Faültetés
Kávészünet-15, Siófok
Május 10 és 12. között ismét megtelt a siófoki Hotel Azúr,
a 15. Kávészünet konferenciáját szervezte a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.

A Kávészünet nem csak konferencia. Ünnep és szimbólum is. Hisz’
a szakmai akkumulátorainkat feltöltô, tartalmas rendezvényen
együtt ünneplünk, megmutatva, hogy a pár évtizede még akár
feloszlatásra is ítélt házi gyermekorvosi hálózat mûködik, sôt talán
évrôl évre jobban teljesít. Fejlôdik a nehézségek, növekvô terhek
ellenére.
A 15 év alatt sok minden történt. Többek között a „névadó”
kávéról is csak-csak kiderült, hogy a korábban fekete méregnek
kikiáltott élvezeti cikk egészséges, a legtöbb szempontból kedvezô
élettani hatású. Aztán az elmúlt másfél évtizedben az is kiderült,
hogy igenis szükség van házi gyermekorvosokra. Számos hazai,
külföldi tanulmány született arról, hogy a gyermekorvosokra épülô
gyermek-alapellátás hatékonyabb, és minden szempontból elônyösebb, mint a vegyes praxisok gyermekellátása. Óriási szakmai,
érdekvédelmi munka áll a mögött, hogy ez mára nálunk is elfogadott tényként kezelhetô. E munkának egyik fô pillérévé vált a házi
gyermekorvosok évenkénti nagy konferenciája.
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A rendezvény évrôl évre sikeres(ebb). Nemcsak köztünk, házi
gyermekorvosok között, de a hazai gyermekgyógyászat tudományos életében is megtalálta helyét, kivívta megbecsülését. Szakmai
sikere talán abban rejlik, hogy valóban nekünk szól. Gyakorlatias,

használható ismereteket ad, igazi továbbképzés, lépést tartva a
legfrissebb hírekkel, eredményekkel.
Idén sem volt könnyû ülôhelyet szerezni. Szinte minden elôadás
telt ház elôtt hangzott el. A 15. Kávészünet fô témája a gyermekorvosi diagnosztika volt. Szó volt módszertanról, diagnosztikus
csapdákról, nehézségekrôl. Néhány betegségrôl, például a pertussisról vagy a Gaucher-kórról az is kiderült, hogy csak nálunk ilyen
ritka. Remek összefoglalót hallhattunk többek között az ízületi és
izombetegségek vagy a mukopoliszacharidózis diagnosztikájáról,
az örökletes betegségek kivizsgálásáról. Hallhattunk újdonságot
a hasmenésrôl, tanultunk újat a vizeletleletek értelmezésérôl. Természetesen volt vakcinológia és allergológia is. Filozófiai mélységû
figyelmeztetést rejtett a professzori értekezés arról, hogy hogyan
tartsuk életben az orvosi gondolkozást, attitûdöt a nanotechnológia, a protokollok, az evidenciák világában. Ismét kiválóak és rendkívül hasznosak voltak az alapellátásból érkezô kazuisztikák. Idén
már harmadik alkalommal tanították a Gyermekmentô Alapítvány
nagylelkû, önzetlen kollégái az újraélesztés nélkülözhetetlen, de
gyakorlás nélkül könnyen felejthetô alapjait. A sürgôsségi helyze-

teket tárgyaló elôadások után remélem sokan elgondolkoztunk,
és az elmúlt napokban nagy lendülettel vizsgáltuk át a rendszeres
revízióra szoruló sürgôsségi táskánkat. Szembesültünk azzal a nem
reprezentatív, de szomorú ténnyel is, hogy a rendelôk 70%-ában
nincs oxigénpalack…
Egy jó kongresszus persze nem csak tudományról szól. Ha már
a remek elôadások a „wellness” rovására mentek, a két esti program valószínûleg mindenkit kárpótolt. A „péntek esti láz” ismét
utolért minket: a Group’N’Swing zenekar frenetikus koncertje
tényleg lázba hozta a közönséget. Talán lázcsillapító hatású lett
volna egy táncparkett a nézôseregnek is… A szombati fogadás
eleganciát, profizmust sugallt, miközben érezhetô volt a már megszokott családias báj is. Része volt ebben annak, hogy még a zenekar tagjai is közénk tartozó házi gyermekorvosok voltak. Berecz
András ének- és mesemondómûvész választása szintén telitalálat
volt. A percenként felharsanó nevetések között mentális útravalót
kaptunk a nappali, szakmai töltekezés mellé.
A programba nagyon diszkréten ágyazták a szervezôk a konferencia egyik legfontosabb, szimbolikus eseményét. A szépen
gondozott hotelparkban a kerek évforduló kapcsán, az elmúlt
évekre emlékezve, Tulassay professzornak és Molnár Dénes pro-

fesszor, a Magyar Gyermekorvosok Társasága elnökének jelenlétében egy eperfát ültettünk. Ha játszunk a szimbólummal, az elsô
Kávészünet 15 évvel, sôt a HGYE megalapítása 18 évvel ezelôtt is
egy-egy faültetésnek számított. Mára jó erôs gyökerekkel, szerteágazó lombjával stabilan áll az egyesületünk. 10–15 év múlva
remélhetôen a ma még kicsi eperfa is terebélyes, sudár fává cseperedik majd. Jó érzéssel, köszönettel, hálával gondolunk majd az
ültetôire.
Legyünk majd akkor minél többen a nagy eperfánál. Miközben
köszönet illet mindenkit, aki részt vállalt az elmúlt évek fantasztikus munkájában, a szervezésben, a faültetésekben, kívánom, hogy
legyünk majd 15 év múlva is minél többen ott, a nagy eperfánál.
Sok erôt, kitartást kívánok addig is minden kedves kollégának!
KIRÁLY BALÁZS
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