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Beszámoló a Magyar Nephrologiai Társaság XXXIII.
Nagygyûlésérôl és Továbbképzô tanfolyamáról
2016 ismét örömteli év volt a magyar nefrológia életében, hiszen tavasszal megrendezésre került a nagy várakozással

fogadott és ennek a várakozásnak teljességgel meg is felelt jubileumi XX. Debreceni Nephrologiai Napok, majd ôsszel

ismét találkozhattunk a Magyar Nephrologiai Társaság XXXIII. Nagygyûlésén. A nagygyûlést idén is a gyönyörû

környezetben fekvô és minden kényelmet megadó siófoki Hotel Azúrban rendezték meg, 2016. október 20–22. között.

A nagygyûlés elnöke dr. Deák György volt, aki a
Szer  ve zôbizottsággal és a Tudományos Bizott -
sággal ez úttal is magas színvonalú szakmai anya-

got, és társasági programot állított össze, a zökkenômen-
tes szervezést az Expert-Quality Kongresszusi és Utazási
Irodának köszönjük. Idén másodjára került megrende-
zésre a kongresszushoz csatlakozó, elsôsorban háziorvo-
sokat és belgyógyászokat megszólító továbbképzô
tanfolyam. Újdonság volt a nagygyûlést támogató mobil
applikációs rendszer, amely hozzáférhetô volt a rendez-
vény minden regisztrált résztvevôje számára, és mely
újszerû, kényelmi funkciókat felvonultató, aktív és inter-
aktív részvételt biztosító lehetôséget teremtett, valós
idejû elérhetôséget nyújtott.
A nagygyûlésen idén 85 szimpóziumon kívüli 27 szak-

dolgozói elôadás hangzott el, 14 poszter került kiállításra,
hat szimpózium került megszervezésre.
Prof. dr. Reusz György, a Magyar Nephrologiai Társaság

elnöke, dr. Deák György, a Nagygyûlés elnöke, dr. Kárpáti
István, a Magyar Nephrologiai Társaság fôtitkára, dr.
Ladányi Erzsébet, Országos minôségügyi szakfôorvos és
prof. dr. Wittmann István, a Nefrológia és Dialízis Tagozat
elnöke nyitották meg a Nagygyûlést. Ezt követôen, kissé
rendhagyó módon, még a díjak átadása elôtt megkezdô-
dött a tudományos program, a tudományos éhség azonna-
li enyhítése érdekében.
A „Magyar Nephrologiai Társaság Tiszteletbeli Tagja”

(Honorary Member) díjat Ondřej Viklický professzor, a
prágai Institute for Clinical and Experimental Medicine
vezetôje kapta meg, aki „Operational Tolerance: From
Unique Patients To Low-Responder Phenotype” címmel
lenyûgözô elôadást tartott kicsivel késôbb. A Korányi
Sándor-díjakat ez évben dr. med. habil. Barna István egye-
temi docens és dr. Kulcsár Imre fôorvos kapták. Barna
István a tôle megszokott holisztikus szemlélettel muta-
tott rátekintést a nefrológiára, míg Kulcsár Imre a beteg-
ellátás javításának lehetôségeirôl osztott meg hasznos gon-
dolatokat a hallgatósággal. A „Magyar Nephrológia Tör té -
netéért” díjat prof. dr. Radó János nyerte el.
A fiatal nefrológusok támogatására alapított ERA-

EDTA National Grantet Hosszú Ádám kapta; a legjobb
tudományos közleményükért – az alapkutatásban dolgo-
zó – dr. Csohány Rózsa és dr. Prókai Ágnes részesültek
elismerésben; a kutatás-fejlesztési támogatásokat dr.
Tislér András és Lénárt Lilla kapták; az év legkiemelke-

dôbb nefrológiai monográfiáját prof. dr. Nagy Judit szer-
kesztette; míg az év legkiemelkedôbb nefrológiai könyv-
fejezetét és egyetemi jegyzetét prof. dr. Wittmann
István írta; a tavalyi kongresszus legkiválóbb fiatal elô -
adói dr. Dobi Deján, dr. Kökény Gábor és dr. Molnár
Gergô Attila voltak; a Magyar Vese-Alapítvány „Nephro -

Prof. dr. Nagy Judit átveszi dr. Kárpáti Istvántól „Az év leg ki -
emel kedôbb nephrológiai monográfiája” díjat

Díjátadók és díjazottak: prof. dr. Rosivall Lászó, dr. Kulcsár
Imre (Korányi Sándor-díj), dr. Makó János (Nephrologiáért
Élet mû Díj), dr. Deák György (Kiválósági Központ), prof. dr.
Reusz György, prof. dr. Ondřej Viklický (Magyar Nephrologiai
Társaság Tiszteletbeli Tagja), dr. habil Barna István (Korányi
Sándor-díj), dr. Kárpáti István
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logiáért Életmûdíját” dr. Makó János vehette át Rosivall
László professzortól, míg az alapítvány Taraba István-dí -
ját dr. Ambrus Csabának ítélték. A magyar Vese-
Alapítvány Kiválósági Központ kitüntetést a réztáblával
az Uzsoki utcai Kórház, a Semmelweis Egye tem Oktató
Kórháza, III. Sz. Belgyógyászat-Nephrologiai Osztálya
nevében dr. Deák György vehette át.
Az idei kongresszuson elôször hangzottak el elôadáspá-

rok a legégetôbb, legmegosztóbb szakmai kérdésekrôl a
„Po láris nézetek” szekciókban – így az antikoaguláns ke -
zelés szükségességérôl krónikus veseelégtelenségben; a
dia líziskezelés hatékonysági mutatóiról, a foszfátkötô ke -
zelés szükségességérôl predialízis stádiumú veseelégte-
lenségben; a krónikus veseelégtelenség életkorfüggô vagy
attól független stádiumbeosztásáról; az egyszeres vagy
többszörös RAAS-gátlásról; a vérnyomáscélértékekrôl vagy
az IgA-nephropathiában szükséges kezelésekrôl.
Az alapkutatásban dolgozó kollégák idén is, mint már

évek óta minden évben, örvendetesen nagy aktivitást
mutattak, mind az elôadások és poszterek számát, mind
azok minôségét és a szekciókon kialakult vitákat illetôen.
Hasonlóan szívet melengetô a patológiai szekciók magas
színvonala, az elôadások érdekfeszítô tartalma és a min-
dennapi gyakorlatban is jól használható üzenetei.
A kongresszuson bemutatásra kerültek ismételten az

igen fontos regiszterek, mint a dialízisregiszter, a vasculi-
tisregiszter és a vesebiopszia-regiszter is – azt remélve,
hogy egyre szélesebb ismertségük a klinikus és patológus
kollégákat is a rendszeres használatukra sarkallja.
Több szekció, többféle megközelítésbôl foglalkozott a

krónikus veseelégtelenségben szenvedô betegek étrend-
jérôl – az édesítôszerek hatásaival és használatuk lehetô-
ségeivel külön szimpózium foglalkozott.
A vesetranszplantáció témakörében a megszokottan ma -

gas színvonalú szakmai elôadások mellett a betegszerveze-
tek bemutatkozása különösen megható élményt jelentett.
A Szakdolgozói szekciókban összesen 27, igényesen

összeállított elôadás hangzott el a predialízis-gondozás,
anae miakezelés fontosságáról, a vesepótló kezelések mo -
da litásainak megválasztásáról, a peritonealisdialízis-keze-
lés lehetôségeirôl speciális betegcsoportokban, a home
hemodialízis-kezelés kezdeményeirôl hazánkban, a vese -
elégtelen betegeket érintô infekciókról és a vesetranszp-
lantáció kérdéseirôl szakdolgozói nézôpontból.
Idén másodjára, már-már a hagyományteremtés céljával

csatlakozott továbbképzési nap a kongresszushoz. Szín vo -
nalas összefoglaló elôadások hangzottak el a vesebetegsé-
gek epidemiológiája és diagnosztizálása, a vesebetegek
gon dozása, korszerû kezelése, a vesepótló kezelések aktu-
alitásai témakörökben. Sajnos a továbbképzô nap által
megcélzott háziorvos és belgyógyász kollégák száma elma-
radt a várakozástól.

A MANET Közgyûlésén az elnöki megnyitót követôen
Kárpáti István fôtitkár részletesen beszámolt a vezetôség
elmúlt évi szakmai, szakmapolitikai, tudományos, klini-
kai, népegészségügyi, továbbképzési munkájáról. El -
hang zott a társaság pénzügyi beszámolója, a tagnyilván-
tartási adatok ismertetése, a Felügyelôbizottság beszá-
molója, Wittmann István a Nefrológia és Dialízis Tagozat
és Tanács tevé keny ségérôl számolt be, Reusz György is -
mertette a Nem zeti Vese Program 2016. évi aktivitását,
Rosivall Lász ló pedig a Magyar Vesealapítvány tevékeny-
ségét ismertette.

Budapest, 2016. november 25.

dr. Németh Zsófia

Prof. dr. Wittmann István átveszi dr. Kárpáti Istvántól „Az év
legkiemelkedôbb nephrológiai könyvfejezete és egyetemi
jegyzete” díjat

Prof. dr. Reusz György átadja dr. Hosszú Ádámnak az ERA-
EDTA National Grant-et


