
Beszámoló a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság 

Gyermekdiabetes Szekciójának XXXVII. kongresszusáról 

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes 

Szekciója XXXVII. kongresszusát 2022. október 6-8 között Hódmezővásárhelyen tartotta. A 

szokásosan nagy sikernek örvendő kongresszus megszervezése ebben az évben Hocsi Mária 

főorvosnő és Csapata munkáját dicséri, akik gördülékeny, színvonalas humorral átitatott 

szervezéssel biztosították számunkra az élményt. A kongresszusra több mint 200 résztvevő 

regisztrált, akik a kint tomboló indián nyár ellenére végig ülték az előadásokat. Az ünnepélyes 

megnyitón Prof. Dr. Wittmann István tanszékvezető egyetemi tanár, klinikaigazgató, a PTE 

ÁOK Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum 

vezetője, az MDT elnöke, Prof. Dr. Lengyel Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, Dr. Gárdos László főorvos, az MGyT elnöke,  

Dr. Kallai Árpád a CSCSMEK (Csongrád Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ) 

főigazgatója, Dr. Körner Anna, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes 

Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának elnöke, valamint a házigazda, Dr Hocsi Mária 

főorvosnő üdvözölte a résztvevőket.  

A szűk 3 napos rendezvényen 44, a gyermekdiabetes ellátás csaknem minden aspektusát 

(a gondozás kérdéseit, az akut és krónikus szövődményeket, a diabéteszes gyermekek átadását 

a gyermekgondozásból a felnőtt gondozásba, a genetikát, a pszichológiai vezetést, a dietétikát, 

a diabétesz és a szociális média kapcsolatát és nem utolsósorban a modern technológiát) érintő 

előadás hangzott el, többségüket élénk vita követte. Kiemelt témakörnek számított a cisztás 

fibrózishoz társuló diabétesz kérdése, amellyel egy referátum mellett 4 előadás is foglalkozott.  

A kongresszuson 3 cég rendezett szimpóziumot, amelyek témái szervesen kapcsolódtak a 

tudományos programhoz. Az első napra szerveztük a civil fórum előadásait. Nagy örömünkre 

a civilek tevékenysége továbbra is élénk, tevőlegesen vesznek részt a táboroztatásban és az 

edukációban, hathatósan segítve a szakemberek munkáját. 

Az ez évi meghívott előadó Prof. Dr. Lengyel Csaba, az MDT megválasztott jövendő 

elnöke volt, akinek „A testsúlycsökkentés holisztikus szemlélete” címmel tartott előadását 

élénk érdeklődés kísérte. A Barta Lajos díjat ebben az évben Karádi Zsuzsanna főorvosnő 

kapta, aki nagy sikerrel tartotta meg emlékelőadását.  A kongresszus meghatóan szomorú 

pillanatai voltak, amikor a közelmúltban elhunyt tagjainkról emlékeztünk meg. Dr. Szabó 

László főorvosról, aki a Gyermekdiabétesz Nap megálmodója és első megrendezője volt, Dr. 

Csákváry Violetta főorvosnő, Dr. Szűts Péter Tibor főorvosról Dr. Hocsi Mária főorvosnő 



tartott emlékelőadást. Utóbbi emlékére a család egy emléktáblát készíttetett, amelyre Szűts 

Péter arcképét testvére formázta meg.  

A szellemi manna mellett a szervezők gondoskodtak a kulináris örömökről és a 

szórakoztatásról is. Az első este furfangos játékok, a második este táncos-zenés bemutató előzte 

meg a finom vacsorát. Hamar megjött a résztvevők táncos kedve is, éjszakába nyúlóan tartott a 

vigasság… 

Körner Anna 

a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság 

Gyermekdiabetes Szekciójának elnöke 
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