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 A 2020-as év mindannyiunk számára rendhagyó, hi-
szen a COVID-19 pandémia miatt elmaradt és várható-
an elmaradó kongresszusok, továbbképzések, személyes 
találkozások eddig számunkra ismeretlen hiányérzetet 
teremtettek. Ebben a szorongásos és bizonytalan időben 
szeretnénk felhívni gyermekgyógyász és bőrgyógyász 
kollégáink figyelmét az idei évben megjelent Gyermek-
bőrgyógyászat c. könyvre, melynek kézbe vétele, lapozga-
tása, tanulmányozása nemcsak hiányérzetünket csökkenti, 
de kifejezett örömmel is eltölthet bennünket, és kárpótol-
hat sok elmaradt szakmai élményért.

 A Szalai Zsuzsanna által szerkesztett Gyermekbőrgyó-
gyászat c. könyvről van szó, mely 584 oldal terjedelem-
ben, 34 fejezetben 57 társszerző segítségével tekinti át a 
legfontosabb gyermekbőrgyógyászati ismereteket, gya-
korlati megközelítésből, több száz színes ábrával és köny-
nyen áttekinthető táblázattal illusztrálva, a legújabb isme-
reteket, vezérfonalakat számba véve. Minden fejezethez 
bőséges irodalomjegyzék csatlakozik, ami felöleli és rész-
letezi a gyermekbőrgyógyászat összes fontos nemzetközi 
eredményét. Figyelemre méltó, hogy a legtöbb fejezetben 
a hazai kutatók és klinikusok által közölt eredményeket is 
olvashatjuk. A szerzők az ország legkülönbözőbb pontján 
dolgozó gyermekbőrgyógyászattal foglalkozó gyermek-
bőrgyógyászok, gyermekgyógyászok, bőrgyógyászok és 
társszakmák művelői. 

 Az első magyar nyelvű gyermekbőrgyógyászati könyv 
(Török Éva, 1987) utolsó kiadása óta több mint 20 év telt 
el, érthető, hogy évről évre nőtt a hiányérzetünk egy új 
gyermekbőrgyógyászattal foglalkozó könyv iránt. Hogy 
miért is van szükség a Wikipédia látszólag mindenre vá-
laszt adó világában ilyen könyvre? – erre frappáns válasz 
olvasható Tulassay Tivadar gyermekgyógyász professzor 
ajánlásában: „Az írott szó mögött, a könyvekben benne 
van a szerző gondolatisága, a világról vallott véleménye, 
értékítélete, benne van a személyisége … fontosak az or-
vostudományban is az összegző kézikönyvek ... szemléletet 
adnak, irányt mutatnak, eligazítanak.” Az új gyermekbőr-
gyógyászati könyv „…olvasmányos, szakmailag helytálló 
összefoglalókat találunk az újszülöttkori bőrbetegségektől 
kezdődően a genodermatozisokról, az ekcémás, a dagana-
tos vagy éppen a fertőzéses eredetű kórképekről, hangsú-
lyozva ezen kórképek gyermekkori és gyermekgyógyásza-
ti sajátosságait, különleges aspektusait.” – írja a könyv 

másik ajánlásában Kemény Lajos bőrgyógyász professzor. 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a sok szerző ellenére 
is egységes szemlélet tükröződik a kórképek jellemzése, 
a szimptómák, patomechanizmusok taglalása, a diagnosz-
tikus és terápiás lehetőségek bemutatása során, az ilyen 
munkákban oly gyakori stíluskeveredést sikerült elkerül-
ni. Ahogy az utóbbi évtizedekben a gyermekbőrgyógyász 
kongresszusokon már megszokhattuk, ez a könyv is szá-
mos bőrbetegség hagyományos taglalásán túl bemutatja az 
adott kórkép molekuláris biológiai és molekuláris geneti-
kai alapjait, és felhívja a figyelmet az új terápiás lehetősé-
gekre, valamint az egyre inkább előtérbe kerülő megelőzés 
jelentőségére. 

 Biztosak vagyunk abban, hogy a Gyermekbőrgyógyá-
szat c. könyv jelentős segítséget fog nyújtani a szubspe-
cialitás iránt érdeklődő gyermekgyógyász és bőrgyógyász 
szakorvosoknak, de számíthat az orvostanhallgatók, rezi-
densek és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek érdek-
lődésére is. 

Prof. Dr. Gyulai Rolland          Prof. Dr. Harangi Ferenc
        bőrgyógyász                              gyermekgyógyász,
                                                              bőrgyógyász
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 A Thieme Kiadó friss kiadványában a tőlük megszo-
kott magas színvonalon tárgyal 350 oldalon egy olyan 
témát, amit – a bevezetőben is említett módon – nem 
tanítanak sem leendő orvostanhallgatóknak, sem pedig 
szakorvos-jelölteknek, vagy szakorvosoknak, legyen az 
szakmailag bármennyire felkészült. Ez a bőrgyógyászat 
üzleti része, amely témának, valljuk be, igen nagy létjogo-
sultsága van, és amelyről jobbára csak kollégáktól hallunk 
fél füllel, vagy esetleg elleshető egy ilyen területen dolgo-
zótól, de feketén-fehéren leírva nem találkozunk vele.

 Habár a könyv jelentősen az USA-béli körülményekre 
épít, és így néhány része (pl. adózás, beavatkozások kódo-
lása) nem értelmezhető hazánkban, mégis, hasznos olvas-
mány a privát rendelés megszervezése iránt érdeklődők-
nek.

 Az első fejezetben a rendelés „fizikai” és tárgyi részé-
vel foglalkoznak: hol legyen és hogyan alakítsuk ki a ren-
delőt, hogyan javasolt szervezni a betegellátás folyamatát 
a rendelőn belül, vagy hogyan nézzen ki egy betegbarát 
váró.

 A második fejezet a magánrendelés „HR”-részét tár-
gyalja: hogyan társuljunk be egy már működő rendelőbe 
(és egyáltalán érdemes-e önálló rendelőt létrehoznunk), 
hogyan történjen a szakdolgozók (vagy partnerként a ma-
gunk) díjazása, milyen belső minőségirányítási elvek és 
gyakorlatok javasoltak a gördülékeny betegellátáshoz.

 A következő két részben, amely a könyv talán leg-
hasznosabb szakasza, a páciensekkel való kapcsolattartás, 
bánásmód, és ellátásuk módjának szervezése áll a kö-
zéppontban. Olvashatunk a különböző előjegyzési stra-
tégiákról, egy jól működő távkonzultációs szolgáltatás 
megszervezéséről, de arról is, hogyan árazzuk be szolgál-
tatásainkat, vagy hogy hogyan érdemes nagyobb költségű 
berendezéseket (pl. lézer) vásárolni és üzemeltetni.

 A könyv külön fejezetben foglalkozik a rendelő, illetve 
az orvos hírnevének felépítésével, a marketinggel, hogy 
hogyan érdemes jelen lenni a közösségi médiában, vagy 
hogy hogyan érdemes viszonyulni például televíziós meg-
keresésekhez.

 Minden fejezet logikusan tagolt, a fejezet elején rövid, 
pontokba szedett összefoglalóval az adott rész lényegi 
mondandójáról. Sok helyen ábrák (pl. egy rendelő javasolt 
alaprajza és elrendezése), illetve gyakorló bőrgyógyászok 
praktikus, mindennapi tanácsai színesítik ezt a kissé rend-
hagyó, a bőrgyógyászati klinikumot nem a betegség felől 
megközelítő hasznos kiadványt.

dr. Tamási Béla
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