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Beszámoló az első Pekingi Diabetes Világkongresszusról
(BIT’s 1st Annual Word Congress of Diabetes-2012)

Ez év június 15–17-ig Diabetes Világkongresszus került
megrendezésre Pekingben.
A rendezvényt a Beijing Institute Technologie (BIT)
szervezte az Olimpiai Központ közelében levő Nemzetközi Kongresszusi Központban.
A BIT 1940-ben külföldre emigrált kínai tudósok által

alapított kutatás-oktatás orientált nemzetközi egyetem,
mely rendszeresen, évente rendez sikeres nemzetközi
konferenciákat.
Az orvostudomány területén számos világkongres�szusuk több éves-évtizedes múltra tekint vissza pl: Rákkutatás, Regeneratív és Őssejtkutatás, Nanomedicina.

A kongresszus színhelye

Recenzens az előadását tartja

Az Olimpiai Stadion látképe a Kongresszusi Központból
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A világ legnagyobb tere, a Tiananmen tér

A Diabetes Világkongresszus folyó évben került először megrendezésre, melyre 27 országból 75 előadót
kértek fel a diabetes kutatás különböző szakterületei
ről előadástartásra. Ezen beszámoló íróját az amerikai
Journal of Oral and Maxilofacial Surgery-ben publikált
cikke alapján hívták meg. A kongresszusnak más magyar résztvevője nem volt.
A nagy alapossággal előkészített és szervezett konferencia 6 szekcióban zajlott:
1. Epidemiológia, Prevenció és népegészségügy
2. A diabetes szövődményei és kezelésük
3. Molekuláris diabetológia és klinikai alkalmazás
4. A diabetes gyógyszeres kezelése
5. Diagnosztika és klinikai gyakorlat
6. Egészséges táplálkozás,
kínai hagyományos gyógyászat.
A szerző a 2. szekció 4. csoportjában az „Egyéb diabe
teses komplikációk” témakörben a „ A 2. típusú diabetes
prognosztikai jelentősége gingiva carcinomás betegeknél” címmel tartott előadást. Ebben az alszekcióban ér-

dekes beszámolót hallottunk Saad endokrinológus professzortól Berlinből a csökkent testosteron szint által
provokált metabolikus szindrómáról valamint Ferrazzi
milánói szülész-nőgyógyász professzortól az anyai glukóz metabolizmus és a magzati súly közötti összefüggésről.
Az előadásokat nagy érdeklődés kísérte, élénk dis
cussiók alakultak ki.
Szerző a jövő évi kongresszusukra meghívást és szekció elnöki felkérést kapott.
A tudományos programokon kívül lehetőség adódott
a bámulatos tempóban és méretekben fejlődő, 14 millió
lakosú főváros megtekintésére is.
A több ezer éves múlt, történelem és annak az utóbbi
évtizedekben intenzíven ápolt hagyományai, emlékei,
a kínai emberek jókedvű, közvetlen stílusa, optimizmusa és törekvő szorgalma lenyűgözik és elgondolkodtatják az európai látogatót.
Dr. Ujpál Márta

