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Megkezdődö" 

a Magyar Gyermekorvosok Társaságának 70. Nagygyűlése
Fogarasi András, a Nagygyűlés főszer-
vezője üdvözölte a nagyszámú résztve-
vőt. Először dr. Beneda A"ila, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma helye(es ál-
lamtitkára köszöntö(e a rendezvényt. 
Kiemelte, hogy a gyermekorvosok mun-
kája egybecseng a kormány fő céljaival, 
a családpolitika erősítésével. Feladatuk-
nak tekintik az akadályok felderítését és 
közreműködnek elhárításukban. Az egy 
évvel korábbihoz képest az év közepéig 
31 százalékkal több házasságot kötö(ek, 
ami reményt ad a gyermekek számának 
növekedéséhez. Ezután Velkey György 
szólt a jelenlévőkhöz. Azt emelte ki, 
hogy a kongresszus nem a hagyományos 
tematikát követi, hiszen a szakma egyre 
integratívabb feladatokat lát el, amit a 
sokszínű témafelvetéssel próbálnak érzé-
keltetni. Felmerül a kérdés, hogy van-e 
egységes gyermekgyógyászat – a választ 
a rendezvényen lehet majd követni.

Kovács Tamás, a társaság főtitkára a dí-
jak átadásában, az életutak ismertetésében 

működö( közre. Először a Schöpf-Merei 
Emlékérem átadására került sor, amelyet 
ke(en ve(ek át. Arató András professzor 
a gasztroenterológiai és neonatológiai te-
vékenységéért, egyetemi oktatói munká-
jáért kapta. Előadását a díj névadójának 
életútjáról, munkásságáról állíto(a össze.

A másik díjazo( Ertl Tibor debreceni 
professzor, aki az életképesség határai 
témában tarto( előadást a kis súllyal 
születe( gyermekek életkilátásainak ja-
vításában elért óriási fejlődésről: a cse-
csemőhalandóság ma már négy ezrelék 
ala( van.

A Kerpel-Fronius-díj célja a magas 
szintű tudományos tevékenység elis-
merése. Az ez évi díjazo( Lakatos Lajos 
professzor. Sok humorral fűszerezett, 
nagy sikerű előadást tarto( részben az 
általa is nagyra tarto( Kerpel-Fronius 
professzorról, személyes élményei-
ről, valamint a fő kutatási területéről, a 
D-penicillamin-kezelésről.

A Bókay János Emlékérem idei kitün-
tete(je dr. Simon Gábor székesfehérvári 
főorvos, aki a neonatológia és a sürgős-
ségi orvostan területén végze( ú(örő 
munkájáért részesült az elismerésben. 
Köszönő szavaiból egy idézet: „egész 
életemben azt csináltam, amit szere(em”.

A Flesch Ármin-díjat a háromtagú 
kuratórium vezetője, dr. Harmat György 
adta át. Bevezetőjében ismerte(e, hogy 
Flesch Árminhoz köthető a Madarász 
Utcai Gyermekkórház létrehozása, 
amelyet a múlt század 20-as éveiben 
építe(ek, ő volt a kórház első igazgatója. 
A díjat a Madarász utcai kórház munka-
társának, Gál Éva doktornőnek ítélték 
oda, elsősorban az alvásdiagnosztika te-
rületén végze( munkásságáért. A díjat 
Cserháti professzor és Harmat György dr. 
adta át.

A 6atal kutatók számára pályázható 
és elnyerhető Petényi-díjat Kovács Gábor 
professzor adta át. Idén 3 pályázat érke-
ze(, a pályázók közül dr. Kovács Kata, az 
Ⅰ. sz. Gyermekklinika munkatársa része-
sült az elismerésben. A 6atal doktornő 
a CORTISoL vizsgálatról tarto( egy ösz-
szefoglalót; a két éve kezde( vizsgálatot 
2022-ig tervezik folytatni, követni.
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Hatóanyag: 1 db rágótabletta 34,12 mg laktázt (2000 FCCU) tartalmaz. Javallat:

laktózintolerancia. Ellenjavallat: az alkotórészekkel szembeni gyógyszerérzékenység. Adagolás:

laktóz tartalmú étkezést megelőzően elrágni. Egy rágótabletta 2 dl teljes tejben lévő laktóz 

(10 g) feldolgozásához elegendő. Mellékhatás: obstipáció, túlérzékenységi reakció. 

Gyógyszerkölcsönhatás: Na- és K-ionok jelenléte fokozhatja a laktáz enzim aktivitását, Ca-

ionok és nehézfémek in vitro gátolják az enzim aktivitását. Lactase rágótabletta 100x 

térítési díj 2183 Ft* (fogy. ár: 4851 Ft, támogatás 

55%: 2668 Ft). További szakmai információért 

kérjük, olvassa el az alkalmazási előiratot 

(OGYI/32432/2015), vagy hívja információs 

irodánkat: Strathmann KG képviselete 

Telefon: (36-1) 320-2865, email: 

info@strathmann.hu • Az információ 
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Van, ami nem várhat!
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