Sikerrel zárult Székelyudvarhelyen a XXI. „Családorvosi továbbképző konferencia „
2014.március 21-22-én a XXI. 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 meghívót professzorokat, a vendégeket,
az anyaországi, a Kárpát-medencei, valamint az erdélyi résztvevőket, jelezvén, hogy a
konferenciának kettős a célkitűzése egyrészt a szakmai ismeretek bővítése, másrészt a barátság és
az egybetartozás tudatának az elmélyítése. Ezt követően Bunta Levente polgármester által küldött
üdvözlő beszédét olvasta fel. A továbbiakban Dr. Andrásofszky Barna főorvos a MET örökös
tiszteleti elnöke, Prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke és Dr. Pázmán Enikő főorvos a
Hargita megye Orvos Kollégium elnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit. Majd Prof. Dr. Egyed
Zsigmond Imre mint az EME Orvos-és Gyógyszertudományi Szakosztály elnöke, ugyanakkor a
jelenlegi konferencia elnöke üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. Végezetül
Dr. Sc. Balla Árpád a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány elnöke üdvözölte és köszönetét fejezte ki Prof.
Dr. Süveges Ildikó asszonynak az alapítvány erkölcsi és többszörös anyagi támogatásáért, ennek
méltatásaként átadta a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriumának Emléklapját.
A jelen konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Szatmárnémrti megyékből
tevődött össze, hanem mint egy 70-en voltak magyarországi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai
résztvevők is. A konferencián 376 orvos és 145 szakdolgozó regisztrált, a résztvevők 9 kreditpontot
kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről,
budapesti, pécsi, debreceni valamint marosvásárhelyi professzorok részéről. Az előadások témái
változatosak voltak, egyebek közt részletes előadás hangzott el magáról a gyógyításról, az
antibiotikum kezeléshez társult hasmenésekről, a haematológiai betegségek tünettanáról, az
orvostanhallgatók és orvosok dohányzási szokásairól, az agyérbetegségek megelőzéséről és
kezeléséről, valamint az elhízás következményeiről gyermek- és serdülőkorban, de előadás hangzott
el a veleszületett csípőficamról, a D-vitaminról, a nukleáris medicináról, de kardiológiai,
szemészeti, bőrgyógyászati, gyermekkori pulmonológiai rehabilitációs előadás is szerepelt. Ezek
mellett a gasztroenterológia újdonságait, valamint a gyógyszerterápia új kihívásait is ismertették.
Az előadások színvonala „napra kész” nagyon jó volt sok új ismeretet sajátíthattak el úgy a
családorvosok, mint a szakorvosok is. Három gyógyszer bemutató is elhangzott. 8 gyógyszercég
kiállítással szerepelt, gyarapítva a gyakorlati ismereteket.
A szakmai rész zárszavát prof. Dr. Kellermayer Miklós a MET elnöke tartotta meg jónak minősítve
a rendezvényt.
Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada, mint
egy százan a parajdi Sóbánya Borgalériájában borkóstolón vett részt, néhányan a kezelési bázist is
meglátogatták.. A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú
közös vacsorával ért véget.
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