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A nagygyûlésen 350-en regisztráltak, 210 orvos és 130
szakdolgozó. A résztvevôk 64 orvosi és 31 szakdol-
gozói elôadást hallgathattak meg, valamint 14 posz-

ter került kiállításra.
A kongresszus megnyitóünnepsége egyben a magyar

nefrológia éves seregszemléje is. Lehetôséget ad egymás
munkásságának jobb megismerésére, valamint az egyes
munkacsoportok által elért eredmények bemutatására.
A hazai nefrológia és transzplantáció területén végzett

kimagasló klinikai, oktató- és tudományos tevékenységé-
nek elismeréseként a Korányi Sándor-díjat Járay Jenô
vehette át. Elôadása a vesepótló kezelések és a veseátül-
tetés hazai történetét tekintette át, bemutatva azt a küz-
delmes munkát, amelynek eredményeképpen a hazai
szervátültetés nemzetközi színvonalra emelkedhetett.
A Magyar Nephrologia Történetéért díjat idén Sonkodi

Sándor kapta, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban,
hogy a nemzetközi szakirodalom újra felfedezte Korányi
munkásságát és értékelni tudja Korányi tudományos és
emberi nagyságát.
Az ERA-EDTA National Grant-et Bárczi Adrienn kapta.

Az Év Legkiemelkedôbb Nefrológiai Tudományos
Közleménye díjat alapkutatás szekcióban Pap Domonkos
kapta, míg klinikai kutatás témakörben Nemcsik János érde-
melte ki. Tudományos Közleményért elismerô oklevélben
részesült Csiky Botond és Sági Balázs. A kutatásfejlesztési
pályázatok nyertesei Csiky Botond és File Ibolya. Az Év
Legkiemelkedôbb Nefrológiai Továbbképzô Közleménye
díjat Szegedi János és posztumusz Kiss István kapták. Az év
legkiemelkedôbb nefrológiai történeti közleményét Nagy
Judit írta. A Vas István ifjúsági díjat Várady Tímea kapta.
A Magyar Vesealapítvány nefrológiáért életmûdíjat – ki -

magasló tudományos és szakmai tevékenységért – idén
Iványi Béla vehette át. Iványi professzor a graftbiopsziák
korszerû patológiai feldolgozásával és az eredmények
széles körû megismertetésével szerzett elévülhetetlen
érdemeket.

A díjazott közlemények:
Domonkos Pap, Erna Sziksz, Zoltán Kiss, Réka Rokonay, Apor
Veres-Székely, Rita Lippai, István Márton Takács, Éva Kis,
Andrea Fekete, György Reusz, Attila J. Szabó, Ádám Vannay:
Microarray analysis reveals increased expression of matrix
metalloproteases and cytokines of interleukin-20 subfa-
mily in the kidneys of neonaterat sunderwent unilateral
ureteral obstruction: A potential role of IL-24 in the regu-
lation of inflammation and tissue remodeling. Kidney
Blood Press Res 2017;42(1):16-32. IF: 3,104

János Nemcsik, Orsolya Cseprekál, Josef Egresits, Jan Kielstein,
Philipp Kumpers, Alexander Lukasz, Ádám Tabák, Adrienn
Marton, Zsófia K. Németh, Zoltán Járai, Gabriella Godina,
László Sallai, Katalin Farkas, István Kiss, András Tislér: The
role of laser Doppler flowmetry tests, serum angiopoietin-
2, asymmetric and symmetric dimethyl arginine topredic-
tout come in chronic kidney disease. Journal of
Hypertension 2017;35(5):1109-18. IF: 4,085

Botond Csiky, Balázs Sági, Attila Peti, Orsolya Lakatos,
Viktória Prémusz, Endre Sulyok: The impact of osteocalcin,
osteoprotegerin and osteopontin on arterial stiffness in
chronic renal failure patients on hemodialysis. Kidney
Blood Press Res 2017;42(6):1312-21. IF: 3,104

2018-ban a nefrológia szakterületének két kimagasló egyé-
nisége, Kiss István és Kakuk György professzor urak szinte egy-
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Beszámoló a Magyar Nephrologiai Társaság 
2018. évi nagygyûlésérôl

Idén 35. alkalommal tartottuk meg társaságunk nagygyûlését Remport Ádám és Reusz György társelnökségével.
A kongresszusnak a Hotel Eger és Park adott otthont. A szervezôbizottság Remport Ádám koncepciója alapján
válto zatos és színvonalas szakmai és társasági programot állított össze.

Radó János és Sonkodi Sándor, A Magyar Nephrologia Tör té -

netéért díj nyertese
Reusz György és Bárczi Adrienn, az ERA-EDTA National Grant

díjazottja
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szerre hagytak itt minket. A megnyitón munkásságuk mélta-
tása mellett egyperces néma fôhajtással búcsúztunk el tôlük.
A díjátadást követôen kezdôdött a szakmai program. A tel-

jességre ezen ismertetés során nem törekedhetünk.
Szemelvényekkel próbáljuk bemutatni a program színessé-
gét, változatosságát és azt a gondolati vezérfonalat, amely
végigvezetett a veseelégtelenséghez vezetô patológiai folya-
matokon, a vesepótló kezeléseken és azok szövôdményein, a
veseátültetés perspektíváin, az új terápiás lehetôségeken.
A délelôtt során a cardiorenalis szindróma kihívásairól hal-

lottunk izgalmas elôadásokat, láthattuk az ezzel kapcsolat-
ban felmerülô kihívásokat, lehetséges megoldásokat. A terá-
piarezisztens szívelégtelenségben az ultrafiltrációs kezelé-
sek jótékony hatásairól, elônyeirôl hallottunk, valamint a
transthoracalis Doppler-echokardiográfia fontosságát is ki -
emelték a magas rizikófaktorú vesebetegek kiszûrésében.
Az elsô nap szakmai programja a veseátültetés aktuális

kérdéseivel zárult. A terápiahûtlenség meg nem oldott problé-
mái, az ellenanyag-közvetített kilökôdés és a vesegraft-elégte-
lenség még napjainkban is komoly kihívás elé állítja a szakmát.
A napot a „Nem adom fel” együttes zárta. Színvonalas

zenéjükkel, elgondolkodtató dalszövegeikkel, ôszinte lelke-
sedésükkel emlékezetes élményt nyújtottak.
A nagygyûlés második napja az évrôl évre egyre

népszerûbb klinikopatológiai szekcióval kezdôdött. Az
elméleti összefoglalókon túl számos hazai centrum tapaszta-
latait hallgathattuk meg esetbemutatásaikon keresztül. 
A délelôtt a kalcium-foszfát anyagcsere aktuális kérdései-

vel folytatódott. A szekunder hyperparathyreosis patogene-
zisében, a PTH-n és D-vitaminon kívül, kiemelt szerepet
játszik az FGF23. A bonyolult mechanizmusok (kalciumér-
zékelô receptorok hyperparathyreosis, emelkedett FGF23)
és a rendelkezésre álló terápiák (diéta, foszfátkötôk, kalci-
mimetikumok, FGF23-ellenes antitestek) közötti finom-
hangolást mutatták be az egyes elôadók. 
A konferencia interdiszciplináris jellegét a veseátültetéssel

kapcsolatos elôadások is kihangsúlyozták. A veseátültetéssel
kapcsolatos donációs és transzplantációs programokból szár-
mazó tapasztalatokat Mihály Sándor, a Szervtransz plan tációs
Koordinációs Iroda igazgatója ismertette. Máthé professzor a
szervprezerváció mai állapotáról, korszerû technikáiról adott
átfogó képet. Megismerhettük európai és magyar transzplan-
tációs és szervdonációs programok tanulságait.
Hangsúlyos színfoltja volt a kongresszusnak Marc E.

deBrode professzor elôadása, aki a környezetünkben található
peszticideknek nemcsak a humán vesemûködésre, hanem a
teljes ökoszisztémára kifejtett negatív hatásait ismertette
rendkívül meggyôzôen.
Október 26-án a szakmai programot követôen kezdôdött a

társaság tisztújító közgyûlése. Az elnöki és fôtitkári beszá-
molókból, a pénztárosi és a felügyelôbizottsági jelentésbôl
kirajzolódott a vezetôség elmúlt négyévi munkája, az elért
eredmények és az elôttünk álló nehézségek.
A vezetôség ezt követôen visszaadta megbízatását, és a tag-

ság megválasztotta az új vezetôséget és két állandó bizottság
tagjait, majd az új vezetôség megválasztotta Reusz Györgyöt és
Rosivall Lászlót a társaság elnökének, illetve jövendô elnöké-
nek (két-két éves megbízatások), valamint Kárpáti Istvánt a
társaság fôtitkárának. Az új vezetôség az elsô ülésén (2018.
december 13.) fogja megválasztani a társaság további tisztség-
viselôit és az egyes szakmai bizottságok vezetôit.
A szombati nap, az elmúlt évekhez hasonlóan, az experi-

mentális nefrológiai munkák bemutatásával kezdôdött. Az
idei évben is nagyszámú érdeklôdô elôtt számoltak be érté-
kes, nemzetközi színvonalú kutatási eredményeikrôl a fiatal
és tehetséges kutatók.
Az orvosi szekciókkal párhuzamosan zajlott a szakdolgo-

zók tudományos programja. Számos értékes elôadást hallot-
tunk a dializált betegek ellátásával kapcsolatban. Nagy
öröm, hogy a krónikus betegek edukálása és pszichológiai
vezetése is külön hangsúlyt kapott. 
Egy konferencia nem csak a tudományos elôadások laza

halmaza. Remport Ádám vízióját, az egymáshoz kapcsolódó
szimpóziumokból organikusan felépülô tudományos progra-
mot kiváló gyakorlati érzékkel valósította meg. Jó házigazda-
ként pedig – a kongresszusszervezô csapattal karöltve – igen
jó hangulatú társasági programokat szervezett, amelyekkel
zárhattuk a munkás napokat.
Itt szeretnénk emlékeztetni a tagságot, hogy jövôre, a

június 13–16. között megrendezendô budapesti ERA-EDTA
kongresszushoz kapcsolódóan a MANET egy közös, nem-
zetközi tudományos nappal szerepel majd a programban.
További részletek (absztraktleadási határidô, regisztráció) a
honlapunkon is megtekinthetôk lesznek.
Az elôzetes program itt található meg: http://www.era-

edta2019.org/congress_timetable.pdf

Bárczi Adrienn

Balról jobbra: Kárpáti István, Járay Jenô, Reusz György, Iványi

Béla, Rosivall László, Wittmann István

Marc E. deBrode, az antwerpeni egyetem professzora


