
Székelyudvarhelyen sikerrel zárult a XX. „Családorvosi továbbképző konferencia „  
 
2013.március 22-23-án a XX. Családorvosi továbbképző konferenciát az Erdélyi Múzeum 
Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügyi Társaság, 
Hargita Megye Orvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közösen szervezte meg. 
Dr. Balla Árpád a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket jelezvén , hogy kettős 
jubileumi rendezvényről van szó, mivel 1994-ben a MET első tudományos ülése is 
Székelyudvarhelyen volt .Röviden  ismertette a MET Erdély-i  részlegének 20. éves tevékenységét, 
valamint a  20.éves családorvosi továbbképzők számbeli eredményeit. Ezt követően Bunta Levente 
polgármester, majd Prof. Dr. Egyed Zsigmond Imre az EME Orvos-és Gyógyszertudományi 
Szakosztály  és a jelenlegi konferencia elnöke üdvözölte a megjelenteket. Továbbá méltatta a 20. 
éves tevékenységet és Dr. Balla Árpádnak az EME OGY Szakosztályának „Díszoklevelét” adta át 
az 55. éves emberséges  munkásságáért, a 20. Családorvosi  Konferencia, valamint 81 éves 
születésnapja alkalmából. A Konferencia résztvevőit Dr. Pázmán Emőke a Hargita Megye Orvos 
Kollégium elnöke is üdvözölte. A konferenciát Prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke nyitotta 
meg.                                                                                                                                                              
A jelen konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy, Szatmárnémrti 
megyékből tevődött össze, hanem voltak magyarországi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai 
résztvevők is. A konferencián 323 orvos és 74 szakdolgozó regisztrált, a résztvevők 12 kreditpontot   
kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, 
budapesti, szegedi, pécsi, valamint marosvásárhelyi professzorok részéről. Az előadások színvonala 
nagyon jó volt sok új ismeretet sajátíthattak el úgy a családorvosok, mint a szakorvosok is. Három 
gyógyszer  és két informatikai bemutató is elhangzott. 8 gyógyszercég  kiállítással is szerepelt, 
gyarapítva a gyakorlati ismereteket.  
A titkárságon lehetőség volt megrendelni Dr. Bauer Béla Ph.D. gyermekgyógyász főorvos szakmai 
továbbképző jellegű CD írásait.  
A szakmai rész zárszavát prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke tartotta meg minősítve a 
rendezvény sikerét, és átadta Dr. Balla Árpád részére a MET  „Emléklapját” melyben a Társaság 
köszönetét fejezte ki a húsz éves szervezői, tudományos és szakmai tevékenységéért. 
Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada a 
székelyudvarhelyi Kiss Szent Teréz Plébánia templomban egy sikeres orgona koncerten vett részt, 
előadók voltak : F. Chripó Krisztina szoprán és Lászlóffy Árpád Ádám orgona művész. Ezt 
követően Bőgőz községben a református templom Árpádkori felújított freskóit tekintették meg Biró 
Endre lelkész úr vezetésével. A bemutatás után Dr. Nagy Gizella  főorvos asszony a bőgőzi 
családorvos a társaságot  megvendégelte, ez úton is köszönetünket fejezzük ki.  
A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú  közös vacsorával ért 
véget. 
Székelyudvarhely 2013. március 30.                                                          Dr. Balla Árpád 


