Gyermek-allergológia az alapellátásban
Gratulálok az ötletgazdáknak: Kovács
Ákosnak és Altorjai Péternek, valamint a szervezőknek. Gondos, szép munkát végeztek!
Kívánom, hogy a gyermekgyógyászat más
szakterületeinek alapellátás iránt „fogékony”,
kiváló képviselői is lehetőséget kapjanak
ismereteik ilyen módszerekkel történő átadására. Legyen ez a képzési modell hagyományteremtő!
Várjuk a folytatást!
FÁBIÁN DÓRA, TAKSONY

JÓL SZERVEZETT, HASZNOS
RENDEZVÉNY VOLT
Szeptember 17-én részt vettem a HGYE
Gyermek-alapellátási Akadémia által szervezett továbbképzésen.
A témák felölelték a számunka fontos,
alapellátásban gyakori problémákat. A speciális szakvizsgával és tudással rendelkező,
részben az alapellátásban dolgozó, így az
alapellátás lehetőségeit, gondjait jól ismerő,
részben pedig a klinikumban dolgozó, nemzetközi tapasztalatokkal bíró, de alapellátási
szemléletű előadók nagy lehetőséget kínáltak ismereteink korszerűsítéséhez, helyes
gyakorlatunk kialakításához.
A csoportos, majd plenáris esetmegbeszélésekkel könnyebben sajátítottuk el az
elhangzottakat, a módszer alkalmazását a
további hasonló rendezvényeknél is ajánljuk. Üdvözlendő az a törekvés, hogy a képzések minél több, vidéken dolgozó kolléga
számára is elérhetővé váljanak.
Köszönjük, igen jól szervezett, hasznos
rendezvény volt.
GYIMES ZSÓFIA, TISZAÚJVÁROS
LEGYEN EZ A KÉPZÉSI MODELL
HAGYOMÁNYTEREMTŐ!
Nyár derekán – helyettesítések és szabik
közepette – kellett elhatároznunk, hogy jelentkezünk-e a szeptember közepén megrendezésre kerülő, szokatlan tematikájú továbbképzésre. Mégis sokan döntöttünk
amellett, hogy új, korszerű, gyakorlati információkhoz szeretnénk jutni az interaktívnak
hirdetett képzésen.

Az esős szombaton, már a kurzus elején
6–8 fős csoportokba osztva töltöttük ki az
„élő” esetekhez kötött tesztsorokat, így mérték fel „induló” tudásszintünket. Ezután kezdődött Dr. Réthy Lajos majd Dr. Zonda Igor
– mindnyájunk által elismert, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkező két kollégánk –
előadása, amelyekben a legújabb tudományos eredmények ismertetése mellett hangsúlyt kapott mindezek napi gyakorlatunkban való alkalmazhatósága is. A délutáni
utolsó előadások után újból kitöltve a korábbi teszteket, Dr. Altorjai Péter vezetésével
mértük fel, mit proﬁtáltunk az elhangzottakból. Az összehasonlítás bizonyította az újszerű – valójában az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia azonos tematikájú, egy
évvel ezelőtti mesterkurzusáról „koppintott”
– oktatási módszer hatékonyságát.
Igazi, jó hangulatú műhelymunka zajlott,
a rosszul feltett, nem egyértelmű kérdéseket
is korrigáltathattuk. A szervezés gördülékeny
és könnyed volt, az ellátás, a helyszín is minden szempontból megfelelt az elvárásoknak. A képzési forma tetszett, gondolkodó,
versengő, aktív kollégákat láthattunk minden asztalnál. Mint egy valamikori kórházi
esetmegbeszélésen, most is érvelhettünk,
vitatkozhattunk egymással, csiszolódott a
tudásunk.
Hatékonyabban tanultam, mintha csak
hallgattam volna az előadásokat. Ez a tudományos műhely már a következő héten
hatott a praxisomban végzett munkámra, a
kapott információk „irányba” állították gondolkodásomat, segítették döntéseimet.

IGAZI WORKSHOP
50 más szerencsés kollégával együtt egy
nagyszerű tanfolyamon vehettünk részt,
Gyermek-allergológia az alapellátásban
címmel, a Helia Hotelben. A továbbképzést
a HGYE égisze alatt Dr. Kovács Ákos és Dr.
Altorjai Péter kollégánk szervezte és moderálta, az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) Allergológiai Mesterkurzusa
alapján. Két előadót hallgathattunk: Dr.
Réthy Lajos gyermekgyógyász, allergológus-immunológus főorvos, az EAACI Gyermekszekciója Oktatási-Képzési Bizottságának magyarországi képviselője az allergiaprevencióról, a táplálékallergiákról, az
anaﬁlaxiáról és az atópiás dermatitiszről,
míg Dr. Zonda Igor gyermekgyógyász, klinikai allergológus-immunológus főorvos, a
HGYE Szakmai Bizottságának tagja az asztmáról, urticariáról és az allergiás rhinitisről
osztott meg velünk az elsősorban gyakorlatorientált, de igényes mértékű elméleti
hátteret is adó ismereteket. A továbbképzést nem a hagyományos „ülünk és hallgatunk” stílus jellemezte, konstruktív és aktív,
igazi workshop volt.
Az elején és a végén a hallgatóság egy
esetismertetéseken alapuló tesztsort töltött
ki, amivel felmérhettük, hogy mi mindent
sikerült elsajátítanunk, mit sikerült a fejünkben és majdan a gyakorlatban helyre tenni
az elhangzottak alapján. A tervek szerint
jövőre és máshol is megrendezésre kerül a
tanfolyam, amit meleg szívvel ajánlok mindenkinek, aki frissíteni szeretné a tudását e
témában.
BOGDÁNYI KATALIN, BUDAPEST
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