Beszámoló a XII. Európai Parazitológiai Multikollokvium (EMOP XII.), Turkuban, 2016.
július 20-24.-én, több száz résztvevővel megrendezett konferenciáról.

A konferencia helyszíne: University of Turku, Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto
A konferenciára a világ minden kontinenséről érkeztek résztvevők, különféle parazitológiai
témákkal foglalkozók. Értelemszerűen az Európából érkező résztvevők voltak többségben, de
voltak Japánból, Kínából, Indiából, Dél-Koreából, Thaiföldről, Iránból, Törökországból, Algériából,
Egyiptomból, Tunéziából, Izraelből, Dél-Afrikából, Kenyából, Nigériából, Zambiából,
Ausztráliából, Új-Zélandról, Brazíliából és az Egyesül Államokból is.

Az EMOP XII. résztvevői a zárónapon
Az előző, az EMOP XI Romániában, Cluj-Napoca-ban (Kolozsvár) volt megrendezve. Turkuban
alakult meg a Skandináv-Balti Parazitológiai Társaság 1966-ban.
Mint az előzőnek, ennek is összességében nagy sikere volt, több száz résztvevővel a világ minden
tájáról. Antti OKSANEN professzor, a Szervezőbizottság elnöke és a Finn Élelmiszer Biztonsági
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Hatóság Kutatási Egységének a vezetője irányításával működött lelkes szervezőgárda magas szinten
tett eleget vállalt feladatának.

Az EMOP XII. fő vezérvonalai:
A konferencia mottója “Parasites are Forever” volt, és ezt követve a parazitológia múltját és jövőjét
jelenítették meg az előadások/poszterek. Az állandó paraziták elleni küzdelmünk közepette
megállhatunk egy picit és elgondolkodhatunk azon, hogyan éli túl és hogyan gyarapszik az
„ellenfelünk”. A másik vezérvonal a „One Health” koncepciót követte természetesen parazitológiai
szempontból. További kiemelt témák voltak, az élelmiszerek, a víz közvetítette paraziták, a
paleoparazitológia, a földrajzi információs rendszer (GIS) alkalmazása és az egzotikus sarkvidéki
paraziták Az EMOP-ot tulajdonképpen egy, az összes parazitákkal kapcsolatos kollokviumnak
tartják.
A megjelent számos külföldi és sok finn kolléga gazdag tudományos programnak lehetett a
résztvevője. A siker még kiemelkedőbb is lehetett volna a meghívott előadók figyelmesebb
kiválasztása esetén. A szervezők nyilván a gazdaságosabb megoldásokat választották. Független
ettől több színvonalas plenáris előadás, valamint számos szóbeli prezentáció hangzott el. A Poszter
szekció is nagyszámú poszterrel prezentálta a parazitológia területén végzett, széles körű
tevékenységet. Humán parazitológia területéről viszonylag kevés prezentáció/poszter volt,
többnyire az állatokban élősködő parazitákkal kapcsolatosak domináltak. A konferencia részletes
programja a http://congress.utu.fi/emop2016/ honlapon érhető el.
A poszter szekciókban magyarországi parazitológusok is szerepeltek:
1.LABORATORY DIAGNOSIS OF ACANTHAMOEBA KERATITIS IN HUNGARY
Erika Orosz1, Ágnes Farkas2, István Kucsera1
1
Department of Parasitology, National Center for Epidemiology, Albert Flórián út 2-6., H-1097
Budapest, Hungary; 2Division of Virology, National Center for Epidemiology, Albert Flórián út 26., H-1097 Budapest, Hungary
2. THELAZIA CALLIPAEDA INFECTION IN A DOG IN HUNGARY
Éva Fok1, Éva Horváth2, Ágnes Molnár3, Domenico Otranto 4
1
Department of Parasitology and Zoology, Faculty of Veterinary Science, Szent István University,
H-1400 Budapest, P.O. Box 2, Budapest, Hungary,
2
Kuckó Állategészségügyi Központ, H-7633 Pécs, Endresz Gy.u.19.,Pécs, Hungary,
3
Kék Kereszt Állatorvosi Rendelo, H-7623 Pécs, Megyeri út 27, Pécs, Hungary,
4
Department of Animal Health and Welfare, Faculty of Veterinary Medicine, University of Bari,
Valenzano, 70010, Bari, Italy
3. Ezen kívül volt még egy magyar érdekeltségű poszter Zöldi Viktor kollégánk (aki jelenleg
Helsinkiben folytat kutató munkát egy ösztöndíj keretében) részéről:
SURVEILLANCE OF CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA INFECTION IN FINLAND, 20062015
Viktor Zöldi1,2, Francesca Latronico 1,3, Ruska Rimhanen-Finne1
1
Department of Infectious Diseases, National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki,
Finland,
2
European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, Sweden,
2
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European Programme for Public Health Microbiology Training (EUPHEM), European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, Sweden

Zöldi Viktor és Kucsera István az előadások szünetében

A konferencia különféle szekcióit látogatva érdekes témákkal ismerkedhettünk meg, valamint
izgalmas vitákban is részt vehettünk. A bemutatott posztereink iránt érdeklődőkkel hasznos
eszmecserét folytathattunk.
A konferencia alatt, július 22-én volt az EUROPEAN FEDERATION OF PARASITOLOGISTS
(EFP) közgyűlése is, amelyen meghallgatták az eltelt 2012-16-os időszakról az elnök, majd a
pénzügyekért felelős beszámolóját, tárgyaltak az alapszabály átalakításáról, majd a bizottságok
ismertették az addigi tevékenységüket. Továbbá megválasztották az új vezetőséget, azaz:
Elnök: Thomas Romig (Németország); Első elnökhelyettes:Vasile Cozma (Románia);
Második elnökhelyettes: Antti Oksanen (Finnország); Laura Rinaldi (Olaszország)
Általános titkár: Olgica Djurkovic-Djakovic (Szerbia)
Továbbiak a honlapon olvashatók: http://www.eurofedpar.eu
A konferencia helyszínéről röviden
Turku-ban sétálva feltűnő volt, hogy a legtöbb helyen az utcák, intézmények nevét két nyelven,
finnül és svédül is feltüntették, ugyanis ebben a városban a legmagasabb a svéd lakosok száma. A
város az Aura folyó mentén fekszik, a 13. században alapították, így Finnország legrégibb
városaként tartják számon. Továbbá fontos kereskedelmi központ, egy nagy forgalmú tengeri
kikötővel.
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A konferencia ideje alatt a folyó mindkét partján nemzetközi rendezvény volt, és a kirakodó sátrak
között örömmel láttunk kettőt, amelyben magyar fiatalok, a helyszínen kürtös kalácsot és lángost
készítettek és kínáltak az ott sétáló nagyszámú érdeklődőnek.

A szerb és magyar résztvevők vidám társalgása az EMOP XII. előadások közötti ebédszünetében
A következő európai multikollokvium (EMOP XIII.) dátuma, helye: 2020. augusztus 25-29.
Belgrád, Szerbia. http://www.parazit.org.rs/en/ssp-to-host-emop13-in-belgrade/
Fok Éva és Kucsera István
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