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GYERMEKORVOS
TOVÁBBKÉPZÉS

50 ÉVES A HAZAI GYERMEKBÕRGYÓGYÁSZAT

„…aki újjáépít, az a múlt jegyében együttmûködik az idõvel,
megragadja vagy átalakítja annak szellemét,
állomásokkal segíti a jövõbe vezetõ útját;
aki újjáépít, az megtalálja a kövek mögött a források titkát.”
Marguerite Yourcenar
ki gyermekek gyógyításával foglalkozik, az tudja, hogy különleges képességekkel kell rendelkeznie. Egyidõben kell a tudomány legújabb
vívmányaival tisztában lennie és azokat
megfelelõ mértékkel alkalmaznia, megfelelõ kritikával és orvosi lelkiismeretével
összeegyeztetnie. Ismernie kell a gyermekek gyógyításával kapcsolatos követelményeket, a gyógyszerek gyermekkorban
veszélyes következményeit, felnõttkorra
megjelenõ mellékhatásait, illetve a helyi
kezelés hatásait, mellékhatásait gyermekkorban. A bõrbetegségek kezelésekor a
bõrgyógyászat általános ismerete elengedhetetlen, hiszen gyermekkorban is
elõfordulhatnak olyan kórképek, amelyeket csak a felnõttekkel foglalkozó bõrgyógyász ismer. A gyermekorvosnak különös
affinitása van a gyermeki lélekkel való
kapcsolat felvételére és megértésére, ehhez kismértékû infantilizmus is megbocsátható.
A néha nehezebb kapcsolatfelvétel gyümölcse azonban a tiszta és õszinte megnyilvánulás, amelyre feltétlenül számíthatunk. Ez az összetett feladat olyan
mércét állít elénk gyermekbõrgyógyászok
elé, amely megkövetelné azt, hogy pontosan meghatározott keretek között tudjon
csak valaki gyermekbõrgyógyászként
mûködni.
A jövõ útja az, hogy ez a tudományág is
megtalálja a maga kereteit, és szabályozott feltételek között tudjon mûködni.
Napjainkban oly sok új út és lehetõség áll
elõttünk, amelynek ismerete nélkül nem
tud hivatásához méltóan és kis betegeinek érdekében mûködni a gyógyító ember. Ezek a célok vezérlik napjainkat a
Heim Pál Gyermekkórház Bõrgyógyászati
Osztályán.
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Néhány gondolat a megvalósítandó és
megvalósított terveink közül. Az atopiás
dermatitis kezelésének és széleskörû gondozásának feltételei és lehetõségei alapjaiban megváltoztak, errõl egy késõbbi cikk
beszámol.
A fényterápia különféle lehetõségeit valósítottuk meg, fürdõ-fény kezelésekkel
kombináltan. Az anyajegyek szûrése és
követése külön szakrendelés keretén belül mûködik. A hajhullás és egyéb hajnövekedési rendellenességek gyógyítása, a
pattanásos bõr gyógyítása külön szakrendelés kereteiben valósul meg. Konzultációs rendelés a gyermekbõrgyógyászok számára a nehezen diagnosztizálható, vagy
problémás betegek számára jelent segítséget. A hét két napján történnek azok a
beavatkozások, amelyeknél különbözõ vírusos szemölcsök, növedékek eltávolítása
hatékony fájdalomcsillapítás mellett történik, bódítás mellett aneszteziológus segítségével. Az osztály birtokában lévõ
diaregiszter különös értéket képvisel, ennek adathordozón való rögzítése történik
a 2004-es év során. Ennek nem csak a továbbképzések tekintetében van nagy jelentõsége, hanem a betegek követésének
és visszakereshetõségének tekintetében
is.
Az osztályon folyó munka mellett különös hangsúlyt helyezünk a tudományos
munka és a továbbképzés különbözõ formáira. Évente rendezett gyermek-bõrgyógyászati üléseink igen látogatottak, kétháromszáz gyermekorvos és bõrgyógyász
részvételével. A 2004-es év folyamán jú4
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niusban tartjuk. Egyhetes intenzív tanfolyamunk szintén igen nagy érdeklõdésre
tart számot.
Szeretném kiemelni a 2005-ös év eseménynaptárából a BUDAPESTEN megrendezésre kerülõ VIII. Európai Gyermekbõrgyógyászati Konferenciát, amelynek hirdetését a különszámban megtalálják. Ter-
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veink szerint emlékezetes, magas tudományos színvonalú, de emellett a gyakorlati problémákra koncentráló, jó hangulatú rendezvény lesz, amelyet a Budai várban a Hilton hotelben rendezünk. Remélem a helyszín, a tavaszi napsütés és a
baráti találkozások igazán emlékezetessé
teszik majd a rendezvényt.

