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2009. november 12. és 14. között zajlott Csíkszeredán a Jakab 
Antal Tanulmányi Házban az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának őszi 
állandó orvostovábbképző konferenciája.

A rendezvény főszervezője, az EME mellett társszerve-
zőként közreműködött a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, 
a Hargitai Megye Orvosi Kollégiuma és a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház.

A konferencia védnökei Strujan Constantin, Hargita 
megye prefektusa, Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának 
elnöke és Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármes-
tere voltak.

A szervező bizottság elnöke prof. dr. Kovács 
Dezső, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos - és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke, alelnö-
kök prof. dr. Egyed Imre a KAB élettudományokért felelős 
alelnöke, dr. Borsa István az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 
alelnöke, dr Jeszenszky Ferenc, Hargita Megye Orvosi 
Kollégiumának elnöke, dr. Demeter Ferenc, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház managere, titkárok dr. 
Sipos Emese, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának titkára, dr. Csíki 
Csongor, Hargita Megye Orvosi Kollégiumának alelnöke 
és dr. Kraft Zsolt, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
Ortopédia-traumatológia Osztályának vezető főorvosa, 
valamint Vitályos Zita, az EME szakosztályának titkárnője, 
a rendezvény titkárságának vezetője.

A megnyitón beszédet mondott és méltatta az immár 
XIII. alkalommal megszervezett orvosi rendezvényt a szer-
vezőkön és társszervezőkön kívül Ladányi László Zsolt úr, 
Hargita megye prefektusa, Borboly Csaba úr, Hargita megye 
tanácsának elnöke és Ráduly Róbert Kálmán úr, Csíkszereda 
polgármestere. 

A konferencia nagy érdeklődésnek örvendett a Hargita 
megyei és a környező megyék orvosai körében, 210 bejegy-
zett résztvevő hallgatta végig a 19 nagyon magas szakmai 
színvonalú, általános érdeklődésnek örvendő előadást neves 
külföldi és belföldi előadóktól. A rendezvényen 22 előadó 
tartott előadást, 5 külföldi és 17 belföldi.

A rendezvény továbbképző jellegű volt. 
A programban szereplő témakörök kardiovaszkuláris, 

sebészeti, gyermekgyógyászati, onkológiai, bőrgyógyászati, 
allergológiai és reumatológiai, valamint általános érdek-
lődésnek is örvendő problémákat érintettek. A választott 
témákat a szerzők kimerítően, a jelenlegi ismeretek szintjén, 
ugyanakkor közérthetően mutatták be.

Mint minden alkalommal, ebben az évben is, a legna-
gyobb érdeklődést a Zámolyi Károly kardiológus profesz-
szor úr és munkatársai által tartott, egész szombat délelőttöt 
kitöltő előadássorozata alatt tapasztaltuk.

Örvendetes viszont, hogy a hallgatók minden előadás 
után számos kérdéssel kapcsolódtak be a témakörökbe, 
különösen gyakorlati jellegű hozzászólásokkal egészítve ki 
azokat.

A Konferenciát 13 kreditponttal értékelte az Országos 
Orvosi Kollégium.

Az előadások anyagát elektronikusan rögzítettük és bele-
egyezést kértünk a szerzőktől azok közlésére.

Az előadók és a résztvevők elszállásolása és étkeztetése 
zökkenőmentesen zajlott, a titkárság rutinosan végezte fel-
adatát. A technikai felszerelés hiba nélkül működött.

A rendezvény ideje alatt az Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztály új tagokkal bővült, 
sokan rendezték tagsági kötelezettségeiket, szakkönyveket 
vásároltak a titkárság standjáról.

Az Erdélyi Orvosnapok anyagi hátterét a részvételi 
díjak mellett célpályázat, valamint a marosvásárhelyi Vim 
Spectrum gyógyszertár és a csíkszeredai Medexpert biz-
tosította. A meghívók, kitűzők, plakátok kinyomtatását dr. 
Jeszenszky Ferenc, Hargita Megye Orvosi Kollégiumának 
elnöke vállalta és részt vett a rendezvény népszerűsítésében, 
illetve a kulturális program szervezésében is.

A szervezők javaslata szerint a XIV. Erdélyi Orvosnapokat 
ugyanazon a helyszínen, ugyanazok a szervezők és társszer-
vezők 2010 november 11 és 13 között fogják megszervezni.

Csíkszereda, 2009. november 14.
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