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Gyermekorvosi Hírmondó

2019. október 3–5.

Kedves kollégák!
Nagy öröm számunkra, hogy tíz évvel 
az esztergomi kongresszus után ismét 
a Bethesda Gyermekkórház szervezheti 
meg a Magyar Gyermekorvosok Társa-
sága nagygyűlését.

Közel ötszáz gyermekorvos, pszi-
chológus, gyógytornász, gyógypedagó-
gus, dietetikus, ápoló és más szakember, 
köztük 50 határon túli magyar specia-
lista találkozik most Egerben, hogy ki-
cseréljék szakmai tapasztalataikat, és 
javítva együttműködésüket eredménye-
sebbé tegyék a gyermekek gyógyítását. 
A Nagygyűlés a legmodernebb eljárások 
és legújabb tudományos eredmények be-
mutatásán túl alkalmat ad arra, hogy a 
gyermekegészségügy legfontosabb szer-
vezési kérdései is napirendre kerüljenek. 
A rezidens- és ápolóképzéssel kapcso-
latos szekciók a szakorvos- és szakápo-
lóhiány megoldására keresnek választ. 
Kiemelt teret szentelünk a betegutak és 
a tranzíció javításának is, különös fon-
tosságot tulajdonítva annak, hogy mind 

az akut, mind a krónikus betegek az 
őket megillető legjobb ellátóhelyre ke-
rüljenek. Konferenciánk nagy hangsúlyt 
fektet a határterületi kérdésekre, ezért 
külön szekciókban foglalkozik a gyer-
mekbőrgyógyászattal, az allergiás be-
tegségekkel, a gyermekkori fájdalom 
kezelésével, a rehabilitációval, a viselke-
dés- és magatartászavarokkal, az evésza-
varokkal, inkontinenciával.

Ebben az évben mottónk és kiemelt té-
mánk a családbarát gyermekgyógyászat: 

a Nagygyűlésen posztereken és előadá-
sokkal mutatjuk be, hogyan tud csa-
ládbarát módon (együtt)működni egy 
gyermekosztály és egy házi gyermekor-
vosi rendelő.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága 
vezetősége nevében minden kedves részt-
vevőt szeretettel köszöntünk Egerben!

Dr. Velkey György
az MGyT elnöke

Dr. Fogarasi András
a szervezőbizottság elnöke
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