
Társaságunk ez évi Nagygyûlését
Pécsett tartotta szeptember 6-8. kö-
zött. A korai idõpontot az indokolta,
hogy Pécsett nem készült el idõre a
kongresszusi és kulturális központ, így
Nagygyûlésünknek a Pécsi Egyetem
Orvoskarának Elméleti Tömbje adott
otthont. Az impozáns aula, a felújított
tantermek, a nagytanácsterem, melyek
falairól mindenütt a pécsi orvoskar hí-
res professzorai tekintettek le ránk ün-
nepi hangulatot kölcsönzött összejö-
vetelünknek. Pécs városa pedig a nyár-
õsz átmenetének lángoló és kissé meg-
fáradt színeinek keverékével fogadta
azt a 420 orvost és szakdolgozót, akik
jelenlétükkel megtisztelték a kong-
resszust. Mivel a kongresszusi köz-
ponthoz tervezett hotelek is egyelõre
csak papíron, impozáns tervek formá-
jában valósultak meg, a résztvevõk a
város különbözõ pontjain laktak és
egyesek akarva-akaratlanul naponta
városnézõ körúton vehettek részt,
amíg a kongresszus helyszínére értek.
A kényszerû és tervezett városnézõ tú-
rák alkalmával mindenki, barátaimat
kísérgetve magam is ismételten felfe-
dezhettem, milyen szép ez a mediter-
rán város ódon utcácskáival, múzeu-
maival, török-kori mûemlékeivel,
észak felõl védelmet biztosító hegyé-
vel, a Mecsekkel. Nem csak a résztve-
võk csodálták a várost, de a város is
tisztelgett a maga módján a Magyar
Nephrologus Társaság elõtt; szeptem-
ber 6-án este a Pécsi Nemzeti Színház
külön elõadást tartott a kongresszus
résztvevõinek, szervezõinek és szpon-
zorainak. A mûsorra tûzött zenés víg-
játékot, a „Hypolit, a lakáj”-t hálás kö-
zönségként tapsoltuk végig. A szüne-
tekben pedig a kulminális élvezetek-
nek hódolhattunk; a magyaros ven-

dégszeretettel traktált külföldi vendé-
gek a végére már szinte irgalomért kö-
nyörögtek, olyan folyamatos terülj, te-
rülj asztalkát varázsolt köréjük, szinte
folyamatosan, a lelkes szervezõ bizott-
ság.

Tudományos Bizottságunk ez évben
is nehéz helyzetben volt. Június végén
egy teljes napot arra szántunk, hogy
Pécsett összegyûlve összeállítsuk a tu-
dományos programot. Részben sze-
rettük volna, hogy mindenki szóhoz
jusson, aki nemcsak postert kért. Más-
részt egy fél napos oktatási programot
akartunk beilleszteni a tudományos
elõadások után, mely a nephrologiai
továbbképzést és a fiatal szakorvos je-
löltek nephrologiai szakvizsgára való
felkészítését szolgálja. Mindkét cél
megvalósult, így azután ez évben is si-
került egy olyan szoros menetrendet
létrehozni, mely, „haladó hagyomá-
nyainkhoz híven” egy-egy napszakban
tetemes csúszásokat eredményezett.
Aki azonban az elõadásokat végighall-
gatta meggyõzõdhetett arról, hogy
ezért csak részben tehetõk felelõssé
egyes, a hangjukba és mondanivaló-
jukba belefeledkezett elõadók. Számos
szekcióban a lelkes hallgatóság aktivi-
tása okozta a késéseket, melyet a bo-
csánatos bûnök közé sorolhatunk. Né-
hány elõadás és és az azt követõ rend-
kívül konstruktív vita bárhol megállta
volna a helyét a világban. Örömmel
láttuk, hogy egyre több tehetséges fia-
tal csatlakozik a nephrológusokhoz és
hozza el bemutatni érdekes új eredmé-
nyeit. Minden elismerés kevés annak
méltatására, hogy egyes mentorok mi-
lyen sikeresen foglalkoznak a felnövõ
fiatalokkal. Rám különösen mély be-
nyomást tett a Mucsi-Novák páros ál-
tal újonnan létrehozott, mult évben

már megismert nephrologiai iskola
magas színvonalú tevékenysége. Bizo-
nyára elismerõan mosolygott ránk a
hely szellemeként Hámori professzor
Úr látva, hogy annak ellenére, hogy
„ingoványos talajon nehéz balettozni”
(â la Hámori) ezen nehéz körülmé-
nyek között is él és virul a magyar
nephrologia.

Nagy élményt jelentett a tiszteletbeli
taggá avatott külföldi kollégák, John
Feehally és Fernando Carrera, vala-
mint a magyar Korányi díjasok, Kiss
István és Mátyus János elõadása.

Tanulságos volt Frans Claas beszá-
molója az Eurotransplant mûködésé-
rõl és Iain MacDougall a vesebetegek
anaemiájával kapcsolatos összefogla-
lója egyaránt.

Visszatérve a száraz tényekre a
kongresszus fõtémái a következõk vol-
tak:

1. Krónikus vesebetegséget okozó
kardiovaszkuláris rizikófaktorok
(hypertonia, cukoranyagcsere-za-
var, dyslipidaemia, hyperurikae-
mia, obesitas) és kezelésük króni-
kus vesebetegségben

2. Fokozott cardiovascularis rizikót
jelentõ anyagcserezavarok és egyéb
tényezõk (anaemia, kalcium és
csontanyagcsere-zavar, dohány-
zás) veseelégtelenségben

3. Vesepótló kezelések (hemodialízis,
peritoneális dialízis, vesetransz-
plantáció) aktuális kérdései.

4. Krónikus vesebetegek életminõsé-
ge.

5 Iatrogen vesekárosodások (kont-
rasztanyagok, NSAID, analgetiku-
mok stb.)

6. Ritka kórképek (Fabry-kór stb.)
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A szakdolgozói szekció (hála Zakar
Gábor kitûnõ szervezésének) szeren-
csésen ötvözte a tapasztalt
nephrológusok által tartott tovább-
képzõ elõadásokat, valamint szaknõ-
véreink, diétetikusaink és technikusa-
ink magas színvonalú beszámolóit,
hosszú évek tapasztalatait összegzõ
elõadásait. Az elõadások fõtémái a kö-
vetkezõk voltak:

1. A krónikus vesebetegek diétájának
újabb szempontjai.

2. Az életminõség javításának fontos-
sága a vesebetegek gondozása so-
rán.

3. Dialízis aktuális kérdései.

Az érdeklõdés és a visszajelzések
alapján sikeresnek mondhatóak a to-
vábbképzõ nap elõadásai és diszkusszi-
ói is. Ennek keretében tanulságos
klinikopatológiai megbeszélések után
Kalmár Nagy Károly angol, olasz és
francia kollégák bevonásával rendezett
egy kerekasztal konferenciát a panc-
reas-vese transzplantációról. Megbe-
széltük az iatrogen vesekárosodások,
majd a különbözõ kardiovaszkuláris
célszerv károsodások felismerési és
megelõzési lehetõségeit. Elhatároz-
tuk, hogy a társszakmák bevonásával
összeállítunk egy ajánlást is ezen utób-
bi témakörben.

Közgyûlésünk ez évben gyér érdek-
lõdés mellett a szokásos módon zaj-
lott. A részletes beszámoló a korábbi
számban már megjelent.

A rendezvénnyel kapcsolatos statiszti-
kai adatok:

Résztvevõk száma 420 fõ (229 or-
vos és 191 szakdolgozó), valamint
hozzávetõleg 60-70 orvostanhallgató.
Elõadások száma: 124, poszter elõ-
adások száma: 44, poszterek száma:8.
A bejelentett elõadások, poszterek szá-
ma 50%-kal nõtt az elõzõ évhez ké-
pest. Kiállítók, támogatók száma: 17.

Támogatóink segítsége nélkül, vala-
mint a kongresszus szervezésében köz-
remûködõ MOTESZ Kongresszusi és
Utazási Iroda RT. igazgatójának,
Szalma Mártának és kitûnõ munkatár-
sainak mindenre kiterjedõ figyelme és
a kötelezõt messze meghaladó segítõ-
készsége nélkül lehetetlen lett volna a

kongresszust ilyen színvonalon meg-
rendezni. Végül meg kell említeni,
hogy az elsõ napot záró banketten az
Abrakazabra zenekar olyan fergeteges
jókedvet varázsolt az aula legfeljebb
klasszikus zenéhez szokott falai közé,
hogy még egyik angol vendégünk,
Feehally professzor is táncolni vitte fe-
leségét. A Mendintel Kiadó munkáját
dícséri a kongresszus programját és
elõadásainak absztraktját tartalmazó
Hypertonia és Nephrologia külön-
szám gondos összeállítása. Végül kö-
szönet illeti Mánfai György fotómû-
vészt, aki több ezer képen örökítette
meg a kongresszus eseményeit. Az õ
munkáiból válogattuk a beszámolót
színesítõ képeket is.

A 2007-ES ÉV KITÜNTETETTJEI

„Magyar Nephrologiai Társaság
Tiszteletbeli Tagja” díjat a magyar
nephrologia támogatásában nemzet-
közi szinten kifejtett munkásságáért
Dr. John Feehally (az ISN fõtitkára,
Anglia) és Dr. Fernando Carrera (az
EDTA/ERA elõzõ fõtitkára, Portugá-
lia) kapta.

A Korányi Sándor-díjat a magyar
nephrologiai kutatás nemzetközi szin-
ten való mûveléséért, a nephrologia te-
rületén kifejtett fáradhatatlan szerve-
zõmunkáért, illetve a jövõ nephrolo-
gus generációk kineveléséért Dr. Kiss
István és Dr. Mátyus János kapta.

„Az Év Legkiemelkedõbb Közle-
ménye” kitüntetõ elismerést Dr. Bar-
na István Angiotenzin konvertáló en-
zim-gátlók a vesevédelemben. Orv Hetil.
2006; 147:1019-23 címû munkája kap-
ta

„Az Év Legkiemelkedõbb Neph-
rologiai Tudományos Közleménye”
díjat kapták:

Dr. Wagner Zoltán, Molnár Márta,
Molnár Gergõ Attila, Tamaskó Mónika,
Laczy Boglárka, Wagner László, Csiky
Botond, August Heidland, Nagy Judit,
Wittmann István. Serum carboxy-
methyllysine predicts mortality in hemo-
dialysis patients. Am J Kidney Dis. 2006;
47:294-300. IF: 4,412

valamint

Ujhelyi László, Balla György, Jeney
Viktória, Varga Zsuzsa, Nagy Emõke,
Gregory M. Vercellotti, Anupam
Agarwal, John W. Eaton, Balla József.
Hemodialysis reduces inhibitory effect of
plasma ultrafiltrate on LDL oxidation
and subsequent endothelial reactions.
Kidnex Int. 2006; 69:144-51. IF: 4,927

A Társaság Kutatásfejlesztési Pá-
lyázatán a következõk részesültek tá-
mogatásban:

Dr. Ambrus Csaba, Semmelweis Egye-
tem ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Pályázatának címe: Csontanyagcse-
re és kardiovaszkuláris rizikó hemo-
dializált betegek körében.

Elnyert támogatás: 450 000 Ft

Dr. Remport Ádám, Semmelweis
Egyetem Transzplantációs és Sebészeti
Klinika

Pályázatának címe: Vesetranszplan-
tált beteggek vérszegénységét megha-
tározó tényezõk; a malnutriciós és
inflammatiós szindróma és a vérsze-
génység kapcsolata.

Elnyert támogatás: 450 000 Ft

Dr. Varga Zsuzsa, Debreceni Egyetem
OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika
Nephrologiai Tanszék

Urémiás toxinok (urea, homocisz-
tein) hatása az endotélsejtek nitrogén-
monoxid (NO) és cGMP termelésére.

Elnyert támogatás: 450 000 Ft

Dr. Wagner Zoltán, Pécsi Tudomány-
egyetem ÁOK II. sz. Belgyógyászati Kli-
nika és Nephrologiai Centrum

Vizelet albumin vizsgálata és karak-
terizálása immunnephelometriás,
nagyteljesítményû folyadékkromatog-
ráfiás (HPLC) és matrix assisted laser
desoption and ionization time of
flight-time of flight (MALDI-TOF-
TOF) módszerekkel. Új microalbu-
minuria kritériumok vizsgálata.

Elnyert támogatás: 450 000 Ft

Dr. Rosivall László, Semmelweis Egye-
tem Kórélettani Intézet; Elméleti Orvos-
tudományok Doktori Iskola

Az endotheliális fenesztráció, illetve
a tubuláris EMT markereinek (PV-1
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ill. SMA) vizsgálata real-time PCR
módszerrel.

Elnyert támogatás: 400 000 Ft

Dr. Fekete Andrea, Semmelweis Egye-
tem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Az erythropoietin hatása és
patomechanizmusa renális
iszkémia/reperfúziós károsodásban: a
nemi különbségek szerepe.

Elnyert támogatás: 400 000 Ft

Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem
OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika

A centrális vérnyomás, az artériás
merevség és a pulzusszám terjedési se-
besség vizsgálata vesebetegeken, külö-
nös tekintettel a vesepótló kezelésben
részesülõ betegekre.

Elnyert támogatás: 400 000 Ft

A 2007. évi XII. Debreceni
Nephrologiai Napokon megren-
dezett szakmai verseny nyertesei

1. Dr. Bajcsi Dóra,
2. Dr. Brünner Szilveszter,
3. Dr. Kovács László,
4. Dr. Koroknai László,
5. Dr. Havasi Anett.

A MAGYAR VESE ALAPÍTVÁNY
2007-BEN ÁTADOTT DÍJAI

A Magyar Vese-Alapítvány 2000-
ben két tudományos díjat alapított
nephrologiával foglalkozó fiatal szak-
emberek számára: a Hársing László
díjat elméleti, a Taraba István díjat
klinikai nephrologiai oktató, kutató
vagy betegellátó tevékenység elismeré-
sére. A kuratórium döntése alapján
idén a Hársing László díj nem került
kiosztásra, a Taraba István díjat dr.
Molnár Miklós Zsolt nyerte el. A díja-
zott kitûnõ, nemzetközileg elismert fi-
atal szakember. A díjjal 100 eFt juta-
lom jár. 2007-ben az Ezüst Plakett
díjat a kuratórium nem ad át.

A kitüntetettek önéletrajzai

Professor John Feehally

John Feehally trained in nephrology
in Manchester and Leicester, UK, and
in Boston USA.

He was appointed Consultant
Nephrologist at Leicester General
Hospital in 1988, and in 1999 became

Honorary Professor of Renal
Medicine at the University of
Leicester, UK.

His particular clinical interests are in
glomerulonephritis and renal
transplantation.

His major laboratory research
programme is in immune renal
disease, especially IgA nephropathy.

He also has epidemiological and
clinical research interests in ethnic
variations in renal disease.

He is co-editor of ‘Comprehensive
Clinical Nephrology’ – now in its
third edition, the best selling single
volume nephrology text worldwide.

He has been President of the Renal
Association [2004-2007], the
professional body of nephrologists

and renal scientists in the UK, and is a
member of the Renal Advisory Group
at the UK Department of Health
[2003- ].

In 2005 he became Secretary
General of the International Society of
Nephrology, and Chairman of the
ISN Fellowship Committee.

Professor Fernando Carrera

Fernando Carrera was born in
Lisbon (Portugal) in 1944 to a
Portuguese mother and a Spanish
father who was a Republican refugee
from the civil war. After beginning his
studies at the Lisbon University
School of Medicine, Fernando
Carrera became a leading member of
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the students’ movements opposing
Salazar’s dictatorship and the
Portuguese colonial war in Africa, and
was consequently forced to leave
Portugal, concluding his medical
studies at the University of Santiago
de Compostela in Spain.

He developed his medical career in
Spain, specialising in Internal
Medicine and Nephrology. He also
received a one-year Research
fellowship in Hartford (CT) USA and
was after appointed Head of
nephrology and professor at the
University of Santiago de
Compostela. After 8 years in these
positions, he returned to his native
city in 1983, after the restoration of
democracy in Portugal. He worked as
a nephrologist in different public
hospitals and in 1992 he was
appointed as director of Nephrology
of SAMS hospital in Lisbon where he
remained until 2004, when he retired
from his hospital career. He is
currently consultant nephrologist at
Eurodial Dialysis unit.

Throughout his career his main
areas of interest have been hepatitis
infections, renal bone disease and
anaemia in chronic dialysis patients,
topics on which he has published and
lectured extensively, numbering over
200 publications and congress
presentations as well as 10 chapters in
medical books.

Between 1994 and 2004 he was an
ERA-EDTA Council member, the
Secretary-Treasurer of the association
for six years and the President of the
2004 annual congress held in Lisbon.
During his terms as an officer of the
ERA-EDTA he raised awareness and
worked in favour of Eastern European
countries, particularly Hungary, in
tandem with drawing the association’s
attention to Latin America where he is
well-known. Dr Carrera was also a
member of the working group which
drew up the first and the revised
European Best Practice Guidelines for
the Management of Anaemia in
Patients with Chronic Renal Failure,
published respectively in 1999 and
2004. He is currently a member of the
Global Guidelines (K/DIGO) Board
of Counselors. He has been an elected

council member of the International
Society for Geriatric Nephrology and
Urology since 2001.

He has been a member of the
editorial boards of several internatio-
nal medical journals as well as a
reviewer. He has been Editor-in-Chief
of the Portuguese Journal of
Nephrology and Hypertension for 21
years.

He is an honorary member of the
Spanish Society of Nephrology, the
Ibero-American Community of
Nephrology, the Romanian Society of
Nephrology, and the Portuguese
Society of Nephrology as well as of
several national Latin-American
Societies of Nephrology. He has been
an elected member of the disciplinary
committee of the Portuguese Medical
Association since 1999.

The hallmark of his style is his
dedication to friendship and freedom.

Dr. Kiss István

1952. november 15-én születtem
Budapesten, feleségem gyógyszertár-
vezetõ szakgyógyszerész, 1977-ben
házasodtunk, két fiunk van, Gergely
(1984), Márton (1986).

1977-ben végeztem a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi Karán, summa cum
laude minõsítéssel.

1977-90 között a Semmelweis OTE
II. sz. Belgyógyászati Klinikáján, a
hypertonia-nephrologia részlegen dol-

goztam. 1979-tõl részt vettem a medi-
kusoktatásban és vizsgáztatásban, va-
lamint a hypertonia szakambulancia
munkájában. Tudományos munkám a
kalcium antagonista gyógyszerek ha-
tásának és klinikai alkalmazásának
vizsgálata volt.

1982-ben szakvizsgáztam belgyó-
gyászatból.

1983-1990 között 8 sikeresen meg-
védett hallgatói szakdolgozatnak, 7 dí-
jazott pályázatnak és TDK elõadásnak
témavezetõje, illetve konzulense vol-
tam.

1986-ban neveztek ki osztályvezetõ-
nek a Klinika Nephrologiai-Dialízis
Részlegére.

1990-ben szakvizsgáztam nephrolo-
giából, ezt követõen egyetemi adjunk-
tusi kinevezést és részlegvezetõi meg-
bízatást kaptam.

1990 októberében a Szent Imre
Kórházban, prof. Dr. Farsang Csaba
által vezetett I. sz. Belgyógyászati
Osztály meghirdetett másodfõorvosi
állására pályáztam, sikerrel.

1991-ben védtem meg kandidátusi
disszertációmat, „A kalcium anta-
gonista nifedipin hatása hypertoniá-
ban” címmel.

1991-93 között a Szent Imre Kór-
házban megszerveztem az integrált
nephrologiai betegellátást és gondo-
zást, nephrologiai részleget és szakam-
bulanciát létrehozva.

1991 szeptemberében az ország elsõ
privát dialízisközpontjának orvos-
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igazgatójává kértek fel. A privát
Dialízisközpont tevékenységét szak-
mailag integráltam a Fõv. Önk. Szent
Imre Kórház I. sz. Belgyógyászati
Osztály Nephrologiai Részlegéhez és
Szakambulanciájához.

1992-94 között alapítója és létreho-
zója voltam az ország elsõ neph-
rologiai betegellátó hálózatának
(RoliCare majd EuroCare, illetve
B.Braun Avitum Nephrologiai Háló-
zat), amelynek jelenleg is egyik or-
vos-szakmai vezetõje vagyok.

1990-tõl között egyetemi tantermi
elõadásokat tartottam nephrologia
tárgykörben. 1995-tõl kötelezõ fakul-
tatív elõadássorozat keretében a Kór-
élettan tantárgy keretében (krónikus
veseelégtelenség és dialíziskezelés
tárgykörben) évente rendszeresen elõ-
adásokat tartok és gyakorlati konzultá-
ciókat vezetek.

1980-tól folyamatosan részt veszek
a medikusok belgyógyászat oktatásá-
ban gyakorlatvezetõként és vizsgázta-
tóként, és tantermi elõadóként.

1990 óta a belgyógyász, nephrolo-
gus szakorvos jelöltek, valamint a rezi-
densek képzésében és vizsgáztatásában
veszek részt.

1991-2005 között az általam veze-
tett Nephrologia-Hypertonia szakmai
munkacsoportból hét munkatársam
belgyógyászatból, nyolc pedig neph-
rologiából szerzett szakképesítést.

1998-ban a Magyar Hypertonia
Társaság hypertonologus képesítését
kaptam meg „honoris causa” formá-
ban.

2001-ben az Európai Hypertonia
Társaság „Specialist in Clinical Hyper-
tension” képesítését kaptam meg
(„honoris causa” formában).

2003-ban a Magyar Atherosclerosis
Társaságtól lipidológus képesítést
kaptam („honoris causa” formában).

2003-ban klinikai farmakológiából
szakvizsgáztam.

2003 júliusától megbízott, 2004 ja-
nuárjától kinevezett osztályvezetõ fõ-
orvos lettem a Fõv. Önk. Szent Imre
Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztá-
lyán.

2005. szeptemberétõl a Kórházban
létrehozott 346 ágyat (7 Profilt) ma-
gában foglaló Belgyógyászati Mátrix
Intézet intézetvezetõjének és a Neph-

rologia-Hypertonia Profil profilveze-
tõ fõorvosává neveztek ki.

2007. szeptemberétõl intézetvezetõ
helyettes, illetve a kórház orvos-igaz-
gató helyettese vagyok.

1991-2005 között több mint 50
klinikai-farmakologiai vizsgálat terve-
zésében, kivitelezésében, vezetésében
és értékelésében vettem részt (I.-IV fá-
zis). Ezek közül számos vizsgálat ma-
gyarországi szervezõje, koordinátora,
illetve vezetõje voltam.

2007. júniusában lettem habilitált
doktor a Semmelweis Egyetemen.

Jelenlegi tudományos kutatási terü-
let: a krónikus vesebetegek és a
dializált betegek hypertoniájának pa-
tofiziológiája és terápiája, a dializált és
predializált betegek erythropoietin ke-
zelése, a krónikus veseelégtelenség
cardiovascularis rizikófaktorai és a ge-
netikai polimorfizmusok nephrologiai
vonatkozásai.

Tudományos tevékenység:
194 közlemény (171 magyar, 23 an-

gol, kumulatív impakt faktor: 40,839,
független idézettség 132), 24 idézhetõ
külföldi elõadás-kivonat (impakt fak-
tor: 74,576), 46 könyv, könyvfejezet,
kiadvány szerzõje és társszerzõje (41
magyar, 5 angol), 829 elõadás szerzõ-
je (magyar és külföldi kongresszusi tu-
dományos elõadások, egyetemi tanter-
mi elõadások, fakultatív speciál-kollé-
giumi elõadások, szakorvos- és szak-
gyógyszerész jelöltek szakvizsga elõké-
szítõ elõadásai, családorvosok és kór-
házi orvosok továbbképzõ elõadásai).

1988-92 és 1992-96 között OTKA
kutatás résztvevõje, 1997-1999 kö-
zött, pedig OTKA kutatási témaveze-
tõ. Társszerzõje és készítõje az
„Interakciódiszk” c. számítógépes ki-
adványnak. A Nephrologiai Kis-
könyvtár sorozat alapítója és sorozat-
szerkesztõje. Az elsõ magyar nyelven
megjelent (2003) elméleti és klinikai
nephrologia kézikönyv társ-fõszer-
kesztõje és írója.

A Magyar Hypertonia Társaság
szakmai és szervezeti irányelveinek
írója és társszerkesztõje, a Magyar
Nephrologiai Társaság dialíziskeze-
lésre vonatkozó szakmai és szervezeti
irányelveinek írója és fõszerkeszõje, a
renalis anémia kezelés szakmai irányel-
veinek írója és fõszerkesztõje.

Társasági tagság, szakmai közéleti te-
vékenység:

Társasági tagság: Magyar Belgyó-
gyász Társaság, Magyar Biológiai Tár-
saság, Magyar Diabetes Társaság, Ma-
gyar Gerontológiai Társaság, Magyar
Hypertonia Társaság, Magyar Kardio-
lógusok Társasága, Magyar Nephro-
logiai Társaság, Magyar Elhízástudo-
mányi Társaság, American Society of
Nephrology, European Dialysis and
Transpant Association, International
Society of Nephrology, International
Society of Arteficial Organs, Inter-
national Society for Peritoneal
Dialysis, International Society for He-
modialysis, American Society of Diag-
nostic and Interventional Nephro-
logy, National Kidney Foundation of
USA, American Society of Hyper-
tension, American Heart Association,
European Society of Cardiology.

Szakmai és közéleti tevékenység: A Ma-
gyar Nephrologiai Társaságban
1994-1998 között vezetõségi tag (az
idõben a Finanszírozási Bizottság El-
nöke), azóta a Finanszírozási Bizott-
ság titkára. 1996 óta az Erythro-
poietin Bizottság elnöke. A Magyar
Hypertonia Társaság vezetõségében a
Társaság alapítása (1993) óta vezetõ-
ségi tag, 1993-1997 között titkár,
1997-2005 között fõtitkár, 2005 de-
cemberétõl elnökhelyettes.

2002 decemberétõl a Magyar Or-
vostársaságok és Egyesületek Szövet-
ségének (MOTESZ) alelnöke, 2006.
decemberétõl leendõ elnök (2008-
tól). 2004-tõl a Belgyógyászati Szak-
mai Kollégium tagja, a Nephrologiai
Albizottság titkára. 2005. szeptembe-
rétõl a nephrologia- mûvesekezelés or-
szágos szakfelügyelõ fõorvosa.

1996-2005 között az Országos
Erythropoietin Koordináló Központ
vezetõje. 2001. novemberétõl a Buda-
pesti és Pest Megyei Nephrologiai Ta-
nácsadó Testület Elnöke.

A világon elsõként a hypertonolo-
gus képesítés rendszerének létrehozó-
ja, Prof. Dr. Farsang Csabával együtt.
A Magyar Hypertonia Társaság
V.-XI. Kongresszusának szervezõje, a
XII. Kongresszus elnöke, a Magyar
Nephrologiai Társaság 1998. évi és
2003. évi Nagygyûlésének, valamint a
Dialízis Konferenciák szervezõje.
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A „Hypertonia és Nephrologia”, a
„Háziorvos Továbbképzõ Szemle”, a
„Metabolizmus”, az „Orvosok Lapja”,
a „MOTESZ Magazin” folyóiratok
szerkesztõbizottságának tagja, az Or-
vosi Hetilap szerkesztõbizottságának
rovatgondozó munkatársa, a „Current
Atherosclerosis-Cardiology-Hyperten
sion Reports” amerikai folyóirat
„VÁLOGATÁS” néven megjelenõ
magyarországi kiadásának társ-fõszer-
kesztõje, a „Kidney and Blood
Pressure Reports” folyóirat szerkesz-
tõbizottsági tagja.

A „Szív és Érrendszeri betegségek
megelõzésének és gyógyításának
Nemzeti Programja” kormányprog-
ram Program-tanácsának elnöke,
2006 márciusától.

Kitüntetések: A Semmelweis Egyete-
men Semmelweis Emlékérem (1979),
Markusovszky Emlékérem (1980),
Dabis László Emlékérem (1986) ki-
tüntetés. A Magyar Hypertonia Társa-
ságban végzett tevékenységért és a
hypertonia területén végzett szakmai
munkáért 2000. decemberében a
Gömöri Alapítvány „Gömöri Pál”
Emlékérem kitüntetése, 2001-ben a
Magyar Hypertonia Társaság „Török
Eszter” Emlékérem kitüntetése,
2004-ben a Metabolizmus folyóirat
kitüntetése (Metabolizmus Díj), a
Magyar Elhízástudományi Társaság „
K. Mátyus István” Emlékérem kitün-
tetése. A Magyar Nephrologiai Társa-

ság kitüntetése az elsõ magyar elméleti
és klinikai Nephrologia könyv
társ-szerkesztéséért 2004-ben.
2006-ban a Magyar Nephrologiai
Társaság kitüntetése „Az Év legki-
emelkedõbb Nephrologiai Tovább-
képzõ közleménye”-ért, 2007-ben pe-
dig „Korányi Sándor” Díj.

Dr. Mátyus János

Születési idõ: 1957, Családi állapot:
nõs, 3 gyermek.

Szakképzés:
1975- érettségi; Mezõkövesd:

1981- orvostudományi egyetem;
DOTE; „summa cum laude”

1986- belgyógyászat, 1991-
nephrologia szakvizsga

1987-tõl rendszeres részvétel hazai
és nemzetközi belgyógyász és neph-
rologus konferenciákon

Szakmai tevékenység: DEOEC 1. sz.
Belklinikán folyamatos

1981-tõl klinikai orvos; 1985-tõl ta-
nársegéd; 1992-tõl adjunktus;
2002-tõl egyetemi docens

1987-92 vesebiopsiák végzése
1989-tõl klinikofarmakológiai vizs-

gálatokban való részvétel, 1999-tõl ve-
zetés

1991-tõl nephrologiai szakrendelés
és osztály vezetése

Oktatási tevékenység:
1981-tõl belgyógyászat gyakorlatok

tartása, 1995-tõl vezetése

1984-tõl nõvérképzésben részvétel:
eü. szakiskolai tanár, nephrol. szak-
ápoló konzulens

1988-tól tantermi elõadások tartása
(nephrologia, endokrinológia, anyag-
csere, toxikológia)

1988-tól diplomamunka témaveze-
tés, 18 elfogadott munka

2001-tõl önálló kredit kurzus (Ve-
seelégtelenség diagnosztikája, kezelé-
se, évente 15-25 hallgató)

2005-tõl internetes nephrológai
jegyzet (hallgatók körében nagyon
népszerû)

1987-tõl rendszeres továbbképzések
szervezése, elõadások tartása szakor-
vos,- rezidensképzésben

Tankönyvírás, szerkesztés:
1999-tõl OrvosTudomány neph-

rologiai fejezeteinek szakmai lektorá-
lása

2003 és 2005. Nephrologiai Útmu-
tatók társszerkesztõje, társszerzõje

2004: Klinikai Nephrologia kézi-
könyv társszerkesztése, több fejezeté-
nek írása

2005-07: Várandós nõ, Belgyógyá-
szat alapjai, Farmakoterápia nephrolo-
gai fejezeteinek írása

Tudományos tevékenység:
Tudományos fokozat: PhD 1999

DOTE: Dialízis programban jelentke-
zõ késõi szövõdmények

Érdeklõdési terület: betegágy mellõl
kiindulva minden

Tudományos társasági tagság:
1985- Magyar Belgyógyász Társa-

ság és Magyar Nephrologiai Társaság
1988- EDTA-ERA, 1992-ESAO,

1997- ISN, 2007- Magyar Transz-
plantációs Társaság

Tudományos társasági tisztség:
1998- tõl MANET vezetõségi tag,

Klinikai Nephrologiai Bizottság elnök
Azóta a hazai klinikai nephrologiai

szakmai irányelvek kidolgozásának ve-
zetése

Publikáció:
Könyvrészletek magyar nyelven: 34
Közlemények száma: 87, ezek

impakt faktora: 41,512
Idézhetõ összefoglalók száma: 89,

ezek impakt faktora: 54,839
Összes hivatkozások száma: 140
Díj: 2006. Vesebetegekért Ádám

Edit Emlékérem
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Kiss István Korányi-díjas Mátyus János Korányi-díjas

Fernando Carrera és John Feehally tiszteletbeli tagok Nagy
Judittal, a kongresszus elnökével és Kárpáti Istvánnal, a
társaság fõtitkárával

Társaságunk, a Pécsi Egyetem, az Orvoskar és Pécs Városának veze-
tõi üdvözlik a kongresszus résztvevõit

Túri Sándor, Társaságunk elnöke és
Wittmann István, a Pécsi Egyetem
Nephrologiai Centrumának vezetõje
üléselnökök

Barna István Az év lelkiemelkedõbb
közleményének díjazottja társaságunk
fõtitkárával

Reusz György professzor (az elõ-
térben) és a lelkes hallgatóság

Rosivall László professzor és Tulassay Tiva-
dar, a SOTE rektora üléselnökök
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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

a Magyar Hypertonia Társaság,
a Debreceni Egyetem OEC I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Regionális Hypertonia Centrum
és a Családorvosi Tanszék

tudományos továbbképzõ konferenciájára.

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN
A konferenciát ajánljuk családorvos, belgyógyász, kardiológus, nephrológus,

rezidens és PhD-hallgató kollégáknak.

Helyszín: Debreceni Egyetem Központi Épület, Aula
Idõpont: 2008. január 26. (szombat) 9.00 -16.30

Részvételi díj: nincs, de elõzetes regisztráció (az ebéd miatt) szükséges

Akkreditációk folyamatban. Az elõzõ évek akkreditált pontszámai:
Családorvosi Továbbképzés: 20 pont

MHT – Hypertonologus képzés: 1,5 pont
PhD-képzés: 0,4 pont

További információ
Dr. Páll Dénes egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem OEC I. Sz. Belklinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 19.

Tel.: 52/414-227, 30/9-657-913,
E-mail: pall@internal.med.unideb.hu

Jelentkezés családorvos kollégáknak
Prof. Dr. Ilyés István egyetemi tanár

Debreceni Egyetem OEC Családorvosi Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 54.

Telefon: 52/314-388, Fax: 52/314-388
E-mail: csotanszek@freemail.hu

Jelentkezés belgyógyász, kardiológus, rezidens és
PhD-hallgató kollégáknak

Csiszár Leila
Debreceni Egyetem OEC I. Sz. Belklinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 19.

Telefon: 52/414-227, Fax: 52/414-951
E-mail: leila@internal.med.unideb.hu

Prof. Dr. Ilyés István
egyetemi tanár

Debreceni Egyetem OEC Családorvosi Tanszék

Dr. Páll Dénes
egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem OEC I. Sz. Belklinika
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ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN
P r o g r a m

09.00 – 10.00

ELNÖKI ELÕADÁS: A VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÉS JELENTÕSÉGE
Prof. dr. deChâtel Rudolf egyetemi tanár, Budapest

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN I.
DIURETIKUMOK
PRO: Dr. Szegedi János osztályvezetõ fõorvos, Nyíregyháza
KONTRA: Dr. Csiky Botond egyetemi adjunktus, Pécs

Kávészünet, a kiállítás megtekintése

10.30 – 12.00:

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN II.
BÉTA-BLOKKOLÓK
PRO: Prof. dr. Kékes Ede egyetemi tanár, Budapest
KONTRA: Dr. Járai Zoltán egyetemi docens, Budapest

KALCIUMCSATORNA-BLOKKOLÓK
PRO: Dr. Alföldi Sándor osztályvezetõ fõorvos, Budapest
KONTRA: Dr. Czuriga István intézetvezetõ fõorvos, Debrecen

Ebédszünet, a kiállítás megtekintése

13.10 – 14.10:

FELKÉRT REFERÁTUMOK

A LEGÚJABB HAZAI HYPERTONIA AJÁNLÁS ÚJDONSÁGAI
Dr. habil. Kiss István intézetvezetõ fõorvos, Budapest

A METABOLIKUS SZINDRÓMA ÉS A KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT
Prof. dr. Farsang Csaba egyetemi tanár, Budapest

A HYPERTONIA KEZELÉSE DYSLIPIDAEMIA ÉS DIABETES ESETÉN
Prof. dr. Paragh György egyetemi tanár, Debrecen

Kávészünet, a kiállítás megtekintése

14.40 – 16.00:

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN III.
ANGIOTENZIN KONVERTÁLÓ ENZIM GÁTLÓK
PRO: Dr. habil. Barna István egyetemi docens, Budapest
KONTRA: Dr. Jenei Zoltán egyetemi adjunktus, Debrecen

ANGIOTENZIN RECEPTOR BLOKKOLÓK
PRO: Dr. habil. Páll Dénes egyetemi adjunktus, Debrecen
KONTRA: Dr. Kurta Gyula osztályvezetõ fõorvos, Berettyóújfalu

16.00 – 16.30: TESZTVIZSGÁK


