EAP – allergológia-mesterkurzus
és -konferencia – Oslo, 2015. október
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Az idei őszi EAP allergológia-mesterkurzus
és -konferencia helyszínére, Oslóba repülővel 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 hatszázezren 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 makulátlanul tiszta norvég főváros az allergia-mesterkurzus 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 Holmenkollen adta: a hatalmas síugró sánc
tövében, egy – egyes szárnyait illetően több
mint 100 éves, fából épült – sporthotel különtermeiben zajlottak a párhuzamos szekciók.
A mesterkurzus idejére az igen nagyszámú résztvevő látszólag véletlenszerűen, de
mégis előre megírt forgatókönyv szerint lett
kerek asztalokhoz ültetve – a cél az volt,
hogy az egy országból érkezettek lehetőség
szerint ne kerüljenek össze. A rövid bevezetést követően minden asztalnál lázas munka 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, asztmás kamaszlány és klasszikus ételallergiás
nagyfiú diagnosztikájával, kezelésével kapcsolatban kellett a korántsem könnyen kibo
garászható helyes válaszokat bejelölni.
Az ezt követő rendkívül színvonalas előadások 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 tesztet, már könnyebb dolgunk volt.
A záró előadásban a szervezők szem
besítettek az egyes kérdések asztalonkénti
eredményeivel és azok változásával – jó volt
látni, mennyit fejlődtünk a másfél napos

mesterkurzus 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 kitöltésnél is egész jó eredményt
értünk el.
A másodmagammal történt utazást jórészt a HGYE támogatta, amit ezúton is köszönünk.
Az allergia-mesterkurzus után szinte
azonnal induló EAP-kongresszus egyik fő
témája a menekültkérdés volt. Mélyen elgondolkodtató, nagy csendet kiváltó mondatokat hallottunk a vendéglátó Tom Stiris
neonatológus professzortól, az EAP norvég
elnökétől. Ez volt az egyik legforróbb téma
a szünetekben zajlott informális beszélgetések során is.
Az első plenáris előadásban Anne Lindboe, gyermekügyi ombudsmantól – Tom
Stiris korábbi munkatársától, gyermekorvostól – hallhattuk, milyen problémákkal kell
egy demokráciában és egyéb társadalmi
tudományok terén is élenjáró országban is
szembesülni a gyermeknevelés, illetve az
egészségügy terén. Példának okáért nagyobb gyermekek részéről olyan, kórházi
tartózkodás alatti, kevésbé szakmai szempontok is megfogalmazódnak, mint wifi
megléte, vagy hogy van-e külön foglalkoztató helyiség a kamasz korosztálynak stb.
A bevezetésben már felvillantott menekültkérdés elsősorban az alapellátáshoz való
hozzáférés mint jog és lehetőség kérdése
jelent meg, az előadó kitért persze a mentális egészség kérdéskörére is, amely különösen érintheti a háború sújtotta övezetből
menekülőket.
A korábbi rendezvényekről már jól ismert 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 sárgaság kapcsán történt kórházi újrafelvételek
hátteréről, de hallhattunk egy szerb előadást az oltásokkal kapcsolatos szülői attitűdről is.
A párhuzamosan zajló ülések között a
poszterszekció neonatológiai programjában
rengeteg congenitalis vitiummal kapcsolatos bemutató hangzott el, az alapellátási
program keretében pedig a Semmelweis
Egyetem Népegészségtani Intézet Családgondozási Módszertani Tanszékének posztere került bemutatásra – a hazai védőnői
rendszer előnyeit ismertették.
A szombati program egyik szekciója neo
natológiával folytatódott, olyan kérdéseket

feszegettek, mint pl. milyen klinikai haszna
van a rutinszerűen adott probiotikumoknak
koraszülötteknél. Az endokrinológiai blokkban megint találkozhattunk magyar előadással: a Családgondozási Módszertani Tanszék
védőnői számoltak be obesitas-szűrőprogramjuk eredményeiről – nagy sikerrel.
Talán érdemes itt megjegyezni, hogy
Oslóban szinte mindenki mozog, sportol
valamit: a metsző szélben, de szikrázó napsütésben vitorlástanfolyam zajlott az öbölben 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. Lenyűgöző, megindító, még bennünket is mozgásra késztető „tünetegyüttes” volt.
A délutáni plenáris előadások meningococcus-szal és az ellene folytatott vakcinációs harccal álltak kapcsolatban. Ezek részeként hangzott el a kongresszus talán egyik
legrangosabb és legszerethetőbb előadása
egy angol kollégától, „Vitális paraméterek és
a triage” címmel. Később, a délutáni poszterszekcióban újabb magyar bemutatót láttunk
a születési súly és a szociodemográfiai faktorok összefüggéséről – a tanszék egyik védőnő munkatársától.

Az estébe nyúló sürgősségi tematikájú
poszterbemutatások közül talán az egyik
legérdekesebb az az izraeli anyag volt, amely
egy randomizált prospektív tanulmányt mutatott be a sürgősségi vénabiztosítás alatt
helyszínen tartózkodó orvosbohóc jótékony
hatásáról.
Vegyes, egymást váltogató, hol klasszikus
faépítészetet felvonultató, hol futurisztikusan megújuló városrészek, a hatalmas Oslo
fjord csillogó vízfelületének, zökkenőmentesen lebonyolított, együttes csoportmunkát is felvonultató mesterkurzus és érdekesebbnél érdekesebb előadások szép emlékével utaztunk haza.
Miközben gratuláltunk a Családgondo
zási Módszertani Tanszék védőnőinek nagyszerű poszterprezentációikért, végig az
motoszkált a fejünkben, vajon mi, magyar
házi gyermekorvosok mikor fogunk négy(4!)
előadással készülni nemzetközi kongres�szusra? Eseteink, tudásunk, készségeink és
manapság már lehetőségeink is egészen
biztosan meglennének hozzá. Felvillanyozódva a valóban mesteri mesterkurzuson,
tervbe vettük hasonló workshopok, kur
zusok Magyarországra történő adaptáció
ját is.
Altorjai Péter, Kovács Ákos
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