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Beszámoló a „DKOU 2014” – a Német Baleseti Sebész és a 
Német Ortopéd Társaság közös kongresszusáról 

(Berlin,	2014.	október	28–31.	Messe	Süd)

DR. RENNER ANTAL, DR. SZENTIRMAI ANNAMÁRIA

BESZÁMOLÓ

Mint a Német Baleseti Sebész Társaság tiszteletbeli tagja, a Kongresszus meghívott vendége-
ként, feleségemmel együtt részesei lehettünk annak az európai méretekben –nyugodtan kijelent-
hetem – legnagyobb Kongresszusnak, amelyet évente rendeznek Berlinben a két szakterület szá-
mára.

Baleseti sebészként és kézsebészként három évtizeden át aktív résztvevője voltam e tudomá-
nyos eseménynek, ahol jóleső érzéssel és nyugodt lelkiismerettel mutathattam be a fejlődő ma-
gyar traumatológiában elért eredményeinket, amelyek az önálló baleseti sebészet szervezési, ok-
tatási, tudományos és gyakorlati sikereit bizonyították és elismerést váltottak ki. Korábban előadó-
ként, üléselnökként, kerekasztal résztvevőjeként voltam jelen, most viszont meghívott vendégként 
nagy izgalommal vártam a tudományos eseményeket, a régi ismerősökkel, kollégákkal való talál-
kozást. Nos, ez utóbbi várakozásomban legnagyobb sajnálatomra csalódtam: elfelejtettem, hogy 
velem együtt mások felett is eljárt az idő, s nagy szomorúságomra alig találkozhattam a „régiek” 
közül valakivel! 

A Kongresszus hetében a világváros Berlin ünnepi előkészületeinek is részesei lehettünk: a 
város és egész Németország a kettészakított időszak megszűnésének, a FAL lebontásának 25. év-
fordulója alkalmából számtalan rendezvény lázában égett (1. ábra)! Elképesztő számú német és 
külföldi turista özönlött a városba, látogatták a FAL megőrzött rövid szakaszát, a korábbi átjárók 
emlékhelyeit, az egykori amerikai zóna határán amerikai katonai ruhába öltözött színészekkel 
fényképeztették magukat (2. ábra). 

A Kongresszus helyszíne –a korábbi évtizedekben megszokott átépítése miatt – a Messe Süd 
területe volt, melynek bejárása önmagában is kisebb kirándulással ért fel. A rendezvénynek 1409 
(!) regisztrált résztvevője volt, 225 kiállító cég mutatta be termékeit két hatalmas területen. Elké-
pesztő nagyszámú, 840 előadás hangzott el a 4 napon; 15 teremben, általában 3×90 perces ülés-
szakokon, 10+3 perces beosztásban. Ezen kívül gyakorlatok, tanfolyamok és céges bemutatók gaz-
dagították a programot. További 273 előadás ugyancsak 90 perces szekciókba osztva hangzott el 
délután 16.30–18.00 között. A résztvevők 242 posztert mutattak be.

A megnyitó ünnepség rendkívül impresszionáló volt. A két Társaság elnöke Prof. Dr. Bertil 
Bouillon (DGU) és Prof. Dr. Henning Windhagen (DGOOC), valamint a Kongresszus Elnöke 
Dr. Johannes Flechtenmacher köszöntötték a megjelenteket. Mindhármuk tömör, lényegre törő 
előadásának központi gondolata a Kongresszus mottója volt: „Wissen schaft Vertrauen”, szabad 
fordításban „A tudás ébreszt bizalmat” (3. ábra). Mondandójuk lényege igen fontos, és időszerű, 
mi is elgondolkodhatunk felette:

„Nekünk, orvosoknak az a feladatunk, hogy tudásunk folyamatos fejlesztésével, minőségi be-
tegellátást nyújtsunk. A magas szintű, széleskörű tudásunk révén tudjuk elnyerni a betegek bi-
zalmát. Nem fogadható el, hogy Németországban a társadalom és a gazdaság financiális gond-
jait az állam áttegye az orvosok vállára, és az egészségügyben bevezetett megszorításokkal oldják 
meg mindazt, amit a politikusoknak társadalmi szinten kellene megoldaniuk. Ez ellen minden fó-
rumon küzdeniük kell!”

A megnyitó keretén belül emlékeztek meg az előző kongresszus óta eltelt egy évben elhunyt 
53 (!) kollégáról.
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Nagy szomorúsággal tapasztaltam, hogy a két-három évtizeddel ezelőtt még aktív, több elő-
adással szereplő magyar traumatológusok teljesen hiányoztak erről a rangos rendezvényről, Eu-
rópa legkitűnőbb, legnagyobb szakmai porondjáról! Félek, hogy ez is a magyar baleseti sebészet 
visszafelé menetelését jelenti.

Örömmel tapasztaltuk viszont, hogy a kitűnő traumatológus, Dr. Szita János tanár úr, vizsgáz-
tató tagja az Európai Szakvizsga Bizottságnak, s ez évben a Baleseti Központ egyik fiatal, nagyon 
tehetséges tagja, Dr. Kocsis András kolléga sikeres Európa Szakvizsgát tett! Ezúton is gratulálunk 
neki! 

Szívből kívánjuk, hogy minden magyar vezető baleseti sebész érezze feladatának az ilyen és 
ehhez hasonló nemzetközi szakmai eseményekre eljuttatni – lehetőleg aktív szereplőként – a fi-
atal baleseti sebészeket, természetesen önmaguk példamutatásával! Erre kitűnő lehetőséget 
nyújt a 2015-ös Kongresszus, melyre még időben fel lehet készülni (4. ábra).

1.	ábra   Siegfried Rischar: Überwindung der Mauer durch Bemahlung der Mauer („Ház a Checkpoint 
Charlin” pályázat 3. díját elnyert festménye)

2.	ábra   Amerikai katonaruhába öltözött színészekkel fényképezkedő gyerekek
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3.	ábra   A kongresszusi program koncepciója
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4.	ábra   A 2015. évi Kongresszus előzetes információi


