BESZÁMOLÓ
Marseille: Európa és így a világ egyik legrégebben alapított városa
Sürgősségi orvostan: a világ egyik legújabb orvostudományi ága
2013. szeptember 7 és 11. között a régi és új találkozásának lehettünk szemtanúi a VII.
Mediterranean Emergency Medicine Congress alkalmából.
A konferenciára a világ minden szegletéből érkeztek a résztvevők, akiknek a száma az
1500 főt közelítette meg. Öröm volt látni a megnyitó ünnepségen, hogy a hatalmas
előadócsarnokot szinte teljesen megtöltötték ezen tudományterület legszámottevőbb alakjai,
akik közül a későbbiekben némelyeket személyesen, másokat csak a munkásságukon
keresztül közelebbről is megismerhettünk.
A kongresszusra a szervezőbizottság igen tartalmas programot állított össze, már maga
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meg.
Négy napon keresztül kilenc teremben zajlottak az előadások, szimulációs versenyek. Egyegy szekció között is több program közül válogathattunk: a szakmai kiállítók standjai között a
legfrissebb szakmai újításokat tekinthettük meg és próbálhattunk ki különböző eszközöket
illetve a 771 kiállított poszter szerzőinek tehettünk fel a kutatásukkal, megfigyelésükkel
kapcsolatosan kérdéseket. Az általunk bemutatott poszter közel 1000 fős betegcsoport adatait
felhasználva a gyermekkori traumák jellemzőinek és ezeknek a gyermekek pszichomotorikus
fejlődésével való összefüggését vizsgálta.
Lehetőségünk volt arra is, hogy a négy, egyenként másfél napos előkongresszus
egyikén, az Advanced Pediatric Emergency Care-n is részt vegyünk. Leginkább ez az
esemény volt az, ahol a kis hallgatói létszám miatt, az előadások igazán interaktív formában
zajlottak. Ennek a „brainstorming”-nak a tetőfoka volt, mikor az esetmegbeszélésekre és
szimulációs gyakorlatokra került sor. Ekkor volt lehetőségünk a korábban hallottakat a
gyakorlatban is kipróbálni, és reméljük hogy az ott megszerzett tudást, tapasztalatokat majd
itthon is maximálisan tudjuk kamatoztatni illetve azokat a kollégáknak is képesek leszünk
átadni.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az évente megrendezésre kerülő európai sürgősségi
kongresszus egy olyan esemény, ahol nem csak szakterületünket, a sürgősségi orvostant érintő
újdonságokkal ismerkedhetünk meg, de lehetőség van személyes kapcsolatok kialakítására is,
lehetővé téve ezzel újabb és újabb tapasztalatok és ismeretek megszerzését.
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