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Örömmel teljesítettük az ISSOP (International Society of Social Pediatrics and Child Health) 

szervezet felkérését a 2017. évi konferencia megszervezésére. A konferencia címe: „Children 

on the move – rights, health and wellbeing”, fő témája a menekült gyermekek ellátása volt. A 

több mint 140 résztvevő 26 országból, 4 kontinensről érkezett, hogy közösen gondolkozzunk 

napjaink meghatározó kríziséről, és ezen belül a gyermekgyógyászok szerepéről. 

A tanácskozást Prof. Nick Spencer (ISSOP) és Dr. Velkey György (MGYT) nyitotta meg. 

Prof. Zulfiqar Bhutta IPA elnök video üzenetében Eisenhower elnök szavait idézve adta meg 

a konferencia hangulatát: 

„Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final 

sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed” 

A továbbiakban, a résztvevők, így a hazai csapat is, beszámoltak a saját hazájukban zajló 

tevékenységről, néhány nemzetközi vizsgálatról, bemutattak „jó gyakorlatokat”. Nagyon 

impresszionáló volt a görög kollégák szereplése, akik külön szekcióban mutatták be a 

tevékenységüket. Náluk szinte egérfogóban van kb. 60 ezer ember, várják, hogy 

továbbmehessenek Európa nyugati felébe. Konténervárosokban, de elviselhető körülmények 

között igyekeznek ellátni őket. A gyerekekkel pedagógusok foglalkoznak. Az állami 

alkalmazásban álló szakemberek együtt tevékenykednek a civil szervezetekkel és az 

önkéntesekkel. 

A hollandok interdiszciplináris csapatot (TOGETHER) szerveztek, melyben számos segítő 

szakma: orvos, nővér, pedagógus, mentálhigiénés szakember, kulturális antropológus, 

tolmács, gyógyszerész stb. képviselői vesznek részt. A menekült szakembereket is bevonják 

az ellátásba, így könnyebben áthidalhatók a kommunikációs nehézségek, könnyebben lehet 

feldolgozni a traumákat. 

Külön szekció foglalkozott az idegengyűlölet ártalmaival, a kommunikációs zavarokkal, a 

menekült gyermekek pszichiátriai problémáival. Az életkor meghatározásával kapcsolatban 

egybehangzó megállapítás, hogy etikátlan sugárzásnak kitenni egy gyereket, csak azért, hogy 

a korát meghatározzák.  
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Az ISSOP már korábban közzétett egy állásfoglalást a menekült gyermekek ügyében:  

https://www.issop.org/wp-

content/uploads/2017/02/ESSOP_DOCUMENTS_pdf_Position_statements_issop_position_st

atement_8_%20migrant_child_health_2017-01-30.pdf . 

A konferenciát Dr. Ayesha Kadir és Prof. Jeffrey Goldhagen (ISSOP) moderálásával 

kerekasztal zárta. Résztvevői voltak: Dr. Tony Costello (WHO), Katarina Carlzen 

(Svédország), Dr. Tausz Katalin (UNICEF Magyarország), Lehel Balázs (International 

Organization of Migration, Magyarország), Prof. Fouad M. Fouad (Refugees Health 

Program Libanon), Prof. Geert Tom Heikens (TOGETHER, Hollandia), Dr. Lenneke 

Schrier (European Academy of Pediatrics).  

A kerekasztal a további teendőket pontokban foglalta össze, kihangsúlyozva a gyermekjogi 

megközelítést, a gyermekgyógyászok szerepét mind egyéni, mind nemzeti, mind 

nemzetközi szinten. Az akut ellátáson túlmenően nagyon fontos a traumatizált gyermekek 

lelki gondozása. Mindehhez biztosítani kell a szakmák közötti együttműködést. Külön 

képzés és továbbképzés szükséges a kommunikációs nehézségek feloldásához, a kulturális 

különbözőségek megértéséhez. Ezekkel a kérdésekkel külön szakma, a kulturális 

antropológia foglalkozik. 

Az ISSOP a közeljövőben egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel egyetértésben közös 

deklarációt kíván kiadni, amelyben szakmai ajánlásokat tesz a nemzetközi és nemzeti 

gyermekgyógyász szervezetek felé. 

A társasági program egyik különösen kedves eseménye volt, amikor a domonyvölgyi 

csárdában, a cigányzene szünetében, a skót kolléga dudaszóval emlékezett meg az első 

világháborúban nővérként frontszolgálatot teljesítő szerb származású rokona halálának 100. 

évfordulójáról. 

 

 
 

Prof. Nick Spencer az ISSOP elnöke meleg szavakkal köszönte meg a konferencia 

szervezését, úgy értékelte, hogy a szervezet legsikeresebb konferenciáinak egyike volt. 

Ezúton szeretném megköszönni az MGYT hozzájárulását és a hazai kollégák részvételét. 

Külön köszönettel tartozom a Convention Budapest Ltd.-nek a nagyszerű szervezésért. 

Szeretném felhívni a szociálpediátria iránt érdeklődő kollégák figyelmét, hogy érdemes e 

szervezet tagjává válni, általuk be lehet kapcsolódni izgalmas és időszerű nemzetközi 

programokba, ráadásul nagyon kedves és baráti a társaság. További információk itt 

találhatók: https://www.issop.org/.  
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