Hírek Európából
 Lapzártakor érkezett: Németországban
elismerték a gyermekgyógyászat egyik
szubspecialitásaként a házi gyermekorvoslást!
 Az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) decemberben tartott brüsszeli
ülésén az udinei Alfred Tenore professzor
helyett Tom Stirist, az oslói egyetem neonatológus professzorát választották az
akadémia új elnökévé. Az alelnök Stefano
del Torso, padovai házi gyermekorvos lett,
akivel együtt, az izraeli Shimon Barack és
a svéd Bjorn Wettergreen mellett, három
fôre emelkedett az elsôdleges ellátásban
dolgozó kollégák képviselete az EAP 7 fôs
végrehajtó bizottságában. Minthogy ôk
hárman az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok európai konföderációjának
(ECPCP) is vezetôségi tagjai, jelenlétük
remélhetôen erôsíti a házi gyermekorvoslás érdekérvényesítô képességét a többségében klinikusokból álló szervezetben.
Del Torsonak jók a kapcsolatai az Európai Gyermekorvos-társaságok Szövetségé-

nek (EPA) elnökségével, így megválasztásával javulhat az EAP és EPA nem mindig
konstruktív, jellemzôen inkább egymással
konkuráló kapcsolata. Zárójelben hozzátehetjük, hogy nemcsak európai, hanem az
egyes országok szintjén is elgondolkodtató, jót tesz-e a mindenhol hátrányos helyzetû gyermekgyógyászatnak a nemzetközi – de nemzeti – színtereken is megosztott
érdekképviselet.
 Az ECPCP múlt októberi, Spanyolországban tartott ülésén jelezték belépési szándékukat az alapellátásban dolgozó finn gyermekorvosok. Nincsenek sokan, de az, hogy
Svédország után már a finn alapellátásba is
„betették lábukat” a gyermekgyógyászok,
azt jelzi, hogy azokban az országokban is
kezdik felismerni a gyermekgyógyászok által nyújtott primer ellátás fontosságát, ahol
eddig csak kizárólag vegyes praxisok mûködtek. Ezt a tendenciát igazolja, hogy az
ECPCP soron következô budapesti ülésére
elküldi képviselôjét a brit gyermekorvos-társaság (RCPCH) alapellátási szekciója is.
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 Az ECPCP-t egyébként hasonló kérdések
foglalkoztatják, mint a HGYE-t. Szubspecialitás-e a házi gyermekorvoslás? Veszélyezteti-e a primer ellátásban dolgozó gyermekorvosok érdekeit, ha közremûködnek
a vegyes praxisok orvosainak gyermekgyógyászati képzésében? Tudjuk-e a rendelôkben végzett tudományos felmérésekkel
bizonyítani, hogy a gyermekek alapellátásában elsôsorban ránk, és nem a „felnôtt”
háziorvosokra van szükség? Mi a good
primary care paediatrics, mi a jó gyermekalapellátás etalonja? (Milyen követendô
minták vannak az egyes országokban, mi
az a feladat, ami egy magasan kvalifikált
asszisztensre bízható, ki végezze a vakcinációt, orvoshoz vagy rendelôhöz tartozzon-e a gyerek, hogyan épüljön fel egy jó
csoportpraxis, járjon-e ki az orvos, vagy
hozzák be mindig a gyereket, dolgozzon-e
mellesleg kórházban is az alapellátó, a szimulációs gyakorlatok fontossága stb.)
KÁDÁR F., ALTORJAI P.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete egy hiánypótló,
a gyermekekkel és egészségükkel foglalkozó honlapot ajánl a figyelmébe. Ezt a hiteles, napi problémákkal foglalkozó elektronikus kiadványt praktizáló
gyermekorvosok szerkesztik. A szülôknek szóló tájékoztatók közérthetôek, szakmaiságukért a HGYE
és szakmai partnerként prof. dr. Falus András vezetésével az EDUVITAL.net Nonprofit Egészségnevelési
Társaság szakemberei vállalnak felelôsséget. Naprakészek és aktuálisak szeretnénk lenni, természetesen
a szülôk kérdéseire is válaszolunk.
Cikkeink a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. Amennyiben a GyermekLét honlap elnyeri tetszését, örömmel fogadjuk linkelését.
Öntôl is várjuk szakmai témát feldolgozó, közérdeklôdésre számot tartó, közérthetô írását.
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