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       A 2020-as év mindannyiunk számára rendhagyó, hiszen a COVID-19 pandémia miatt elmaradt és 
várhatóan 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 
Gyermekbőrgyógyászat c. könyvre, melynek kézbe vétele, lapozgatása, tanulmányozása nemcsak 
hiányérzetünket csökkenti, de kifejezett örömmel is eltölthet bennünket, és kárpótolhat sok 
elmaradt szakmai élményért. 

       A Szalai Zsuzsanna által szerkesztett Gyermekbőrgyógyászat c. könyvről van szó, mely 584 oldal 
terjedelemben, 34 fejezetben 57 társszerző segítségével tekinti át a legfontosabb 
gyermekbőrgyógyászati ismereteket, gyakorlati megközelítésből, több száz színes ábrával és könnyen 
áttekinthető táblázattal illusztrálva, a legújabb ismereteket, vezérfonalakat számba véve. Minden 
fejezethez bőséges irodalomjegyzék csatlakozik, ami felöleli és részletezi 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 gyermekbőrgyógyászok, 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 választ 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 orvostudományban 
is az összegző kézikönyvek ... szemléletet adnak, irányt mutatnak, eligazítanak.” Az új 
gyermekbőrgyógyászati könyv „…olvasmányos, szakmailag helytálló összefoglalókat találunk az 
újszülöttkori bőrbetegségektől kezdődően a genodermatozisokról, az ekcémás, a daganatos vagy 
éppen a fertőzéses eredetű kórképekről, hangsúlyozva ezen kórképek gyermekkori és 
gyermekgyógyászati 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 
diagnosztikus és terápiás lehetőségek bemutatása során, az ilyen munkákban oly gyakori 
stíluskeveredést sikerült elkerülni. Ahogy az utóbbi évtizedekben a gyermekbőrgyógyász 
kongresszusokon már megszokhattuk, ez a könyv is számos bőrbetegség hagyományos taglalásán túl 
bemutatja az adott kórkép molekuláris biológiai és molekuláris genetikai alapjait, és felhívja a 
figyelmet az új terápiás lehetőségekre, valamint az egyre inkább előtérbe kerülő megelőzés 
jelentőségére.  

      Biztosak vagyunk abban, hogy a Gyermekbőrgyógyászat c. könyv jelentős segítséget fog nyújtani a 
szubspecialitás iránt érdeklődő gyermekgyógyász és bőrgyógyász szakorvosoknak, de számíthat az 
orvostanhallgatók, rezidensek és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek érdeklődésére is.  
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