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– Úgy tudom, három fő újítása van az új szülészettel kapcsolatos terveknek: termé-
szetes szülés a kórházban, hálapénz kiváltása és abortuszmentes klinika.
– Igen, nagyjából ezt a három elemet emeljük ki mi is. Olyan szülészetet tervezünk, ahol 
a kórházi körülmények biztonsága – amelyet a szakemberi és műszeres háttér garantál 
– együtt jár az otthonszülés komfortérzetével és lelki előnyeivel. Emellett elkezdenénk 
felszámolni, illetve észszerűsíteni a hálapénz intézményét. A tervezett szülészeti osztá-
lyon nem végzünk abortuszt, így végre lehetőségük lesz egy ilyen intézményt választani 
azoknak, akik lelkiismereti okokból így szeretnének dönteni. 

– A kórházi otthonszülés milyen elemeket vesz át a kétféle modellből?
– Az általunk elképzelt természetes szülés hagyná a maga menete szerint zajlani a szü-
lést, csak a szükséges mértékben beavatkozva, a körülmények pedig kényelem és intimi-
tás szempontjából is hasonlítanának az otthoniakra, a család, elsősorban az apa állandó 
jelenlétével, egy szülésznő segítségével. Ugyanakkor készen állna a szülészorvos, a 
felkészített műtő teljes személyzettel, ha mégis császármetszés szükséges, ad absur-
dum intenzív ellátó háttérrel az anya és a gyermek számára. A Szent Imre Kórházban 
és még néhány helyen vannak már ilyen jellegű kezdeményezések, ezt szeretnénk mi 
hivatalosan is behozni a szülészeti kultúrába. Ehhez szükséges egy jó szakmai team, és 
rendelkeznünk kell a műszeres háttér mellett az otthonos kellékekkel. 
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OTTHONSZÜLÉS A KÓRHÁZBAN?
Otthonszülés vagy kórház? Állandóan készenlétben álló, ismerős orvos és szülésznő vagy a néha csiko-
rogva működő, kicsit személytelen, nem feltétlenül anya- és gyerekbarát TB-finanszírozott rendszer? 
Ha pedig az előbbit választjuk, akkor hálapénz vagy magánrendelő? Csak pár dilemma a sok közül, 
amellyel egy kismama szembesül, ha a lehető legbiztonságosabb és leghumánusabb megoldást szeretné 
választani. Néha úgy tűnik, nincs igazán jó választás, vagy ha mégis, megfizethetetlen. A Bethesda 
Gyermekkórház csapata a Budai Irgalmasrendi Kórházzal együttműködve most újfajta szülészet lét-
rehozását tervezi. Dr. Velkey György, a gyermekkórház főigazgatója beszél erről.

– Nem tartanak attól, hogy megrohamozzák majd a 
szülészetet a kismamák?
– Hozzáértők szerint hamar felfuthat az igény évi 3000-es 
szülésszámra, mi most évi ezerrel számolunk, az napi 
átlag három, vagyis 5-6 vajúdószobára van szükség. 
Nyilván egy front vagy a megnövekvő igény kényszer-
megoldásokat és bővítést is kíván majd. Jól ki kell találni 
a betegirányítási rendszert, mert nem területi alapon 
fog működni az ellátás, és elképzelhető, hogy szűk lesz 
a bemeneti keresztmetszet. Ez egy referenciaintéz-
mény lesz, a modellt a szimpátián túl be kell fogadnia a 
szülésztársadalomnak is. Már a megnevezésben sincs 
feltétlen konszenzus, vita folyik például a szülés alatti 
monitorizálás szükséges mértékéről is.

– Mennyi ideig tartózkodnának itt az anyák?
– Ez is fontos kérdés, és kicsit már finanszírozási dilemma 
is. Hiszen ha már otthonszülésről beszélünk, az lenne 

az ideális, ha a kismama minél hamarabb hazamehetne. 
Szerencsés esetben a tovább maradást csak a szoptatás 
beindulása indokolja, de ha ezt az otthonokba kijáró 
tanácsadókkal meg tudnánk oldani, akár egynapos, 
ambuláns szülészet is lehetne nálunk. A szoptatási 
háttér megerősítésében egyébként is élen jár a Bethesda 
Gyermekkórház, ezt próbálnánk meg az ambuláns szülé-
seknél házhoz vinni. Azonban ez gazdasági kérdéseket is 
felvet, mert jelenleg a társadalombiztosítás nem finanszí-
roz három napnál rövidebb bentlétet. 

– Hogyan valósulhatna meg a hálapénzmentes 
szülészet?
– Egy biztos, hogy a jelenlegi egészségügyi rendszerben 
két dolgot nem lehet kimondani: hogy hálapénz nincs – 
hiszen be kell vallanunk, jelenleg anélkül nem működik a 
rendszer – és azt sem, hogy hálapénz van. Ide tartozik a 
„magánellátás a közkórházban”-dilemma is, a vizitdíj és 
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„A JELENLEGI EGÉSZSÉGÜGYI 
RENDSZERBEN KÉT DOLGOT 
NEM LEHET KIMONDANI: 
HOGY HÁLAPÉNZ 
NINCS – HISZEN BE KELL 
VALLANUNK, JELENLEG ANÉLKÜL 
NEM MŰKÖDIK A RENDSZER – 
ÉS AZT SEM, 
HOGY HÁLAPÉNZ VAN. ”
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„VAKÁCIÓZZ VISSZA” 
A KÖZÉPKORBA! 

Élménydús nyár a Sümegi Vár lábánál, 
a Hotel Kapitány****superior Wellness-ben!

Sümegen felépült egy kis mini középkor, a gyönyörűen felújított 
Vár körül létrejött Magyarország I. Történelmi Élményparkja, 
melynek közepén áll a Hotel Kapitány Wellness! Aki itt vakációzik, 
biztosan nem fog csalódni! Hogy miért is? Először is azért, mert a 
város maga az élő történelem! A Sümegi Vár egyike kevés, szinte 
épen maradt középkori erődünknek. A távolból is gyönyörű, de 
az igazi kalandok a Várkapun belül kezdődnek! Működik kovács- 
és bognárműhely, sütőház, kipróbálhatók a korabeli fegyverek, 
táncosok bukkannak fel, finom borok várják a kóstolni vágyókat 
és számos kiállítás tekinthető meg. Visszarepülhetünk a múltba 
és megismerhetjük a cseppet sem sötét középkor legfénye-
sebb oldalát az akkori várnép életét, hétköznapjait, szokásait. 
A történelmi kalandozás fénypontja a lovagi torna, majd az azt 
követő középkori lakoma! A megfáradt harcosokat pedig várja 
a négycsillag superior szálloda, korunk minden kényelmével, 
kétemeletes wellness-szel, masszázzsal, éttermekkel! A közép-
kori kalandok a szállodában sem érnek véget! A gyerekek itt is 
tovább élhetik a lovagok és várkisasszonyok életét, számos 
interaktív foglalkozás, játék segíti őket ebben. A bátrabbak akár a 
lovagi torna bemutatókon is kipróbálhatják magukat! A régió első 
Történelmi Élményparkjában a Vár mellett hatalmas középkori 
játszótér, állatsimogató, a Várcsárda, kiállítások, múzeumok 
garantálják, hogy senki se unatkozzon! Pár sümegi nap után 
mindenki feltöltődve, energiával telve, élményekkel és kalan-
dokkal a tarsolyában köszönhet el a Hotel Kapitány-tól és a 
Sümegi Vártól, amely egész évben visszaVÁR!  
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Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19.

Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167
E-mail: sales@hotelkapitany.hu

foglalas@hotelkapitany.hu

www.hotelkapitany.hu

Akciós nyári csomagajánlatok
félpanzióval, korlátlan
wellness használattal,

1 alkalommal történelmi lovasjátékok
bemutatóval, gyermek animációs-,
és kézműves foglalkozásokkal már

15.500 Ft/fő/éj-től foglalhatók!

Vakációzzunk együtt,
nálunk minden nap új élmény Vár!

KÖZÉPKORI VAKÁCIÓ
SÜMEGEN!

Kalandozz velünk a középkorba!
Légy részese az élménynek,
éld át a lovagkor hangulatát!

Mi a szövődménymentes szülések ellátására szakosodunk, de ha 
bármilyen probléma felmerül, szorosan együtt tudunk működni az 
ellátási térségünkbe tartozó Honvéd Kórházzal, amely rendelkezik 
olyan háttérrel is, hogy szükség esetén el tudja látni a koraszülött 
vagy szövődményes eseteket. Úgy képzeljük el, hogy lesz egy 
módszertani központ, amely egy életvédő szemléletű, természetes 
szülészeti-nőgyógyászati ellátást biztosít, és szeretnénk egy med-
dőségi központot is kialakítani.

– Ezekre is kizárólag az Egyház által helyesnek tartott módszerek 
lesznek jellemzőek?
– Az etikailag kétséges problémákat még szeretnénk átgondolni. 
Izgalmas párbeszéd lesz, mert a katolikus és protestáns etikában is 
vannak különbségek. Ez azonban egy később bevezetendő elem, és 
nem kifejezetten a mi kórházunkat érinti. 

– Mikorra lehet a tervekből működő intézmény?
– A minisztériumokkal voltak megbeszéléseink, vannak előzetesen 
beadott anyagaink, pozitívak a reakciók. Most fogunk leadni egy 
részletesebb tervet. Ha megkapjuk hozzá a költségvetési támoga-
tást, az optimális megvalósulási idő 2018 eleje lehet.  

egyéb kiegészítő díjak – vékony jégen korcso-
lyázunk. A tervek szerint két lehetősége lesz 
annak a kismamának, aki szeretne a rendszerbe 
bekerülni: az egyik, hogy a protokoll szerint aki 
éppen rendel vagy ügyeletes, az megvizsgálja 
vagy levezeti a szülést, illetve a személyzet, 
aki épp dolgozik, segédkezik. Azonban általá-
ban nem ezt szokták választani a nők, hanem 
saját szülészorvost és szülésznőt, aki jelen 
van, amikor szükség van rá, ez azonban plusz 
rendelést, soron kívüli ügyeletet jelent a kór-
házi dolgozóknak. Ennek megnevezhető árat 
szeretnénk szabni, előre rögzített algoritmus 
alapján kikalkulálni, mennyibe kerülnek a vizi-
tek és a szülés. Erről számlát adnánk, és ebből 
mindenki arányosan részesülne az orvostól a 
kiszolgáló személyzetig, és az általuk használt 
infrastruktúrához is eljutna a megfelelő összeg, 
normatív módon.

– Ennek jelenleg megvan a törvényi háttere?
– Szürkén lehet, de ahhoz, hogy fehér legyen, 
szükség lehet törvényi átalakításra, hogy ne 
csak a helyi erők merészségén múljon, mint 
most. 

– Ez a rendszer deklarálja is, hogy a hála-
pénzt nem támogatja.
– Igen, egyértelműen és világosan kimondjuk, 
hogy fizetni csak a plusz szolgáltatásért kell, és 
azt is, hogy a pénzből mire mennyi jut.

– Az új szülészet esetében az is nagy előny 
lehet, hogy egy gyermekkórházban valósul 
meg. Így egyrészt szorosabb kapcsolat-
ban lehet a csecsemőellátás a szülészettel, 
másrészt egy jó gyermeknőgyógyászati 
szakrendelés nagy segítség lehet a későbbi 
termékenységi problémák diagnosztizálásá-
ban és időben elkezdett kezelésében.
– Valóban, a gyermekintézmények kultúrája 
eleve kicsit család- és gyerekcentrikusabb, ami 
nagy előny. Ahogy a tervekről beszélgetünk, 
sokaknál az is heuréka élmény, hogy a szülészet-
nek jó helye lenne a gyermekellátásban – nyu-
gaton létezik is ilyen modell. A szülészeten kívüli 
nőgyógyászat egyértelműen a felnőtt ellátási 
rendszerbe tartozik, ezért szorosan együttmű-
ködünk a Budai Irgalmasrendi Kórházzal, amely 
szintén az életvédő szemlélet jegyében működik. 
De a szülészet működése terveink szerint is 
együtt jár majd a gyermeknőgyógyászat fejlesz-
tésével, amire nagy igény van.  K
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