
Beszámoló 

Az MDT Gyermekbőrgyógyászati Szekció 2010-es évi munkájáról 

 

A szekció munkájának kiemelkedő eseménye volt az éves kongresszus összeállítása, valamint az 

európai  gyermekbőrgyógyászati  honlap szerkesztése és a gyermekbőrgyógyászati vonatkozású 

eseményeken való aktív részvétel külföldön és belföldön egyaránt. 

Márciusban Velencében az Isola di San Servolo-n rendezett Olasz Gyermekbőrgyógyász Társaságtól 

kapott meghívásnak tettünk eleget, míg a kollégák másik része az ezzel egyidőben  Berlinben a német 

gyermekbőrgyógyász társaság és a DUDG együttes szervezésében megrendezett konferencián 

erősítették a magyar előadók csoportját. 

A hagyományosan májusban szervezett gyermekbőrgyógyászati szekció ülésének meghívott előadója 

Vinzenz Oji volt, aki az ichthyosisok új klasszifikációjáról, a konszenzus konfenercián szerzett 

tapasztalatairól beszélt. Gyakorlati kurzus megszervezésére tettünk ebben az évben kísérletet, és 

kiemelten fontosnak tartottuk a védőnői nap megszervezését, amely igen sikeresnek bizonyult. A 

prof. Török Éva emlékplakettet Prof. Czinner Antal vehette át.  

Szintén kiemelkedő eseménye volt a 2010-es évnek a szintén májusban Lausanne-ban megrendezett 

X. ESPD kongresszus. Ebben az évben Dr. Szalai Zsuzsanna az ESPD elnökségi tisztségét átadta a 

következő elnöknek, a Görögországból származó Talia Kakourou-nak. Az ESPD jelenlegi titkára Daniel 

Hohl (Svájc), pénztárosa Dirk Van Gysel (Belgium).  A lausanne-i konferencián számos előadás és 

poster öregbítette az aktív magyar gyermekbőrgyógyász társaság jó hírét. Szép számban vettek részt 

a magyarok ezen a rendezvényen, mutatva aktív részvételünket.  

2010 októberében az EADV Göteborgban került megszervezésre, itt két előadással voltunk jelen. 

A védőnői konferencián decemberben kiemelten fontos területként a gyermekbőr ápolásának 

aktuális kérdéseit tekintettük át. 

A Gyermekorvos Továbbképzésben rendszeresen közlünk bőrgyógyászati témájú cikkeket, egy teljes 

számot megtöltve is akár. Gyermekbőrgyógyászati témájú könyvrészletek készültek ebben az évben, 

magyar és angol nyelvűek egyaránt. 

 Számtalan klinikai vizsgálatban veszünk részt, a Heim Pál Gyermekkórház Bőrgyógyászati Osztályának 

munkatársai  gyermekbőrgyógyászati biológiai terápiás centrumot hoztak létre. Bekapcsolódtunk az 

általános orvosok képzésébe, folytatjuk a rezidensek képzését is. A korábbi évek hagyományainak 

megfelelő tanfolyam megszervezése szintén szerepel a terveink között.  

Terveink között szerepelt aktív szereplésünk az ESPD Summer School Athénban illetve az Égei 

tengeren szervezett rendezvényén való megjelenés is. Utoljára 2009-ben Tengelicen volt 

gyermekbőrgyógyász vándorgyűlés, ennek a hagyománynak a folytatása is szerepel terveink között. 

A szekció aktív tagjainak száma körülbelül száz, a konferencián 450-en vettek részt. Támogatást az 

MDT-től nem kaptunk. A tagság díjmentes. 

Szalai Zsuzsanna  MD PhD 


