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Az összeállítás az évenkénti beszámoló alapján készült. 

Az egyes beszámolókat a küldöttgyűlések elfogadták. 

Az elnökség, a vezetőség az alapszabálynak megfelelően működött és működtettük a társaságot. 

I. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról 

A korábbi éveknek megfelelően aktívan vettünk részt a gyermekgyógyászat nemzetközi életében. 

Oláh Éva az International Pediatric Association (IPA) Standing Committe-nak volt a tagja 2007-2010 
között. Az IPA 2010-ben Johannesburgban ünnepelte alapításának 100 éves évfordulóját. Az ünnepi 
közgyűlésen Szabó László vetített képes hozzászólásban mutatta be, hogy az IPA megalakításának 
ötlete Bókay Jánostól származott és Budapesten 1909-ben rendezett Nemzetközi Orvos Kongresszus 
megnyitójában hangzott el. 

Az European Paediatric Association (EPA/UNEPSA) elnökségi ülésein Szabó László, mint az elnökség 
tagja és a vezetőségi ülésein, mint a vezetőség tagja aktívan részt vett. 

Szabó László az EPA-t képviselte és beszámolt az EPA tevékenységéről Yerevánban a Regionális WHO 
értekezleten. 

Az EPA által szervezett Európai Gyermekgyógyász Kongresszusokon 2008 Istanbul, 2 felkért előadás, 
Oláh Éva, Mészner Zsófia és 10 elfogadott absztrakt, 20 résztvevő. 2009 Moszkva, 6 előadás 8 
résztvevő. Az Europaediatrics 2011 Bécsben tartott kongresszusának szervezői között a Magyar 
Gyermekorvosok Társasága is ott volt. Szabó László a tudományos bizottság tagja volt. Három felkért 
előadó, Oláh Éva, Reusz György, Tulassay Tivadar tartott előadást. Ülés elnökségben Oláh Éva és 
Szabó László vettek részt. Elfogadott magyar absztrakt 6 volt. 20 résztvevő képviselte a magyar 
gyermekgyógyászatot a kettőévente megrendezett európai kongresszuson. 

Megalakult a Balkán Gyermekorvosok Társasága 2010-ben. Alapító országok, Albánia, Bulgária, 
Görögország, Horvátország, Macedonia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Törökország. 

Az egyes Európai országokkal kialakított jó kapcsolat eredményeként Szabó László meghívást kapott, 
előadást tartott és képviselte a magyar gyermekorvosokat, a Horvát, a Szlovén, a Bosnyák, a Török, a 
Román Gyermekorvosok Társasága éves kongresszusain. Szabó László a Horvát Gyermekorvosok 
Társasága továbbképző rendezvényein Slavonski Brodban kétszer és Splitben egyszer tartott 
előadást. 

Az European Academy of Paediatrics (EAP/CESP) rendezvényein Mészner Zsófia, Kádár Ferenc és 
Szabó László képviselte a magyar gyermekgyógyászatot. A tudományos kongresszuson 2008 Nizzában 
5 előadás, 2010-ben, Koppenhágában 3 előadást tartottunk. 2011-ben az EAP rendezvénye 
csatlakozott a Balti Országok Első Kongresszusához, több mint 10 magyar résztvevővel, 4 előadással, 
üléselnökségekkel vettünk részt. 

2008. novemberében Szabó László, Mészner Zsófia, Velkey György és Réthy Lajos képviselte a magyar 
gyermekorvosokat a Priomedchild londoni rendezvényén. 



2008 novemberében Rómában az UNEPS I kongresszusán Balla György professzorral és 4 kollégával 
képviseltük a magyar gyermekgyógyászatot. 

The 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health rendezvényén 2011 
februárjában, Párizsban Szabó László képviselte a társaságunkat és tartott előadást. 

Több nemzetközi kongresszust szerveztünk Magyarországon, mint 2009-ben az ESPGHAN éves 
kongresszusát Budapesten tartotta, Arató András professzor elnökletével. 2011. április 8–9. 
Budapesten szervezte az ESPGHAN Basic Science Symposium-ot. Hazai rendezvényeinken több neves 
külföldi előadó vett részt. Gyermek Gastroenterológiai Társaság 2010. október 1–2. Nyíregyházán 
tartotta éves tudományos ülését. Meghívott előadó Peter Mamula volt Pensylvaniából, akik a 
biológiai kezelésről tartott előadást. 2008 októberében a Lillafüreden rendezett 
Gyermeknephrológiai kongresszuson Prof. Mircea Nanolescu a Kolozsvári Egyetem II. 
Gyermekklinikájának professzora és Dr Otilia Fufezan gyermekradiológus tartottak előadást és 
képviselték a román gyermekorvosokat. 2009-ben a pécsett rendezett Gyermeknephrológia 
kongresszuson az Európai Gyermeknephrológia Társaság elnöke Pierre Cochat, Franciaországból. 

2008 májusában vendégül láttuk a Royal Society of Medicin Gyermekgyógyászati Szekcióját, akik 
vezetőségi ülésüket tartották Budapesten. 2011 májusában vendégül láttuk, egy továbbképző 
rendezvény keretében a török gyermekorvosokat. Mészner Zsófia képviselte a Társaságunkat, tartott 
előadást, és üléselnöki feladatot is ellátott. 

2011-ben vendégül láttuk a szlovén gyermekorvosokat Szombathelyen, alengyel gyermekorvosokat 
Budapesten. 

Az elmúlt 4 évben, az évenkénti Horvát–Német–Magyar Gyermekgyógyász Kongresszusokon (Cavtat-
Johannisberg-Nagyírtáspuszta- Slano) 8-10-11-6 fiatal kolléga képviselte előadással a Magyar 
gyermekorvosokat. 

2009 májusában angliai tartózkodásomkor mind a korábbi elnökkel (Michel J Dilon), mind a jelenlegi 
elnökkel (Theo Fenton) megbeszélést folytattam, Schoepf Merei: Rickets című könyvének a két 
társaság közös újra kiadásáról, amelyre várhatóan 2012-ben kerül sor. 

Az éves nagygyűléseinket 250-300 résztvevővel átlagosan 150 elfogadott absztrakttal, kiváló 
színvonalú tudományos előadásokkal megszerveztük, Szegeden, Egerben, Esztergomban, és Pécsett. 
A Fiatal Gyermekorvosok Kongresszusa is minden évben megrendezésre került. 2011-ben már a X. 
volt Győrben. Fiataljaink előadásai a nagygyűléseinken is kiválóan megállták a helyüket. Büszkék 
vagyunk az utánpótlás tudományos aktivitására. 

A Területi Szervezeteink, a gyermekgyógyászati specialitások szekciói vagy társaságai, a Házi 
Gyermekorvosok Egyesülete minden évben megrendezték tudományos üléseiket. A Házi 
Gyermekorvosok Egyesülete szakmapolitikai rendezvényeit évente rendezte, amelyeken az elnök 
és/vagy a főtitkár vagy az elnökség egy tagja képviselte a társaságot. Érdekvédelmi Munkabizottság 
első szakmai rendezvényét 2008 májusában összehívtuk, Győrben. Meghívott előadóink neves 
külföldi és hazai szakemerek voltak, de a munkabizottság további aktivitást illetve a tagjaink ilyen 
irányú aktivitást nem fejtettek ki. 

Tudományos folyóiratunk, a Gyermekgyógyászat. Gyermekgyógyászaink kéziratai Gyurkovits Kálmán 
főszerkesztő és a Promenade Kiadó munkájának köszönhetően szép kivitelben jelentek meg évente 6 
alkalommal. Továbbképző folyóiratunk a Gyermekorvos Továbbképzés szintén nagyon jól 
hasznosítható kiváló minőségű, szintén évi 6 számmal jelent meg. A honlapunk működtetését 



(www.gyermekorvostarsasag.hu) a Promenade Kiadó vette át. A kezdeti nehézségek után jelenleg jó 
minőségben, videofelvételekkel, és teljesújság cikkekkel áll tagjaink rendelkezésére. Elektronikus 
Hírleveleink friss, fontos üzenetekkel rendszeresen jutnak el tagjainkhoz. A MOTESZ tagjaként, a 
rendezvényeiken rendszeresen képviseltük a gyermekgyógyászatot, a gyermekgyógyászokat. 

Az elnökségi üléseket a módosított alapszabálynak megfelelően elektronikusan tartottuk, illetve 
elektronikusan szavaztunk. Az elnökség tagjai: Szabó László, Velkey György, Mészner Zsófia, Katona 
Márta, Kálmán Mihály, Reusz György, Balla György, Fekete György, Tulassay Tivadar, Túri Sándor. Az 
elnökségi határozatoknak megfelelően az elmúlt 4 évben 33 kollégát, klinikát, társaságot tüntettünk 
ki (1. táblázat) emléklappal, és a Scoepf Merei Ágost Gyermekgyógyászat reprint kiadásával vagy a 
Múlt öröksége könyvekkel. 

 

 

 

 


