The First Southeast
2018.06.21-23.
Belgrád

European

Congress

of

Emergency

and

Disaster

Medicine

Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság és a Szerb Sürgősségi Orvostani Társaság védjegye alatt
elsőként megrendezett konferencia helyszíne Belgrád volt. A város jó választásnak tűnik, hiszen a
meghívott országok majdnem mindegyike szomszédos Szerbiával, viszonylag könnyen megközelíthető
helyen került megrendezésre az esemény.
Bár a konferencia hivatalos nyelve az angol volt, ennek ellenére a precongress napon általunk
meglátogatott gyermeksürgősségi kurzus szerb nyelven zajlott. A szervezőknél rákérdezve a többi
tanfolyamra, azt az információt kaptuk, hogy mindegyik szerb nyelven zajlik. Sajnos a konferencia ideje
alatt többször előfordult - akár egy szekción belül is -, hogy a szerb és az angol nyelvű előadások
egymást váltogatták, ez némiképp számunkra nehezen értelmezhetővé tett egy-egy előadást.
A szakmai program az első napon az általunk választott szekcióban az egyes országok sürgősségi
osztályainak szervezéséről szólt, meghívott török, görög, szerb és szlovén előadókkal. Képet
kaphattunk arról is, hogy Szlovéniában milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy átlagos sürgősségi
orvostan rezidensnek, illetve hogyan küzdhetünk a roppant túlterhelés miatt fellépő kiégés ellen.
További szekciók szóltak a helyszíni képalkotó vizsgálatok (legfőképpen az ultrahang) szerepéről az
egyes országok sürgősségi osztályain. Az első nap talán legérdekesebb szekciója („Trauma is not
drama”) sajnos szinte teljesen szerbül zajlott.
Második nap Magyarország képviseletében Dr. Vámos Zoltán erős szakmai alapokra helyezett előadása
talán az egész konferencia egyik legmeghatározóbb élményét nyújtotta. Sajnos az Ő szekciójával
párhuzamosan zajlott a „Master of Disaster” szekció is, amelyben nemzetközi, - jellemzően
terrortámadásokban valamely módon érintett - előadók ismertették e téren szerzett tapasztalataikat
(a leghitelesebb talán Dr. Robert Leach volt, aki a 2016-os brüsszeli terrortámadás ideje alatt az egyik
helyi kórház SBO-ján műszakvezetőként dolgozott), így a két érdekes szekció megosztotta a
közönséget. Talán szerencsésebb lett volna a „Challenges of pre-hospital emergency medicine”
szekciót nem ebben az időpontban tartani. Késő délután került sor az én szekciómra („Encountering
various emergencies”), melyben érdekes képet nyújtottak random módon összeválogatott a témák.
Összeségében elmondható, hogy egy jó hangulatú, különleges, nemzetközi előadókkal lebonyolított
konferencián vettünk részt, ahol azon kívül, hogy szakmailag érdekes és megszívlelendő
információkhoz jutottunk, bepillanthattunk kicsit a környező országok sürgősségi ellátórendszerébe is.
Köszönöm, hogy részt vehettem rajta!
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