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Beszámoló a Fiatal Gyermekgyógyászok 18. Konferenciájáról
A Fiatal Gyermekgyógyászok 18. Konferenciája (FIGYEK) a miskolci Velkey 

László Gyermekegészségügyi Központ *atal és „*atalos” orvoscsapata által 

Hajdúszoboszlón, a Hotel Délibábban került megrendezésre 2019. május 31. 

és június 2. között.

Választásunk azért ese# a napfényes 

fürdővárosra, mert a szálloda csodála-

tos miliője, 'atalos személyzete, nagy 

terei révén lehetőségünk nyílt a kon-

ferencia rendezvényeinek egy helyen 

történő lebonyolítására. A korábbi évek-

hez hasonlóan idén is óriási érdeklődés 

övezte a konferenciát. 219 fő regisztrált, 

104 absztrakt érkeze# az ország 18 külön-

böző kórházából.

Május utolsó napján délelő# 11 óra-

kor megnyitóval, köszöntővel és felkért 

előadásokkal kezdődö# a konferencia 

az ünnepélyes konferenciateremben. 

A felkért előadások közö# szerepelt Dr. 
Szabó László tanár úr, aki az orvostu-
domány és a művészet összefonódásá-

ról beszélt előadásában, majd Dr. Simon 
Réka főorvosnőt hallha#uk, aki a Gau-

cher-kórral kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalók melle# a betegség kapcsán 

megjelenő újdonságokról is beszámolt 

nekünk. Mobiltelefonos applikáción ke-

resztül idén is lehetőség volt az előadás-

sal kapcsolatos kérdések feltevésére, 

illetve az egyes szekciók legjobb előadá-

sának megválasztására.

Pénteken a Varia szekció kilenc elő-

adásával kezdetét vette tudományos 

hétvégénk, amelyben táplálási zavarok-

ról, rejte# kórképekről szóló előadásokat 

hallgatha#unk meg. A nyertes előadás a 

csecsemőkorban felismert cystás 'bro-

sis diagnosztikus nehézségeit tárgyalta 

egy eset kapcsán. A pénteki napon ke-

rült sor a Neurológia/Pszichiátria, illetve 

az Immunológia/Infektológia szekció 

színvonalas prezentációira is. A Neuro-

lógia/Pszichiátria szekcióban elhangzo# 

legjobb előadás a gyermekkori stroke 

di7erenciáldiagnosztikája melle# a gyer-

mekgyógyászatban elengedhetetlen ho-

lisztikus szemlélet fontosságára hívta 

fel a 'gyelmet. Az Immunológia/Infek-

tológia szekció győztes előadása egy rit-

kán előforduló, ugyanakkor rendkívül 

változatos klinikai tünetek formájában 

manifesztálódó kórképet, a krónikus 

granulomatosus betegséget ismerte#e.

Szombaton reggel fél 9-kor már 

mindenki lelkesen várta, hogy kezde-

tét vegye az Onkohematológia szekció, 

amelyben a Magyarországon elsőként 

diagnosztizált transitionalis sejtes máj-

daganatos gyermek esetét bemutató 

prezentáció bizonyult a legjobbnak. Egy 

rövid kávészünetet követően az SBO, 

ITO szekcióval folyta#uk a sort, aminek 

során számos vitakeltő előadást hallhat-

tunk. Ebben a témakörben az életveszé-

lyes égésbetegség során elengedhetetlen 

sokktalanítás és komplex ellátás fontos-

ságát részletesen bemutató előadás le# 

a győztes. Ebéd után a Pulmonológia, 

majd a Nefrológia/Endokrinológia szek-

ció előadásaival folytatódo# és zárult 

a szombat délutáni tudományos prog-

ram. A Pulmonológia szekció nyertes 

előadása a ritkán előforduló pulmonalis 

haemosiderosis coeliakiával való társulá-

sának kapcsolatát ismerte#e. A Nefroló-

gia/Endokrinológia szekció győztese egy 

gyermekkorban előforduló vasculitis di-

agnosztikus útvesztőjét tárta elénk.

Vasárnap került megrendezésre a 

Neonatológia, Sebészet és Gasztroen-

terológia szekció. A neonatológia téma-

körében rendkívül színes előadásokat 

muta#ak be, a legjobb prezentáció a 

Graves– Basedow-betegségben szenvedő 

várandós nők újszülö#jeinek korszerű 

kezelését, utánkövetésének fontossá-

gát ismerte#e. A Sebészet szekció során 

bizonyult a legaktívabbnak az online 

kérdezés, a nyertes előadás egy frissen 

felismert 1-es típusú diabeteses gyer-

meknél megjelenő pancreas-pseudo-

cysta megoldását, az interdiszciplináris 

együ#működés fontosságát muta#a be. 

A gasztroenterológia témakörében a 

nyertes előadás – amely az obstipatio 

kapcsán felvetődő di7erenciáldiagnosz-

tikai kórképeket, a székrekedés főbb 

okait ismerte#e – melle#, a Magyar 

Gyermekgasztroenterológiai Társa-

ság felajánlásából, Veres Gábor profesz-
szor úr jóvoltából további három előadó 

nagyértékű kongresszusi támogatásban 

részesült. Az egyes szekciók díjazo#-

jai előadásaikkal részvételt nyertek az 

MGYT idei, egri Nagygyűlésére.

A kávészünetekben mindenkinek le-

hetősége nyílt a konferenciát támogató 

cégek standjainál a legújabb, gyermek-

gyógyásza#al kapcsolatos gyógyszerek, 

eszközök megismerésére. A legaktí-

vabban standoló kollégák közül a kon-

ferencia végeztével két szerencsés 

nyertest sorsoltunk ki, egyikőjük jövő 

évi ingyenes FIGYEK részvételt, a má-

sik nyertes pedig Immunetec ajándék-

csomagot nyert.

Mindent összevetve elmondhatjuk, 

hogy fantasztikus tudományos hétvé-

génk volt. Reméljük, hogy a színvona-

las előadások, kiváló üléselnökök révén 

mindenki számára hasznosan telt a 

FIGYEK, mindemellett bízunk benne, 

hogy sikerült új kapcsolatokat kiala-

kítani, lehetőség volt az egyes gyer-

mekgyógyászati intézmények közö#i 

tapasztalatcserére is.

Köszönjük szépen a konferenciát tá-

mogató cégek jelenlétét, hozzájárulását 

a rendezvényhez, illetve köszönjük a lel-

kes Mis&Bos szervezőcégnek a lelkiisme-

retes, odaadó munkáját, nélkülük nem 

valósulhato# volna meg az idei FIGYEK.

Köszöne#el és barátsággal, a miskolci 

Velkey László Gyermekegészségügyi 

Központ 'atal orvoscsapata nevében:

Dr. Vargha Edit

A szekciónyertesek névsora
Dr. Dávid Máté: Az ördög a részletekben rejlik: kisdedkori stroke (Neuroló-

gia/Pszichiátria)

Dr. Giczi Diána: Transitionalis sejtes májtumor – esetismertetés (Onkohema-

tológia)

Dr. Guóth Gábor: A szeme sem áll jól… (Neonatológia)

Dr. Horváth Ágnes: Kemény széklet – kemény feladat. A székrekedés (nem csak 

lelki) okai (Gasztroenterológia)

Dr. Kiss Dóra: A diagnosztika útvesztője 'atal csecsemőkori sóvesztésben – 

esetbemutatás (Varia)

Dr. Kristóf Orsolya: Hasi panaszokkal induló vasculitis (Ⅱ. különdíj)

Dr. Schlick-Szabó Anna: A sokktalanítás és komplex ellátás kiemelt jelentősége 

súlyos égési sérülést elszenvede# gyermekek esetében (SBO, ITO)

Dr. Tóbi Luca: A Mentorprogram és a tranzíció jelentősége a gyulladásos bélbe-

teg (IBD) gyermekek kezelésében, esetbemutatásokon keresztül (Ⅲ. kü-

löndíj)

Dr. Törköly Kata: Jobb alhasi rezisztencia di7erenciáldiagnosztikája (Ⅰ. különdíj)
Dr. Váradi Eszter: Diabeteses ketoacidosis – és ami mögö#e van (Sebészet)

Dr. Varannai Orsolya: Enteritistől a vesebiopsziáig (Nefrológia/Endokrinológia)

Dr. Varga Ágnes: Folyton beteg ez a gyerek – Egy primer immunhiány törté-

nete (Immunológia/Infektológia)

Dr. Vargha Edit: Pulmonalis haemosiderosis és coeliakia társulásának ritka 

esete (Pulmonológia)

Miskolc lelkes gyermekgyógyászcsapata


