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1. Beszámoló 

a CSAKOSZ V. Kongresszusáról 
 

Búzás László szakértő, OALI, Budapest 

 

„Diagnosztikai és terápiás evidenciák a családorvoslásban” 

 
2006. február 24-25. 

Pécs, Palatinus Hotel 

 

 

Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár, a kongresszusi szervező bizottság elnöke házigazdaként 

köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Külön köszöntötte az elnökség tagjai mellett Dr. 

Kalabay László egyetemi tanárt, Dr. Melegh Béla egyetemi tanárt, és Dr. Balogh Sándor c. 

egyetemi docenst, az OALI főigazgatóját. Sajnálattal jegyezte meg, hogy várakozásukkal 

ellentétben nem tavaszias idő fogadta az érkezőket, noha erre ilyenkor a mandulavirágzásban 

is lehet gyönyörködni, így ezt most csak a kongresszusi ismertető nyomtatvány dekoratív 

fotója idézi. 

Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, akadémikus, PTE OEC mb. elnöke rövid köszöntőjében 

utalt arra, hogy milyen óriási sebességgel bővülnek az orvosi ismeretek, csak a biomedika 

területén naponta ötezer közlemény jelenik meg a Földön. Kényszerítő ereje van az ismeretek 

megújításának. S az ismereteket föl is kell használni a mindennapi gyakorlatban, minél 

nagyobb arányban. Manapság a gyógyítás irányát 80 %-os valószínűséggel az egzakt 

laboratóriumi eredmények szabják meg. Ezzel párhuzamos folyamat, hogy a korábban 

kórházhoz kötött beavatkozások közül egyre több a beteg otthonában is elvégezhetővé válik, 

ennek folyományaként a családorvosok szerepe is kiszélesedik. 

Dr. Hajnal Ferenc egyetemi tanár, a Háziorvosok Szakmai Kollégiumának elnöke azt emelte 

ki a köszöntőjével, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás iránti növekvő igény serkenti a 

családorvosokat is a kutatómunkában való részvételre, s a szakmai kollégiumuk is segíti az 

alapellátásban dolgozók ezirányú tevékenységét. 

Dr. Ilyés István egyetemi tanár, a CSAKOSZ elnöke megköszönte a pécsi kollektívának a 

kongresszus megrendezését. Örömmel jelezte, hogy 250 résztvevőt regisztráltak, s a két nap 

során 50 előadás hangzik el, szigorúan kell tehát gazdálkodniuk az idővel, hogy ezek 

mindegyikére sor kerülhessen. A professzor úr megnyitotta a tanácskozást, majd a CSAKOSZ 

2006. évi életműdíját átadta Dr. Margittay Erzsébetnek, akinek a laudációját Dr. Várbíró 

István mondta el. – Ezután kerítettek sort arra, hogy az elmúlt év legjobb családorvosi tárgyú 

cikk írójának, Dr. Rurik Imrének emléklapot adjanak át. 

 

A plenáris ülésen Dr. Ilyés István és Dr. Tamás Ferenc elnökölt. 

Az első előadást hagyományosan az életműdíj kitüntetettje, Dr. Margittay Erzsébet tartotta. 

Személyes hangvételű előadásában azt tekintette át, hogy miként változott az elmúlt 45 évben 

a családorvoslás területén a diabetológiai gondozás. 1960-ig az egyetemi képzésben inkább 

elméleti szinten kerül elő a diabetes mellitus. Az első kezelések („Simainzulin”, „Znprot 

Insulin”) után jöttek a tabletták (Bucarban, Adebit). Az orvosok sok diabéteszes kómával 

szembesültek. Alig hihető: még 1970-ben is volt olyan körzeti orvos, aki nem tudott 

diabéteszes betegről. 



Dr. Melegh Béla egyetemi tanár az egészségügyi alapellátás szerepét elemezte a genetikai 

betegségek felismerésében és ellátásában. A DNS kettős spirál felfedezése után fél 

évszázaddal hatalmas orvosbiológiai eredmény született a Human Genom projectben: a 

humán génkészlet szekvenciáját határozták meg. Exponenciálisan növekszik a betegségekkel 

asszociált gének megismerése. Az Online Medelian Inheritance in Man (OMIM) 

folyamatosan közli a változásokat. Jelenleg 16500-nál is több genetikai jellegű betegséget 

tartanak számon, ez a szám a közelmúltban hetenként kb. hússzal nőtt. A tömegspektrometria 

egyre inkább általánosabbá válik: a rutin diagnosztikában is teret hódít mind a betegségekkel 

asszociált, mind a hajlamosító (susceptibilitási) géneket illetően. Az USA-ban 6-8 év múlva 

várhatóan a háziorvoshoz génvizsgáló teszt kerül, s tíz éven belülre valószínűsítik azt, hogy 

minden betegségcsoport a páciens génállományához illően kap majd terápiát. 

Dr. Hajnal Ferenc a családorvosi diagnosztikus és terápiás irányelvekről szólt előadásában. A 

korszerű orvoslás kritériuma, hogy aktuális bizonyítékokon alapuljon, rendezett módszertana 

legyen. A szakmai irányelvek, valamint a folyamatos fejlesztésük ezt szolgálják. Ezekre 

épülhetnek a protokollok, amelyek az egyedi betegellátást szabályozzák a helyi 

specialitásokat figyelembe véve. Az irányelvek korábban konszenzuson alapultak, valóban 

kritikus elemzéseken nem mindig estek át, ezért kell átadniuk a helyüket a bizonyítékokon 

nyugvó irányelveknek. Ezek kidolgozása föltételezi a kutatás, az értékelés és az alkalmazás 

egymásra épülését, amely kiegészül pl. a klinikai audittal. A bizonyítékokat is rangsorolni 

kell, ennek is definiált ismérvei vannak. A háziorvosi szakma tekintélyét növeli, ha a 

tevékenységi köre teljes egészében le van fedve jól megalapozott evidenciákkal, s ehhez a 

szakmai kollégium segítséget ad. 

Dr. Balogh Sándor 
előadásában, amely A 
hazai lakosság rizikó-
státusza, megbetegedési 
viszonyai címet viselte az 
OALI 2002-től 
folyamatosan végzett 



fölméréseit idézte, az ún. 
Corprax vizsgálatot, az 
OEP vizsgálatot, 
valamint a folyamatban 
lévő kistérségi 
vizsgálatokat. Ezekben 
százezer páciens 
cardiovascularis állapotát 
mérték föl (már eddig is), s 
végezték el a CV 
rizikóbecslést. A 
hypertonia (40 %-os), a 
cukorbetegség (10 % 



fölötti), a hyperlipidaemia 
(30 %-os) előfordulási 
gyakorisága nagyobb, mint 
a környező országokban. 
Ennek megfelelnek a 
halálozási mutatószámok 
is. A gyakorlat (pl. az 
obesitas, a dohányzás, a 
túlzott alkoholfogyasztás, 
az elégtelen fizikai 
aktivitás, az egészségtelen 
táplálék-összetétel, 
életvitel elterjedtsége) azt 



mutatja, el kell érni, hogy 
az egyén is járuljon hozzá 
a saját egészségének 
megtartásához, főként 
egészséges életmóddal, 
valamint az orvosi 
utasítások betartásával. A 
cardiovascularis 
monitorozási rendszer 
módot ad a nagy CV 
rizikójú páciensek 
kiszűrésére. Erre kell 
alapozni a háziorvosi 



gyakorlatban a rizikó 
csökkentésének 
stratégiáját. A vizsgálati 
eredmények a 
népegészségügyi helyzet 
közvetlen javítása mellett 
hozzájárulnak 
finanszírozási, szervezet-
átalakítási, 
minőségbiztosítási, 
valamint oktatási kérdések 
megválaszolásához is. 
 



A főtémához 8 referátum hangzott el. Az elnökségben Dr. Nagy Lajos, Dr. Kalabay László, 

Dr. Rinfel József, Dr. Vájer Péter, Dr. Várbíró István, Dr. Kozma Anna és Dr. Rurik Imre 

kapott helyet. 

Dr. Barna István egyetemi docens, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke a hypertonia új 

kezelési stratégiáját ismertette előadásában. A közelmúltban összeállított (VII. módosított és 

kiegészített) szakmai irányelvek a legkorszerűbb megfontolásokat tükrözik a beteg 

prognosztikai rizikóbesorolásától a vérnyomás kategóriák, a rizikótényezők, a társbetegségek, 

a célszervkárosodások, az összes cardiovascularis kockázat figyelembe vételén át az 

antihypertensiv kezelésig, a nem gyógyszeres kezelés elemeitől a gyógyszer-kombinációk 

javaslatáig, a gyógyszerválasztás elveiig. Az MHT ajánlása kitér továbbá a speciális állapotok 

kezelésére, a lehetséges gyógyszerinterakciókra, valamint a vérnyomásmérés technikájára is. 

Dr. Ajtay Zénó a β-blokkolók különbségeiről tartotta referátumát. Az egyes β-blokkolók a 

gyógyszercsoport közös fő indikációit (hypertonia, szívelégtelenség) jelentő csoporthatáson 

túl számottevő különbségekkel bírnak (pl. a cardiovascularis preventiót, a későbbi 

szövődményeket illetően). A 3. generációs szerek a szimpatikus aktivitást csökkentik, 

vasodilatatiót is okoznak (pl. a perctérfogat, a fizikai teljesítmény csökkenése nélkül), 

valamint kedvező hemodinamikai változásokat eredményeznek (utóbbiak miatt diabetesben, 

metabolikus szindrómában, perifériás érbetegségekben, idős egyének számára előnyös). A 

carvedilol hatóanyag alfa blokkoló hatása folytán, a nebivolol a NO rendszeren át fejt ki 

vasodilatator hatást (utóbbi béta 1 szelektivitása kiváló, ezért nincs kedvezőtlen metabolikus 

hatása, s így bronchospasmus veszélyekor is adható). 

Dr. Tamás Ferenc (társszerzők: Dr. Csákány Béla, Dr. Kalabay László) a Magyar Stroke 

Társaságnak a cerebrovascularis betegségek megelőzésére, diagnosztikájára, akut ellátására és 

korai rehabilitációjára vonatkozó aktuális ajánlásait, irányelveit tekintette át, amelyet 9 

tudományos társaság konszenzusával hoztak létre. Az agyi érbetegségek kezelésekor, 

megfelelő ellátásakor korszerű, tényeken alapuló terápiás elveknek kell érvényesülniük. A 

közelmúltban 200 fős, stroke-on átesett betegpopuláció terápiáját vizsgálva disszonanciát 

tapasztaltak az ajánlások és a gyakorlat között. 

Dr. Császár Albert az 
antilipidaemiás kezelés 
helyzetét tekintette át. 
Alapelv, hogy a célértéket 
minden körülmények 



között (a primer, a 
szekunder prevenció során, 
társbetegségek esetén) el 
kell érni, ez 
bizonyíthatóan 
számottevő 
cardiovascularis 
rizikócsökkenést 
eredményez. Sajnálatosan 
az antilipidaemiás 
kezelésre szorulók jelentős 
része nem kap megfelelő 
kezelést, s az is tényszerű, 



hogy a célértéket sem érik 
el sok esetben. A nem 
kielégítő terápia okai 
részben a túl bonyolult 
ajánlásokban, 
irányelvekben keresendők, 
valamint abban, hogy 
rendre a szükségesnél 
kisebb dózissal kezdik a 
kezelést, holott 
bizonyosan hatékony a 
nagy(obb) dózis. Érdemes 
tehát így kezdeni a 



terápiát, majd szükség 
szerint titrálni. Annál is 
inkább, mert a dózistól 
függő mellékhatások 
elhanyagolhatók a 
mortalitás csökkentésében 
mutatkozó előnnyel 
szemben. A statinok 
esetében számottevő 
pleiotrop hatásokkal is 
lehet számolni, amelyek 
némelyike összefüggésbe 
hozható a NO-donor 



szereppel. Pl. nagy 
dózisban adott statin 
hatására meglévő 
plakkokon nem csak a 
progresszió gátlását 
tapasztalták, hanem 
regressziót is. Ugyancsak 
pleiotrop hatásként 
távlatos jelentőségű lehet, 
hogy a lipidcsökkentő 
alkalmazása jótékonyan 
hat ISzB-ben a 
pitvarfibrillációra; 



továbbá a sejtek 
proliferációját gátolja, 
valamint a statint szedők 
közt a rákos folyamatok 
sokkal ritkábbak. 
Dr. Bajnok László előadásának középpontjában a statinokat és a betegek terápiás 

együttműködését állította. Még a viszonylag fejlett egészségügyi kultúrájú országokban is a 

nagy kockázatú betegek lipid értékei csak kb. 18 %-ban vannak a céltarományban. Ennek 

egyik oka a statinok szükségesnél kisebb mértékű alkalmazása, másrészt a betegek rossz 

terápiás együttműködése. A statinkezelés klinikai eredményessége a kezelés időtartalmával 

egyenesen arányos. A beteg (és az orvos) motiváltsága a statinkezelésre viszont csak a 

betegség előrehaladtával növekszik (következményként csökken a kezelés ideje, klinikai 

eredményessége). Rossz beteg compliance-t valószínűsít: a fiatal kor, a dohányzás, vagy 

egyéb szenvedélybetegség, társbetegség hiánya, az iskolázatlanság, a drága gyógyszer, a 

gyógyszer napi többszöri adagolása, a gyógyszer mellékhatásaitól való félelem. Ezeket a 

szempontokat is figyelembe kell venni a”lipid regulátorok” alkalmazásakor amellett, hogy a 

szer a célértékig csökkentse az LDL-koleszterint, interakciókat, társbetegségeket, egyéb 

veszélyeztető tényezőket, valamint a járulékos lipid hatásokat illetően biztonságos legyen, 

megfeleljen a klinikai evidenciáknak és az ára is elérhető legyen. 

Dr. Hunyadi Béla a háziorvosi gyakorlatban általánosabb krónikus vírushepatitisekről tartott 

előadást. Világszerte kb. 400 milló a hepatitis B vírus (HBV) és 170 millió a hepatitis C vírus 

(HCV) által fertőzöttek száma. Magyarországon együttesen 120 ezerre teszik a számukat, 

nagyobb részük (70 ezer) fertőződött HCV-vel. A HBV által fertőzöttek 30-40 %-a válik 

akuttá, produkál tüneteket, a HCV-nál kb. 10 %-kal kevesebb az arány. A heveny HBV 

fertőzések 10 %-a válik krónikussá, a tünettel bíró HCV fertőzöttek 50-80 %-a válik idültté. A 

krónikus állapotokból 20-30 év távlatában 15 %-os valószínűséggel lesz cirrhosis, ezekből 

évente 3 % hepatocellularis carcinoma. A háziorvosoknak a betegség lefolyásán kívül fontos 

ismerniük az átviteli módokat. A fertőzés megelőzése, illetve minél hamarabb történő 

földerítése nagyon fontos. A fertőzöttség szempontjából a rizikócsoportba tartozókat szűrésre 

kell irányítani. A kiszűrt egyének kivizsgálása és kezelése hepatológiai és infektológiai 

központokba történik. A krónikus hepatitist pegylált interferonokkal, antivirális szerekkel 

kezelik. 

Dr. Kismarton Judit a fájdalomcsillapítás családorvosi gyakorlatáról beszélt előadásában. 

Hazánkban a daganatos betegek alig több mint a fele kap kielégítő fájdalomcsillapítást, a nem 

daganat okozta fájdalmaknál az arány még kedvezőtlenebb. A mozgásszervek bántalmai 

csaknem mindig fájdalommal járnak. A fájdalmak mechanikus, vagy gyulladásos eredetűek. 



A fájdalom csillapítására az oki kezelés mellett mindig szükség van, jól alkalmazható a 

tumoros fájdalmak csillapítására ajánlott ún. „WHO lépcső”. 

Dr. Blasszauer Béla a diagnózis etikájáról adta közre humánus gondolatait. Az etikai 

követelmények közül az igen általánosan értelmezett emberséges bánásmódot, ezen az 

attitűdön alapuló értelmes kommunikációt érdemes az elsők között említeni, mint ahogy a 

kétségbevonhatatlan szakmai fölkészültséget is. Olyan légkört kell teremtenie, sugároznia az 

orvosnak, amelyben a beteg megnyílik előtte, föltárja titkait (amiket az orvos természetesen a 

megfelelő titoktarással kezel). Át kell hassa az orvost a szerénység, a szakmai alázat, nem 

érezheti magát csalhatatlannak. Mindíg gondolnia kell a következményekre is. Mérlegelnie 

kell a vizsgálatokat, hogy „ne vizsgálja agyon” a betegét. A kollegialitásnak abban is meg kell 

nyilvánulnia, hogy visszajelzést adjon a páciensre vonatkozóan a kollégáinak szükség szerint; 

nem fukarkodván az elismeréssel, másrészt illő formában közölve a kritikát. 

 

Két „kerekasztal” megbeszélésen került terítékre egyrészt a kutatási eredmények publikálása 

témakör, másrészt a hallgatóknak, rezidenseknek szánt tanszéki kutatási programok 

ismertetése. (Moderátor Dr. Kalabay László, illetve Dr. Ilyés István; résztvevők: Dr. Rinfel 

József, Dr. Vájer Péter, Dr. Jancsó Zoltán, Dr. Mester Lajos, Dr. Rurik Imre, Dr. Blasszauer 

Béla, Dr. Végh Mária, Dr. Kovács Eszter, Dr. Kozma Anna.) 

Címszavakban az érintett témákról: a tudományos kutatás szervezési feladatai; a tudományos 

munka alapjai (anatómiai, fiziológiai); a tudományos kutatás területei; kvalitatív és kvantitatív 

módszerek; a vizsgálat tervezése, végrehajtása, következtetések levonása; hibák; stratégia; 

protokoll; kényszerítő erők a kutatásban; nemzetközi kapcsolatok; a jó közlemény ismérvei, 

és a gyakori hibák; a vizsgálat/közlemény elemei (összefoglalás, bevezetés, módszer, 

eredmény, diszkusszió, szektorálás, szakirodalom); a közlés kül- és belföldi lehetőségei; „ami 

nem etikus, szakmailag sem lehet jó”. 
Dr. Ilyés István kiemelte a kutatás néhány alapszabályát. Tudatosuljon a mentorokban, hogy a 

témavezetés nagy felelősség! – A témaválasztáskor a motiváció föltárása nagy jelentőségű. – Egy 

bővített mondatnál ne legyen hosszabb a célkitűzés! – A cél szerint determinált módszert kell 

választani. – A vizsgáltak körének kiválasztásakor körültekintően kell eljárni. 

A tanszéki kutatási programok tág lehetőséget kínálnak az érdeklődőknek, akik a szervezet 

honlapján, ígéret szerint hamarosan a konkrétumokról részletesen tájékozódhatnak. A kutatási 

témák címszavakban: A metabolikus szindróma szűrése – Önpusztító életmód: korai 

felismerés és befolyásolás – Cardio-renalis anémia gyakoriságának vizsgálata 2. típusú 

diabetes mellitusban – Tünetek gyakorisága és értékelése a diagnózis alkotásában – A 

cardiovascularis ajánlások gyakorlati megvalósulása – A hipertóniás betegek 

együttműködésének javítása beteg edukációs módszerekkel – Dohányzási szokások vizsgálata 

egészségügyi pályára készülők körében. 

 

A kutatási eredmények bemutatása öt blokkban történt, feszes, 7 percre előirányzott 

előadások formájában. (A negyedik blokkban kapott helyet a faluegészségügyi szekció is.) – 

Elnökségi tagok voltak (sorrendben): Dr. Balogh Sándor, Dr. Mester Lajos, - Dr. Szabó János, 

Dr. Végh Mária, - Dr. Ilyés István, Dr. Pap Mária, - Dr. Simek Ágnes, Dr. Bíró Ferenc, Dr. 

Stéger Miklós, - Dr. Hajnal Ferenc, Dr. Jancsó Zoltán. 

 

Dr. Balogh Sándor (társszerző Dr. Papp Renáta) a CardioNET nevű rendszert mutatta be. Ez a 

számítógépes rendszer az orvos beteg találkozás során segíti a doktort a páciens adatainak 

rögzítésében, a cardiovascularis rizikó számításához a szükséges paramétereket összegzi, a 

személyi adatok védelmének figyelembe vételével a rendszerbe áramló valamennyi adatot 

összesíti, ezek alapján statisztikai műveleteket végez. A páciens számára személyre szabott 

célértékeket mutat a program, az orvos megismerheti a vonatkozó helyi (pl. kistérségi, városi, 

megyei, regionális, országos) statisztikákat. Az előbbiek kiegészítéséül a páciensnek az 



életmódja szükséges változtatásához praktikus útmutató is nyerhető a programból (pl. a 

dohányzásról való leszokást segítő tájékoztató); az orvos a prevenciós munkája 

minőségfejlesztésére használhatja a területi visszajelzéseket. A rendszer folyamatosan bővül, 

az időbeli változások nyomon követésére is alkalmas. Általa összeáll Magyarország 

cardiovascularis rizikótérképe, amely szakmapolitikai döntések objektív alapjául szolgálhat. 

Dr. Tamás Ferenc (társszerzők Dr. Huberth János, Dr. Kalabay László) – két előadásban - 

cardiovascularis szűrést ismertetett, amelyet egy átlagos magyar kisváros, Tapolca 13 és 19 év 

közötti fiataljain (508 fiú és 528 lány) végeztek (TensioClinic arteriográfot és InBody 

testösszetétel mérőt alkalmazva). Fölvették a vérnyomás értékeket, a pulzusszámot, a 

testtömeget, a BMI-t, a testzsír %-ot, a zsír és izom különbséget, a pulzushullám terjedési 

sebességét, az augmentációs indexet, kérdőíven kutatták a családi anamnézist, a testmozgást, 

a káros szenvedélyeket (dohányzás, alkohol, drog). 140/90 Hgmm-nél magasabb vérnyomás 

értékek 26 %-ban fordultak elő, 90/perc pulzusszámnál több volt a szívfrekvencia csaknem 30 

%-ban. A BMI átlaga 20,9 (3,72 a szórás), 40 %-nak zsírfölöslege volt (legalább 10 kg-nyi 13 

%-nak). Több mint 10 %-uk alkoholizál, 11 %-nál több dohányzik. A fele nem sportol. Az 

augmentációs index 2,32 %-nak, a pulzushullám terjedési sebessége 1,16 %-nak nagyobb a 

kelleténél. – A fenti paramétereket statisztikai módszerekkel elemezték, különböző 

alcsoportokat képeztek. Keresték a kóros értékek egymással összefüggést mutató elemeit. A 

fiúk vérnyomása átlagosan 33 %-uknál haladta meg a 140/90-es értéket (a lányoknál alig 19 

% ez az arány), noha a lányok testsúly és testzsír paraméterei a rosszabbak. A kedvezőtlen 

vérnyomás értékek az életkor haladtával gyarapodnak. A fiúk augmentációs indexe, 

pulzushullám terjedési sebessége is rosszabb, mint a lányoké. Az arteriográffal mért 

emelkedett értékek párhuzamot mutatnak továbbá a BMI növekedésével, a testzsír fölösleg és 

a testzsír százalék növekedésével, a káros szenvedélyekkel. A prospektív követés további, 

objektív adatokat szolgáltat. 

Dr. Garay Erzsébet (társszerző Géczi Gabriella) előadásában a „study-hatást” vizsgálta: az ún. 

cél programba bevont praxisokat és ebben nem dolgozó praxisokat hasonlított össze a szív- és 

érrendszeri betegségek konszenzuson nyugvó megelőzését és preventív kezelését illetően, ti. 

hogy van- e különbség az irányelv-követő hajlandóságuk között. 

Dr. Percs Erika (társszerző Dr. Harang Gábor) arról számolt be, hogy krónikus májbetegségek 

etiológiájának feltárása céljából esetkontroll vizsgálatokat végeztek praxisuk 453 45 és 65 év 

közötti férfilakosságából random módon kiválasztott 85 páciensnél. Az előírt vizsgálati 

protokollt kiegészítették vérnyomásméréssel, cardiovascuaris laboratóriumi paraméter, és 

PSA szűréssel. Az ismert hypertoniás betegek száma 43-ról 6-tal nőtt, a 8 szénhidrát 

intolerancia 12-vel gyarapodott, a 12 diabetes mellitus mellé 2 felborult szénhidrát anyagcsere 

háztartású pácienst detektáltak, a 17 kezelt dyslipidaemia mellé 26 új esetet szűrtek ki. (A 

vizsgálat még nem zárult le.) 

Dr. Salamon Tímea (társszerző Dr. Forrai Márta) egy fölmérésről számolt be, amelyben a 

betegek tájékozottságát vizsgálták a cardiovascularis betegségekről, valamint ezek 

rizikófaktorairól, Pécs környéki praxisban, 248 önkéntes páciensen, saját készítésű 

kérdőívvel. Az a tapasztalat, hogy a betegek többsége ismeri a legfontosabb rizikófaktorokat, 

ennek dacára sok köztük a túlsúlyos, sok a dohányos, a mozgáskultúrájuk szegényes. 

Dr. Rinfel József a PTE-OEC mentorai körében végzett, a családorvosok dohányzó 

emberekkel és a dohányzással kapcsolatos megítélését, aktivitását, attitűdjét kutató kérdőíves 

fölmérést ismertetett. A vizsgálatban 41 orvos vett részt (22 nő, 19 férfi), koruk, orvosi 

tapasztalatuk eltérő. Saját dohányzási előzményük (összes; nő/férfi sorrendben): nem 

dohányzó 28;16/12, leszokott 7;4/3, dohányzik 6;2/4. – A dohányzási anamnézist a praxisba 

bejelentkező új betegnél 78 %-uk regisztrálja, az anamnézis újra felvételezése 87 %-ban csak 

összefüggő panaszok esetében történik. Saját megítélésük szerint a praxisban a dohányzásról 

67 %-ban valós a képük. Kb. harmaduk minden alkalommal érvel a dohányzás ellen, 



többségük alkalmilag, vagy a tünetek kapcsán. Egy doktor sem vitatja a páciens felelősségét a 

dohányzásban, ám megoszlik a vélekedés, miszerint betegségnek, illetve rossz szokásnak 

tartják. A leszoktatásban a közösség szerepét tartják legfontosabbnak, főként az 

egészségnevelést. Saját hatásukat a leszoktatásban 40 %-osnak ítélik, ennél az egyén akaratát 

ennél többre tartják. Az alkalmazott technikák: 83 % rövid intervenció, 60 % nikotin-pótló 

terápia, 36 % bupropion. 

Dr. Tóth Ildikó (társszerző Dr. Rinfel József) az USÁ-ból származó, az egészségügyi pályára 

készülő hallgatók dohányzási szokásait, dohányzással kapcsolatos attitűdjét és a 

leszok(tat)ásra vonatkozó ismereteiket kutató kérdőívet töltetett ki pályakezdő orvosokkal, 33 

nővel és 22 férfival, előtanulmányképpen. Az orvosok ~44 %-a dohányzott valaha, ~23 %-a 

jelenleg is dohányzik, noha valamennyien ártalmasnak ítélik (a passzív dohányzás megítélése 

nem egyértelmű köztük). 87 %-uk szerint speciális leszoktató képzésben kellene részesülniük, 

60 %-uk szerint a leszoktatást specialistára kellene bízni. Cél a leszoktatáshoz az orvosi 

egyetemeken használatos oktatási program kidolgozása. 

Dr. Kertész Aranka (társszerzők Dr. Balogh Sándor, Dr. Nagymajtényi László, Dr. Kalabay 

László, Dr. Paulik Edit) egy készülő epidemiológiai fölmérésről beszélt, amelyet 

Magyarország száz 5000 főnél kisebb népességű településén végeznek a 18 évesnél idősebbek 

életminőség mutatóira, az orvoshoz fordulási szokásaira, az egészségügyi ellátással 

kapcsolatos igényeire és lehetőségeire vonatkozóan.  

Dr. Sirák András abból a tényből indult ki, hogy az ismert hypertoniás páciensek kétszerese a 

valódi beteg, s az összes érintett negyede kap kezelést, s közülük is csak minden második 

vérnyomása van célértéken. A háziorvos speciális lehetőségei közé tartozik, hogy hosszú távú 

orvos-beteg kapcsolat részese, s ebből adódóan a nonverbális anamnézist is jobban átlátja, a 

compliance fokozására is jobbak az esélyei. - Mivel a stroke és a szívinfarktus felerészben 

reggel 6 és 10 óra között következik be, ezért nagy a jelentősége a 24 órás 

vérnyomáscsökkentésnek. Ezzel összefüggésben a gyógyszerekről, s a hypertensiv sürgősségi 

állapotokról esett szó. 

Dr. Merész Katalin (társszerző Dr. Ádám Ágnes) egy 56 éves nő esetét ismertette, akinél 

anginás panaszok miatt kardiológiai vizsgálaton pitvari mixomát észleltek, amelyet műtöttek, 

ami után a nő jól érezte magát. Ám három évvel korábban stroke diagnózissal, típusos 

panaszokkal, majd panaszmentessé téve neurológiai osztályon kezelték ugyanőt. Ezért is 

fontos a stroke – az előadó által fölvázolt - differenciáldiagnosztikai ismerete. 
Dr. Szélvári Ágnes (társszerzők Dr. Tamás Ferenc, Dr. Vörös Krisztián, Dr. Vajer Péter, Dr. Horváth 

Péter, Dr. Kertész Aranka, Dr. Kalabay László) 153 magyarországi családorvos diagnózisát 

hasonlította össze svájci fölmérésekkel ugyanazon klinikai esetekben kérdőíven (pl. AMI, óriássejtes 

arteritis, pangásos szívelégtelenség, Chrohn betegség, tüdőembólia, COPD, influenza). Az orvos kora 

és a betegségek megítélése bizonyos jellegzetes összefüggést mutatott, pl. idősebb orvosok a COPD-t 

kisebb arányban, a szívinfarktust gyakrabban valószínűsítették, mint a fiatal kollégáik. Kívánatos 

pedig, hogy az orvosok minél inkább azonosan (és helyesen) ítéljék meg a (gyakori) betegségeket. 

Dr. Garda Károly (társszerzők Dr. Farkas Attila, Dr. Simon Tamás, Dr. Margarete Priklopil) arról 

adott elő, hogy az osztrák-magyar határ mindkét oldalán, iskoláskorú fiatalok körében széleskörű, az 

életvitelre, az egészségkultúrára, az egészségügyi ismeretekre vonatkozó fölmérést, valamint 

gyermekkardiológusi (echocardiographia is), továbbá laboratóriumi paramétereket illető (vércukor, 

cholesterin, HDL-cholesterin) vizsgálatokat végeztek. A magyar gyerekek az osztrákokhoz képest 

kevesebb teljes őrlésű kenyeret esznek, viszont több tojást, többet dohányoznak (kevesebben), 

többnyire „menzán” étkeznek, kevésbé ismerik és fogadják el az egészségügyi javaslatokat. A hazaiak 

hátrányosabb helyzete már ebben a korosztályban megmutatkozik. 

Dr. Kaizer Zsuzsa (társszerzők Dr. Kovács Julianna, Dr. Mester Lajos, Dr. Hajnal Ferenc) saját vegyes 

háziorvosi praxisában vizsgálta az alternatív védőoltásokon keresztül a gyermekkori prevenciót. 

Tapasztalata szerint az alternatív védőoltásokról kongresszuson szerzett ismeretei hatására az esemény 

utáni periódusban az előzőekhez képest számottevően több oltást adott. Javaslata szerint a vegyes 



praxisokban indokolt lenne, hogy a kötelező továbbképzések bizonyos részét a gyermekgyógyászat 

tárgykörében tartsák. 

Dr. Márton Hajnalka (társszerzők Dr. Szövetes Margit, Dr. Bújdosó Erika, Dr. Ilyés István) egy 

dohányzás ellenes programról számolt be, amelyet 29 házi gyermekorvos praxisában 872 fiatal 

körében végeztek. Az ifjak 17 %-a nem dohányzott, viszont érdeklődött a téma iránt. Első lépésben 

önkitöltős kérdőívvel a dohányzás motivációját, erősségét, befolyásolási tényezőit kutatták, majd az 

orvosok egyénileg foglalkoztak a gyerekekkel: javasolták a leszokást, tanácsot adtak, leszokási tervet 

készítettek, motiválták a pácienseket, ismeretterjesztő anyagokat mutattak be, naplót vezettettek, 

pszichés támogatást adtak, a szülőket, barátokat bevonták, szabadidős programokat, sport és kulturális 

lehetőségeket kínáltak stb. Az eredmény: 18 % csökkentette a dohányzást, 28 % abbahagyta, sajnos 

kb. 37 % változatlanul dohányzik. A lányok nagyobb arányban szoktak le. A leszokást visszavetette, 

ha az ifjú környezetében dohányzott pl. anyja, apja, testvére, barátja, előnyös volt a család, barátok 

támogatása, a közvetlen légkör. Az eredményeket a program végén az orvosok ugyancsak kérdőívvel 

rögzítették. 

Dr. Bakó Ildikó (társszerzők Dr. Hajnal Ferenc, Dr. Csajbók Éva, Dr. Várszegi Mária) a 

nagyfokú elhízást állította előadása középpontjába: az elterjedtségét, a hozzá társuló 

betegségeket, a szociális vonzatait, a kóreredetét, a patomechanizmusát, a nem farmakológiai 

és farmakológiai kezelését, a morbiditási és mortalitási következményeit. Ezután egy extrém 

obez beteg esetét ismertette két éves nyomon követés alapján a diétás próbálkozástól a 

gyógyszeres terápia kezdeti sikerein, majd visszaesésen át a gyomorszűkítő műtétig. 

Dr. Rurik Imre vizsgálatának tárgya az elhízás, a diabetes és a magas vérnyomás megjelenése 

volt 266 idős személynél (109 65 évnél idősebb férfinál és 157 60 éven túli nőnél). A 

testtömegre vonatkozóan évtizedes bontásban keresett adatokat. Csoportokat hasonlított 

össze: normális tömegű, túlsúlyos és elhízott kategóriákat különített el, s ezeken belül követte, 

a hypertonia, ill. a diabetes fönnáll-e együtt, vagy külön-külön. 

Dr. Simek Ágnes (társszerzők: Dr. Bíró Ferenc, Dr. Stéger Miklós) a faluegészségügyi 

társaság 3 fölméréséről számolt be. A betegek által kitöltött kérdőív a falusi és városi 

páciensek egészségi állapotának összehasonlítására irányult, a másik a háziorvosok pszichés 

státuszát kutatta, a harmadik a szociálisan hátrányos helyzetű falusi lakosság 

öngyógyszerezési szokásait vizsgálta. 

Dr. Vidák Máté (társszerző Dr. Stéger Miklós) egy kutatást ismertetett, amelyben kérdőívvel 

135 páciens családi körülményeit, munkáját, alkoholfogyasztási, dohányzási és 

gyógyszerszedési szokásait vizsgálták, majd interjúkat készítettek a szenvedélybetegekkel, s 

összefüggéseket kerestek a kapott adatok között. Ahol a szülők nem dohányoztak, 5 %-ban 

lett dohányos a gyermek, viszont a dohányzók 29 %-ának a szülei is dohányoztak, 

hasonlóképp a családtagok altató/nyugtató szedése és a családban előforduló alkoholbetegség 

is összefüggést mutat. Következésképpen a szenvedélybetegségek kialakulása több 

egyidejűleg jelenlévő tényezőre vezethető vissza; a személyiségen kívül a környezet hatása is 

jelentős. 

Dr. Nagy Edit a borterápiáról tartott előadást. A borban lévő egészséges és hasznos 

biológiailag aktív anyagokat évezredek óta ismeri és használja az orvostudomány. Például a 

mérsékelt borivók között feleannyi a coronaria betegség által okozott elhalálozások száma, 

mint az absztinensek körében. A bor antioxidáns hatásának tulajdonítják, hogy a mérsékelt 

borfogyasztás megelőzheti a szív- és érrendszeri betegségeket, a rák bizonyos fajtáit. A bor jó 

hatásai között tartják számon, hogy a csontok denzitását növeli (12-15 %-kal), előnyös az 

Alzheimer betegségek esetében. A fehérbort ivók légzésfunkciója jobb, mint a vörösbort 

fogyasztóké. Manapság törkölypakolásokat, szőlőmag kivonatot izületi betegségek 

gyógyításában használnak jó eredménnyel. 

Dr. Gombay Csongor arról számolt be, hogy bioimpedancia analizátorral (BIA) testtömeg 

elemzését végezték el 43 elhízott 2-es típusú cukorbeteg, vagy metabolikus szindrómás 

páciensen, akik búza dextrin tartalmú táplálékkiegészítővel adjuvált testsúlyredukciós kúrában 



vettek részt. A 16 férfi közül 11, a 27 nő közül 18 kúrája eredményes volt. (5 + 9 fő felhagyott 

a kúrával.) A kis kalóriaértékű, alacsony glikémiás indexű táplálékkiegészítők ellensúlyozzák 

az éhségérzetet, ezáltal a kevés kalória bevitel folytán csökken a visceralis zsírtömeg. A BIA 

mérésekkel detektálható, hogy a testsúlycsökkenés a zsírszövet, az izomszövet bontásából, 

vagy a testfolyadék mennyiségének csökkenéséből származik-e, ezáltal megelőzhetők a káros 

folyamatok (pl. izomleépülés). A számítógépes rendszer a beteg számára szemléletes 

visszajelzéseket ad (pl. diagramok, egyéni étrend), ez erősíti a páciens motivációját. 

Dr. Szabó György (társszerzők Dr. Gőcze Péter, Dr. Hetyési Katalin, Dr. Keller Éva) a 

folyamatos és nagymértékű alkoholfogyasztást detektáló vizsgálati módszerek közül a CDT 

méréséről beszélt. Ez az eljárás nem 100 %-os specifitású és szenzitivitású ugyan, viszont a 

relatíve hosszú, lassú alapfolyamatai következtében jól kiegészíti a GGT gyorsan változó 

paramétereit, valamint az MCV-t. 

Dr. Takács Emerencia a minőségbiztosítási auditok alkalmazásáról szólt, konkrétan a felnőtt 

háziorvosi körzetükben 3 éve működtetett ISO rendszer vevői megelégedettségéről. A 

páciensek által kitöltött kérdőívekkel vizsgálták a betegek elégedettségét, amely a háziorvosi 

tevékenység indikátora. 

Dr. Bíró Ferenc a pécsváradi Entz Béla Egészségügyi Központ szervezetét, tevékenységét 

mutatta be, amely egy jól bevált modell a kistérségi egészségügyi ellátás megújítására. Az 

alapellátási csoportpraxisok mellett központi ügyeletet szerveztek, anyagvételi labor, 

fizioterápia, gyógytorna működik, s az igényekhez igazodva szakrendeléseket tartanak. 

Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna (társszerző Dr. Hajnal Ferenc) előadásában az orvosi hivatás 

alappiléreit és erkölcsi tartalmát, az orvosi hivatáserkölcs kérdéseit elemezte. Áttekintette 

azokat a történelmi, gazdasági, társadalmi változásokat, amelyek az orvosi hivatás erkölcsi 

állapotát befolyásolták, kitért az orvosi tekintélyvesztés okaira, szólt a következményekről, a 

jelenlegi helyzetről. Az orvosi hivatáserkölcsöt napjainkban leginkább erodáló jelenségek is 

terítékre kerültek (pl. az orvostársadalom ellentétei, az orvos-beteg kapcsolat visszásságai, a 

hálapénzrendszer, a műhibaperek), valamint a presztízsveszteség megakadályozásának, az 

okozott károk helyreállításának szükséges lehetőségei. 

Dr. Czalbert H. János (társszerző Dr. Kollai Balázs) az információs technológia tárgyában az 

egészségügyi informatika történetéről beszélt, kiemelten arról, hogy a minőségbiztosításában 

(az indikátorok, standardok, kritériumok rendszerében) mi várható az informatikától, miféle 

nehézségekkel kell számolni. 

Dr. Heim Szilvia (társszerzők Dr. Stéger Miklós, Dr. Végh Mária, Dr. Nagy Lajos) kérdőíves 

módszerrel az orvostanhallgatók családorvosi kutatással való kapcsolatát vizsgálta. (Az 

alapellátásbeli kutató tevékenység megalapozása érdekében az erre vonatkozó ismereteket, 

módszereket a hallgatók tudományos diákköri munka keretében elsajátíthatják, 

gyakorolhatják.) Választ kerestek arra, hogy mi motiválta a hallgatókat a családorvosi tárgyú 

kutatásra, mikor kezdték, meddig folytatták a kutatást, lett-e államvizsga dolgozat a 

kutatásból, született-e- belőle előadás, mi volt a téma, befolyásolta-e őket a pályaorientáció 

során stb. 

Dr. Sirák András (társszerzők Kajsza József, Csutor István) egy szerencsés kimenetelű 

szénmonoxid mérgezéses eset ismertetése kapcsán mutatta be ennek tanulságait. A mérgezés 

annak következtében történt, hogy az elszívó készülék működésével járó vákuum a 

kéményben áramló gázokat visszaterelte a lakótérbe. Ennek okán fölhívta a figyelmet a 

magyar szabvány hiányosságaira (nem írja elő a két készülék kizárólag alternáló 

működtetését, ill. CO-érzékelő nem kötelező tartozék), amely – a mellékelt példa szerint – 

halálos balesetet idézhet elő. 

Várnai Réka (társszerző Dr. Végh Mária) kérdőíves módszerrel a Dunántúlon 150 páciens (40 

és 70 éves férfiak) körében végzett fölméréssel azt tapasztalta, hogy a háziorvoshoz más 

okból fordulók 63 %-ának merevedési zavara van; ennek gyakorisága az életkorral nő. – 55 



orvos (11 háziorvos, 16 urológus, 12 pszichiáter, 9 kardiológus, 7 diabetológus) önkitöltős 

kérdőívre adott válasza szerint évente minimális számban találkoznak merevedési zavarral 

küzdő beteggel (összesen 94 eset; urológusok 40, kardiológusok 17, diabetológusok 12, 

pszichiáterek 10, családorvosok 15 esetben). Annak ellenére, hogy 42 %-uk rutinszerűen, 

minden betegnél rákérdez erre, s 87 %-uk úgy véli, őszinte választ kapna a páciensektől. 

Dr. Tassaly János a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) heveny föllángolásának a 

kezeléséről szólt. A föllángolás hátterében legtöbbször infekció van, s az infektív 

föllángolásokat 60-75 %-ban baktériumok okozzák. 51 (33 és 76 év közti) heveny bakteriális 

fellángolással súlyosbított COPD páciens kapott orális levoflosacin kezelést, s a terápiát 

mikrobiológiailag (köpetvizsgálat), klinikailag hatékonynak, biztonságosnak ítélték, s az egy 

másodperc alatti forszírozott kilégzési volumen (FEV1) változása is jobb tüdőfunkciót jelzett. 

 

A kongresszust közösen zárta Dr. Nagy Lajos és Dr. Ilyés István. Köszönetet mondtak a 

szervezőknek, az előadóknak, a szerzőknek, a résztvevőknek, a szponzoroknak, s 

mindenkinek, aki hozzájárult a két nap sikeréhez. Kifejezték örömüket a kutatómunka 

erősödését tapasztalván. Bejelentették, hogy 2007-ben a Debreceni-régió ad otthont a soron 

következő kongresszusnak. 

 

2. Jegyzőkönyv 
 

2006. február 24-i Közgyűléséről 
 

 

A családorvos kutatók Országos Szervezet (CSAKOSZ) V. kongresszusán 2005. február 24-

én 1745-re hívta össze a közgyűlését, melynek helyszíne a Pécs, hotel palatínus Bartók terme 

volt (Pécs, király u.5.) 

Prof. Ilyés István CSAKOSZ elnök a megjelentek alacsony száma 41 fő miatt a Közgyűlést 

feloszlatta, majd a SZMSZ-nek megfelelően ismételt Közgyűlést hívott össze, amely 17,55-

kor a mai 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 

-Vita, szavazás a beszámolóról 

-Ellenőrző Bizottság Elnök és tagválasztás 

-Egyebek 

A napirendi pontokat a CSAKOSZ Közgyűlés módosító javaslat nélkül, egyhangúlag 

elfogadta. A jegyzőkönyv vezetésére Dr. Rinfel József ügyvezető titkárt jelölték ki. 

 

Prof. Dr. Ilyés István, a CSAKOSZ Elnöke beszámolójának elején emlékeztetett a CSAKOSZ 

fő célkitűzéseire, amelyek az alapellátásban végzett kutatások színvonalának emelése mellett 

a vizsgálatok szervezésére, menedzselésére, és a hazai és nemzetközi tudományos jellegű 

kapcsolatok kiépítésére irányult elsősorban.  

A IV. Kongresszus Közgyűlése 2005. február 25-én megválasztotta új vezetőségét, és 

módosította a CSAKOSZ korábbi Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az új vezetőség a 

Közgyűlés ezen döntését kötelező érvényűnek tekintve ennek megfelelően végezte 

tevékenységét az elmúlt évben. Első ülésén a vezetőség ügyvezető titkárt (Dr. Rinfel József) 



és titkárt (Dr. Szabó János) választott, illetve, röviden áttekintette a folyamatos működéshez 

szükséges legfontosabb feladatokat. 

Másodi-2005. április 26-i ülésén a vezetőség a pénzügyi helyzetet és egyéb működési 

feltételeket tételesen értékelte. A változtatás stratégiája a bevételi és kiadási oldal egyes 

elemeinek ésszerű és a CSAKOSZ céljait szolgáló korrekciója volt. Az elnök röviden kitért a 

2005. évi IV. Kongresszusra, amit összességében pozitívan értékelt. A vezetőség a kutatást 

célzó pályázatok területén illetve a külsőmegbízású vizsgálatok megvalósításában jelölte meg 

a fejlődés lehetőségét, ezen területek felügyeletével konkrét vezetőségi tagokat bízott meg. 

Döntés született a CSAKOSZ pályázatok és díjakra benyújtott anyagokról. Ennek keretében 

született a vezetőség azon elvi állásfoglalása, miszerint a vezetőség tagjai részéről nem tartja 

szerencsésnek a saját pályázatra, díjra való jelentkezést, így azokat nem is támogatja. 

A nyár folyamán az elnök Pécsett tett látogatást, és a CSAKOSZ Iroda működését ellenőrizte. 

Ennek keretében a legfontosabb szervezeti feladatok meghatározására is sor került. 

A vezetőség 2005. december 6-i ülése pedig már a soron következő V. Kongresszus 

előkészítésére irányult. Az időszerű CSAKOSZ pályázatok és díjak kérdésében is ekkor 

született döntés. Az aktuális pénzügyi helyzetről is rövid értékelés történt. Két kutatási 

program támogatását illetve előkészítését határozta el a vezetőség. A belső kezdeményezésű 

vizsgálatok területén az egyetemek Családorvosi Intézeteivel szorosabb együttműködésben 

kölcsönös előnyöket látva az ilyen irányú kapcsolat felvételre törekszik. 

Az elnök az elmúlt év szervezeti tevékenységét összefoglalva a vezetőség fő feladatát a 

rendelkezésre álló lehetőségek jobb kihasználásában jelölte meg. A közgyűlés által deklarált 

célok eléréséhez a tagok fegyelmezett együttműködése - utalás a tagdíj befizetésekre - és 

nagyobb aktivitása szükséges. Utóbbit a vezetőség a saját kezdeményezésű kutatási 

programok nagyobb számú és támogatottságú elindításával segíti. A jövőben fokozott 

figyelmet kell fordítani a nemzetközi kapcsolatokra, ami új lehetőségeket nyithat meg a 

kutatás által elkötelezett családorvosok számára.  

-Az elnöki beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Közgyűlés az elnök 

beszámolóját, egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazta. 

 

 

-A 2005. évi Pénzügyi beszámolót Dr. Rinfel József ügyvezető titkár ismertette. A könyvelést 

a Sikerkalauz Könyvelő Iroda végzi a kezdetektől, munkájukkal eddig kifogás nem merült fel. 

A múlt évben a szervezet összes bevétele 1.528 000 Ft. volt, ami volumenében jelentősen 

elmarad a korábbi évektől. Ennek fő magyarázata, hogy a szervezetnek a múlt évben nem volt 

pályázati bevétele, a fő saját belső forrásainkra építhettünk csak;-így a IV. Kongresszus 

szervezéséből származó haszon (930 e. Ft.), a tagdíjak (393 e. Ft.) és kamat bevételeit (186 e. 

Ft.), képeznek annak fő bázisát.  

A kiadási oldal a múlt évben 1. 222 000 Ft volt a szervezet működési költségeiből (798 e. Ft), 

cél szerinti felhasználásból (329 e. Ft), kongresszusi részvételi díjból (95 e. Ft) származott. 

Összességében a szervezet 306. 000 Ft-os vagyon gyarapodást könyvelhetett el, aminek 

köszönhetően a 2005. év végi záráskor a CSAKOSZ vagyon 2. 567 000 Ft volt. A titkár a 

Pénzügyi beszámoló értékelése és elfogadása előtt 1 perces felállást kezdeményezett Dr. 

Várallyay Gyula a Felügyelő Bizottság elnökének halálára emlékezve. 

Ezt követően De. Oberling János a Felügyelő Bizottság részéről elfogadásra ajánlotta a 2005. 

évi Pénzügyi beszámolót, amit a közgyűlés egyhangúlag megszavazott.  

 

-Dr. Ilyés István CSAKOSZ elnök a Felügyelő Bizottság megüresedett harmadik helyének 

betöltésére tett javaslatot, Dr. Hintalan János (Miskoc) tagtársunkat javasolta a posztra. Dr. 

Hintalan János rövid bemutatkozást követően elfogadta a jelölést. A Közgyűlés - miután más 

jelölés nem történt - ezt egyhangúlag elfogadta. Dr. Ilyés István egyúttal a Felügyelő 



Bizottság elnöki posztjára is javaslatot tett, Dr. Bíró Ferenc Felügyelő Bizottsági tagot 

ajánlotta erre a posztra, amit a Közgyűlés szintén ellenvetés nélkül fogadott el. Más javaslat a 

Felügyelő Bizottság elnöki posztjára nem érkezett. A titkos szavazás végeredményeként Dr. 

Hintalan Jánsos39 szavazattal lett a Felügyelő Bizottság új tagja, míg Dr. Bíró Ferencet 40 

szavazattal a Felügyelő Bizottság elnökeként választotta meg a Közgyűlés. Dr. Ilyés István a 

CSAKOSZ elnöke sok sikert kívánt a kiegészült Felügyelő Bizottság munkájához. 

 

-Az egyebek pontban Dr. Sirák András (Velence) reflektált a CSAKOSZ 2005. évi pénzügyi 

helyzetére, a bevételek alacsony szintjére, aminek volumene jelzi a családorvosi kutatás 

társadalmi, politikai megbecsültségét. Véleménye szerint kutatás financiális alapok nélkül 

kivitelezhetetlen, és a kérdés megoldását nélkülözhetetlennek tartja.  

A hozzászólók -Dr. Ilyés István, Dr. Dobai Csilla- a pályázati lehetőségek jobb 

kihasználásában lát kitörési lehetőséget, és a jelenleg már meghirdetett pályázatok adta 

lehetőségek mellett a folyamatos pályázati figyelésben és nagyobb aktivitásban látja a 

megoldást.  

Dr. Ilyés István CSAKOSZ elnök további hozzászólás hiányában a programpontot lezárta, 

majd a közgyűlést is berekesztette. 

 

 

3. Jegyzőkönyv 
 

Vezetőségi üléséről 
 

 

 

Időpont: 2006. április 26. 13.00 

Helyszín: Országos Alapellátási Intézet (1135. Budapest, Szabolcs u. 35.)  

 

Jelen vannak: Prof. Dr. Ilyés István a CSAKOSZ elnöke, Prof. Dr. Hajnal Ferenc,  

Prof. Dr. Kalabay László, Dr. Balogh Sándor, Dr. Dobai Csilla, 

Dr. Kozma Anna, Dr. Végh Mária, Dr. Rinfel József 

 

Prof. Dr. Ilyés István a CSAKOSZ elnöke megállapítva a vezetőség határozat képességét az 

elektronikus (e-mail) meghívó három napirendi pontjának megtárgyalását javasolta, 

kiegészítve az aktuális kérdésekkel. A vezetőség a napirendi pontokat elfogadta.  

Az első napirendi pontként a 2006. évi V. Kongresszusi beszámolót - Prof. Dr. Nagy Lajos a 

Szervező Bizottság elnökének távollétében – Dr. Rinfel József ügyvezető titkár tartotta meg a 

Szervező Bizottság írásos pénzügyi elszámolásának felhasználásával. A kétnapos 

kongresszusnak 142 regisztrált résztvevője volt. 12 plenáris és főtéma előadás mellett 32 saját 

kutatói munka bemutatására került sor, valamint három szakmai kerek asztal megbeszélés 

foglakozott az alap-ellátásban végezhető kutatásokról. A jövő szempontjából kiemelt 

jelentőségű a négy egyetem Családorvosi Intézetei által kidolgozott 7 kutatói téma, ami 

többségében nyitott jellegű, a bekapcsolódásra a CSAKOSZ Web honlapon keresztül lesz 

lehetőség a közeljövőben.  

A kongresszus pénzügyileg is sikeresen zárt: az egyenlege közel 3 millió forint bevételt jelent, 

amiből a szervező és a szervezet is részesedik. A részesedés tényleges meghatározására a 

Szervező Bizottság elnökének távolléte miatt nem került sor, addig az összeg a CSAKOSZ 



bankszámlájára került. A Vezetőség tagjai hozzászólásaikban a CSAKOSZ V. Kongresszusát 

mind szakmailag, mind szervezési szempontból nagyon jó, és sikeres találkozóként értékelték. 

 

- A CSAKOSZ kutatási programok jelenleg részben kidolgozás, illetve pályázati elbírálás 

fázisában vannak. Ezekről a tagság későbbiekben kap tájékoztatást.  

Külső megkeresés történt a Quintiles Magyarország Kft. részéről, akik a Fázis IV. gyógyszer 

vizsgálati együttműködés lehetőségét vetették fel. A program kidolgozása, az együttműködés 

részleteinek kidolgozása folyamatban van.  

 

- Az egyebek programponton belül a CSAKOSZ Hírlevél megjelentetésének előkészítő 

munkáiról kapott tájékoztatást a Vezetőség. 

Két pályázati kérelem érkezett a CSAKOSZ Irodához. Tekintettel arra, hogy a pályázati 

kérelmek nem felelnek meg a kiírási feltételeknek a Vezetőség elutasította azokat. 

 

Az aktuális kérdések megtárgyalása után Prof. Dr. Ilyés István elnök berekesztette a 

Vezetőségi Ülést. 

 

4. Új kutatási programok 
 

 

ÚJ KUTATÁSI PROGRAMOK ÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK 

 

 

Tisztelt Kollégák! 

 

A közeljövőben az alábbi kutatási programok indulnak a CSAKOSZ keretében. Ezekről a 

Kongresszus alatt tájékoztatók hangzottak el. Amennyiben szeretne részt venni a 

vizsgálatokban, kérjük jelezze. Bővebb információk későbbiekben a CSAKOSZ honlapján 

lesznek hozzáférhetőek (www.aok.pte.hu/csaladorvostan/csakosz). Egyidejűleg több 

programban való közreműködés is lehetséges.  

Köszönjük érdeklődését és szerepvállalását.  

  

1. A metabolikus szindróma szűrése    

(Dr. Kovács Eszter, Dr. Jancsó Zoltán, Dr. Ilyés István, DE-OEC Családorvostani Intézet) 

2. Önpusztító életmód: korai felismerés és befolyásolás  

  (Dr. Mester Lajos, SZTE-OEC) 

3. Kardio-renalis anaemia gyakoriságának vizsgálata 2. Típ. Diabetes mellitusban 

   (Dr. Vajer Péter, SE-ÁOK Családorvostani Tanszék) 

4. Tünetek gyakorisága és értékelése a diagnózis alkotásban 

    (Dr. Kalabay László, SE-ÁOK Családorvostani Tanszék) 

5. A kardiovaszkuláris módszertani ajánlások gyakorlati megvalósulása 

   (Dr. Tamás Ferenc, SE-ÁOK Családorvostani Tanszék) 

6. A hipertóniás betegek együttműködésének javítása beteg edukációs módszerekkel 

(Dr. Ezer Kinga, Dr. Rinfel József, PTE-OEC Családorvostani Int. és III. sz. Belgy. Klin.) 

7. Dohányzási szokások vizsgálata egészségügyi pályára készülők körében 

(Dr. Tóth Ildikó, Dr. Rinfel József, PTE-OEC Családorvostani Intézet, III. sz. Belgy. Klin.) 

 

5. Pályázatok és díjak 

http://www.aok.pte.hu/csaladorvostan/csakosz


 

 

Váradi Zita, Barati Edina 

DEOEC, Gyermekklinika, Debrecen 

 

Atherogen dyslopidaemia elhízott gyermekekben 

 

Az elhízás az utóbbi évek népbetegségévé vált. Az obesitas következtében már 

gyermekkorban manifesztálódó hyperinsulinaemia, insulinresisztencia, a következményes 

glukóz anyagcsere eltérések, valamint a dyslipidaemia felnőttkorban súlyos cardiovascularis 

megbetegedéshez vezethet. Munkám célja a gyermekkori elhízásban észlelhető anyagcsere 

eltérések, és a HDL-C működéssel összefüggő, az atherosclerosis kialakulásában szerepet 

játszó tényezők vizsgálata volt acanthosis nigricans (AN) jelenléte és hiánya esetén. A 

vizsgálatba 37, a DEOEC Gyermekklinikáján vizsgált, elhízott gyermeket vontam be, 

életkoruk 14,2±1,8 év, testtömeg-indexük 35,9±6,1 kg/m2 volt. AN 18 gyermeknél volt 

észlelhető. Éhgyomri vércukor (ÉVC), 0. perces insulin koncentráció (INS) meghatározásra, 

HOMA-érték kiszámításra, lipoprotein-paraméterek és a HDL-C működésével összefüggő és 

atherosclerosist befolyásoló (PON1, ARYL, LCAT, CETP, ICAM-1, VCAM-1) tényezők 

vizsgálatára került sor. Az elhízott gyermekek vizsgált csoportját insulinrezisztencia (IR) 

(31/37), hyperinsulinaemia (27/37), továbbá emelkedett összcholeszterin (T-C) (5/37), LDL-C 

(5/37), triglycerid (Tg) (6/37), és csökkent HDL-C (9/37) szintek jellemzik. Kóros ApoA-I-t 

13/37, emelkedett ApoB-100-t 5/34, Lp(a)-t pedig 11/37 esetben észleltünk. Nemek szerinti 

különbséget nem találtunk, az AN+ csoportban szignifikánsan gyakrabban fordult elő kórosan 

emelkedett INS, Tg, valamint csökkent HDL-C koncentráció. A HDL-C-vel összefüggő egyes 

tényezők vizsgálata során nemenként, AN-re vonatkoztatva és eltérő HDL-C esetén sem 

találtunk szignifikáns különbséget a vizsgált csoportok között. A BMI és az INS, a BMI és a 

HOMA értékek, a T-C és az LDL-C szintek között szignifikánsan pozitív, a Tg és a HDL-C 

értékek között szignifikánsan negatív korrelációt találtunk. Az ApoB-100 szint a T-C, LDL-C 

és INS értékekkel, az ApoA-I szint a HDL-C szinttel, VCAM-1 az ICAM-1-mal és CETP-vel 

mutatott szignifikáns pozitív korrelációt. A HDL-C működéssel összefüggő, az 

atherosclerosis kialakulásában szerepet játszó tényezők hatásának kutatása további vizsgálatot 

igényel. 

 

 

 

Baka Zsuzsanna, ÁOK V., Szűcs Gergő, ÁOK IV. 

SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet, Kardiovaszkuláris Kutatócsoport, Szeged  

 
A NO-cGMP-PKG jelátviteli út vizsgálata iszkémiás primer szívizomsejtkultúrában 

 

A szívizomsejtek iszkémiás károsodása elleni védelemben a nitrogén-monoxid (NO)- 

guanilát-cikláz - cGMP jelátviteli rendszer fontos szerepet játszik. Vizsgálataink során arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a cGMP függő protein kináz G-nek (PKG) milyen szerepe van a 

szívizomsejteken az iszkémia-reperfúziós károsodás elleni védelemben. Kísérleteinkben 

újszülött patkányok szívizomsejtjeit izoláltuk, majd 10% szérummal kiegészített DMEM 

növesztő médiumban, 37-on 5% CO2 tenzión tenyésztettük őket. Három napos 

tenyészeteinket szimulált iszkémiának vetettük alá, hipoxiás oldatban, 95% N2 és 5% CO2 

gázkeverékkel átáramoltatott hipoxiás kamrában, melyet két óra reoxigenizáció követett, majd 

a sejteken tripánkék festéssel viabilitás tesztet végeztünk. A következő csoportokat 

különítettük el: (1) kontroll, (2) cGMP analóg 8-Br-cGMP-vel kezelt, (3) 8-Br-cGMP-vel + 

 



PKG inhibitor KT5823-al kezelt, (4) KT5823-al kezelt, (5) NO donor SNAP-al kezelt és (6) 

SNAP-al + KT5823-al kezelt. Eredményeink szerint a szimulált iszkémiás kezelés a sejtek 

34%-ának pusztulását okozta, melyet a 8-Br-cGMP adagolása kivédett (13%). A 8-Br-cGMP 

védő hatását a KT5823 gátolta (34%). Hasonlóan a SNAP okozta védőhatást (18%) is kivédi a 

KT5823 adagolása (35%). Megállapíthatjuk, hogy a cGMP függő PKG fontos szerepet játszik 

a szívizomsejtek hipoxiás károsodása elleni védelemben. 

Témavezetők: Görbe Anikó, Giricz Zoltán, Gary Baxter, Ferdinandy Péter 

 

6. ÉLETMŰDÍJ-2006 

 
Dr. Margittay Erzsébet szakmai önéletrajza  

 
 

Orvosi diplomámat a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szereztem „Cum Laude” 

minősítéssel 1960-ban. Pályámat az Orvostovábbkéző Intézetben kezdtem, belgyógyászatból 

szakvizsgáztam prof. Magyar Imrénél 1965-ben. Ezt követően az országos Vértranszfúziós 

Szolgálatnál dolgoztam belgyógyászként, ez idő alatt jelentek meg első közleményem „A 

Gilbert-kór előfordulása véradóknál”, „Lueses szűrővizsgálatok” címmel, illetve tárgykörben. 

Körzeti orvosi állásba 1971-ben kerültem, azóta folyamatosan dolgozom háziorvosként a 

XIII: kerületben, jelenleg is. 

Kezdettől részvettem a MÁOTE munkájában, mely akkoriban a szakma identitásért való 

küzdelmet, a szakmai elismerés kivívását és a körzeti orvosok tudásszintjének emelését, 

valamint lassanként a kutatómunka kialakítását jelentette. Első közleményeim a körzeti orvosi 

dokumentációval, valamint esetismertetésekkel, az éjszakai ügyelet problémáival 

foglalkoztak. Igen korán kezdtem dolgozni szerkesztőként Werkner János és Palócz Gyula 

irányítása mellett, mintegy 45 külföldi folyóirat referátumom jelent meg a Medicus 

Universalis hasábjain. 

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének szinte minden országos 

rendezvényén előadtam. Érdeklődésem a nők szociális helyzetével. A gyermekvállalás 

problémáival foglalkozó közlemények iránt fordult, és elsők közt voltam, aki felmértem 

körzetemben az akkor még látványosan katasztrofális fogamzásgátlás következményeit. Erről 

a témáról számos előadást tartottam, továbbképzési programokon is. 

Az 1992-ben megalakult Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékének 

megalakulásától kezdve munkatársa voltam. Az oktatás keretében azzal összefüggő 

közleményeim „A bőrgyógyászat oktatása családorvosi gyakorlatban”, „A családorvos 

etikája”, majd a Tanszék fakultációs oktatásával kapcsolatban a medikusképzésről számoltan 

be a Medicus Universalis, majd a Medicus Anonymus oldalain, MÁOTE rendezvényeken. 

Kandidátusi disszertációmat 1996-ban védtem meg a Magyar Tudományos Akadémián (ha jól 

tudom a 6. háziorvos voltam, aki kandidált). Témán részben a háziorvosi megfigyelések 

tapasztalataiból, másrészt a dublini tanulmányutamon látott role-play oktatási programjának 

adataiból alakult, címe: „Reprodukciós korú nők vizsgálata, empátiára oktatás trianguláris 

módszerrel”, 577 nő vizsgálata alapján. 

A nők szociális helyzetéről, egyészségi állapotáról, gyermekvállalási helyzetükről, 

rizikófaktorairól mintegy 18 közleményem jelent meg, melyek összesítése képezte a 

disszertáció tárgyát.  

Jelenleg az elmúlt 20 év magyar családorvoslás és családorvosképzés budapesti problémáinak 

archiválásán dolgozom, „A családorvoslás kutatásának története” és a MÁOTE 2005-ös 

vándorgyűlésén elhangzott előadásom a 30 éven átműködő budapesti klub esetmegbeszélő, 



önképző tevékenységét dolgozta fel. A CSAKOSZ 5., Pécsett megrendezett kongresszusán „A 

családorvoslás történetében a diabetológiai gondozás változása az elmúlt 45 évben” címmel 

próbálok képet adni e fontos kérdésről. 

 

 


