
Beszámoló a II. MATHINÉ-ról (Magyar Tudós Ifjú Hypertonológusok és Nephrológusok 

Értekezlete) 

 

2014. március 14-én a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának Simonyi 

tanterme adott helyet a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Hypertonia Társaság 

Ifjúsági Bizottságainak szervezésében második alkalommal megrendezésre kerülő 

MATHINÉ-nak.  

A rendezvény alapvető céljai között szerepelt, hogy lehetőséget teremtsen e tudományágak 

iránt érdeklődő fiatalok számára klinikai és tudományos tapasztalat- és eszmecserére és 

magyarországi egyetemi műhelyek kutatási eredményeinek ismertetésére.  

A tudományos társaságok jóvoltából az értekezlet közel 70 regisztrált részvevője fesztelen 

környezetben fejleszthette vitakészségét. Hypertonia és veseelégtelenség, diabeteses 

nefropátia, és glomeruláris betegségek témában meghirdetett szekciókban, sorrendben Dr. 

Csiky Botond és Dr. Légrády Péter, majd Dr. Wágner László, és utóbb Dr. Tislér András 

referátumai adtak keretet a fiatalok saját munkáit vagy klinikai tapasztalatait tartalmazó 

előadásoknak. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I. Sz. 

Belgyógyászati Klinika, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, a II. Sz. Nőgyógyászati 

Klinika, és a Családorvosi Tanszék képviseletében hallhattunk szabad előadásokat. 

Experimentális kutatómunka terén a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika 

MTA Kutató Laboratóriuma és a PTE-KK II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai 

Centrum mutatta be munkáit. A Pécsi Tudományegyetem, valamint a Szegedi 

Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának vizsgálati eredményeit ismerhettük meg a 

Debreceni Nephrológia Tanszék előadása mellett. Összesen 16 szabad előadás hangzott el.   

A tudományos munka mellett eredményesen zárult a Prof. Dr. Kiss István és Prof. Dr. Reusz 

György által vezetett, hagyományteremtő céllal szervezett kerekasztal beszélgetés. Az 

interaktív részvételnek köszönhetően kaphattak képet tanáraink a diákokat, 

szakorvosjelölteket érintő nehézségekről, a felmerülő kérdésekről. Ugyanakkor a fiatalok 

tájékozódhattak a szakképzéssel kapcsolatban felmerült kérdéseikre adható válaszokkal.  

A nefrológia, hypertonia és geriáter szakorvosok számának növelését célzó intézkedések 

jövőbeni kiemelt támogatása, esetleges dializáló orvos minősítés megszerzésének távlati 

lehetősége, a nefrológia szakképzési elemek és a másodikként megszerezhető alap 

szakképesítés rendje került górcső alá. Jövőbeni fő célként a fiatalok törekvéseinek 

támogatása, a hazai kiemelt színvonalú nefrológia és hypertonia életpálya-modelljük részévé 



válása fogalmazódott meg. Köszönjük a fiatalok MATHINÉ-jának támogatását, létrejöttének 

biztosítását.  
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