
Társaságunk huszadik, jubileumi Nagygyûlését 2003. no-
vember 6–8 között Siófokon, az Ezüstpart Hotelben tartotta.
Abban, hogy ismét erre a helyre esett a választás szerepet ját-
szott a tavalyi kongresszus sikere. A tavaly gyûjtött tapaszta-
latokat a szervezõk igyekeztek az idei kongresszus megterve-
zésében kamatoztatni. A késõi, novemberi idõpontot – tavalyi
évhez hasonlóan – az egyre dúsabb kongresszusi kínálat indo-
kolta – a hazai és nemzetközi kongresszusi naptárokkal kellett
egyeztetni. Változást jelentett, hogy az elmúlt évvel ellentét-
ben, nem voltak párhuzamos szekciók, így minden tudomá-
nyos blokk számíthatott az összes érdeklõdõ figyelmére. A
nagyszámú bejelentett elõadás miatt a korábbi évnél nagyobb
volt a poszterek száma. Ez elsõsorban a poszter-megbeszélé-
sek üléselnökeinek jelentett feladatot és kihívást, abban az ér-
telemben, hogy az egyes szekciókat vonzóvá és a résztvevõk
számára emlékezetessé tegyék.

Néhány adat: nyolcvanhét elõadás és negyvenhat poszter-
elõadás hangzott el, a regisztrált részvevõk száma 473 volt.
Külön öröm, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
számos (228) nõvér, illetve szakdolgozó vett részt a rendezvé-
nyen, és közülük sokan már kongresszus elsõ napjától csatla-
koztak hozzánk.

A tudományos programról:
Idén a tavalyinál nagyobb hangsúlyt kaptak a továbbképzõ

jellegû elõadások. Nem utolsó sorban Kiss István fõorvos úr
fáradhatatlan szervezõmunkájának köszönhetõen a Társaság
által meghívott Locatelli és Kretzler professzorokon kívül az
egyes fõtémákhoz kapcsolódóan is neves külföldi elõadók,
Palmer, Stenvinkel, Rossert, Mann és Kaufman professzorok
színesítették a programot.

Ha figyelembe vesszük, hogy az elõadásoknak mintegy a fe-
le – a gazdag szimpóziumkínálat mellett még így is – eredeti
elõadás, illetve referátum volt, akkor büszkék lehetünk
nephrologiai kutatómûhelyeink és a klinikai munkacsoportok
aktivitására és teljesítményére.

A kongresszus idõbeosztása a hagyományokat követte.
Az ünnepélyes megnyitón a Társaságunk és a Kongresszus

elnöke, Túri Sándor professzor úr köszöntötte a hallgatóságot.
Az ünnepélyes megnyitó után a Társaság díjainak átadásával,
illetve az ünnepi elõadásokkal indult a program.

A Társaság Korányi-díját – a Társaság kebelében és a
nephrologia érdekében kifejtett sok éves fáradhatatlan igyeke-
zetének elismeréseként – Túri Sándor professzor úr kapta.

A „Magyar Nephrologiai Társaság Tiszteletbeli Tagja” cí-
met a magyar nephrologia érdekében végzett munkájának el-
ismeréseként Francesco Locatelli professzor, az EDTA elnö-
ke kapta.

A nemzetközi lapban publikált legjobb hazai közlemény dí-
jának odaítélésekor a tudományos bizottság bajban volt: a be-
adott pályamunkák mind igen magas színvonalat képviseltek.
Ezért kompromisszumos megoldás született, és a díjakat meg-
osztottuk: az experimentális kutatás kategóriájában Müller
Veronika, Masszi András és Vajda Zoltán kapott díjat. A klini-
kai kutatás kategóriában az elismerést Pál Dénes és Tislér
András kapta. A díjazott munkák:
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A tudományos bizottság idén egy új kategóriában is kifejez-
te elismerését: a legjobb hazai továbbképzó nephrologiai köz-
lemény díját Radó János professzor úr vehette át Radó J. Tév-
hitek (csapdák) a diureticus kezelésben. Hypertonia és
Nephrologia 2002; 6:86-96 címû közleményéért.

Az MNT kutatásfejlesztési pályázatán Rosivall László és
Ábrahám György nyertek támogatást.

A Magyar Vese Alapítvány – a hagyománynak megfelelõen
– a Nagygyûlés keretében adta át a Taraba- és Hársing-díjakat.
A Taraba-díjat ez évben Szabó Attila, a Hársing-díjat pedig
Vásárhelyi Barna kapta meg.

Rövid technikai szünetet követõen megkezdõdött a „hét-
köznapi munka”. Mivel a kongresszus részletes programja új-
ságunk révén eljutott az olvasókhoz, ezért itt csak szubjektí-
ven, néhány érdekességet emelnék ki.

Nagyon tanulságos volt a dialízisszekció, ezen belül pedig
Mucsi és munkacsoportjának munkái, akik a betegek életmi-
nõségével kapcsolatos felméréseikrõl számoltak be. Több
szimpózium is foglalkozott közvetlenül vagy közvetve a
cardiovascularis rizikó kérdésével. A hypertonia, diabetes, az
angiotenzinrendszer és a vesekárosodás, illetve annak meg-
elõzésében szerepet játszó mechanizmusokat kimerítõ részle-
tességgel ismerhettük meg.

A vesepótló kezelések helyzetét Magyarországon a hagyo-
mányoknak megfelelõen Járay professzor a kongresszus ele-
jén ismertette. Külön szimpózium foglalkozott a gondozás és
várólistára kerülés kérdéseivel. Ezen belül igen figyelemre
méltó volt Kaló Zoltán elõadása, aki a transzplantációs regisz-
terekbõl levonható tanulságokat helyezte izgalmasan új meg-
világításba.

Érdekes és tanulságos volt az erythropoietin-kezeléssel kap-
csolatos szimpóziumokat meghallgatni. A célhemoglobin-ér-
ték eléréséhez vezetõ optimális kezelés meghatározását szá-
mos objektív és szubjektív szempont befolyásolja. A gyógyí-
tás szabadsága és a szakmai irányelvekben lefektetett szabá-
lyok közötti szûk mezsgyén való eligazodást segíthette az elõ-
adások figyelmes, kritikus és önkritikus meghallgatása.

A korábbi gyakorlatnak megfelelõen külön szekcióba kerül-
tek az alapkutatással és experimentális nephrologiával

fogalkozó munkák. Talán az experimentális kutatók józansá-
gára, céltudatosságára és szakmai kiváncsiságára számított a
program összeállítója, amikor a szekciók kezdésének idõpont-
ját szombat reggel fél nyolcra tette. Mindezen jótulajdonságok
ellenére elõfordultak késések mind a hallgatóság, mind az elõ-
adók részérõl… Bár fennállt annak a veszélye, hogy az igen
magas szintû kutatást végzõ és épp ezért erõsen specializált
munkacsoportok önmaguknak adják elõ eredményeiket, a ki-
váló elõadók, az igen értékes munkák és a felkészült szekció-
elnökök csapatmunkájának köszönhetõen e szekció is kiérde-
melte a közönség figyelmét. A hazai, illetve külföldi kooperá-
cióban készült munkák nagy része, nemzetközi is elismerést
érdemlõ kiemelkedõ színvonalat mutattak.

Természetesen minden válogatás szubjektív, a fent kiemel-
tek mellett számos igen érdekes, értékes elõadást hallottunk. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az egyes elõadás
összefoglalókat a kongresszus megnyitásakor már kézbe kap-
tuk, így azok a késõbbiekben is hozzáférhetõk, idézhetõk.

Az elsõ nap nyitófogadással, a második munkanap a banket-
tal zárult. Mindkét esemény alkalmat adott arra, hogy a nap
során felhalmozott feszültséget levezessük, ehhez hozzájárult
a kongresszusiroda szervezõkészsége, a kiváló zenekarok, a
szálloda konyhája, de nem utolsósorban a tagság elkötelezett
igyekezete, hogy az eseménnyel a Társaság nagy, közös él-
ményanyagát gazdagítsa. Az egyes fogásokhoz kiválasztott
italok – feltehetõen a megelõzõ nagy szellemi igénybevétel és
a hosszas éhezés miatt -–jótékony hatásukat hamar kifejthet-
ték. A zenekarok igazi talpalávalót húztak, a nephrologus tár-
sadalom pedig, gondolva a cardiovascularis rizikófaktorokra,
hajnalig a sportnak, testmozgásnak és az egészséges életmód-
nak szentelte magát.

E beszámoló zárásaként szeretnénk megköszönni mind-
azoknak a munkáját, akik a kongresszus szervezésében és ki-
vitelezésében segítséget nyújtottak. Külön köszönet jár a
kongresszusszervezõ Szalma Mártának és professzionális
csapatának, akik mindig rendelkezésre álltak, és sok, elsõ pil-
lanatban talán extravagánsnak tûnõ elképzelés sikeres megva-
lósításában segédkeztek.

Dr. Reusz György
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