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Kutatási érdeklődés 

 
 
A gyermekek palliatív ellátása feltörekvő szubspecialitás, melynek célja a gyermek teljes 

testi-lelki kezelése, beleértve a hozzátartozók támogatását is. Definíció szerint  a  diagnózis 

pillanatától kezdődik, és  a betegség előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az 

ajánlásokkal ellentétben a palliációt ma is többségében az életvégi ellátással azonosítva 

alkalmazzák. Az elmúlt években megfigyelhető egy tendencia, mely a palliatív ellátás 

mielőbbi bevezetésére törekszik a kuratív kezeléssel párhuzamosan. Ebben a modellben a 

palliatív team mint  ”támogatást  nyújtó csapat”  van bemutatva az érintett családnak, akikkel 

ezáltal a betegség korai szakaszától folyamatos kontaktusuk van. Ha sajnos világossá válik, 

hogy a gyermek betegsége nem gyógyítható, a már addig kialakult bizalmi viszony 

megkönnyítheti és hatékonyabbá teheti a palliációt, a felmerülő életvégi kérdések megoldását. 

Ezáltal a gyógyító kezelést nyújtó egészségügyi dolgozók terhe is csökkenthető lehet. 

 

Kutatócsoportunk (Dr. Hegedűs Katalin, Dr. Hauser Péter, Zörgő Szilvia, Földesi Enikő, 

Nyirő Judit) célja a palliáció bevezetésére vonatkozó hazai gyakorlat felmérése a 



gyermekonkológiai ellátásban. Ennek érdekében elsőkörben strukturált interjúkat készítettünk 

a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatban dolgozó orvosokkal.  Eredményeink, melyekből 

publikáció született (Nyirő, et al: The timing and circumstances of the implementation of 

pediatric palliative care in Hungarian pediatric oncology. Eur J Pediatr (2018) 177: 1173.) , 

utalnak rá, hogy a haza gyakorlatban a palliatív ellátás késői bevezetése él tovább, a 

terminális állapotú gyermekekre korlátozódva. Erre specializálódott palliatív team 

elérhetőségének korlátozottsága híján a palliáció legtöbbször a kezelőorvos feladata. 

 

Kutatásunk folytatásaként gyermeküket daganatos betegségben elvesztett szülőkkel készítünk 

interjút ugyanerről a kérdéskörről. Reményeink szerint az eredmények összehasonlítása 

értékes visszajelzésként szolgál a gyermekonkológiai ellátásban dolgozóknak, és lehetőséget 

teremt egy ajánlás létrehozására a palliatív ellátás bevezetésével kapcsolatban. 


