Utoljára a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság nevében ismételten felajánlom 
ezt a segítséget, ha erre szükség mutatkozik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szeretnék Jacek Kotnak szót adni, ha lehetséges. 
 
JACEK KOT, a Hiberbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára: Köszönöm 

szépen. Van egy pár rövid megjegyzésem. Tehát a finanszírozási szint leginkább az állam 



- 22 - 

lehetőségeitől függ, a finanszírozó állam lehetőségeitől, és az árszintek, amelyeket megadtam 
Európában, az adott állam kondícióján múlnak. Az európai államok számolják a költségeket 
és elemzik őket. Nem vagyok kompetens abban, hogy itt a véleményemet elmondhassam a 
magyar finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban, de hangsúlyoznám, hogy a hiperbár 
központok többsége Európában közintézményként létezik, vagyis vagy az állam közvetlenül 
vagy a társadalombiztosításon keresztül történik a finanszírozás, és szigorú ellenőrzés, külső 
ellenőrzés alatt működnek. 

Az igaz, hogy amennyiben valaki rendelkezik hiperbár kamrával, akkor mindenkinek 
és mindenre szeretné ezt ajánlani. Ha viszont valaki nem rendelkezik ezzel a hiperbár 
kamrával, akkor pedig úgy gondolja, hogy nincs rá igény, nincs rá szükség. Az igazság 
valahol a középúton van, és ezért nagyon lényeges, hogy megfelelő kontroll alatt legyen. 

Itt hangsúlyoznám, hogy az európai hiperbár bizottságnak nincsen semmilyen valós és 
potenciális érdekkonfliktusa a hiperbár iparággal. Minden egyes indikáció, amely ebben a 
publikációban megtalálható, egy nagyon komoly, vastag könyvvel rendelkezik, tudományos 
szakirodalommal, amelynek alapján ajánlásra került és bekerült abba az összefoglalóba. 
Minden egyes indikációhoz meg van adva az a leírás, hogy milyen momentumban, milyen 
konkrét esetekre lehet alkalmazni. Például szénmonoxid-mérgezéseknél kizárólag a 
legnehezebb, legsúlyosabb esetekben. 

Mindezen anyagok az interneten, illetve könyv formájában is közzé vannak téve és 
elérhetők mindenki számára. De az igaz, hogy Európában azon kívül, hogy fel lehet használni 
ezeket az általános európai anyagokat, van egy olyan gyakorlat is, hogy kijelölnek konkrét 
személyeket, egységeket vagy szervezeteket arra, hogy ezeket a bizonyítékokat, anyagokat 
összegyűjtsék, összeállítsák, egybegyűjtsék.  

Az utóbbi három évben ilyen jelentések, összegyűjtött anyagok elkészültek Nagy-
Britanniában, Spanyolországban, Svédországban és Németországban. Mindenki számára 
elérhetőek, lehet őket használni. 

Szerintem érdemes egy alakulatot, egy személyt vagy egy szervezetet, egy csoportot 
kijelölni arra, amely értékelni tudja ezt a terápiás módszert. Az értékelés vagy saját tapasztalat 
alapján menne, vagy a bizonyítékok alapján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. GALAJDA ZOLTÁN érsebészeti tanszékvezető (Debreceni Egyetem): Részben 

itt a háttérben egyeztettünk Jacek Kot úrral, hogy ne egyformán szóljunk hozzá. Magyarra 
fordítva. Ahogy az elnök úr nagyon jól ráérzett, hogy van egy zárt kassza és abból van egy új 
módszer. Én vettem a fáradságot és saját költségemre elutaztam a Karolinskába és ott voltam 
egy pár napig és megnéztem, hogy mit kezelnek.  

Ezért említettem azt, hogy bizonyos kórképekre lehet alkalmazni, de onnantól kezdve, 
hogy működik egy kamra, az életmentő lehetőséget nem lehet elvenni attól, mert privát, egy 
másik betegségtől, amiben viszont ez az eljárás életmentés, én ott láttam. Egy hétig ott 
voltam, és egy hét alatt már elég beteget láttam, van róla dia, be lehet mutatni, tehát van 
eredménye. 

Az elnök úr azért érzett rá, mert ha átnézik a kasszát és a tevékenységeket, amelyeket 
finanszíroz az OEP, amióta létezik, és amióta létezik az a beavatkozás, valószínűleg ezt át 
lehet rendezni hatékonyan, hiszen a tavalyi statisztika jött ki, hogy egy fertőzés, szövődmény 
egy betegre 3600 euróba kerül egy bennfekvés alatt, és ez nemzetközi kimutatás, cikk jelent 
meg róla, és ebben nincs benne az antibiotikum. A saját osztályomon egy évben csak az 
antibiotikumra költünk több mint 10 millió forintot. És valószínűleg ez a 3600 nálunk is 
reális, csak nincsenek kimutatások. 
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Ezen kívül azt szeretném még megemlíteni, amit Jacek Kot úr most megegyeztünk, 
hogy ezt én mondom el, hogy a nagy árkülönbség ott, ahol nem tudták finanszírozni és több 
mint ezer euró, az abból adódik, a másik véglet az Egyesült Államok volt, ahol a bér más. 
Tehát a szakembernek a bérezése más, és ebből adódik az árkülönbség nagyjából. 

Én ezeket szerettem volna hozzátenni. A saját szakmámban, a szívsebészetben, amit 
beszéltünk délelőtt Jacek Kot úrral, hogy ahol már működik a hiperbár központ, például 
köteles a szívsebészeti központ, amire Magyarországon még nincs lehetőségünk, hogy legyen 
egy hiperbár háttere, hiszen az extra-korporális keringés – a művi keringés, hogy magyarra 
fordítsam, ezen a szakma dolgozik, amióta megjelent - a gázembólia legalattomosabb 
formáját hozza létre. Egyeztettünk Jacek Kot úrral, hogy nagyon sok szívsebészeti 
központban gázembóliáról van szó egy szövődménynél, csak nem ismerik fel, hogy az. 
Ráfogjuk az elégtelen művi keringésre, hogy nem jut el vér az agyhoz, holott egy egyszerű 
gázembóliáról van szó. Ennek a legjobb példája Jacek Kot úr intézete, ahol az intenzív osztály 
keretén belül működik ez a hiperbár központ, négy kamrájuk van. Tehát négy hiperbár kamra, 
és ami megdöbbentett, hogy minden beavatkozásra, tehát minden kórképre szinte külön 
kamrát tartanak, és egy készenléti kamrát a sürgősségi esetek ellátására. 

Ott, Jacek Kot úr intézetében merték vállalni a szívsebészek, hogy igenis, van 
szövődményük, gázembólia szövődmény, nagyon sok központban nincs elismerve, mert nem 
ismerjük fel, hogy nem ébred, komatózus állapot, a gázembóliának tulajdonítjuk, eddig pedig 
azt hittük, hogy elégtelen keringés.  

Ezért vezették be azt, hogy ahol ez az evidencia már létezik, hogy a szívsebészetnek, 
ott, ahol van, hiperbár kamra a háttérben kell hogy legyen, amely azonnal ellátást tud 
biztosítani. 

Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy szeretnének-e reagálni. (Nincs jelzés.) 

Akkor nekem viszont volna egy javaslatom, amit itt a titkárság a háttérben elkészített nekünk. 
Én egy ajánlást szeretnék megfogalmazni, és azt kérem, hogy a bizottság ebben legyen 
partner. Felolvasnám, ha egyetértetek vele. 

Úgy kezdődik, hogy leírjuk, hogy ma milyen ülés volt, a meghívottak névsorát 
soroljuk fel, és utána olvasom azt, amely maga az ajánlásnak az érdemi része. A terápiás 
lehetőség hazai alkalmazásának időszerűségét magunk is kérdésesnek látjuk, ennek ellenére 
áttörési lehetőség látszik számos betegség, krónikus állapot tartós kezelésében. 
Elengedhetetlennek látjuk az indikációs terület tisztázását, a nemzetközi tapasztalatok 
összevetését. 

Ezen új eljárással kapcsolatban időszerűnek látjuk a TB által támogatott gyógyító-
megelőző ellátások „befogadásának-kifogadásának” felülvizsgálatát. 

Ezért javasoljuk az egészségügyért felelős államtitkárságnak, hogy az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár bevonásával tartsa napirenden a terápiás lehetőség akár egyedi, 
akár társadalombiztosítási támogatással történő alkalmazásának vizsgálatát.  

Az albizottság üléséről felvett jegyzőkönyvet szíves tájékoztatásul mellékletben 
megküldöm. 

Az a kérdésem, hogy ez támogatható-e képviselőtársaim részéről, akarnak-e benne 
valamilyen változtatást.  

 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, az „áttörés” helyett a „hasznos” szót 

írnánk, az szerintem jobb lenne. 
 
ELNÖK: Jó, ez egy javaslat. Én maradnék az áttörésnél, de ebben vitatkozhatunk. 

Bizonyos területen áttörést jelent. 
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DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Én azt nem látom megjelenni benne, hogy 

kellene kialakítani egy olyan helyet, ahol ezt lehetne végezni. Tehát ahol minden felajánlott 
segítség megjelenhetne. Tehát kvázi egy ilyen állomás létesítését vagy befogadását. 

 
ELNÖK: Nagy választék nincsen.  
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Ez akkor sem a reklám helye, már 

bocsánat. 
 
ELNÖK: Heintz Tamás! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem annyi lenne a 

javaslatom, hogy itt egy nagyon új orvosi eljárásról van szó, amelyet Magyarországon 
ismernek, rosszul ismernek, az egészségügy nem finanszíroz. Van nekünk egy csodálatos, 
most felállt, új kollégiumi rendszerünk, és nemcsak ez a gyógymód van. Azért én nem 
szégyellném megemlíteni Magyarországon a mofettákat, és azt a fajta széndioxidos kezelési 
módot, amely mondjuk Magyarországon már létezik, évtizedek óta kórházszinten is, ha jól 
tudom, egy ilyen lehetőség van. 

Tehát összességében akkor mennénk tovább, mert messzebb kellene látni, mint ezt az 
egy hiperbárikus kezelést, ez jó, csak ez egy lehetőség. Például itt van, amit én említettem, a 
széndioxiddal való kezelés, a mofetta-típusú kezelések, amelyek szintén nincsenek benne, 
vagy csak töredékében vannak benne a rendszerben, és van számos más, új technikai 
megoldása a témának. Aki foglalkozik ezzel, az tudja, hogy nagyjából miről beszélek. Tehát 
van ennek már Magyarországon is irodalma, feltalálói, támogatói. 

Tehát összességében arról lenne szó, hogy szedegessük össze egy picikét azokat a 
lehetséges és „alternatív” gyógymódokat, és ezek nem azok, csak nálunk még nem a 
hétköznapi gyógyítás eszközei, amelyek szóba kerülhetnek. Például ebben az egyik a 
hiperbárikus oxigénkezelés, és így tovább, és ezeket a szakmai kamarákkal kellene 
véleményeztetni, szigorúan a szakmával, hogy utána ezeket megfelelően tudnánk, pontosan a 
felszabadult, vagy nem kellően költséghatékony rendszerbe berakni. 

Mondom még egyszer, rettentő nagy szegénységünk és nyomorunk okán, hogy éppen 
most van itt az ideje, hogy ez a rendszer is a helyére kerüljön, és most kerüljön a helyére, és 
ne várjuk meg a jólétet, mert addig nem lesz jólét, mert mindig el fogjuk költeni a buta és 
rossz kezeléseinkre a pénzt, és soha nem lesz arra mód, hogy beugorjon ez az újabb 
technológia. 

Tehát én egyetértek ezzel, egy kicsit jobban hangsúlyoznám azt, hogy ezt mielőbb 
tegyük meg, az OEP megfelelő finanszírozási felülvizsgálatával, és a szakmai kamarákat 
kőkeményen használva. Ilyenkor, amikor ilyen interdiszciplináris dologról van szó, amikor 
több szakmának a képviselője kell hozzá, hogy azt mondja, hogy igen, a szájsebészetben, 
igen, a végtagsebészetben, igen, gyakorlatilag a diabétesz teljes gondozásában ott van a helye. 
Ezek a legelemibbek, amelyeket ma délután itt összeszedegettünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem tőled, hogy mit szólnál ahhoz, ha az, amit most felsoroltál, plusz 

még olyan ma még alternatívnak tűnő, de egyébként használt és egyelőre nem tudjuk 
világosan, hogy milyen mértékben és milyen indikációban hatékony kezeléseket 
összegyűjtenénk és visszatérnénk rá egy külön bizottsági ülés keretében szeptemberben. (Dr. 
Heintz Tamás: Abszolút jó.) Csak hogy ne keverjük most össze ezzel az üggyel. Szerintem 
megérne egy ilyen bizottsági ülést, hogy ezeket megbeszéljük, és akkor ami javaslat, egyéb 
előkerül… 
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DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Itt azért a szakmai kollégiumot mindenképpen 

hangsúlyozni kell, pontosabban a tanácsot. 
 
ELNÖK: Nem tértem ki rá. Ez lett volna a második, amit akartam kérdezni, mert 

Hollósi doktor mondta, és itt a jegyzőkönyvben benne lesz, elhangzott, hogy felvetődik annak 
a szükségessége, hogy ha nem találunk meggyőző nemzetközi vizsgálatokat e tekintetben, 
akkor vagy önállóan Magyarország, vagy más európai uniós országokkal együtt egy olyan 
studyt szervezzünk meg és próbáljunk finanszírozást találni hozzá, amely utána nemzetközi 
szinten is elfogadott, és bizonyos kérdéseket egyszer s mindenkorra tisztáz. 

Tehát adok szót, mert most már megbeszéljük, csak még az uraktól kellene egy 
bólintás, hogy ebbe az irányba elmegyünk-e, és akkor mindenkit meghallgatunk. Akkor ezt 
bele tudjuk venni, hogy egy ilyennek a megfontolását javasoljuk, és akkor ez szerintem 
kimeríti azt, amit te mondasz, mert ez abból következik, hogy a szakmai kollégium vagy 
tagozat, sosem bírom megjegyezni, keverem a kettőt… (Zaj, közbeszólások.) Tessék 
parancsolni! 

 
DR. KOLLÁR LAJOS (Pécsi Egyetem Klinikai Központ): Köszönöm szépen. Tudom, 

hogy a bizottság véleményében nincs lapunk, de azt gondolom, ami egy nagyon fontos 
mondat, most itt több oldalról elhangzott. Úgy láttam a mostani véleményekből, hogy senki 
nem ellenezte ennek az eljárásnak a bevezetését, de én is azt szeretném mondani, hogy a 
tagozatok elindították már ezt a munkát. Én nemcsak, mint a tagozat tagja, hanem országos 
szakfőorvos is vagyok, most kaptam meg tegnapelőtt a levelet a tekintetben, hogy a 
területünkön nézzem meg, hogy mik azok az elavult eljárások, amelyeket ki kellene emelni a 
rendszerből, mert biztos vagyok benne, hogy van több ilyen. És az új eljárásokat pedig rakjuk 
egy csokorba, bejönnek a javaslatok, a tagozatok véleménye alapján priorizáljuk, utána a 
fenntartó pedig a hozzá való forrásokat meg fogja mondani, hogy milyen sorrendben vezessük 
be.  

Tehát azt gondolom, hogy ennek a tagozati munkának vagy az új kollégiumnak ez a 
legnagyobb lényege és előnye. És ezt a multidiszciplináris kérdést is megoldja, mert nyilván 
ez az eljárás nagyon sok betegségben van, azokat a tagozatokat be kell vonni a munkába, és 
tegyék meg a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor megkérnénk a titkárságot, hogy dolgozzák ezt be ebbe a 

javaslatba. Van-e még kiegészítés? Tivadar, maradhat akkor az „áttörés” szó? 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Maradhat, de nekem a „hasznos” szó jobb lett 

volna. 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Hamarosan átveszi Lengyelország az EU-elnökséget, 

ennek kapcsán, talán van arra mód a következő félévben, és ez nem rögtönzés, hogy ennek 
keretében, miután Magyarország ebben a témában jócskán lemaradt, kéz a kézben alapon, 
rángassanak minket ebben a témában közelebb a realitásokhoz. Gondolom, éppen ez a 
fölösleges munka, amit az Unión belül elvégzünk milliószor, akár gyógyszerek, akár eljárások 
tekintetében, hogy kétségbe vonjuk egy 50 kilométerre lévő másik ország tudósainak a 
véleményét, hogy nekünk ezt külön le kell folytatni. 

Itt a lengyel elnökség, próbáljanak ebben valamit tenni, szerintem a magyar kormány 
ebben nyitott lesz, legalábbis az egészségügyi kormányzat, mi, mint bizottság biztosan, az 
albizottság pedig egészen biztosan. Ez az egyik. 
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A másik pedig: szó került félhalkan az alternatív gyógymódokról, amiről pedig az a 
véleményem, hogy kapott már ő is bizony, szakmai kollégiumot, és minden alternatív 
gyógymódról kiderül előbb-utóbb, hogy vagy nem ér semmit, vagy pedig olyan konzervatív 
orvostudomány lesz belőle idővel, mint a fene. Tehát azért ezt nézzük meg, és ha 
visszamegyünk 100-200 évet, hogy milyen alternatívákból lettünk mi, ezt fontos lenne 
áttekinteni. Nem is szól másról ez a szeptemberi bizottság, hogy ott ez a téma kerüljön 
megvitatásra. Lehet, hogy egy picikét ez is benne van még talán halkan, de benne vannak 
egészen más olyan munkák, amelyek lehet, hogy máris ott kopogtatnak úgymond az európai 
orvoslás kapujában, ebben akkor egy picikét mi is tudunk esetleg segíteni, pont azért, mert 
most jött el az ideje a tabudöntögetésnek, és egy kicsit átalakítani a rendszert. 

 
ELNÖK: Ha egyetértetek az állásfoglalással, akkor kérem, hogy ezt szavazással 

erősítsük meg. Tehát aki egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
Egy rövid indoklás: azért szavazunk két kézzel, mert a bizottságban ez lehetséges, és 

Garai István képviselő úr egy támogató szavazat leadására felhatalmazott, tehát az ügy mellett 
állóként, és ezt papíron rögzítettük, ilyenkor szoktunk két kézzel szavazni. Nem bírom 
megállni, hogy ne mondjam el a klasszikus viccet, amit Szócska államtitkár úr a bizottsági 
ülésen mondott, amikor szintén két kézzel szavaztunk, hogy Brezsnyev elvtárs mit mondott a 
Kommunista Pártban? „Elvtársak, aki egyetért, az egyik kezét leteheti!” (Derültség.) 

Mielőtt a bizottsági ülést befejezzük, két feladatom van. Az egyik, megkérdezni a 
kormány képviselőjét, hogy szeretne-e még reagálni valamire. (Dr. Kissné dr. Horváth Ildikó: 
Köszönöm, nem.) Jó, akkor ezen kötelességemnek eleget tettem. 

A másik, amit szeretnék Jacek Kot úr figyelmébe ajánlani, részben úgy is, mint 
Lengyelország az EU soros elnöke, a magyar és a lengyel egészségügyi bizottságok között 
egy élő kapcsolat van. 2001-ben jártunk Lengyelországban. Javaslom számára, hogy az adott 
témakörben a lengyel parlament egészségügyi bizottságát keresse meg, és ezt követően a két 
bizottság között praktikusan angol nyelvű levélváltásra kerüljön sor. Rákóczi úrral kerüljön 
sor levélváltásra, így hívják a lengyel parlamenti bizottság elnökét. (Derültség.) 

Az EU-elnökség kapcsán voltak Magyarországon az európai uniós tagállamok 
egészségügyi bizottságának elnökei, erről a találkozóról tudjuk. 

És ha nem is főtémaként, de javasoljuk, Heintz Tamással is egyetértésben, hogy ezen 
ügy kapcsán jó lenne európai állásfoglalást elérni a tekintetben, hogy egymás standard 
eljárásokon alapuló bizonyítékait kölcsönösen elfogadjuk, és nem végeztetjük el újra és újra, 
tehát egymás studyjait valóban el is fogadjuk, és ezt mind a finanszírozásra, mind pedig az 
adott országra vonatkozóan elismerjük. Nem lesz egyszerű feladat, de az egészségügynek erre 
szüksége lenne, és azt hiszem, a gyógyszerkutatás is nagyon szeretné.  

Még egyszer köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, természetesen megadom a 
lehetőséget a reagálásra. 

 
JACEK KOT, a Hiperbárikus Medicina Európai Bizottságának titkára: Nagyon szépen 

köszönöm ezeket a szavakat. Megkaptam az Európai Hiperbár Bizottság autorizációját arra, 
hogy támogassam az együttműködést az önök magyar bizottsága és az uniós szinteken való 
együttműködés tekintetében. Viszont ideutazva nem kaptam meg a lengyel félnek az 
autorizációját ehhez. De mint a lengyel Hiperbárikus Medicina Központjának helyettes 
vezetője, kifejezem az együttműködés iránti szándékunkat tudományos, oktatási szinten, 
ígérem, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző legyen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezennel a bizottsági ülésünk végére értünk. Szeretném 

önöket tájékoztatni, hogy aki elektronikus e-mail címet hagyott nálunk, illetve akinek az e-
mail címével rendelkezünk, annak a bizottság szó szerinti jegyzőkönyvét és azt a tervezetet, 
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amelyet a tárcának fogunk állásfoglalásként elküldeni, megküldjük. Kérem, legyenek 
türelmesek, mert a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte néhány hetet is igénybe vehet. Tehát ne 
számítsanak arra, hogy ezt egy-két napon belül megkapják. Ennek van egy hivatalos 
ellenőrzési procedúrája, amin át kell mennie, úgyhogy ez egy időigényes dolog. 

Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nem tudom, Jacek úrnak volt-
e lehetősége az Országgyűlés másik épületében is járni, ha nem, akkor ezt szeretném önnek 
átnyújtani. (Dr. Horváth Zsolt átadja a Parlamentről szóló könyvet Jacek Kotnak. – Taps.) 
Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 12 perc)  
  

Dr. Horváth Zsolt 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


