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Az ortopédia és a traumatológia kapcsolatáról 

PROF. DR. BELLYEI ÁRPÁD

VITA

Ez évben lejár a Traumatológiai és Ortopédiai Szakmai Kollégium 10 éves moratóriuma, amely 
a közös szakvizsga EU kompatibilis kialakítása után az intézményrendszerrel kapcsolatos állásfog-
lalást tartalmazta. 

Előzmény: 2004-ben traumatológiai és ortopédiai közös szakvizsga került bevezetésre, ugyan-
akkor 10 éves időtartamra a két szakmai kollégium nem javasolta a különálló ortopédiai és trau-
matológiai osztályok intézményi összevonását, mivel ez nem volt EU előírás, továbbá az európai 
tapasztalat és minták is igen eltérőek voltak. 

Abban az időben, főleg a németnyelv területen, egy összevonási tendencia volt látható, amely 
10 év elteltével napjainkban megfeneklett és újra a szétválasztás került előtérbe. Ennek oka, hogy 
a két szakma teljesen önálló működése biztosítja legjobban a szakmaiságot, továbbá függetlenül 
az intézményi összevonásoktól, a valóságban teljesen önálló belső szakmai működés történt. 
Tehát az összevonások semmit nem oldottak meg, sőt nagyon sok példa van arra, hogy mindegyik 
szakmában a szubspecialitások is önálló intézményeket tartanak fenn, vagy követelnek ki. 

Például: 
•  Gerincsebészet (lásd Királyhágó u., Varga Péter Pál) 
•  Gyerekortopédia (lásd Heim Pál Gyermek Ortopédia) 
•  Kézsebészeti önálló osztályok több helyen 
•  Szeptikus csontsebészeti különálló osztályok több helyen 

A hazai ellátó rendszerben a következő négy indok vetette fel az összevonást:
1. Közös szakvizsga, 
2.  Közös ügyelet megoldhatósága különösen kisebb osztályokon, 
3.  Közös műtőblokkok kialakítása a közös műszerpark racionalizálásával (ezen korábbi indok ma 

már nem helytálló, hisz a két szakma műtéti specialitásai a közös kubatura ellenére önálló mű-
téteket és önálló műszerparkot igényel) 

4.  Egységes műszer beszerzés, amely szintén álindok, hisz mindkét szakma sajátos műszer és 
implantátum-rendszert igényel, és a közös beszerzés technikai része amúgy is feljebb tolódott, 
egyetemi vagy kórházi szintre. 

Hazai tapasztalatok 

Úgy egyetemi, mint kórházi szinten a 10 éves moratórium ellenére történtek összevonások. 
Formai és látszatintézkedések voltak, hisz mindkét szakma önálló életet él és követel nem csak 

hazánkban, hanem Európában is. 
A közös főnök kinevezése csak ott működik jól, ahol erre intelligens résztvevőket találnak, 

aminek esélye már csak a kétszereplős számok törvénye alapján 25%. 
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A személyi problémák kiküszöbölésére a legjobb megoldás 2–4 évenként, váltott rotációs inté-
zetvezetés. 

A Magyar Traumatológus Szakmai Kollégium és a Magyar Ortopéd Szakmai Kollégium közös ja-
vaslata: 

•  Egyetemi szinteken az önálló Traumatológiai és Ortopédiai Klinika fenntartása, hisz ezen ese-
tekben a személyi létszám nagyobb, továbbá fő feladat az önálló graduális képzés–oktatás, va-
lamint a posztgraduális elkülönült oktatási rendszer. 

•  Megyei Kórházakban is javasoljuk az önálló osztályok megtartását, hisz a közös ügyeleti és a kö-
zös műtő blokk működtetése csak technikai kérdés. 

•  Amennyiben a kórházvezetés úgy dönt, hogy összevont osztályokat működtet, rotációs vezetés 
a legalkalmasabb a személyi problémák kiküszöbölésére. 
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Az ortopédia a hazai orvosi szakképesítések között az elsők között tűnt fel, minthogy 1936-
ban a szakképzést szabályozó BM rendeletben „testegyenészet” név alatt, hároméves szakképe-
sítési idővel már szerepel. A képzési idő 1958-tól lett 4 éves, majd 1983-tól 4½ éves tartamú. Az 
új szakképzési rendszerben – hasonlóan a többi manuális szakmához – vált 6 évessé a képzés. A 
szakképzés így folyt 2003-ig, amikor utoljára lehetett az önálló ortopédia szakképesítést válasz-
tani, minthogy 2004-től már csak a közös – „eurokonform” – szakképzésbe lehetett belépni, az or-
topéd-traumatológiát választani. 

A traumatológia koránt sem ilyen régóta ismert szakképesítési forma, az 1959 óta ismert – 
akkor még ráépített – szakképesítés csak 1983-tól (!) lett alap-szakképesítés, addig – sebészeti 
szakvizsgával – lehetett megszerezni a jártasságot. A ráépített szakképesítés 2 éves időtartamú 
volt, az alap-szakképesítés 1983-tól kezdődően 5, majd 1999-től 6 éves képzési időtartamú volt, 
2004-ben a választhatósága megszűnt.

Az ortopéd-traumatológiai szakképesítés egyrészről az EU-csatlakozás miatt történt, más-
részt azért, mert amíg a hazai ortopédiai szakképesítést – az elnevezése alapján – automatikusan 
egyenértékűként fogadták el az EU tagállamok, addig a traumatológia elismerését kiegészítő te-
vékenységhez kötötték. 2004-től már csak a közös ortopéd-traumatológiai szakképzésbe lehetett 
jelentkezni. A szakma képviselői – akkor – úgy gondolták, hogy a hazai traumatológiából a végtag-
traumatológia fokozatosan fog az ortopéd-traumatológiába beolvadni, míg a polytraumatizáció 
részint a sürgősségi-, részint az intenzív terápiás feladatkörhöz fog tartozni.

A 2005/36/EK Európa Parlamenti Direktíva szerint – jelenleg – az alábbi szakképesítések te-
kinthetők egyenértékűnek a gyakorlatban (az automatikus elismerés azt jelenti, hogy minden tag-
ország köteles elfogadni az alábbi megjelöléssel kiadott szakképesítést, és nem vizsgálhatja annak 
tartalmát!).

Amint látható, a 31 EU/EFTA országból 18 esetben csak ortopédia megjelölés szerepel a szak-
képesítésen, míg 13 esetben – így Magyarországon is – szükségét látták a traumatológiát is sze-
repeltetni a szakképzés címében. Itt kell megjegyezni, hogy amíg korábban az úgynevezett an-
golszász gyakorlatra hivatkoztak az ortopéd-sebészeti szakképesítés kompetencia-körét ille-
tően (amelyet később ki kellett egészíteni a francia, hasonló elnevezéssel), mára csak az ame-
rikai orthopaedic surgery alatt értendő a klasszikus ortopédia és a végtag-traumatológia együttes 
művelése, még a korábban példaként említett országokban is változtattak az elnevezésen és lett 
„trauma and orthopaedic surgery”. 

Még egy szempontot kellene komolyan mérlegelnie a kérdésben döntést hozni szándéko-
zóknak, nevezetesen, hogy amíg a hazai szakképzés 6 éves időtartamú, addig az Egyesült Király-
ságban és Finnországban – tudomásom szerint – a képzés tartama 8 év, Norvégiában még ennél is 
hosszabb. A kettős szakma elsajátításához ennyi szükséges!

Ortopéd–traumatológia szakképzés

DR. BODOSI MIHÁLY 

VITA
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Ortopédia 
A képzés legrövidebb  

időtartama: 5 év

Belgium Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde

Bulgária Ортопедия и травматология

Cseh Köztársaság Ortopedie

Dánia Ortopædisk kirurgi

Németország Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Észtország Ortopeedia

Görögország Ορθοπεδική

Spanyolország Cirugía ortopédica y traumatología

Franciaország Chirurgie orthopédique et traumatologie

Írország Trauma and Orthopaedic surgery

Izland Bæklunarskurðlaekningar

Olaszország Ortopedia e traumatologia

Ciprus Ορθοπεδική

Lettország Traumatoloģija un ortopēdija

Liechtenstein Orthopädische Chirurgie

Litvánia Ortopedija traumatologija

Luxemburg Orthopédie

Magyarország Ortopédia és traumatológia

Málta Kirurgija Ortopedika

Hollandia Orthopedie

Norvégia Ortopedisk kirurgi

Ausztria Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Lengyelország Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Portugália Ortopedia

Románia Ortopedie şi traumatologie

Szlovénia Ortopedska kirurgija

Szlovákia Ortopédia

Finnország Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi

Svédország Ortopedi

Svájc Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil 
locomoteur  

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des 
Bewegungsapparates  

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Egyesült Királyság Trauma and orthopaedic surgery
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Miután az ily módon – a szakképzés vonalán – egységessé tett két szakma intézményi háttere 
változatlan maradt, a képviselők megegyeztek abban, hogy az egyesülést ellenzők megnyugtatása 
érdekében 10 éven át legyen közös ugyan a szakképesítés, de az ortopédiai és traumatológiai osz-
tályok összevonását még ne szorgalmazzák. A megállapodás szerint 10 év elmúltával üljön le tár-
gyalóasztalhoz a két szakterület, és tisztázza a különállás vagy összeolvadás kérdését az eddigi ta-
pasztalatok alapján, figyelemmel mind a szakmai (szervezési, irányítási), mind a szakképzési szem-
pontokat elemezve. A 10 év eltelt, most válik szükségessé az említett tapasztalatok megvonása és 
annak eldöntése, hogy a két szakma a jövőben miként működjön együtt, ill. egymás mellett. 

Graduális képzési szempontok
Bár fentebb a szakképzési szempontokat kezdtem ismertetni, nem hagyhatók említés nélkül 

az előzmények, hiszen a graduális képzésben változatlanul külön tanszék oktatja az ortopédiát 
és külön tanszék a traumatológiát. Megfelelően (?) előírt óraszámban – elméleti és gyakorlati 
program szerint – zajlik az oktatás, és ugyancsak elkülönülten kezelik minden egyetemen az adott 
szakma záróvizsgáját is.

A graduális képzést illetően az egyetemek egyeztetett program szerint készítik el anyagaikat, 
nem volt, és jelenleg sincs tervben a két szakterület egyetemi oktatásának egységesítése. Nem is 
volna kívánatos, hiszen a két szakterület általános orvos számára szükséges szakmai ismereteket 
nyújt, és igyekszik tájékoztatni arról, hogy mely betegségformák esetén kell a kezelőorvosnak 
szakorvoshoz fordulnia. 

Minderre csak azért gondoltam kitérni, mert a folyamatos tanügyi reformok, és a tárgyak ok-
tatásának rövidítése esetén néhányak számára csábító lehet az „amúgy is egységes szakképesítés” 
indokával a szakterületek közös oktatásának előterjesztése. Szerencsére azonban az egyetemeken 
az egyes tanszékek az önállóságukat eddig is sikeresen őrizték meg, és segíteni kell őket abban, 
hogy a jövőben is megmaradjon integritásuk.

Szakképzési szempontok
Bár kétségtelen, hogy számos tagországból hallani olyan állásfoglalásról, hogy mégis szükséges 

volna különválasztani az ortopédiát és traumatológiát – ma már német (osztrák) de francia törek-
vések is ezt erősítenék – az előterjesztések között nem szerepel a fent említett 2005/36/EK Di-
rektíva korrekciója, pedig most zajlik annak revíziója és elrendelése újabb 10 évre. Márpedig, ha 
nincs ilyen határozat, akkor az aktuális – jogilag védhető – formát kell figyelembe venni.

Ez pedig azt jelenti, hogy a szakképzési programnak – az eddigieknek megfelelően – mind 
az ortopédiai, mind a traumatológiai előírásoknak meg kell felelniük, a szakképzendőktől pedig 
mindkét szakterületen való jártasság szigorú megkövetelése az elvárás.

A szakképzéssel kapcsolatban annyit kell még megjegyezni, hogy a korábban kiadott – a szak-
vizsgára bocsátáshoz szükséges – műtéti és vizsgálati szám felülvizsgálata, korrekciós lehetősége 
most zajlik, így az indokolt változtatások bejelentése mielőbb megteendő. Ajánlott tájékozódni a 
külföldi/európai gyakorlat felől, mert az a tapasztalatunk, hogy a hazai műtéti számok jelentősen 
elmaradnak a külföldön elfogadottaktól. Példaként maga az EU Bizottság tette szóvá, hogy amíg 
Magyarországon a sebész szakorvosok számára előírt műtéti szám 250 beavatkozás, addig ez Eu-
rópában – átlagosan – 750 műtétet jelent, míg az Egyesült Államokban (és Kanadában) a szakvizs-
gára bocsátáshoz legalább1000, pontosan specifikált műtétet írnak elő. A fenti hivatkozás azért fi-
gyelemre méltó, mert annak előkészítését célozza, hogy az előírások ellenére, mégis vizsgálhassák 
a magyar sebészek szakmai (operatív) alkalmasságát!

A másik szempont, amelynek bekérésére hamarosan sor kerül, az a szakorvosok kompetenci-
ájának leírása. Azt fogja a főhatóság kérni, hogy az adott szakképesítéssel foglalkozó szakmai tes-
tület határozza meg, hogy a szakvizsga birtokában milyen beavatkozások önálló végzésére tartják 
alkalmasnak a szakorvost. Jól ismert ugyanis, hogy egyes műtétek szakképesítés birtokában va-
lóban azonnal önállóan végezhetők, míg másokra speciális gyakorlat teljesítése során, évek 
múltán vállalkozhat csak a szakorvos, ráadásul csak ott, ahol azt – a feltételek, a betegforgalom 
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és a helyi gyakorlat alapján – a Szakmai Kollégium megengedhetőnek tartja (és jogszabály is en-
gedi!). El kell tehát készítenie a Szakmai Kollégiumnak (a két kollégiumnak közösen) azt a listát, 
amely a friss szakorvosok kompetenciáját tartalmazza, azokat pontosan megjelöli. 

A szakvizsgával kapcsolatban szükséges említést tenni azokról az anomáliákról is, amelyek ki-
vétel nélkül a minőség rosszabbodása irányába hatnak. Ennek szülője az a tény, hogy az egyik 
szakképzendő ortopédiai munkahelyről, míg a másik traumatológiai osztályról lép be a szakkép-
zésbe. S minthogy mindkét szakma – elsősorban a traumatológia – osztályai létszám-gondokkal 
küzdenek, és mind a napi munka, mind az ügyeleti szolgálat ellátása igényli a rezidensek jelen-
létét, munkahelyi feletteseik nem szívesen engedik el őket a hivatalosan előírt gyakorlatok tel-
jesítésére. Rendszeresnek mondható, hogy ügyeleti szolgálat céljából visszahívják őket a gyakor-
latra kijelölt helyről, vagy a szabadságos időszakokban visszatartják őket a távol lévők pótlása ér-
dekében. Ezzel az a szakképzendő kerül hátrányos helyzetbe, aki – munkaszerződése és féltett elő-
menetele miatt – nem merészel ellenkezni.

Az új szakképzési előírások (programok) birtokában most készítik el az egyes képzőhelyek az 
akkreditációs pályázataikat, tehát hamarosan megfelelő adatok állnak majd rendelkezésre ahhoz, 
hogy meghatározzuk, hol teljesítheti a szakképzendő akár a törzsképzési programját, akár pedig – 
és ez a hangsúlyosabb – szakgyakorlatát, illetve annak valamely részét. Ez annak ismeretében te-
hető, hogy meg tudjuk ítélni, vajon a képzőhelyen a feltételek maradéktalanul rendelkezésre áll-
nak-e (megfelelő betegforgalom, beteganyag, műtéti szám és lehetőség stb.). 

A Szakmai Kollégium(ok) feladata, hogy pontosan meghatározzák, – és írásban rögzítsék mind 
a képzőhelyi vezető, mind a szakképzendő számára, – hogy a szakképzési program maradéktalan 
teljesítéséhez hol és mennyi ideig kell a rezidensnek dolgoznia, és onnan csak különleges indokkal 
rendelhető vissza. A kritikus nyári szabadságolási időszakra vonatkozóan pedig a legegyszerűbb 
abban megegyeznie a két szakmának, hogy a kirendeléseket már eleve úgy készítsék el, hogy 
abban szerepeljen az elvárás, ha azt a munkahelyén kellene eltöltenie. Természetesen ebben az 
esetben a speciális képzési időszak 4 évének elosztását ismerve, azt rögzíteni kell a megállapo-
dásban, hogy a visszarendelés időtartama nem befolyásolhatja a képzési időt! Ha tehát a szabad-
ságos időszakra a speciális szakgyakorlati idő során a munkahely vissza kívánja rendelni munka-
társát, akkor az képezze írásban rögzített részét az adott specialitás szakképzési idejének, tehát 
eleve úgy készítsék el a szakképzendő beosztását, hogy az elvárás szerepeljen a kiadott program-
jában. Erre az eljárásra egyébként eddig is szükség lett volna, mivel az új szakképzési előírások sze-
rint a jogszabály a tiszta képzési időket tünteti fel, tehát a programot szabadság, vagy egyéb elfog-
laltság nem rövidítheti le!

Tanácsos, hogy a Szakmai Kollégium készítsen el egy olyan – részletes – szakképzési prog-
ramot, amelyben nemcsak minden előírás szerepel annak kibontott tematikájával együtt, 
hanem azt is jó volna feltüntetni, hogy a testület szerint mely képzőhelyek lehetnek alkalmasak 
(akkreditációjuk alapján) a részképzési elem(ek) teljesítésére. 

Korábban az volt az elképzelésünk, hogy az egyetem – a szakfőorvosi rendszert kihasználva – 
rendszeresen ellenőrizné a szakképzőhelyeken folyó munkát, elbeszélgetne a rezidensekkel, és vé-
leményüket anonym felmérésekkel is kikérné. Ezt azért írtam feltételes módban, mert ritka kivé-
teltől eltekintve, ezt a minőségbiztosítási előírást senki sem tartja meg, és csak elvétve találkozni 
olyan vélemény-gyűjteménnyel, amelynek alapján akár a képzőhely (és a tutorok), akár a rezidens 
felelősségre vonható. A tartalma, minőségi szakmai munka – a képzés – másként ugyanis nem 
őrizhető meg. Addig csak „képződésről” lehet beszélni.

Sajnálatos módon egy további elképzelésünk is kútba esett. Arra gondoltunk ugyanis, hogy a 
szakképzésben jártas, ma már nyugdíjas – tehát egyéb irányban nem elkötelezett – szakembereket 
kérnénk fel, hogy rendszeresen látogassák végig a szakképző-helyeket, beszéljenek a szakképzen-
dőkkel, és tájékozódjanak a felől, hogy az akkreditációs pályázatokban szerepeltetettek valóban 
rendelkezésre állnak-e, megvalósultak-e. S amennyiben hiányosságokat tapasztalnak, az egyetemi 
Szakképzési Központon keresztül figyelmeztessék az adott képzőhelyet. Amennyiben a feltárt hi-
ányosságok korrekciója nem történik meg, úgy a szak-, illetve részképzésre alkalmas minősítést 
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vissza kellene vonni. (Az Egyesült Államokban nemcsak a képzési engedélyt vonják vissza, hanem 
a szakmai lapban közzé is teszik, hogy mely kórháztól vonták meg a szakképzési jogosultságot!). 

Mint említettem, ezt a kezdeményezést – egyelőre – nem tudták elfogadni. Az indokok szá-
mosak, de jobb nem sorolni őket. Elégséges, ha csak annyit említek, hogy „nem lehet munkát vé-
gezni úgy, hogy azért ne járjon anyagi ellenszolgáltatás” – mert az „fekete munka”, márpedig erre 
most nincs pénz. Nyugdíjas korúval pedig amúgy sem lehet szerződést kötnie egyik költségvetési 
szervnek sem, egy kormányrendelet értelmében (1700/2012). Ezen túl, minthogy a jogszabályban 
ilyen típusú ellenőrzésről nem esik szó, az eljárás nem is volna hivatalosan alkalmazható. Arról 
nem is beszélve, hogy pár éve megszűnt a szakfőorvosi, vagy felügyelő főorvosi rendszer, így még 
a szakmai ellenőrzés felhasználási lehetősége is kiesett az alkalmazható módszerek közül.

További önállósodási törekvések
Az önállósodási törekvések abból a félelemből fakadtak, amelyekre Renner Antal professzor 

utalt már 2006-ban, amikor kifejtette, „egyre kétségessé válik, hogy a baleseti sebészet megtart-
hatja-e önállóságát az Európai Unióban, vagy az Angliában is egyre többször kritizált irányzat győz, 
amely az ortopéd–traumatológia létrejöttét látja az ideális útnak”. Az akkori aggodalmak továbbra 
is fennállnak, és a szakmák egyre több helyen inkább az önállósulás irányába fordultak (vagy for-
dulnának) – legalább is bizonyos részeiket tekintve. 

Már abban az időben is, amikor a szakmák még külön működtek, történtek kezdeményezések 
bizonyos önállósulásra, amelyek részint ráépített szakképesítések létrehozása javaslatában nyilvá-
nultak meg, részint a szakirányú továbbképzés (közkeletű nevén licenc) lehetőségét igyekeztek ki-
használni.

Az elsők között valósult meg a kézsebészet önállósodása, és ráépített szakképesítéssé válása, 
amely 1993-tól vált lehetségessé. Ekkortól szerepelt először 6/1993. (II.19.) NM rendeletben, 
hogy sebészet, ortopédia vagy traumatológia szakképesítés birtokában, 2 éves képzési idő alatt 
lehet ilyen szakképesítést szerezni. A szakképzés nem eurokonform, ugyanis Európa hivatalosan 
nem ismer el sem ráépített szakképesítéseket, sem kézsebészeti szakvizsgát. A kézsebészetet ko-
rábban Spanyolországban, Svájcban, később Németországban is ráépített szakképesítésként emlí-
tették. Ma a hozzáférési lehetőség Magyarországon a gyermeksebészek számára is adott (Svájcban 
a plasztikai sebészek is tehetnek ilyen szakvizsgát). 

Bár a gyermek-ortopédia az ortopédia szerves része, sokan – elsősorban gyermekgyógyászati 
oldalról – szorgalmaznák a gyermekortopédia önállósodásának elősegítését, eddig eredményte-
lenül. Hallani lehetett arról is, hogy gyermek-traumatológia önálló diszciplínára is nagy volna az 
igény, hiszen speciális szempontokat kell megjeleníteni mind a diagnosztika, mind pedig a gyógy-
kezelés során. Ahogy a mai betegellátási előírásokat és feltételeket látom, nem volna szerencsés 
sem a szakma, még inkább nem a betegek szempontjából, ha teret engednének bármely alap-
szakma további fragmentálódásának. E tekintetben az érintett Szakmai Kollégiumoknak kell(ene) 
határozott állásfoglalást kialakítaniuk.

Az elmúlt években a legnagyobb nyomás a gerincsebészet önállósodásának irányából érkezett, 
ráadásul mind az ortopédiai, mind az idegsebészeti szakmai oldalról voltak a kérdésnek szorgal-
mazói. A szakmai törekvések a társaság-alapításon túl odáig jutottak, hogy több névváltás és ho-
vatartozási vita után létrejött a Nemzeti Gerincgyógyászati Központ, és néhány vidéki idegsebé-
szeti osztály Idegsebészeti és Gerincsebészeti Osztály nevet vett fel annak ellenére, hogy az érin-
tett Szakmai Kollégium állásfoglalását bárki megkérdezte volna. Szerencse, hogy a két érintett 
szakmai kollégium (ortopédiai, illetve idegsebészeti) egyike sem támogatta az önállósulást, vagy 
a ráépített szakképesítés létrehozását. Bonyolította a helyzetet, hogy időközben az egyre növekvő 
számú gerincsérült – a speciális igényeivel – olyan elvárásokat támasztott, amelyek egy elektív 
rendszerhez nem voltak illeszthetők. Úgy tűnik, mára az önállósulási kezdeményezések olyannyira 
elhalkultak, hogy még licenc-előterjesztést sem küldtek be! Személyes véleményem, hogy addig 
van jó kezekben az igen jelentős számú gerincbeteg szervezett ellátása, amíg a két nagy szakma 
tudja kontrollálni a tevékenységet. 
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A gyakorlatból ismert, hogy több helyütt szeptikus csontsebészeti tevékenységet folytatnak, 
önállóan, illetve különállóan az ortopédiai (vagy traumatológiai) osztályoktól. Ez némiképp ért-
hető, hiszen mind a jelenlegi finanszírozási feltételek, mind pedig a szakmai operatív igények el-
lene szólnak annak, hogy egy osztály keretei között működtessék a szeptikus esetek kezelését is. 
Ez a területi elkülönítés természetesen nem jelentheti azt, hogy az adott szeptikus esetek keze-
lésével a csak azzal foglalkozók törődnének, elszakítva az alapszakmától, annak elveitől. A kér-
désben nem lehet kellően tisztán látni, mert egy korábbi – a szeptikus gerincsebészeti esetek ösz-
szegyűjtésére tett kísérletek is – kudarcba fulladtak, bizonyos szervezeti egységek felől „elmaradt” 
adatközlések miatt. E tekintetben ugyanúgy fontos, hogy az alapszakma szigorúan kövesse a tör-
ténteket, ugyanis adatok és szakmai kontroll nélkül a kritikus és költségigényes tevékenység nem 
kontrollálható.

A legutóbb hirdették ki a mellkas-sérültek traumatológiai ellátása címet viselő licencet 
(23/2012. (IX.14.) EMMI rendelet), amelyet ortopéd-traumatológiai vagy traumatológiai szak-
képzés birtokában lehet megszerezni. Pontosan leírják a jogszabályban, hogy a licenc milyen te-
vékenység ellátására jogosítja fel az illetőt. Az előterjesztő Szabó Győző János, támogatói a debre-
ceni tanszék vezetője (Fekete Károly professzor) és a pécsi katasztrófa-orvostani tanszék vezetője 
(Molnár F. Tamás professzor, az európai grémium elnöke), voltak. A beterjesztés először a „bizton-
ságos mellkas-sérült ellátás” elnevezést viselte szándékként, mert megítélésük szerint a mellkas-
sérültek 4/5-ét nem kellően jártas traumatológusok látják el. 

A mozgásszervi ultrahang-vizsgálatok elnevezésű licencet az ortopédiai és a reumatológiai 
Szakmai Kollégiumok terjesztették be 2006-ban, igényüket megerősítettek a legutóbbi – 2012-es 
felmérés – alkalmával is. Az anyagot és programjukat azonban nem küldték be a Minisztériumba. 
Ugyancsak ebbe a körbe tartozik az Ortopédiai Szakmai Kollégium által 2009-ben beterjesztett, 
és megerősített ultrahangos csípőszűrés licenc kérelme, amelyhez program-leírást a testület nem 
küldött be, így érdemben senki sem foglalkozott a kérdéssel. Mindkét ultrahangos vizsgálati mód-
szer licencével kapcsolatban a Radiológiai Szakmai Kollégium fenntartásait, illetve beleszólási jo-
gosultságát hangoztatta.

A radiosynoviorthesis licenc létrehozását a Reumatológiai Szakmai Kollégium javasolta, és úgy 
képzelte, hogy ezt a jogosultságot ortopédiai, valamint nukleáris medicina szakképesítéssel le-
hetne megszerezni. Az előterjesztést mind a kezdeti időszakban, mind a legutóbbi alkalommal el-
utasította Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium!

Nehézségek, amelyek a két szakterület együttműködését akadályozzák
Kétségtelen, hogy számos érv hozható fel annak érdekében, hogy az ortopédia és traumato-

lógia együtt művelendő szakterület volna annak ellenére, hogy – egy-két ritka kivételtől eltekintve 
– szinte mindenütt Európában a két szakma jórészt önálló életet él, elsősorban a betegellátást te-
kintve! 

Az együttműködés legnagyobb gondja, hogy az eltérő beteganyaguk miatt a két szakterület 
egészen más betegségtípusokkal, egészen más járóbeteg-forgalommal, és egészen más területi 
feladatokkal terhelt. Hogy ennek az-e az oka, hogy a szakképzéssel kapcsolatos törekvést – az egy-
ségessé alakítást – egyéb irányítási, szakmai kérdések nem követték, vagy szándékos volt a be-
tegellátási rendszer változatlanul hagyása, nem tudni. Egy tény, hogy a két szakterület mind fel-
adatkörében, mind országos rendszerében eltér egymástól. És e tekintetben azok vannak a leg-
nagyobb gondban, akik a két szakterületet – részint kényszerű praktikus okokból (személyzeti lét-
szám, ügyelet, stb.) – kórházi szinten együtt műveltették. És kiderült, hogy számos szakmai és 
egyéb kérdéssel kell megbirkózniuk, olyanokkal, amelyekkel kapcsolatos tanácsot nem tudnak 
mástól szerezni. 

A gyakorlati szempontból fontos feladatok összeegyeztethetőségének nehézségeit a két szak-
területen dolgozók bizonyára érzékelik. Külső szemlélőként azt látni, hogy a két rendszer egy-
mástól eltérő betegutakkal rendelkezik, hiszen más szakmai körzettel, eltérő nagyságú populáci-
óval, központilag elrendelt – egymással nem harmonizáló – ellátó-rendszerrel működik a két szak-
terület, amelyet tovább bonyolít, hogy a járóbeteg-rendjük és feladatkörük más, egymással nem 
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helyettesíthető. Megváltoztatta a rendszert a sürgősségi betegellátási osztályok (részlegek) ki-
alakítása, amelyek tevékenységéhez a traumatológiának illeszkednie kellett, ugyanakkor viszont 
„test-idegennek” tűnt az ortopédia megjelenése.

Bizonyos vagyok abban, hogy a mai betegellátási rend, a betegutak meghatározása, a járó-
beteg-utak kidolgozása és a különféle szintű traumatológiai feladatok jogszabályi szintű el-
rendelése mind olyan szempontok, amelyek az ortopédiai és a traumatológiai feladatok össze-
egyeztethetőségét lehetetlenné – legyünk óvatosan fogalmazók – vagy legalább nehézzé teszik. 
Ezt azoknak az osztályoknak tapasztalatai bizonyítják, ahol ortopéd-traumatológiai osztályt ala-
kítottak ki, főként szervezési, gazdálkodási okokból, és külön küzdelmet kellett folytatniuk a fel-
adat-ellátás elfogadható megoldása érdekében.

Külső szemlélőként azt látom, hogy amíg az ortopédia a maga „klasszikus” szakterületét kí-
vánja művelni, és csak ritkán téved a traumatológia szakterületére, az esetek messze túlnyomó 
többségében, addig a mai traumatológia, elsősorban elektív operatív tevékenységének jó részét 
olyan – a fent hivatkozott – ortopédiai feladatok köréből veszi, amelyek sokkal inkább késői, hely-
reállító sebészi beavatkozások, mintsem akut (vagy halasztott) traumás következmények megol-
dásai. Újság-, sőt bírósági hírek is erősítik azt a gyakorlatot, hogy traumatológiai osztályok egyre 
inkább részt kívánnának venni a nagyízületi protézis-programban, egyrészt hangoztatva a meg-
felelő jártasság megszerzését (illetve fenntartását) ahhoz, hogy baleseti sérült speciális ellátását 
maga tudja biztosítani, másrészt segítségére legyen az egészségügyi kormányzatnak abban, hogy 
a hosszú várólista csökkentése terén kifejtett erőfeszítéseit segítse.

Speciális területnek látom a két szakmát azonos attitűd kialakítására sarkalló artroszkópiát, 
amely már-már a fizikális betegvizsgálatot pótló „eszközös diagnosztikummá” vált, időközben 
megfeledkezve arról, hogy voltaképp egy nem csekély kockázatot hordozó beavatkozásról van szó.

Bizonyosan a szakma ehhez a fejezetrészhez számos, a gyakorlatból – vagy a gyakorlatot za-
varó okok közül – vett olyan példákat tud hozzátenni, amelyeket szükséges elemezni ahhoz, hogy 
megnyugtató megoldás születhessen, és a két szakma fejlődése a megkívánt rend szerint, egy-
mást inkább segítve, mintsem akadályozva alakuljon a jövőben. Magam a példákat nem azért 
hoztam fel, hogy ezzel a két szakterület közötti vitákat szítsam, hanem inkább illusztrációként em-
lítettem azt demonstrálandó, hogy a mai körülmények között – és hangsúlyozom, a betegek érde-
kében – nem volna szerencsés a két szakma összeolvasztása!

Mi tanácsolható a jelen helyzetben?
Az ortopédiai és traumatológiai szakmai kollégiumok korábban úgy határoztak, hogy 10 év 

tapasztalatai után igyekeznek majd megvonni azokat a tanulságokat, amelyek alapján képzelik a 
képzés, a szakképzés (és továbbképzés), valamint a klinikai tevékenység jövőbeni alakítását. 
•  Ahhoz nem férhet kétség, hogy célszerű – itt nem részletezendő okok miatt is – az ortopédia és 

a traumatológia graduális oktatásának változatlan különválasztása, illetve elkülönült működ-
tetése mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Mindezt azért szükséges említeni, mert a 
graduális óraszám-csökkentésnek könnyen áldozatául eshet a szakma, ha önállóságukat elve-
szik.

•  Ennek folytán továbbra is javasolt fenntartani az önálló ortopédiai és traumatológiai egyetemi 
tanszékek rendszerét, és az oktató-kórházakban is célszerű fenntartani az eddig elkülönítetten 
működő szakmák tevékenységét. 

•  Kritikusnak tartható a jövőben is a szakképzés ügye, amelynek terén elengedhetetlen a külön 
működő egyetemi tanszékek, valamint az ugyancsak önálló szakmai kollégiumok szoros együtt-
működése, kompromisszum-készsége. Mindezt a jelenlegi EU Direktíva előírásai miatt szük-
séges fenntartani az ortopéd-traumatológiai szakképzés és az egyenértékűség automatikus 
elismerhetősége érdekében. Ahhoz azonban, hogy az együttműködés biztosítani tudja az el-
várt magas szintű szakmai képzést, mindkét diszciplína elismert elsajátíthatóságát, szigorú – és 
mindkét fél által következetesen betartandó – rendszer működtetésére, rendszeres kontrolljá-
ra van szükség. 
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•  A betegellátás jelenlegi előírásrendje hivatalosan is ellenkezik a két szakterület összevonásával, 
minthogy az eltérő országos hálózat rendszere, mások a jogszabályban rögzített elvárások, és 
ezen túl mind a fekvő-, mind a járóbeteg-rendszerben a szakmai különbségek egymástól füg-
getlen, önálló egységekként kezelik a két szakterületet. Nem szerencsés tehát, ha ebben a te-
kintetben a helyi szervezési és más „ál-indokokat” (azonos műszerpark, közös műtői rendszer 
stb.) használnak fel, megtévesztő argumentumokként. 

•  Nyilvánvalóan nem csak Magyarországon, hanem Európa-szerte keresik a megoldást a mes-
terségesen létrehozott, majd másolni köteles rendszer – az ortopéd-traumatológia – megvál-
toztatására, amelyet az egészségügyben zajló, folyamatos átalakítások tovább bonyolítanak. A 
furcsa mindebben, hogy a változtatások feltétlen indoka sohasem a betegellátás jobbá téte-
le – bár ezt ürügyként mindig felhasználják –, hanem hol gazdasági, hol kubaturális, hol szemé-
lyi szempontok érvényesítése. Várjuk ki, ők hová jutottak! 
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