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Merre tartunk? Ez volt az ECPCP – European Confederation of 
Primary Care Paediatricians – év végi budapesti vezetôségi ülésének 
alapkérdése. Luis Sanchez Santos, a szervezet júniusban választott 
spanyol elnöke szerint bár nemzetközi szinten egyre magasabban 
jegyzett a több mint 20 000 házi gyermekorvost ma gába foglaló 
szervezet, nemzeti szinten nem eléggé ismert, ezért nincs meg a 
kellô presztízse ahhoz, hogy megfelelô támogatást nyújtson azon 
gondok megoldásához, amellyel az egyes tagszervezetek sa ját 
országukban néznek szembe. Vannak persze eredmények: Len-
gyelországban talán sikerül újra visszaállítani a gyermekorvosi 
alapellátást, Németországban mind több egyetemen kap kated rát 
a primer gyermekellátás, a cseh kormány úgy tûnik hallgat a gyer-
mek-alapellátók tanácsaira, Franciaországban a gyermek-alapel-
látás is helyet kap a graduális képzés során. Döntés született ar ról, 
hogy az egyes országok reprezentánsai évente beszámolnak ha-
zájuk primer gyermekellátásának gondjairól a szervezet honlapján. 

Téma volt az EAP (Európai Gyermekgyógyászati Akadémia), az 
EPA (Európai Gyermekorvostársaságok Egyesülete) és az ECPCP 
összefogásával létrehozott SPA (Gyermekgyógyászati Stratégiai 
Szövetség) mûködése. Álláspontunk szerint a SPA-nak elsôsorban 
az uniós szervek és a WHO irányában kell képviselnie a gyermek-
gyógyászat érdekeit, az alapító szervezetek céljait. 

Beszámolt munkájukról Gottfried Huss, a minôségbiztosítással 
és -ellenôrzéssel foglalkozó munkacsoport (COSI) elnöke, és Ma-
rie Noelle Robberecht, a területen végezhetô kutatásokat szervezô 
team vezetôje is. Utóbbiak jelenleg a növekedéselmaradás vizs-

gálati lehetôségeinek felmérését, az asztmás gyermekek beteg-
edukációját és az orvosok allergológiai irányú képzését tekintik 
meghatározó feladatuknak. Országonként 70–80 kolléga együtt-
mûködésére számít Luis Martin Alvarez, Manuel Katz és Kovács 
Zsuzsa, akik az ISSOP (International Society for Social Pediatrics 
and Child Health) nevében mérik fel, hogyan érvényesülnek a 

gyer mekek jogai az egyes országok rendelôiben. Páll Gabriella, a 
kis gyermekkori balesetek megelôzését célzó nemzetközi program 
eredményeit ismertette.

Az ECPCP támogatta Shimon Barack és Bjorn Wettergreen 
je lölését az EAP primer és secunder ellátással foglalkozó munka-
csoportjának élére – ôket azóta Brüsszelben meg is választották 
a posztra –, az e téren már tapasztalt spanyol Carmen Villaizan 
pedig megbízást kapott a primer ellátást végzô gyermekorvosok 
továbbképzési tematikájának összeállítására. A tananyagnak tu-
dományos evidenciákon kell alapulnia és a kompetenciahatárok 
szélesítését kell szolgálnia. 

A szervezôk beszámoltak az ECPCP 2013. évi, júliusi tel-avivi 
konferenciájának elôkészületérôl, várják az érdeklôdôket az izra-
eli házi gyermekorvosok kongresszusával együtt tartott rendez-
vényre.
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(A budapesti értekezlet költségeihez nyújtott támogatást 
ezúton is köszönjük a BioGaia vezetôségének.)

Where are we going? 


