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Összefoglalás 

 

Előzmények: Az osteoarthrosis Magyarországon is az összes reumatikus megbetegedés 

mintegy 70-80 %-át teszi ki. A glukozamin szulfátról (GSZ) bizonyították, hogy megelőzi az 

arthrosis progresszióját, csökkenti a fájdalmat, javítja az izületek funkcionális állapotát. A 

jelen vizsgálat legfőbb célkitűzése összehasonlítatni a parenterális és oralis glukozamin-

szulfát (DONA®) hatékonyságát és tolerálhatóságát térd és/vagy csípőizületi arthrosisban 

szenvedő betegekben.  

Módszerek: Prospektív, kontrollált, randomizált, többcentrumú (34 családorvosi praxis) 

paralell kontrollos vizsgálat 6 hetes kezeléssel és 8 hetes utánkövetési periódussal. Kezelési 

csoportok: „A” csoport naponta 1500 mg oralis DONA készítmény 6 héten át (n= 141); „B” 

csoport: első héten intramuscularis DONA injektio (400mg) 3 alkalommal, amelyet napi 1500 

mg oralis DONA kezelés követ 5 héten át (n=147). Huskisson Visualis Analog Skála (VAS)-

score értékek valamint a Leguesne-index (LI) segítségével vizsgáltuk sz izületi funkciókat, 

valamint a nyugalmi és mozgási fájdalmat.  



Eredmények: 288 beteg (nő:200, ffi:88) került bevonásra, átlagéletkor 58,6 életév. Az LI érték 

a hatodik hétnél szignifikánsan (P<0,001) csökkent mindkét csoportban:  az A csoportban 

13,4-ról 17,7-re; a B csoportban 13,7-ről 7,9-re. A VAS értékeiben is hasonló szignifikáns 

csökkenés volt mérhető mind a nyugalmi mind a mozgás-indukálta fájdalom esetében 

mindkét csoportban. A „B” csoport betegeiben a kedvező változások gyorsabban 

bekövetkeztek: az első kontroll során mindkét vizsgálati paraméter szignifikáns különbséget 

mutatott az „A” csoporthoz képest (P<0,05). Súlyos mellékhatást nem észleltünk, az enyhébb 

súlyosságú szubjektív panaszok és tünetek kis gyakoriságban fordulnak elő. A készítmény 

kedvező hatásai a 8 hetes követési periódus alatt megmaradtak.  

Következtetések: 1. Mind az orális mind a parenterális DONA készítmény hatékonynak és jól 

tolerálhatónak bizonyult térd és /vagy csípő arthrosisban szenvedő betegekben. 

2. A parenterális DONA–okozta kedvező klinikai változások gyorsabban bekövetkeztek.  

 

 

Bevezetés 

 

Az arthrosis a leggyakoribb mozgásszervi kórállapot. A klinikai tünetek az összlakosság 

mintegy 10-12%-ában jelentenek olyan fokú problémát, amely orvosi beavatkozást igényel 

(3,18). Az arthrosis terápiája a mai napig nem megoldott az etiológiai tényezők sokfélesége, a 

döntő pathogenetikai ok tisztázatlansága miatt. Nehezíti a terápia hatékonyságának 

megítélését az, hogy a beteg által megélt panaszok, a klinikai tünetek és a kimutatható 

pathofiziológiai, radiológiai eltérések nincsenek szoros kapcsolatban egymással. A 

bizonyítékokra épülő jelenlegi orvosi érában a terápia valós értékének megítélése is 

nehézségekbe ütközik (11,12). Az arthrosisos betegek kezelése komplex feladat: az 

eredményekre az orvos-beteg együttműködés jelentős befolyással bír. A betegek megfelelő 

informálása panaszaik mibenlétéről, a fájdalom csökkentésére, a funkció javítására szolgáló 

életmódbeli változtatásoktól, a fizioterápiás módszerekről hozzájárulhatnak a kezelés 

sikeréhez (9,10,17,18).  

A gyógyszeres terápia napjainkban alapvetően a tünetek csökkentésére irányul. E területen a 

nem-szteroid gyulladáscsökkentők dominanciája figyelhető meg, amivel számos nem kívánt 

mellékhatás is együtt járhat. Az ismert gasztrointesztinális szövődményeken túl ismeretes, 

hogy az NSAID szerek a betegség lefolyását ronthatják. Alkalmazásuk ezért a gyulladásos 

tünetekkel járó formákban ajánlott körültekintően kiválasztott dózisban és kezelési 

időtartamban (1,5,6,8).  



Az ízületi struktúra megtartására, a porc további károsodásának meggátlására irányuló terápia 

jelenti azt a lehetőséget, amely a folyamat progresszióját érdemben befolyásolhatja 

(12,13,14). A glükózamin-szulfát természetes alkotója az izületi porc 

glükózaminoglikánjainak, proteoglikánjainak, valamint a hialuronsavnak. A hatóanyag 

DONA (Kéri Farma, Debrecen) néven van forgalomban Magyarországon. A glukózamin 

oralis alkalmazása során a felszívódás, a transzport és a beépülés az izületi proteoglikánokba 

nem minden részletében ismert (16), de úgy tűnik, hogy a porc anyagcsere kedvező 

befolyásolása mellett a szer gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik.   

A közelmúltban elvégzett klinikai vizsgálatok alapján, a DONA készítmény 4-8 hetes 

kúraszerű alkalmazás fél évet is meghaladó tünetmentességet, vagy jelentős javulást 

eredményezhet (11,15,16). Tekintettel a készítmény jó mellékhatás profiljára, a glükózamin 

adás előnyös az osteoarthritis kezelésében, különösen azon újabb eredmények ismeretében, 

amelyek a tartós adása mellett a strukturális elváltozások kedvező alakulását jelzik (13,14). 

A Családorvos Kutatók Országos Szervezete (CSAKOSZ) által szervezett és kivitelezett 

klinikai tanulmányban a DONA injekció és por hatékonyságát, tolerálhatóságát kívántuk 

tanulmányozni térd és/vagy csípő arthrosisos betegekben.  

 

 

Betegek és módszerek 

 

A vizsgálatra 34 családorvosi praxisban, összesen 288 térd és/vagy csípőarthrosisos beteg 

bevonásával került sor. A beválasztásra az ACR (American College of Rheumatology) 

diagnosztikai kritériumainak figyelembe vételével került sor (19,20,21). Emellett a bevonás 

további feltétele Huskisson Vizuális Analóg Skálán 30 mm-t meghaladó nyugalmi és 

mozgáskor jelentkező fájdalom, valamint Lequesne-féle algofunkcionális index 8 pontot 

meghaladó értéke volt. A kizáró okok: a rheumatoid arthritis, a metabolikus arthropáthiával 

kísért formák, előrehaladott máj- vagy veseműködési zavar, súlyos szív ingerképzési vagy 

vezetési zavar, illetve NYHA II. stádiumot meghaladó szívelégtelenség, krónikus és kezelést 

igénylő pszihiátriai állapot, ismert alkohol vagy drogfüggőség, bizonyos időn belüli NSAID 

vagy szteroid terápia, egyidejű terhesség, vagy szoptatás, valamint a hatóanyaggal szembeni 

érzékenység. A vizsgálat időtartama 14 hét volt, ami 6 hét kezelést és 8 hét utánkövetést 

foglalt magában. 

A kezelést két betegcsoportban végeztük: az „A” csoport betegei a 6 hetes kezelés során 

végig napi 1.500 mg DONA port kaptak, míg a „B” csoport tagjai a vizsgálat első hetében 3 



alkalommal DONA injekciót kaptak, másnaponta 2-2-1 ampulla dózisban, majd ezt követően 

napi 1500 mg DONA port.  A betegek random allokáció alapján kerültek a két csoport 

valamelyikébe. A glükózamin-szulfát terápia mellett csak paracetamolt vehettek be 

fájdalmaik csillapítására. Ennek mennyisége, az alkalmazás gyakorisága feljegyzésre került.   

 

 

A bevonáskor végzett alapvizsgálat (0) után az 1. , 6. és 14. hét elteltével került sor 

ellenőrzésre (1-4 vizit). Ekkor a nyugalmi és mozgáskor jelentkező fájdalom valamint az 

izületi funkció változás megítélésére került sor a Huskisson Vizuális Analóg Skála, valamint 

Lequesne-féle Algofunkcionális Index segítségével. Összesítésre került a kiegészítő 

paracetamol terápia is (ennek 3 g-ot meghaladó napi dózisa kizáró okot jelentett). Mind a 

beteg, mind a vizsgáló orvos 4 fokozatú skálán értékelte a szubjektív panaszok alakulását. A 

kontroll vizsgálatok során sor került a kezeléssel összefüggésbe hozható nemvárt események 

megítélésére is.  

A statisztikai értékelésére egyrészt a Student-féle „t” tesztet (paraméteres adatok) másrészt 

az ANOVA-t és Dunn-tesztet (nem paraméteres adatok) alkalmaztuk. A kiesett betegek esetén 

LOCF (last observation carried forward) módszert használtuk. Az eredmények értékelése 

során az átlagot és a 95 %-os konfidencia intervallumot határoztuk meg. 

A vizsgálat független rheumatológus felügyeletével a PTE OEC Intézményi Etikai Bizottság 

engedélyével történt. 

 

 

Eredmények  

 

a. Beteglétszám, epidemiológiai adatok 

A vizsgálatban 288 fő (200 nő és 88 fő) került bevonásra, a betegek közül 141 került  az „A” 

csoportba, 147 fő a „B” csoportba.  A két kezelési csoportra vonatkozó fontosabb demográfiai 

paramétereket az 1. táblázatban tüntettük fel. A két csoport tagjai az életkor, a testsúly és a 

nemi megoszlás szempontjából lényegesen nem különbözött egymástól. A vizsgálatot 277 fő 

(195 nő és 85 férfi) fejezte be, tehát a drop out ráta alacsony volt: „A” csoportban 6,4 % 

(9/141), „B” csoportban 1,4 % (2/147), ami a teljes vizsgált populációra vonatkoztatva 3,8 %-

nak (11/288) adódott.  

 

b. A nyugalmi és mozgáskor fellépő fájdalom  



A DONA por valamint a DONA injekció majd por kezelés a Huskisson féle vizuális skála 

érték alapján jellemzett fájdalmat a kiindulási érték felére mérsékelte. A nyugalmi fájdalom 

tekintetében a csökkenés 45,4 %, míg a mozgási fájdalom vonatkozásában 55,4 % volt. A 

változás a 3. vizittől már mindkét csoportban jelentős mértékű volt (p < 0,001) (1.ábra). 

 

 

 

 

 

c. Izületi mozgások 

Az izületi mozgások megítélésére alkalmazott Lequesne-féle algofunkcionális index-ben 42,5 

%-os javulás mutatkozott a kiindulási értékhez viszonyítva. A fájdalmas 

mozgáskorlátozottság egyenletesen csökkent a kezelés során, és ez a tendencia a szer 6 hetes 

alkalmazása után is megmaradt. A változás a 3. vizittől kifejezett szignifikanciát mutat (p < 

0,001) (2.ábra). 

A két csoport összehasonlító értékelése során az eredmények azt jelzik, hogy az injekcióval 

kezelt betegeknél gyorsabb és kifejezettebb fájdalomcsökkenés lépett fel, valamint az izületi 

funkciók javulásának mértéke is meghaladta az oralis kezelésben részesülők csoportjában 

kapott eredményeket. A különbség az 1 hetes kezelés után szignifikanciát (p < 0,05) mutatott, 

amely később kiegyenlítődött. A 14. heti záró vizit során már nem volt lényeges különbség a 

két betegcsoport adatai között (3. ábra).      

 

d. Fájdalomcsillapító felhasználás 

A vizitek alkalmával összesítésre került a „Betegnapló”-ban feljegyzett kiegészítő 

fájdalomcsillapító (paracetamol) felhasználás. A kezelés kezdeti időszakában a betegek 

mintegy fele kényszerült kiegészítő fájdalomcsillapító szedésre. A program alatt mind a 

fájdalomcsillapítót szedő betegek száma, mind a felhasznált fájdalomcsillapító mennyisége 

folyamatosan csökkent: induláskor a betegek fele, a záró vizitkor már csak ¼-e jelezte, hogy 

esetenként paracetamolt vesz be. A gyógyszerigény is jelentősen - a kiindulási érték 61-64 %-

ra - csökkent (2. táblázat). 

 

e. Szubjektív panaszok 

Mind a beteg, mind a kezelőorvos összefoglaló véleményt adott a szubjektív panaszok 

alakulásáról egy négy fokozatú skála segítségével. A kezelés során a panaszok is jelentősen 



csökkentek, a változás a 3. vizittől szignifikáns (p < 0,001) mértékű volt. A beteg és az orvos 

véleménye majdnem minden esetben azonos változásokat mutatott (4. ábra). 

 

f. Nemkivánt hatások 

Nemkivánt hatások ritkán és enyhe formában léptek fel: - a vizsgálat programot végig teljesítő 

személyek közül mindössze 13 fő (4,7 %) jelzett enyhe émelygést, hasi diszkomfortot, 

puffadást, bizonytalan fejfájást, szédülést, melegségérzetet.  

A kezelés során a drop out ráta alacsony volt: az injekció + por kezelésben részesülőknél 1,4 

% (2/147), míg a csak orális kezelést kapóknál 6,4 % (9/141), összesítve 3,8 % (11/288). A 

kizárás okai között a fellépő szubjektív panaszok tolerálhatatlansága, illetve a protokollban 

foglaltak be nem tartása, a kontrollra való jelentkezés elmaradása miatt került sor.   

 

Megbeszélés 

 

 Az osteoarthritis a leggyakrabban előforduló izületi megbetegedés, mely az életkorral 

emelkedő prevalenciát mutat. Hazánkban is egyre növekvő egészségügyi terhet jelent a 

kórkép kezelése, amit tovább ront az a tény, hogy a munkaképesség csökkenés, a 

rokkantosítások hátterében a harmadik-negyedik leggyakoribb okot ez a kórkép képviseli 

(3,18). Az  osteoarthritis nem homogén betegség, hanem különböző etiológiájú kórállapotok, 

hasonló pathofiziológiát mutató, főleg nagyizületek komplex működési elégtelenségét 

eredményező folyamatok gyűjtő fogalma. A betegség változatos képet mutat: a tünetmentes 

periódusok és a fájdalmas időszakok váltják egymást, míg a végállapotra a súlyos 

mozgáskorlátozottsághoz vezető, jelentős fájdalmakkal járó komplex izületi betegség 

jellemző, ahol nemcsak a porc, hanem az izület egyéb alkotói – subchondrialis csont, 

synovium, izületi tok, izmok, inak - is érintettek (1,2,4,18).  

Az arthrosis kezelése az etiológiai sokféleség, az adott stádium, egyéni sajátosságok miatt 

individuális. A kezelés alapja a megfelelő orvos-beteg kapcsolat. A betegség természetéről 

adott információ, az életmódbeli változtatások, személyre szabott fizioterápiás program, a 

segédeszközök szükség szerinti alkalmazása jelentősen befolyásolhatja a betegség lefolyását 

(9,10,18).  

A gyógyszeres kezelés célja a fájdalom csökkentése, a gyulladás mind teljesebb 

megszüntetése, a porcpusztulás leállítása, vagy lassítása (4,7,8,9,18). Jelenleg nem 

rendelkezünk ezen elvárásoknak maradék nélkül megfelelő gyógyszerrel. Az osteoarthrosis 

kezelésében dominálóan alkalmazott NSAID-k számos nem kívánt mellékhatással 



rendelkeznek, ráadásul a porc pusztulását is elősegíthetik (2,7,8,9). A „chondroprotektív”, 

vagy inkább struktúra- módosító gyógyszerek (glukózamin szulfát, chondroitin szulfát)  

elsősorban a porc károsodás lassításán keresztül hatnak. Ezen szerekkel végzett korábbi 

vizsgálatok igazolták a porc és izületi struktúra károsodás mérséklődését, ami 

gyulladáscsökkentő hatással jár (9,11,12,18).   

Jelen vizsgálatunkban csípő és /vagy térd arthrosisos betegekben tanulmányoztuk glukózamin 

szulfát (DONA) fájdalomcsillapító valamint izületi funkciót javító hatását standard 

körülmények között ismert értékelő skálák segítségével. Adataink szerint az injekcióval 

kezelteknél az egyhetes parenterális kezelés befejeztével jelentősebb javulás volt észlelhető, 

mint a csak orális készítményt szedő betegekben. A későbbi közös terápiás ágban a 

fájdalomcsillapító hatás és mozgáskorlátozottságot javító hatás kiegyenlítődött. A 6 hetes 

kezelési időszak során mindkét betegcsoportban a nyugalmi és mozgáskor jelentkező 

fájdalom a kiindulási szint mintegy felére csökkent, amely tartósan fennmaradt. a kezelés 

abbahagyása után is A DONA-val végzett korábbi vizsgálatok is hasonló eredményt mutattak.  

(11,13,14,15).  

A izületek funkcionális javulását a Lequesne-féle Algofunkcionális Index segítségével 

monitoroztuk. A vizsgálati idő alatt az izületek funkcionális javulása mintegy 42,5 %-os volt, 

az izületek mozgáskorlátozottsága is egyenletesen csökkent a kezelés során, a javulás a 

kezelési periódus befejezte után is észlelhető volt. A változások statisztikai szignifikáns 

mértékűek (p<0,001).  

A fenti kedvező változások következtében mind a betegek, mind a vizsgáló orvosok – 

egymástól függetlenül – a szubjektív panaszok vonatkozásában is jelentős mértékű javulást 

állapítottak meg.  

A kiegészítő analgetikumot szedő betegek számának csökkenése valamint a felhasznált 

paracetamol dózisa is jelzi a betegek állapotának jobbra fordulását. A terápia kezdetekor a 

betegek fele, míg a 6 hetes program végén ¼-e szorult analgetikum bevételére.  A 

paracetemol mennyisége a kezdeti adag 61-64%-ra csökkent.   

A kezeléssel összefüggésbe hozható mellékhatások ritkák és enyhe súlyosságúak voltak, 

kizárásra csak kevés beteg esetében került sor főleg együttműködési problémák miatt.   

Összességében a glukózamin-szulfát hatékony, osteoarthritisban eredményesen alkalmazható, 

jó tolerálható, kedvező mellékhatás profilú gyógyszer.   

A vizsgálat a Kéri Pharma Kft. támogatásával valósult meg. A protokoll kidolgozása a PTE-

ÁOK Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika szakmai segítségével történt, 

a vizsgálatot Családorvos Kutatók Országos Szervezete koordinálta és vezette. 
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Táblázatok - Ábrák 

 

 

1. táblázat:  A DONA vizsgálatban részt vett betegek létszáma, neme, életkora és testsúlya  

 

2. táblázat: Kiegészítő fájdalomcsillapító paracetamolt szedő betege száma és aránya. A 

felhasznált paracetamol összesített dózisa DONA kezelés során.  

 

1. ábra: A nyugalmi (A) és mozgási (B) fájdalom mértékének javulása a DONA kezelés 

során (Huskisson féle vizuális skála) A csoport: DONA per os, B csoport DONA 

injectio majd per os.  

 

2. ábra: Az izületi funkciók megítélése DONA kezelés során (Leqnesne-féle index) 

 

3. ábra: A DONA-por (A csoport) és a DONA injectio majd por (B csoport) hatásainak 

összehasonlító elemzése. A szignifikancia számítása az azonos kezelésű időszakok 

eredményei között. 

 



4. ábra: A betegek szubjektív panaszainak csökkenése a beteg és a kezelőorvos véleménye 

alapján.   

 

2. BESZÁMOLÓ 
a CSAKOSZ III. Kongresszusáról 

Dr. Szabó János, titkár, a szervező bizottság elnöke 
 

Tervek, eredmények a családorvosi kutatómunkában 

 
2004. március 5-6.-án Budapesten, a Semmelweis Egyetem Családorvos Tanszék 
rendezésében tartotta III kongresszusát a Családorvos Kutatók Országos Szervezete 
(CSAKOSZ). 
Sajnos a hirtelen nyakunkba szakadt hó sok jelentkezőt visszatartott attól, hogy részt 
vegyen a kongresszuson így 130 az alapellátási kutatás iránt elkötelezett családorvos 
részvételével, családias körben és hangulatban zajlottak az események. 
 
A megnyitón Prof. Dr. Hajnal Ferenc a Magyar Általános Orvososok Tudományos 
Egyesülete Elnöke a Háziorvosi Szakmai Kollégium Elnöke valamint Prof. Dr. Nagy 
Lajos a Családorvos Kutatók Országos Szervezete elnöke köszöntötte a résztvevőket. 
 
Ezt követően került sor a CSAKOSZ életműdíj átadására, melyet az idén Dr. Morva 
László tanár úr kapott. Morva tanár úr az egyike azoknak a családorvosoknak, aki az 
elsők között ismerte föl az alapellátási kutatómunka fontosságát. Az életműdíjat 
munkássága elismeréséül ítélte neki a CSAKOSZ elnöksége. 
 
A főreferátumokban Dr. Margittai Erzsébet a magyar családorvosi kutatás történetét 
mutatta be, Dr. Blasszauer Béla pedig a családorvosi kutatómunka etikai 
követelményeit ismertette. 
Dr. Kalabay László a Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinikájának docense 
az alapellátási kutatásáról tartott nagysikerű előadást. Dr. Simek Ágnes a 

kutatásszervezést segítő és akadályozó tényezőket, Dr. Heim Szilvia pedig a az 

orvostanhallgatók lehetőségeit mutatta be. 

 
A délután hátralévő részében a Pfizer cég szimpóziumán a kardiovaszkuláris 
rizikóbecslés és csökkentés lehetőségeit ismerhettük meg. 
A nap zárásaként egy fantasztikus workshopon Dr. Egenhoffer Judittal az OGYI 
főosztályvezetőjével, valamint Prof. Dr. Borvendég Jánossal és Dr. Elek Sándorral az 
OGYI. Főtanácsosaival beszélgethettünk a gyógyszerkutatás és engedélyezés 
szabályairól, a kutatásetikáról.   
 
A kongresszus második napját az EGIS szimpóziuma nyitotta. Itt megtudhattuk, hogy 
hogyan lesz a molekulából gyógyszer. 
 



Ezt követően két szekcióban folytatódott a munka. 
Kutató családorvosok számoltak be eddigi kutatási eredményeikről, kutatási 
terveikről. 
A 32 elhangzott előadás számos alapellátási kutatási területet mutatott be. 
Valamennyi előadó igen jól dokumentált, értékes anyaggal állt a hallgatóság elé. 
 
Minden rangsorolás nélkül most csupán példaként néhány kutatási területet említünk. 
A Dr. Ádám Ágnes vezetésével működő kutatócsoport az alvási apnoe ABPM-el 
történő szűrése témakörében végzett kutatási eredményeit mutatta be. 
Prof. Dr. Ilyés István és munkatársai a lipoprotein anyagcsere eltérésinek 
összefüggését vizsgálta a kardiovaszkuláris rizikótényezőkkel. 
Nagy Ágnes, Benkovics Judit, Bors Péter orvostanhallgatók a daganatos betegek 
kommunikációs sajátosságait elemezték, mélyinterjús és videoanalizises technikával. 
Dr. Rinfel József a CSAKOSZ és a Kéri Pharma közös vizsgálatát, ismertette a Dona 
injekcióval és porral szerzett tapasztalatokról. 
Valamennyi résztvevőnek jóleső élmény volt, hogy ezen a két napon kirekesztve a 
nyomasztó aktuális szakmapolitikai problémákat a családorvosi munka kutatási 
eredményeiről, tanulságos, érdekes esetekről, a szakma szépségéről hallhatott és 
adhatott elő. 
Aki hasonló élményben szeretne részesülni, annak egy év múlva Szegeden a 
CSAKOSZ IV. Kongresszusán lesz rá lehetősége. 

 

A konferencia bevétele: 3085500 Ft, kiadása: 2550210 Ft volt. 

 

 

3. A CSAKOSZ VEZETŐSÉGI ÜLÉS 

JEGYZŐKÖNYVE 
Dr. Rinfel József titkár, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Időpont: 2004. március 6. 
Helyszín: Hotel AGRO különterme 

(Budapest, XII. ker. Normafa u. 54.) 
 
Jelen vannak: Prof. Dr. Nagy Lajos a CSAKOSZ elnöke, Prof. Dr. Illyés István, 

Dr. Szabó János, Dr. Dobai Csilla, Dr. Pénzes János, Dr. Udvarhelyi 
Ágnes, Dr. Várbíró István, Dr. Végh Mária 
(Felügyelő Bizottság részéről: Dr. Várallyay Gyula FB elnök, Dr. 
Oberling János) 

 
 
Dr. Szabó János házigazdaként röviden üdvözölte a megjelent vezetőségi tagokat, 
majd Prof. Dr. Nagy Lajos a CSAKOSZ elnöke megállapítva a vezetőség határozat 



képességét ismertette a napirendi pontokat. Ezt a vezetőség egyhangúlag elfogadta, 
illetve hozzájárult ahhoz, hogy hangfelvétel készüljön az ülésről.  
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos főbb megállapítások és vezetőségi 
határozatok a következők voltak: 
1. A CSAKOSZ tagdíjak befizetésével kapcsolatosan a Közgyűlésen elhangzott 
megállapításokkal és problémákkal a vezetőségnek foglalkozni kell, az SZMSZ 
előírásainak érvényt kell szerezni. A vezetőség Dr. Szabó János titkárt bízta meg a 
kérdéssel kapcsolatos javaslat előkészítéssel. Dr. Szabó János utalt a III. 
Kongresszus szervezése során felmerülő negatív tapasztalatokra. Fontos, hogy a 
passzivitással szemben fellépjünk, de a probléma megoldását nehezíti, hogy senki 
sem kötelezhető aktív részvételre. A tagdíj befizetések kérdése azonban más, mert itt 
az SZMSZ egyértelműen rendelkezik az elmaradások esetén követendő teendőkről, 
így akár a tagrevízió lehetősége is felmerül. 
2. A CSAKOSZ pályázatokra és díjakkal kapcsolatosan Prof. Dr. Nagy Lajos a jelenleg 
zajló egyetemi TDK-konferenciákra utalva kéri az egyes egyetemeket képviselő 
CSAKOSZ vezetőségi tagokat, hogy kísérjék figyelemmel, illetve lehetőségei szerint 
segítsék a „Legjobb családorvosi témájú TDK-előadás” díj odaítélését és átadását.  
A benyújtott anyagok előkészítő értékelését Dr. Dobai Csilla, Dr. Kozma Anna és Dr. 
Végh Mária végezte el egy korábban kidolgozott értékelő skála alapján. Dr. Végh 
Mária a „Kongresszusi részvételi támogatás”-ra benyújtott három pályázati anyag 
közül egyet alapvető formai hiányosságok, egyet formai és tartalmi problémák miatt 
nem javasol támogatásra. A harmadik pályázatot – Dr. Heim Szilvia részvételét az 
EURACT Dubrovnik-i konferenciáján, mint előadó - támogatásra javasolja. 
A Vezetőség utóbbi esetében a szállásdíj támogatását engedélyezte, maximum 70 e. 
Ft támogatási összegig, amit a pályázónak számlával kell igazolnia. 
A „Legjobb családorvosi kutatási témájú közlemény” –re beérkezett négy pályázatból 
hármat támogatandónak javasolt az előkészítő bizottság; így Dr. Pálházi Attila 
(Nagykarácsony), Dr. Rurik Imre (Budapest) és Dr. Jancsó Zoltán (Debrecen) 
esetében jól felépített, értékes és befejezett tanulmány-nak értékelte a publikációt.  
A vezetőség az előterjesztés alapján – egy tartózkodással – egyhangúlag  50-50 e. Ft 
díjazásban részesítette az említett kollégák munkáját. 
(előző kettőt a múlt évi keret terhére, míg a harmadikat az ez évi keret felének 
felhasználásával) Dr. Salamon Sándor (Lácacséke) esetében a munka tovább 
folytatását javasolja a Vezetőség, melyhez segítséget kínál a kollégának.  
Prof. Dr. Nagy Lajos egyéb napirendi pont hiányában bezárja a Vezetőség ülését. 
 

 
 

 

 

 

4. JEGYZŐKÖNYV  

A CSAKOSZ 2004. MÁRCIUS 06. 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL 



 
 

 

A Családorvos Kutatók Országos Szervezete (CSAKOSZ) a III. Kongresszusán 2004. 
március 06-án 9 00-ra módosított időpontú Közgyűlést hívott össze, melynek helyszíne 
a Hotel Agro Konferencia terme volt (Budapest, XII. ker. Normafa u. 54.). Dr. Szabó 
János levezető elnök a megjelentek alacsony száma (52 fő) miatt a Közgyűlést 
feloszlatta, majd az SZMSZ-nek megfelelően ismételt Közgyűlést hívott össze 9 15-re, 
ami már – a megjelentek létszámától függetlenül – határozatképesnek volt tekinthető 
(SZMSZ 10 § 10.5 pont). 
A levezető elnök ismertette az írásos meghívóban is szereplő napirendi pontokat: 
    - Elnöki beszámoló 
    - Pénzügyi beszámoló 
    - Ellenőrző Bizottság állásfoglalása 
    - Egyebek 
    - Vita, szavazás 
A napirendi pontokat a CSAKOSZ Közgyűlés módosító javaslat nélkül, egyhangúlag 
elfogadta.    
  
- Prof. Dr. Nagy Lajos, a CSAKOSZ Elnöke beszámolójának  
elején emlékeztetett a szervezet fő célkitűzéseire, amelyek az  
alapellátásban végzett kutatások színvonalának emelése mellett 
a vizsgálatok szervezésére, menedzselésére, a hazai és nemzetközi 
tudományos jellegű kapcsolatok kiépítésére irányul elsősorban. 
A nemzetközi kapcsolatok meghatározóak lesznek az Európai  
Unión belüli szerepünket tekintve, de fontos szerepet tölthetnek  
be a fiatal kutatók, gyakorló orvosok képzésében is. A jövő szempontjából döntő, 
hogy a megnyíló lehetőségeket mennyire tudjuk kihasználni. Utalt a Burgenlandi 
Orvosi Kamarával múlt év végén történt kapcsolatfelvételre, illetve a Pécsi Tudomány 
Egyetem oktató családorvosainak ausztriai látogatására, amikor az osztrák 
kollégákkal közvetlen tapasztalat cserére nyílott lehetőség, ami a későbbi 
együttműködés alapjait is jelenti.  
- A CSAKOSZ évenkénti kongresszusai a kutatói munka eredményeinek bemutatása 
mellett szintén lehetőséget nyújtanak a tudományos jellegű együttműködések 
kiépítésére. A 2002. évi I. Kongresszuson Pécsett, majd 2003-ban a II. 
Kongresszuson Debrecenben amerikai kutató családorvosok vettek részt. Az Ohio-i 
NEUCOM egyetemmel azóta is aktív munkakapcsolat köt össze, a hospice és a 
dohányzás elhagyását segítő program, illetve kutatás területén. Hasonló 
együttműködések lennének kívánatosak az Európai Unió tagországain belül is. A 
folyamatot a CSAKOSZ mind erőteljesebben kívánja támogatni különféle pályázati 
lehetőségekkel.   
- Nyilvántartott taglétszámunk 359 fő, ami egy év óta szinte állandónak tekinthető, 
lényeges változást nem mutat. A CSAKOSZ nem kíván tömegszervezetté válni, de 
lehetőséget akar nyújtani a kutatás iránt érdeklődő, elhivatott családorvosok 
számára, hogy megfelelő körülmények és feltételek álljanak rendelkezésükre. A 
szervezet összetételét tekintve az egész országot lefedi, a megyénkénti eloszlásban 
mutatkozó különbségek ellenére elmondhatjuk, hogy országos szervezet vagyunk. 
Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink a földrajzi távolságok ellenére könnyen tarthassanak 

 



a szervezettel és adott esetben egymással is kapcsolatot. A CSAKOSZ Iroda központi 
szerepet tölt be a koordinálásban, de az internetes kapcsolat jelenthet e területen 
távlatos megoldást.   
Az egymás közti közvetlen kommunikáció, a gyors információ csere ezen módját 
segíti a CSAKOSZ honlapja is (www.aok.pte.hu/csaladorvostan/csakosz). 
- A vezetőség évente kétszer ülésezik. A legfontosabb kérdések áttekintése mellett, 
az operatív döntésekre is itt kerül sor. A vezetőség üléseiről a CSAKOSZ Hírlevél 
aktuális számai részletes tájékoztatást adnak, így a tagság közvetlen információkkal 
rendelkezik a zajló munkákról, feladatokról, közérdekű kérdésekről.  
- Az elmúlt időszakban örvendetesen nőtt a CSAKOSZ kutatási programok száma. 
Pályázatok révén megfelelő pénzügyi háttérrel jelenleg négy program fut; - A 
dohányzás megelőzését segítő program (1 M Ft), Konzultációs kapcsolati pszichiátriai 
program (0,8 M Ft), Kapcsolati pszichiátriai szolgálat program (2,4 M Ft), Szív-
érrendszeri betegségek megelőzését célzó program (3,2 M Ft). 
Ezek mellett befejeződött a Dona gyógyszervizsgálati program, amit a Kéri Pharma 
Kft. megbízása alapján végeztünk el, 38 családorvos részvételével. 
Több saját kezdeményezésű programtervezet van az előkészítés fázisában, 
amelyeknek elindulása és megvalósítása a közeljövőben várható.  
- A CSAKOSZ pályázatok és díjak segítségével kívánja a kollégák munkáját támogatni 
és ösztönözni. A pályázatok benyújtására évente két alkalommal van lehetőség, az 
erre vonatkozó tudnivalók a Hírlevélben és a Web oldalon is megtalálhatók.  
Örvendetesen növekszik a pályázók és ezen belül a támogatásra érdemes anyagok 
száma. Ez évben – Dr. Pálházi Gábor, Dr. Rurik Imre, Dr. Jancsó Zoltán - a „Legjobb 
családorvosi kutatási témájú közlemény” kategóriában, Dr. Heim Szilvia 
„Kongresszusi részvétel” címen nyert el támogatást. Emellett évente a négy orvosi 
fakultás TDK konferenciáján külön díjban részesül „A legjobb családorvosi témájú 
TDK-munka” előadója is. 
- A jövő feladatai között tagság kutatás iránti érdeklődésének fokozása, a fiatalok 
szerep vállalásának növelése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése a legfontosabb. A 
CSAKOSZ ennél fogva mind hangsúlyozottabban támogatja a kutatói 
együttműködéseket, segíti a tudományos jellegű vizsgálatok eredményeinek mind 
szélesebb körű megjelenését saját vagy más konferencián, illetve publikációk 
formájában. A pályázatokon való részvételhez a rendelkezésre álló anyagi és szellemi 
hátérrel járul hozzá a szervezet, de ösztönözni kívánjuk a saját kezdeményezésű, 
alapellátást érintő kutatási témák kidolgozását, megvalósítását.  
- A pénzügyi beszámolóban Dr. Rinfel József titkár ismertette a 2003. év 
gazdálkodásának eredményeit. A számvitellel, számlavezetéssel kapcsolatos 
feladatokat az előző évekhez hasonlóan a Sikerkalauz pécsi könyvelőiroda látja el 
jelenleg is. A CSAKOSZ gazdálkodása a múlt évben is pozitív volt; - a tárgyévi 
eredmény 2.238 e. Ft, ami 3.725 e. Ft bevételből és 1.487 e. Ft kiadásból adódott. A 
szervezet összes vagyona az év végén 4.055 e. Ft volt. A bevételi tételek között 
jelentős csökkenés tapasztalható a tagdíjbefizetés területén, a 186 e. Ft azt jelzi, 
hogy a nyilvántartott tagság közel fele nem tett eleget ennek a kötelezettségének. Az 
összes kiadáson belül 815 e. Ft fedezi a szervezeti és működési költségeket, ez 
magában foglalja a két fő részmunkaidős adminisztratív feladatokat ellátó személy 
bér- és járulék költségét.  
 
- Dr. Várallyay Gyula a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette 
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 a 2003. év gazdálkodásával, a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos  
bizottsági álláspontot. A CSAKOSZ gazdálkodása az SZMSZ-nek  
megfelelően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik. 
A szervezet költségvetése és pénzgazdálkodása a szervezet céljait  
szolgálja. A Felügyelő Bizottság a CSAKOSZ gazdasági és pénzügyi tevékenységét 
mint formai, mint tartalmi szempontból törvényesnek és megfelelőnek találta, így azt 
a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta. 
- Dr. Szabó János levezető elnök lezárva az elhangzottakat a tagság kérdéseit, hozzá 
szólásait kérte. Dr. Várbíró István a tagdíj befizetés területén tapasztalható 
visszaesésre reflektálva elmondta, hogy a problémát a Vezetőség 2003.10.10 -i 
ülésén tárgyalta, és az akkori döntésnek megfelelően a CSAKOSZ Iroda egyenként 
hívta fel a nem fizető tagtársak figyelmét, de a kiküldött levelek és csatolt befizetési 
csekkek ellenére az ismertetett végeredménnyel zárult az akció. Dr. Simek Ágnes a 
tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos általános problémákról szólt, és javasolta, hogy 
banki átutalással is teljesíthető legyen. 
Prof. Dr. Nagy Lajos a tagdíjfizetés ilyen mértékű elmaradása miatt indokoltnak látja, 
hogy a Vezetőség ismét foglalkozzon a problémával, az SZMSZ tagdíj befizetést 
szabályozó rendeletének figyelembe vételével hozzon döntést a kérdésben. Egyúttal 
megállapítja, hogy teljes befizetés esetén sem fedezi a tagdíj a működési 
költségeket, ami alapvető lenne egy jól működő szervezet életében. Az indulás óta 
változatlan, és jelen viszonyok között képletesnek tekinthető 1.000 Ft/év tagdíj 
emelését időszerűnek véli, ennek kétszeresére tesz javaslatot. Dr. Rinfel József az 
emelés differenciált módját tartaná indokoltnak, életkortól és munkaköri helyzettől 
függően kapjanak kedvezményt a nagyon fiatal és a nyugdíjas kollégák. Dr. Szabó 
János véleménye szerint a tagdíj az emelés után is szinte képletes, összevetve más 
társaságok tagdíjával. Megítélése szerint nem jelenthet problémát senkinek a mai 
viszonyok között, ráadásul a költségek szempontjából nincs életkori különbség, így 
egységesen kellene mindenkit kezelni. Mint levezető elnök a vita lezárásával mind a 
két álláspontot szavazásra ajánlja. 
- A Közgyűlés ezt követően szavazott a Napirendi pontok elfogadásáról. Az Elnöki 
beszámolót, Pénzügyi beszámolót a jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta. 
A tagdíj kérdésében a 2.000 Ft/év emelést mindenki megszavazta, a többség 
véleménye szerint egységes formában, differenciálás nélkül érvényesítve azt.    
- Prof. Dr. Nagy Lajos a CSAKOSZ elnöke megköszönte a Közgyűlés munkáját, 
további eredményes konferenciát kívánt a résztvevőknek. Ezt követően Dr. Szabó 
János levezető elnök bezárta a Közgyűlést. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CSAKOSZ PÁLYÁZATOK NYERTESEI ÉS DÍJAZOTTJAI 

 
 

A vezetőségi ülés döntött a 2003. évi pályázatok és díjak odaítéléséről (lásd a Vezetőségi ülés 
jegyzőkönyvét). 
A nyertesek önéletrajzát az alábbiakban ismertetjük. 

 
 
 
4. 1. Dr. Pálházi Gábor szakmai önéletrajza 

 

 
 

 



 
 
 

1977-ben szereztem általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. Az Újpesti Egyesített Kórház-Rendelőintézet Kórbonctan-kórszövettani 
Osztályán kezdtem dolgozni. 1981-ben szakvizsgáztam kórbonctani és kórszövettani 
vizsgálatokból. 1982-től Kerepestarcsán, a Flór Ferenc Kórház I. Belgyógyászati 
Osztályán dolgoztam. Az osztály az általános belgyógyászat mellett gastroenterologiai 
profilú volt, itt alakult ki érdeklődésem a gastroenterologia iránt. 1986-ban 
szakvizsgáztam belgyógyászatból, és még ebben az évben körzeti orvosként 
helyezkedtem el Fejér megyében, Nagykarácsonyban, egy 1600 lelkes faluban, ahol 
jelenleg is dolgozom. Háziorvoslásból 1996-ban szakvizsgáztam. 
Az évek során sikerült kialakítanom egy preventiv szemléletű hypertonia és 
diabetes mellitus  gondozási rendszert a községben. Cikkeim, postereim és 
előadásaim diabetologiai, gastroenterologiai és meteoropathologiai témájúak 
voltak. 

 
 
 
 

4. 2. Dr. Jancsó Zoltán szakmai önéletrajza 
 
 
 

1991-1997. Debreceni Orvostudományi Egyetemen végeztem. 1993-95. között az 
Élettani Intézet domonstrátoraként dolgoztam. 1995-ben a XXII. OTDK-án országos II 
helyezést értem el a HaCaT sejtek intracelluláris Ca áramainak vizsgálata témában 
tartott előadással. 1999. decemberében szereztem háziorvosi licence vizsgát. 2002-ben 
szakvizsgáztam a DEOEC Családorvosi Tanszéken. 
2000 óta dolgozom a DEOEC Családorvosi Tanszéken. A tanszék Kardiovaszkuláris 
munkacsoportjának tagjaként kezdettől fogva részt veszek a kardiovaszkuláris 
betegségek rizikóállapotok felmérésében, az adekvát intervenciós technikák 
kidolgozására irányuló munkában, vizsgálatokban. 2001 óta veszek részt a britt Know 
How Fund által támogatott magyarországi TUDOR program alapellátási alprogramjában. 
A betegellátásban és a tudományos-oktatói munkában egyaránt részt vevő orvosként 
fontosnak tartom a gyakorlati orvoslásban az alapellátásban felmerülő kérdések 
tudományos igényű megválaszolását csakúgy, mint a bizonyítékokon alapuló 
szakirodalmi adatokból eredő konklúziók mindennapi gyakorlatba való átültetésének 
előmozdítását.  

 
 
 
 
 
 
4. 3. Dr. Rurik Imre szakmai önéletrajza 
 
 

 

 



 
 
Dr. Rurik Imre 1979-ben végzettem a SOTE ÁOK-n. 10 évig urológusként, 15 éve 
háziorvosként dolgozom Budapesten, Pesterzsébeten. Szakképesítést urológiából, 
általános,- és, üzemorvostanból szerzetem. Posztgraduális képesítést szerzetem 
2002-ben a PTE ÁOK-n, mint egészségügyi mediátor és a SE EMK, mint okleves 
egészségügyi szakmenedzser (Master fokozat). 2003-ban védte meg értekezését a 
SE Doktori Iskolájában (Időskorúak táplálkozás-egészségügyi vizsgálatának 
családorvosi lehetőségei címmel), a tudományos minősítési rendszer reformja óta 
elsőként a hazai háziorvosok közül. Évek óta vesz részt a háziorvos szakorvosjelöltek 
képzésében és vizsgáztatásában. Több nemzetközi háziorvosi szervezet tagja 
(WONCA, EGPRN, EURACT), ill. tisztségviselője (Primary Care Diabetes Europe). 
 
 
 
 
4. 4. Bende Zsuzsanna V. évf. 
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Neurológiai Klinika, Szeged 
 
Magatartásváltozások vizsgálata Huntington-kór  
transzgenetikus állatmodelljében 
 
A Huntington-kór egy autoszóm dominánsan öröklődő neurodegeneratív kórkép. A 
hibás gén a 4. kromoszómán van, mely egy instabil CAG trinukleotid repeat expanziót 
tartalmaz az 1. exonban. A betegség 35 repeat szám fölött jelentkezik. Motoros 
kognitív és pszichés elváltozások jellemzik e kórképet. A betegség modellezése 
transzgenetikus egerek vizsgálatával lehetséges. Ezen egértörzs beteg egyedei 
expresszálják a hibás humán gén 1 exonját 82 CAG repeat-tel. Az állatoknál normális 
posztnatális fejlődési periódus után, kb. 12 hetes korukban progresszív mozgászavar. 
Súlyvesztés alakul ki. Ez mind a spontán lokomotoros aktivitásban, mind a motoros 
koordinációban jelentkezik. Az állatok 18-22 hetes korban pusztulnak el. Jelen 
kísérletünkben arra kerestük a választ, hogyan változik az állatok magatartása és 
mozgászavara a betegség progressziója során. Vizsgálatunkhoz open field tesztet 
használtunk. Az egereket 8, 15 és 18 hetes korukban teszteltük. A kísérlet során 
vizsgáltuk, hogy milyen volt a centrumban és a periférián való tartózkodás aránya, a 
sebesség. A teljes megtett út, hányszor történt ágaskodás, tisztálkodás és 
ledermedés (freezint). Szignifikáns különbségek 15 hetes kortól mutatkoztak a 
sebesség, a megtett út és az ágaskodás terén, melyek az exploratív magatartásra 
utalnak. A beteg állatok többet mosakodtak és dermedtek le, ami a progresszív 
mozgászavarra utál. Ezen eltérések közel egybeesnek a motoros tünetek 
megjelenésével. 
Témavezetők: Dr. Klivényi Péter, Dr. Hartai Zsuzsanna 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
4. 5. Csanádi Ágnes V. évf. 
SZTE, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, 
Szeged 
 
Lehetséges célpontok a baktériumok RNS metabolizmusának gátlására 
 
A molekuláris biológia és a genetika fejlődésével lehetőségünk nyílik újabb 
gyógyszer-támadáspontok megismerésére és hatékony antimikróbás szerek 
megtervezésére. Ennek előnyei, hogy felvehettük a versenyt a baktériumok egyre 
kiterjedtebb rezisztenciájával, valamint kevésbé toxikus szerek kialakítására ad 
módot. Kísérleteink középpontjában a Mycobacerium tuberculosis áll, ami ellenálló 
képességével és az akár évtizedekkel későbbi reaktiválódásával már önmagában is 
nagy kihívást jelent nemcsak a gyógyításban, de a vele való kísérletek terén is. 
A baktérium adaptálódásában meghatározó tényezőnek viszonyult az RNase E, ami 
egy endoribonukleáz és több más fehérjével komplexet alkotva az RNSes 
lebontásában kulcsszerepet játszik. az RNase E, és ehhez hasonlóan a komplex többi 
tagja jó antibakteriális célmolekula lehet. Kísérleteink során úgy klónoztuk a 
Mycobacterium tuberculosis RNase E enzimjét, hogy a FLAG pepetiddel együtt, mint 
fúziós fehérje fejeződött ki, így a tisztítását anti-FLAG affinity agaróz oszlopon 
végezhettük. Ezzel a módszerrel két újabb fehérjét sikerült izolálnunk, melyek 
komplexet alkotnak az RNAse E-vel. Azonosításukat tömegspektrográfiás módszerrel 
a Szegedi Biológiai Központban végezték el. Ezen fehérjék jellemzése folyamatban 
van. 
Témavezető: Dr. Miczák András 
 
 
 
4. 6. Molnár Helga ÁOK VI. évf. 
PTE, ÁOK, Családorvostani Int. és III. sz. Belgyógy. Klinika 
 
EMLŐRKBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÁLVÁRIÁ-JÁNAK 
VIZSGÁLATA A CSALÁDORVOSI PRAXISBAN 
 
 
Előzmény: Az emlőrák a 35-45 éves nők körében a leggyakoribb daganatos halálok, 
az összes korcsoportot tekintve csak a tüdőrák előzi meg. Az élet fenyegetettsége 
mellett az énkép, az önbecsülés, és a nőiesség elvesztésével jár együtt. 
Cél: Az emlőrákban szenvedő betegek lelki problémáinak vizsgálata egy pécsi 
praxisban előforduló összes eset kapcsán.  
Keresni azokat a tényezőket, amelyek kiemelkedő jelentőségűek a terápiás döntés és 
a daganattal való megküzdés folyamatában. 
Módszer: Kérdőíves adatgyűjtés személyes interjú módszerével, amelyekre  részben 
a beteg otthonában, részben a rendelőben került sor. A 9 betegnél végzett 
esetelemzések releváns adatai kerültek összegzésre. 
Eredmény: 5 beteg aktív szeretne maradni a terápiás döntések kapcsán: tudni 
kívánják a betegséggel kapcsolatos adatokat, a prognózist, s mindenben együtt 

 



akarnak működni orvosaikkal. 4 fő sztoikus magatartásmintát képvisel. Valamennyien 
lelkileg is megterhelőbbnek érezték a kemoterápiát, mint a csonkító műtétet. 
Következtetés: A családorvosnak fontos szerepe van az emlőrák megelőzésében, a 
szűrési programok lebonyolításában, valamint a kiszűrt betegek gondozásában és a 
terminális állapot emberileg-szakmailag megfelelő levezetésében. Ez magas szintű 
kommunikációs készséget, empátiát és alapos szakmai felkészültséget kíván. 
Témavezető: Dr. Hidasi Éva családorvos mentor  
 
 
 
4. 7. Velegi Marietta ÁOK V. 
DEOEC, Családorvosi Tanszék 
DOHÁNYZÁSI SZOKÁSOK ÉS AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ  

TÉNYEZŐK EGY KISVÁROS 10-18 ÉVES DIÁKJAI KÖRÉBEN 

 

 

 

Célkitűzés: Egy kisváros (Karcag) 10-18 éves tanulói között vizsgáltuk a dohányzási 
szokásokat és az ezeket befolyásoló tényezőket. Módszer: Kérdőíves. A kérdőívet a 
WHO Global Youth Tobacco Survey kérdőíve elveinek alapján állítottuk össze. A 
kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt. Az adatokat SPSS statisztikai programmal 
dolgoztuk fel. A választási lehetőségű kérdésekre adott válaszok megoszlását és az 
egyes kérdésekre adott válaszok megoszlását a dohányzók és a nem dohányzók 
között khi2 próbával vizsgáltuk. Eredmények: 200 kérdőívet osztottunk ki, 192 
kérdőív került feldolgozásra. (96%-os válaszadási arány) Nemek megoszlása: 26% 
fiú és 74% lány. Általános iskolás: 61, gimnazista: 56, szakközépiskolás: 25 és 
szakiskolás: 50 tanuló volt. A diákok 36%-a alkalmi vagy rendszeres dohányos, 29%-
a kipróbálta és csak 35%-a nem gyújtott rá soha, 20%-uk az iskolában is 
dohányzott. Leggyakrabban a light típusú cigarettákat szívták. A dohányzás 
leggyakrabban a bulizáshoz kapcsolódott. A legtöbben a megnyugtató és a barátokat 
összekötő hatása miatt választották a dohányzást. A nem dohányzók leggyakrabban 
egészségük védelmét és a rászokás veszélyétől való félelmet jelölték meg visszatartó 
okként. A szülők gyermekük dohányzását leggyakrabban elfogadták, de nem 
helyeselték, vagy nem is tudtak róla. A tanulók 40%-a több egészségkárosító hatást 
is ismert, viszont 12%-uk egyet sem. A legjelentősebb dohányzást befolyásoló 
tényezőnek a barátok dohányzása és bíztatása bizonyult. Szignifikánsan 
gyakoribbnak találtuk a dohányzást idősebb korban, a családban előforduló 
szenvedélybetegség és dohányzó családtag esetén, azoknál, akik nem az 
édesanyjukkal éltek, a rosszabb tanulmányi eredményűek és a szakiskolai tanulók 
között. Nem találtunk összefüggést a dohányzás és a vizsgálatban résztvevők neme, 
anyagi helyzete, sportolása, vallásossága, a szülők iskolai végzettsége, az 
egészségkárosító hatások ismerete és a dohányzással összefüggő betegségek a 
családban való előfordulása között. Következtetések: Felmérésünkben a diákok 12 
éves koruk körül kezdtek dohányozni, 18 éves korára 77%-uknak volt dohányzási 
tapasztalata, közülük 22% alkalmi és 33% rendszeres dohányzóvá vált. Ezek az 
adatok is igazolják, hogy már az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban 

 



szükséges a dohányzás elleni felvilágosító, nevelő tevékenység. Ha ebben a 
korosztályban sikerül pozitív eredményeket elérni, nagyobb remény van arra, hogy a 
dohányzás káros hatásaival összefüggésbe hozott betegségek morbiditása és 
mortalitása csökkenjen. 
Témavezető: Dr. Márton Hajnalka 
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1930. augusztus 6-án Győrszentivánon születtem. Az elemi iskolát falumban 
végeztem, majd a Győri Szent Benedek rendi Czuczor Gergely Gimnáziumban 
folytattam. Érettségi után (1950) egyetem tanulmányimat a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen „Cum Laude” 1956-ban fejeztem be. Láng professzor javaslatára kaptam 
kinevezést Szentesen a megyei Kórház Sebészti Osztályán, amelyet első 
tanítómesterem, a magyar sebészet legendás alakja, Dr. Bugyi István professzor 
vezetett. A sebészeti osztályon mint segédorvos, majd a sebészeti szakképesítésem 
megszerzése után (1960) mint sebész alorvos dolgoztam. Ekkor kezdtem el 
párhuzamosan a sebészeti teendőim mellett a gépi altatást. Elsőként Szentesen 
vezettem be a korszerű anaesthesiat. Szentesi Kórházban megkezdett 
anaesthesiológiai ténykedésemet tovább folytattam Szegeden, ahol bevezettem a 
modern gépi altatást, miután Budapesten elvégeztem az anaesthesiológiai 
tanfolyamot és megszereztem a szakképesítést. Pályázat útján kerültem jelenlegi 
munkahelyemre Tataháza-Mátételke körzetbe 1965. november 16-án. Az intézetben 
elkezdett tudományos és kutató tevékenységemet a körzetben is folytattam. A jól 
organizált intézet után azonnal hozzákezdtem körzetem megszervezéséhez. A 
lakosság egészségi állapotának megismerése céljából szűrővizsgálatokat végeztem és 
megszerveztem a mezőgazdaságban dolgozók élet és munkakörülményeit, a 
praehospitalis ténykedések legfontosabb faladatait: a növénytermesztésben, 
állattenyésztésben és a gépi műhelyekben. Ez képezte alapját a kanditátusi 
értekezésemnek. Fő témaköre: a mezőgazdasági munkabalesetek megelőzése, 
elhárítása és az elsősegélynyújtó hálózat kiépítése. E témakörben folytattam felmérő, 
oktató, tudományos és szervezőmunkát, mint a MTA levelező aspiransa, Prof. dr. 
Petri Gábor akadémikus vezetésével. A kandidátusi disszertációmat 1976-ban védtem 
meg. Fenti tevékenységemhez felbecsülhetetlen értékű segítséget kaptam a MÁOTE 
akkori elnökségétől, vezetőségétől és számos tagjától. Több megbízatást és 
tisztségviselést kaptam a MÁOTE elnökségétől. Először baja város, majd Bács-Kiskun 
megye (1975) és 1976-1997-ig a dél-alföldi területi titkári megbízatást láttam el. A 
helyszíni sürgősségi betegellátásban végzett hatékony tevékenységem 
elismeréseként a MÁOTE elnöksége felkért egy sürgősségi munkacsoport 
megszervezésére. Sikerült 1978-ban megszerveznem az Alapszintű Sürgősségi 
Ellátási Munkacsoportot (ASEM), melynek azóta is vezetője vagyok. A 
munkacsoportnak az ország egész területéről több mint 200 aktív tagja volt, akik két 
speciális csoportban látták el a feladatokat. Hagyományosan minden második évben 



az ASEM Szegeden rendezett tudományos konferenciát hazai és nemzetközi 
részvétellel. Az ASEM tagjai számos hazai és külföldi konferenciákon, 
kongresszusokon tartottak előadásokat. Az 1990-ben alakult Szegedi Szent-Györgyi 
Albert orvostudományi Egyetem Baráti Körének megválasztott társelnökeként a dél-
alföldi régió oktató kórházaiban és a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság 
előadótermében számos továbbképző tudományos konferenciát rendeztem. Az ASEM 
tagjainak együttműködésével  megszerveztem vidéken is a központi ügyeleteket, 
elsőként Bácsalmáson 1983-ban. 
Oktatási tevékenységem: 
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1971 óta folyamatosan részt vettem az 
orvostanhallgatók oktatásában speciál-kollégium keretén belül. Az 1977/78-as 
tanévtől mint Oktató körzeti orvos rendszeresen szerveztem a körzeti orvosok 
továbbképzését. Az OTE Népegészségtani Intézetben tudományos tanácsadóként 
megbízást kaptam különböző családorvosi témák oktatására, elsősorban a MÁV 
üzemorvosai részére. A SZAB keretén belül 1986-ban megszerveztem az 
alapellátásban dolgozó orvosok munkabizottságát, melynek először titkára, majd 
jelenleg is elnöke vagyok. Tudományos és oktató tevékenységem elismeréséül 
meghívást kaptam a HIETE családorvos tanszékre (1995) és külön megbízást kaptam 
a szakvizsgára készülő háziorvosok gyakorlati és elméleti felkészítésére praxisomban. 
Azóta is az egyik szakvizsgáztató bizottság elnökeként dolgozom. Az Országos 
Alapellátási Intézet (OALI) megalakulásakor (1998) megbízást kaptam a dél-alföldi 
régió szervezésére, tudományos és továbbképző teendőink irányítására az 
alapellátásban. A MÁOTE tisztségem mellett 1986-ban megbízást kaptam a Bács-
Kiskun megyei általános szakfőorvosi tisztség betöltésére. Jelenleg is az OALI 
főmunkatársaként végzem a fenti feladatokat. Időközben számos hazai és külföldi 
tudományos társasággal vettem fel szakmai kapcsolatot és tartottam előadásokat és 
publikáltam hazai és külföldi szaklapokban. Gyógyító és tudományos munkásságom 
elismeréseként 1980-ban Állami Díjat kaptam. A Medicus Anonymus Emlékérmet 
1983-ban az általános orvostan területén végzett kiemelkedő munkásságomért 
kaptam. Az ÁNTSZ Bács-Kiskun megyei intézetének megyei intézetének megyei 
szakfőorvosaként a több évtizeden át végzett kimagasló szakmai munkásságom 
elismeréseként részesültem a Batthyány-Strettman László Díjban 2000. október 30-
án. Tataháza közsség Díszpolgára címet a közel négy évtizedes ténykedésem 
elismeréseként kaptam 2003-ban. Az alapellátásban végzett közel 30 éves 
tevékenységem elismeréseként az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága (TMB) I. sz 
. Klinikai Szakbizottságának tagjává választottak 1984-ben. Ettől kezdve a 
Szakbizottság megszűnéséig (1995) részt vettem a kandidátusi és doktori 
értekezések elbírálásában. Számos értekezést referáltam, mint előoppinens a 
szakbizottságban. 
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2004. május 3-8. között részt vettem Dubrovnikban a EURACT és a Zagreb 

Orvosi Egyetem Családorvostani Tanszéke által rendezett „A kutatás oktatása a 
családorvoslásban” című kurzuson és az azt követő „Oktatói tapasztalatok cseréje” 
című szimpóziumon. 
A rendezvények helyszíne Dubrovnikban az Inter-University Center (IUC) volt, ahol 
1983 óta évente megrendezik a családorvos oktatók továbbképzését különböző 
témakörökben. A kurzus alapelve, hogy elősegítse a családorvostan, mint akadémiai 
szakág és önálló specialitás fejlődését. Az elmúlt húsz évben több mint 450 európai 
és néhány más országból származó oktató családorvos vett részt ezeken a 
továbbképzéseken. 
Az idei kurzus célja a kutatás oktatásával kapcsolatos tapasztalatok cseréje volt. Kb. 
25 oktató családorvos vett részt a programon, nagy részük Horvátországból, de 
voltak kollégák Angliából, Finnországból, Belgiumból, Törökországból, 
Lengyelországból, Csehországból, Romániából, Szerbiából. Magyarországot az idén 
egyedül Én képviseltem.   

A közvetlen, baráti hangulatú kurzuson a következő kérdésekre kerestük a választ: 
Miért oktassunk kutatást ?, Mik a fő oktatási célok?, Ki legyen a cél populáció: 
orvostanhallgatók, rezidensek vagy gyakorló családorvosok?, Mik az oktatás tartalmi 
és metodológiai elemei? A továbbképzés módszere a kurzus koordinátora (Mladenka 
Vrcic-Keglevic professzor asszony, University of Zagreb) és oktatói (Milica Katic és 
Hrvoje Tiljak, University of Zagreb, Patricia Owens, University of Liverpool, Willem 
Betz, Belgium) által tartott vitaindító előadásokat követő kiscsoportos foglalkozások 
voltak. Ezt nagyon hasznosnak tartottam, mert lehetőséget adott a többirányú 
kommunikációra és az aktív részvételre. 
Ezeken a foglalkozásokon megbeszéltük, hogy a résztvevőknek  
milyen saját kutatási tapasztalataik vannak, hol és hogyan lehet a 
 kutatás elemeit elsajátítani, milyen saját oktatási tapasztalataink  
vannak a kutatás területén. Ezt követően feladatként kaptuk egy 
 kutatás oktatási modul kidolgozását. Az én csoportom a mentorokat 
 választotta célpopulációnak, abból a megfontolásból, hogy a 
 rezidenseknek és orvostanhallgatóknak csak jól felkészült, kutatási módszerekben 
jártas és saját kutatási tapasztalattal rendelkező családorvos képes korrekten átadni 
és megtanítani a kutatás alapelveit. Kidolgoztuk egy másfél napos kutatási 
alapképzést nyújtó mentor-kurzus programját, amelyet nagyon hasznosnak tartanék 
idehaza is bevezetni. 
Az volt a tapasztalatom, hogy a résztvevő közép-európai országokban mindenhol 
hasonló a helyzet és hasonlóak a problémák. Ezekben az országokban a 
rendszerváltás után indult el a családorvostan önálló szakággá válási folyamata és az 
oktatás. A kutatás az elmúlt években került az érdeklődés középpontjában. A legtöbb 
országban egy-egy lelkes oktató helyi kezdeményezésének köszönhetően futnak 
kutatások és kutatás oktatási programok főként a rezidenseknek. A kutató 
családorvosok összefogására csak Horvátországban láttam kezdeményezést a 
miénken kívül (Family Medicine Research Club), de ez sem olyan mértékben 
szervezett fórum, mint nálunk a CSAKOSZ. 

 



A négynapos továbbképzést követően került sor az „Oktatási tapasztalatok cseréje” 
című szimpóziumra. Szinte valamennyi résztvevő országból hangzottak el 
prezentációk. 
Az én előadásom címe a következő volt: „Oktatási programjaink fejlesztése 
nemzetközi tapasztalataink segítségével” (Development of education programs in 
family medicine with the help of international collaborations). Az előadás nagy 
érdeklődésre tartott számot, hiszen bemutatómat majdnem egyórás vita és 
beszélgetés követte.  

Az Adria egyik legszebb városában eltöltött hat nap minden szempontból 
eredményes volt, hiszen megteremtette a lehetőségét, hogy megismerhessük más 
országok törekvéseit, problémáit a családorvosi oktatás területén, valamint a 
résztvevő kollégákkal történő kapcsolattartás lehetőséget ad további nemzetközi 
együttműködések kialakításához. Részvételemet többek között a CSAKOSZ is 
támogatta. Köszönet érte! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Egyéb 

 
Grandpa and the Viagra 
Grandpa & Grandma were visiting the kids overnight when Grandpa found a bottle of 
Viagra in his son’s medicine cabinet. He asked the son about using one of the pills 
and the son said „I don’t think you should take one; they’re very strong and very 
expensive.” „How much?” asked Grandpa. $10.00 a pill answered the son. ’I don’t 
care” said Grandpa, „I’d like to try one and I’ll leave the money under your pillow as 
soon as I break this $50.00 bill”. The next morning the son found $110.00 under his 

 



pillow. He said to Grandpa „I told you each pill was  $10.00, not $110. 00.” „I know” 
said Grandpa, the extra hundred is from Grandma.” 
Author Unknown 
 
 


