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EAP – allergológia-mesterkurzus 
és -konferencia – Oslo, 2015. október

Az idei őszi EAP allergológia-mesterkurzus 
és -konferencia helyszínére, Oslóba repü-
lővel megérkezni sok szempontból olyan 
élmény volt, mintha a jövőbe utaztunk 
volna. A norvég főváros ugyanis a reptéri 
transzfervonatok egyik leggyorsabbjával 
büszkélkedhet: helyenként, természetesen 
észrevétlenül, 210 km/h sebességre képes 
felgyorsulni.

Bár az európai fővárosok között Oslo az 
egyik legkevésbé népes – mindössze hat-
százezren lakják –, területe alapján (amelybe 
a környező erdős részek is beleszámítanak) 
azonban az egyik legnagyobb, 450 km2-en 
fekszik. Klímáját erősen meghatározza a 
Mexikói-öbölből melegebb víztömeget szál-
lító Golf-áramlat.

Ennek ellenére az egyébként makulátla-
nul tiszta norvég főváros az allergia-mester-
kurzus másfél napjára ködbe, párába és 
konstans esőbe burkolózott, igazi arcát már 
csak a kongresszus alatt pillanthattuk meg. 
A helyszínt egyébként Oslo magasabban 
fekvő, inkább már kertvárosias része, a Hol-
menkollen adta: a hatalmas síugró sánc 
tövében, egy – egyes szárnyait illetően több 
mint 100 éves, fából épült – sporthotel kü-
löntermeiben zajlottak a párhuzamos szek-
ciók.

A mesterkurzus idejére az igen nagyszá-
mú résztvevő látszólag véletlenszerűen, de 
mégis előre megírt forgatókönyv szerint lett 
kerek asztalokhoz ültetve – a cél az volt, 
hogy az egy országból érkezettek le hetőség 
szerint ne kerüljenek össze. A rö vid beveze-
tést követően minden asztalnál lázas mun-
ka kezdődött: az ún. belépőteszt kérdéseit 
kellett közös munkával megválaszolnunk. Az 
51 db, többszörös választásos tesztkérdés 11 
nagyon konkrét esetleírás köré épült: így pl. 
gyarapodásában visszamaradt tehéntejfe-

hérje-allergiás csecsemő, allergiás rhinitises 
kisiskolás, bronchiolitises kiscsecsemő, aszt-
más kamaszlány és klasszikus ételallergiás 
nagyfiú diagnosztiká jával, kezelésével kap-
csolatban kellett a korántsem könnyen kibo-
garászható helyes válaszokat bejelölni.

Az ezt követő rendkívül színvonalas elő-
adások szinte pontról pontra megválaszol-

ták a kérdéseket – így amikor a tanfolyam 
végén, ám ezúttal jóval rövidebb idő alatt, 
de ismét ki kellett tölteni közösen egy tesz-
tet, már könnyebb dolgunk volt.

A záró előadásban a szervezők szem-
besítettek az egyes kérdések asztalonkénti 
ered ményeivel és azok változásával – jó volt 
látni, mennyit fejlődtünk a másfél napos 
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mes terkurzus végére. A közös munka a 
nemzetközi csapattal kifejezetten élvezetes 
volt: a fiatal finn szakorvosjelölttel; a szaudi, 
gyermekeket is ellátó családorvossal és a 
mindannyiunk közt messze legképzettebb 
ománi gyermek-gasztroenterológussal, jó 
hangulatban, mégis fókuszra tartva, már a 
kezdeti ki töltésnél is egész jó eredményt 
értünk el.

A másodmagammal történt utazást jó-
részt a HGYE támogatta, amit ezúton is kö-
szönünk. 

Az allergia-mesterkurzus után szinte 
azonnal induló EAP-kongresszus egyik fő 
témája a menekültkérdés volt. Mélyen el-
gondolkodtató, nagy csendet kiváltó mon-
datokat hallottunk a vendéglátó Tom Stiris 
neonatológus professzortól, az EAP norvég 
elnökétől. Ez volt az egyik legforróbb téma 
a szünetekben zajlott informális beszélge-
tések során is.

Az első plenáris előadásban Anne Lind-
boe, gyermekügyi ombudsmantól – Tom 
Stiris korábbi munkatársától, gyermekorvos-
tól – hallhattuk, milyen problémákkal kell 
egy demokráciában és egyéb társadalmi 
tudományok terén is élenjáró országban is 
szembesülni a gyermeknevelés, illetve az 
egészségügy terén. Példának okáért na-
gyobb gyermekek részéről olyan, kórházi 
tartózkodás alatti, kevésbé szakmai szem-
pontok is megfogalmazódnak, mint wifi 
megléte, vagy hogy van-e külön foglalkoz-
tató helyiség a kamasz korosztálynak stb.  
A bevezetésben már felvillantott menekült-
kérdés elsősorban az alapellátáshoz való 
hozzáférés mint jog és lehetőség kérdése 
jelent meg, az előadó kitért persze a men-
tális egészség kérdéskörére is, amely külö-
nösen érintheti a háború sújtotta övezetből 
menekülőket. 

A korábbi rendezvényekről már jól is-
mert barcelonai házi gyermekorvos, Diego 
van Esso által vezetett alapellátási blokk 
nem a klasszikus házi gyermekorvosi té-
mákból merített; többek között szó volt  
a haemangiomák béta-blokkolóval történő 
és bevált kezeléséről, az újszülöttkori sárga-
ság kapcsán történt kórházi újrafelvételek 
hátteréről, de hallhattunk egy szerb elő-
adást az oltásokkal kapcsolatos szülői atti-
tűdről is.

A párhuzamosan zajló ülések között a 
poszterszekció neonatológiai programjában 
rengeteg congenitalis vitiummal kapcsola-
tos bemutató hangzott el, az alapellátási 
program keretében pedig a Semmelweis 
Egyetem Népegészségtani Intézet Család-
gondozási Módszertani Tanszékének posz-
tere került bemutatásra – a hazai védőnői 
rendszer előnyeit ismertették.

A szombati program egyik szekciója neo-
natológiával folytatódott, olyan kér dése ket 

feszegettek, mint pl. milyen klinikai haszna 
van a rutinszerűen adott probiotikumoknak 
koraszülötteknél. Az endo kri nológiai blokk-
ban megint találkozhat tunk magyar előadás-
sal: a Családgondozá si Mód szertani Tanszék 
védőnői szá moltak be obesitas-szűrőprog-
ramjuk eredményei ről – nagy sikerrel. 

Talán érdemes itt megjegyezni, hogy 
Oslóban szinte mindenki mozog, sportol 
valamit: a metsző szélben, de szikrázó nap-
sütésben vitorlástanfolyam zajlott az öböl-
ben gyermekek számára, közben evezősök, 
kajakosok, kenusok húztak keresztbe. Az 
utcákon rengeteg a futó, imponálóan sok a 
biciklista, a hatalmas, zöldellő és teltházas 
futballpályák mellett pedig rácsodálkoztunk 
az apró, tömör kerekein hegymenetben is 
jól guruló aszfaltsí-félékre. Le nyű göző, meg-
indító, még bennünket is mozgásra készte-
tő „tünetegyüttes” volt.

A délutáni plenáris előadások meningo-
coccus-szal és az ellene folytatott vakcináci-
ós harccal álltak kapcsolatban. Ezek része-
ként hangzott el a kongresszus talán egyik 
legrangosabb és legszerethetőbb előadása 
egy angol kollégától, „Vitális paraméterek és 
a triage” címmel. Később, a délutáni poszter-
szekcióban újabb magyar bemutatót láttunk 
a születési súly és a szociodemográfiai fak-
torok összefüggéséről – a tanszék egyik vé-
dőnő munkatársától.

Az estébe nyúló sürgősségi tematikájú 
poszterbemutatások közül talán az egyik 
legérdekesebb az az izraeli anyag volt, amely 
egy randomizált prospektív tanulmányt mu-
tatott be a sürgősségi vénabiztosítás alatt 
helyszínen tartózkodó orvosbohóc jótékony 
hatásáról.

Vegyes, egymást váltogató, hol klasszikus 
faépítészetet felvonultató, hol futurisztiku-
san megújuló városrészek, a ha talmas Oslo 
fjord csillogó vízfelületének, zökkenőmen-
tesen lebonyolított, együttes csoportmun-
kát is felvonultató mesterkurzus és érdeke-
sebbnél érdekesebb előadások szép emlé-
kével utaztunk haza. 

Miközben gratuláltunk a Családgon   do-
zási Módszertani Tanszék védőnőinek nagy-
szerű poszterprezentációikért, végig az 
 mo  toszkált a fejünkben, vajon mi, magyar 
házi gyermekorvosok mikor fogunk négy(4!) 
előadással készülni nemzetközi kongresz-
szusra? Eseteink, tudásunk, készségeink és 
manapság már lehetőségeink is egészen 
biztosan meglennének hozzá. Felvillanyo-
zódva a valóban mesteri mes terkurzuson, 
tervbe vettük hasonló work shopok, kur-
zusok Magyarországra történő adaptáció-
ját is.

ALtorjAi Péter, kovács ákos


