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1.CSAKOSZ VI. KONGRESSZUS 
 

 

 

Tisztelt CSAKOSZ-tagok! 

Kedves Kollégák! 

 

Eliramodott a 2006. esztendő, s most a 2007. év újdonságaival birkózunk. Nemigen van időnk 

visszatekinteni az elmúlt évre, inkább a várható eseményekkel foglalkozunk. 

Ezek közül Szervezetünk VI. Kongresszusát emeljük ki. 

A CSAKOSZ VI. kongresszusa 2007. február 23-24-én kerül megrendezésre 

Hajdúszoboszlón, a Hotel Békében. A kongresszus rendezője a Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centruma Népegészségügyi Karának Családorvosi Tanszéke és a 

CSAKOSZ Iroda.  

A kongresszus megszervezésekor a Szervezet két legfontosabb célkitűzését tekintjük alapnak. 

A CSAKOSZ célkitűzése, hogy metodikai segítséget nyújtson az alapellátásban végzett 

kutatásokhoz és hozzájáruljon a bizonyítékon alapuló orvoslás elterjesztéséhez. A VI. 

Kongresszus fő témája a kutatás és az alapellátás gyakorlata kapcsolatának elemzése lesz. 

Ehhez kapcsolódóan további kiemelt témakör lesz a szakmai irányelvek alkalmazásának 

kérdése, továbbá annak vizsgálata, hogy milyen lehetőségei vannak az ellátás értékelésének az 

alapellátásban. Ezeket a kiemelt témaköröket egyrészt plenáris ülés keretében sorra kerülő 

előadások mutatják be, másrészt metodikai kérdések megvitatását is szolgáló kerekasztal-

megbeszélés keretében elemzik a résztvevők. A korábbi évek gyakorlata szerint a VI. 

Kongresszuson is külön blokkot kívánunk biztosítani a bizonyítékon alapuló farmakoterápia 

aktuális kérdéskörei megismertetésének. Ennek keretében hazai szaktekintélyek a 

háziorvoslás szempontjából fontos aktuális farmakoterápiás kérdésekről tartanak majd 

referátumokat. A kongresszus nagyon fontos küldetése, hogy fórumot biztosítson a Szervezet 

tagjai számára, hogy beszámolhassanak a tudományos munkáik eredményeiről. Ezért a tagok 

saját kutatásait bemutató előadásoknak több szekciót is szánunk. 

A kongresszus helyszíne, a hajdúszoboszlói Hotel Béke, a dinamikusan fejlődő fürdőváros 

egyik patinás szállodája. A szálloda külön gyógyfürdővel rendelkezik, melynek szolgáltatásait 

a kongresszus résztvevői térítésmentesen vehetik igénybe. A hotel étterme és presszója baráti 

megbeszélések kellemes helyszínei lehetnek. Fontos, hogy a szálloda szolgáltatásai baráti 

áron érhetők el. 



A CSAKOSZ Vezetősége és a Kongresszus Rendező Bizottsága a Szervezet minden tagját 

szeretettel várja a VI. Kongresszuson. 

Őszintén reméljük, hogy a kongresszus témái, kellemes helyszíne és a résztvevők aktivitása 

értékes szakmai összejövetelt eredményez majd. 

 

 

 

 Prof. Dr Ilyés István 

 a CSAKOSZ elnöke 

 

 

Tudományos program 
 

 

2007. FEBRUÁR 23. 

 

 

10,30 MEGNYITÓ 

Prof. dr. Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár, a DEOEC elnöke 

Prof. dr. Ádány Róza egyetemi tanár, a Népegészségügyi Kar dékánja 

Prof. dr. Hajnal Ferenc egyetemi tanár, a Háziorvostani Szakmai Kollégium elnöke 

Prof. dr. Ilyés István egyetemi tanár, a CSAKOSZ és a Kongresszus elnöke 

 

11,00-13,00 ÉLETMŰ DÍJ ÁTADÁSA 

PLENÁRIS ÜLÉS: KUTATÁSI EREDMÉNYEK – ALAPELLÁTÁSI GYAKORLAT 

 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Prof. dr. Hajnal Ferenc, Prof. dr. Nagy Lajos 

 

Miért és mit kutat a gyakorló orvos? Utak és tévutak. 

Prof. dr. Arnold Csaba ny. egyetemi tanár 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

A népegészségügyi kutatások eredményeinek felhasználása a háziorvosi gyakorlatban 

Prof. dr. Ádány Róza egyetemi tanár 

DEOEC NK Megelőző Orvostani Intézet és Népegészségügyi Iskola, Debrecen 

 

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében 

Dr. Széles György1, Dr. Szigeti Endre1, dr. Vokó Zoltán1, dr. Kardos László1, dr. Horváth 

Attila2, dr. Hidvégi Tibor3, prof. Jermendy György4, prof. dr. Paragh György5, prof. dr. 

Blaskó György6, prof. dr. Ádány Róza1 



DEOEC NK Megelőző Orvostani Intézet és Népegészségügyi Iskola, Debrecen1, Sanofi-

Aventis Zrt, Budapest2, Petz Aladár Megyei Kórház, Győr3, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, 

Budapest4, DEOEC ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika5, Debrecen, DEOEC GYTK 

Gyógyszerügyi Szervezési és Management Tanszék, Debrecen6 

 

Gondozásban nem álló páciensek kardiovaszkuláris rizikója, nagy kardiovaszkuláris 

kockázatú páciensek gondozásának eredményei 

Prof. dr. Ilyés István, dr. Jancsó Zoltán, dr. Simay Attila, dr. Kovács Eszter, dr. Márton 

Hajnalka 

DEOEC NK Családorvosi Tanszék, Debrecen 

 

Betegelégedettségi vizsgálatok az egészségügyi ellátásban – elméleti vonatkozások 

Prof. dr. Hajnal Ferenc 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő 

 

13,00-14,00 EBÉD, A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE 

 

 

14,00-16,00 A BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ FARMAKOTERÁPIA AKTUÁLIS 

KÉRDÉSEI I. 
 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Prof. dr. Kalabay László, dr. Végh Mária 

 

A metabolikus szindróma kritériumai és jelentősége a háziorvosi gyakorlatban. A 

kezelés lehetőségei. 

Prof. dr. Paragh György 

DEOEC. ÁOK.I.sz. Belgyógyászati Klinika Anyagcsere betegségek Tanszék 

 

Új célértékek és új terápiás lehetőségek a koleszterinszint csökkentésében 

Prof. dr. Édes István 

DEOEC ÁOK Kardiológiai Intézet 

 

A korszerű beta-blokád helye a szív- és érrendszeri megbetegedésekben 

Dr. Páll Dénes Ph.D 

DEOEC ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika 

 

Áttörés a dohányzás leküzdésében 

Dr. Márton Hajnalka 

DEOEC NK Családorvosi Tanszék 

 

16,00-16,30 SZÜNET, A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE 

 

16,30-18,00 A. szekció, helyszín: Színházterem 

AZ ORVOS-BETEG KAPCSOLAT AZ ALAPELLÁTÁSBAN. A GONDOZÁS 

KÉRDÉSEI.  

 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Dr. Rinfel József, dr. Kozma Anna 

 



Orvosi döntések – erkölcsi dilemmák 

Dr. Blasszauer Béla 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

Mit várnak a betegek a családorvostól? 

Dr. Rurik Imre 

XX. Kerületi Háziorvosi Központ, Budapest, SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

A betegek, mint az egészségügy aktív résztvevői 

Dr. Simek Ágnes 

Oktató Családorvosi Praxis, Badacsonytördemic 

 

A családorvosok egészségi állapotának, egészségmagatartásának és alvási szokásainak 

vizsgálata 

Dr. Torzsa Péter1, prof. dr. Knopp Mária2, prof. dr. Kalabay László1, dr. Novák Márta2 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest1, SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest2 

 

A burnout megelőzésének és kezelésének lehetőségei családorvosok körében 

Dr. Dormán Hajnalka, prof. dr. Nagy Lajos 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

Idős családtag gondozásának problémái és hatása a gondozó testi és lelki egészségére 

Dr. Heim Szilvia, dr. Végh Mária, dr. Dormán Hajnalka, prof. dr. Nagy Lajos 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

A primaer hyperparathyreosis jelentősége napi gyakorlatban 

Dr. Csupor Emőke1, prof. dr. Szűcs János2, prof. dr. Horváth Csaba2 

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, Budapest1, Semmelweis Egyetem, ÁOK, I. 

Belgyógyászati Klinika, Budapest2 

 

Krónikus vesebetegek gondozása a családorvos szemével 

Katona Gábor oh., Tárnoki Ádám Domokos oh., Tárnoki Dávid László oh. 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

16,30-18,00 B. szekció, helyszín: Konferenciaterem 

GYERMEKKORI ELHÍZÁS. PREVENCIÓ A GYERMEKKORBAN. 

 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Prof. dr. Schmidt Péter, dr. Márton Hajnalka 

 

A primer prevenció, mint a gyermekorvoslás eszköze. A gyermekkori elhízás 

következményei és megelőzése. 

Csáki Éva oh., dr. Benczenleitner Éva 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

A szülői attitűdök szerepe a gyermekkori elhízás kialakulásában 

Papp Gabriella1, dr. Lengyel Dénes1, dr. Józsa Lajos2, dr. Gönczy Ferenc3, prof. dr. Degrell 

István1 



DEOEC ÁOK Pszichiátria Tanszék, Debrecen1, Oktató Házi Gyermekorvosi Praxis, 

Hajdúböszörmény2, Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekosztály, 

Debrecen3 

 

Gyermekkori atherogen prediszpozíció – eltérő adipokinszint és paraoxonáz aktivitás 

gyermekkori elhízásban 

Koncsos Péter oh.1, dr. Józsa Lajos2, dr. Seres Ildikó1, prof. dr. Ilyés István3, dr. Gönczy 

Ferenc4, dr. Juhász Éva5, Varga Éva1, prof. dr. Paragh György1 

DEOEC ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen1, Oktató Házi Gyermekorvosi Praxis, 

Hajdúböszörmény2, DEOEC NK Családorvosi Tanszék, Debrecen3, Kenézy Gyula Kórház-

Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekosztály, Debrecen4, DEOEC ÁOK Gyermek-

gyógyászati Klinika, Debrecen5 

 

Inzulinrezistencia, atherogen dyslipidaemia és további atherogen faktorok egyszerű és 

acanthosis nigricans-szal (AN) társult gyermekkori elhízásban 

Dr. Várady Zita rezidens1, dr. Felszeghy Enikő2, dr. Seres Ildikó1, prof. dr. Paragh György1, 

prof. dr. Ilyés István3 

DEOEC ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen1, DEOEC ÁOK Gyermekgyógyászati 

Klinika, Debrecen2, DEOEC NK Családorvosi Tanszék, Debrecen3 

 

Szemléletváltás az iskolai testnevelésben. Az elhízott gyermekek fizikai aktivitása. 

Dr. Újhelyi János 

Oktató Házi Gyermekorvosi Praxis, Nyíregyháza 

 

Mit ér egy három éves dohányzás elleni prevenciós kampány nagyvárosi 10-18 éves 

tanulók körében? 

Dr. Szövetes Margit1, dr. Márton Hajnalka2, dr. Pásti Gabriella3, dr. Fejes Márta4, prof. dr. 

Ilyés István2 

Oktató Házi Gyermekorvosi Praxis, Debrecen1, DEOEC NK Családorvosi Tanszék, 

Debrecen2, ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete, Debrecen3, Városi Egészségügyi Szolgálat, 

Debrecen4 

 

Légúti allergiás megbetegedések gyakoriságának változása praepubertas és 

pubertáskorú fiatalok körében területünkön 

Dr. Józsa Lajos1, dr. Papp Erzsébet2, dr. Borhy Márta3 

Oktató Házi Gyermekorvosi Praxis, Hajdúböszörmény1, Házi Gyermekorvosi Rendelő, 

Hajdúböszörmény2, Kardio-pulmonológiai Szakrendelő, Hajdúböszörmény3 

 

Az enuresis nocturna terápiás lehetőségeinek vizsgálata 

Bazsó Dóra oh., dr. Kabács Ágnes 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

18,00-19,00 KÖZGYŰLÉS 

 

20,00 FOGADÁS 

 

2007. FEBRUÁR 24. 

 

8,00-9,00 BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS, SZAKMAI IRÁNYELVEK, 

KLINIKAI AUDIT AZ ALAPELLÁTÁSBAN 



 

Moderátor: dr. Szabó János, SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

A bizonyítékokon alapuló orvoslás jelentősége az alapellátásban 

Prof. dr. Kalabay László 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

Szakmai irányelvek alkalmazása az alapellátás gyakorlatában 

Dr. Dobos Éva 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő 

 

Az alapellátási gyakorlat értékelése: klinikai audit 

Dr. Kozma Anna 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő 

 

9,00-10,00 A BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ FARMAKOTERÁPIA AKTUÁLIS 

KÉRDÉSEI II. 
 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Dr. Mester Lajos, dr. Kovács Eszter 

 

A rheumatoid arthritis korszerű kezelése 

Dr. Szekanecz Zoltán 

DEOEC ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai Tanszék, Debrecen 

 

Az antibiotikus terápia aktuális kérdései 

Dr. Fekete Ferenc 

Madarász Utcai Gyermekkórház, Budapest 

 

 

10,00-10,30 SZÜNET, A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE 

 

10,30-12,00 KARDIOVASZKULÁRIS ÉS EGYÉB RIZIKÓÁLLAPOTOK 

 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Dr. Várbíró István, dr. Tamás Ferenc 

 

A kardiovaszkuláris rizikó háziorvosi szűrésének lehetőségei a II. Magyar Terápiás 

Konszenzus ajánlásainak tükrében 

Dr. Rinfel József 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

A stroke utáni állapotban lévő betegek ellátása. Az evidenciák és a mindennapi 

gyakorlat között mutatkozó diszkrepancia. 

Dr. Tamás Ferenc, dr. Csákány Béla, prof. dr. Kalabay László 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

A magas vérnyomás gyógyszeres kezelésének feltérképezése a háziorvosi gyakorlatban 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala Megyében 



Dr. Kovács Eszter1, dr. Széles György2, dr. Kardos László2, Dr. Vokó Zoltán2, prof. dr. Ilyés 

István1, prof. dr. Ádány Róza2 

DEOEC NK Családorvosi Tanszék, Debrecen1, DEOEC NK Megelőző Orvostani Intézet 

Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék, Debrecen2 

 

A hypertoniás betegek együttműködésének javítása beteg-edukációs módszerrel 

Dr. Ezer Kinga, dr. Rinfel József, prof. dr. Nagy Lajos 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

Modern és biztonságos statinkezelés. Rosuvastatin a háziorvosi praxisban. 

Dr. Tassaly János 

II. sz. Háziorvosi Szolgálat, Tát 

 

Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) és a non-dipper hypertonia kapcsolata – 

szűrési modell az alapellátásban 

Dr. Ádám Ágnes, dr. Dömösi Réka 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

Az alvási apnoe magas prevalenciája nehezen beállítható hypertóniás betegek körében 

családorvosi praxisokban 

Dr. Zoller Dezső rezidens1,2, dr. Sharon A. Chung2, dr. Novák Márta1,2, dr. Terrence 

Fargher2, dr. Colin M Shapiro2 

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest1, Sleep and Alertness Clinic, Toronto 

Western Hospital, University Health Network, Toronto, ON. Kanada2 

 

Mit tehet a családorvos az alvászavarral küzdő betegével? 

Dr. Antalics Gábor 

Hegyi dr. Kft, Budapest, SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

Gyógyszer mellékhatások és interakciók heveny gastro-duodenális vérzések 

kialakulásában 

Dr. Várnai Réka Ph.D. hallgató, Dr. Végh Mária, prof. dr. Nagy Lajos 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

12,00-13,00 EBÉD, A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE 
 

13,00-14,30 ONKOLÓGIA A HÁZIORVOS GYAKORLATÁBAN. KÉPZÉS – 

SZAKKÉPZÉS – TOVÁBBKÉPZÉS – INFORMATIKA. 

 

ÜLÉSELNÖKÖK: 

Dr. Rurik Imre, dr. Jancsó Zoltán 

 

Komplex tumor prevenciós program 

Dr. Barabás Katalin1, dr. Radnai Andrea rezidens2, prof. dr. Hajnal Ferenc2 

SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Magatartástudományi Csoport, Szeged1, SZTE ÁOK 

Családorvosi Intézet és Rendelő2 

 

A krónikus stressz szerepe a daganatos megbetegedések kialakulásában. Megküzdési 

stratégiák. 

Szamos Zsuzsanna oh., dr. Dormán Hajnalka 



PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

Hospice: „új” lehetőség a terminális állapotú betegek ellátásában 

Dr. Csikós Ágnes1, Lukács Miklós2 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs1, PTE 

OEKK, ÁOK, Pszichiátriai Klinika, Pécs2 

 

Az orvosi kommunikáció oktatásának öt éve Pécsett 

Dr. Végh Mária, dr. Bán Ildikó, dr. Csikós Ágnes 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

Oktatásfejlesztés a háziorvosi szakképzésben 

Dr. Radnai Andrea rezidens1, dr. Barabás Katalin2, prof. dr. Hajnal Ferenc1 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, Szeged1, SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, 

Magatartástudományi Csoport, Szeged2 

 

Költség/haszon elemzés az egészségügyben – az alapellátási szabadegyetem másfél 

évtizedes eredményei alapján 

Prof. dr. Schmidt Péter1,2, dr. Bán Barbara rezidens3, dr. Juhász Julianna2 

Egészséges Nemzedékért Alapítvány, Győr1, Gyermek és Felnőtt Háziorvosi Szolgálat, 

Győr2, SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest3 

 

Néhány gyakori betegség diagnosztikus valószínűségének vizsgálata háziorvosok 

körében 

Dr. Szélvári Ágnes, dr. Tamás Ferenc, dr. Vörös Krisztián, dr. Vájer Péter, dr. Kertész 

Aranka, prof. dr. Kalabay László 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

A RIGHT-projekt: komplex informatikai rendszer az alapellátás munkájának segítésére 

Dr. Jancsó Zoltán, dr. Kovács Eszter, dr. Simay Attila, prof. dr. Ilyés István 

DEOEC NK Családorvosi Tanszék, Debrecen 

 

14,30-15,00 SZÜNET, A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE 

 

15,00-16,00 EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ÉS ALAPELLÁTÁS 

 

Moderátor: Dr. Bíró Ferenc, PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. 

Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

RÉSZTVEVŐK:  

 

Prof. dr. Nagy Lajos 

PTE OEKK, ÁOK, Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs 

 

Dr. Mester Lajos 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, Szeged 

 

Dr. Kaizer Zsuzsa 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, Szeged 

 



Cs. Szabó Zsuzsa 

SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, Szeged 

 

Dr. Vájer Péter 

SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest 

 

16,00 A KONGRESSZUS ZÁRÁSA 

 

 

2. Jegyzőkönyv 
 

Vezetőségi ülésről 
 

 

Időpont: 2006. szeptember 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, Prof. Dr. Nagy Lajos, Dr. Dobai Csilla, 

Dr. Kozma Anna, Dr. Pénzes János, Dr. Rinfel József,  

Dr. Simek Ágnes, Dr. Szabó János, Dr. Várbíró István 

 

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

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

a következők voltak: 

1. Az előző Vezetőségi üléstől eltelt időszakban történtek összefoglalása 

 2. A 2007. évi VI. Kongresszus előkészületeinek ismertetése 

  3. Egyebek 

A vezetőség a napirendi pontokat elfogadta.  

 

- Dr. Rinfel József ügyvezető titkár beszámolt az előző időszakban végzett munkáról. A nyár 

folyamán megjelent a CSAKOSZ Hírlevél V. évf. I. száma, melyben az V. Kongresszusról 

szóló beszámoló mellett a CSAKOSZ 2006. február 24-i Közgyűlésének, valamint az április 

26-i Vezetőségi ülés jegyzőkönyve ad tájékoztatást a tagok számára a szervezet életéről. Az 

V. Kongresszuson bemutatott új kutatási tervek közül az egyetemi tanszékek által 

kezdeményezett programok már részben elindultak. A Nemzeti Fejlesztési Programhoz 

kapcsolódó egyetemi tanszéki EFTT kutatási pályázatok nem kaptak támogatást, így a 

kutatásokhoz más pénzügyi forrásokat kell keresni. A CSAKOSZ anyagi lehetőségeinek 

megfelelően támogatni kívánja az ilyen próbálkozásokat.  

- A CSAKOSZ Hírlevéllel együtt minden érintett tagtársunk figyelmét felhívtuk tagdíj 

befizetés elmaradásának rendezésére. Az esetek többségében ez megtörtént, de jó néhány 

kollégánk le-mondó nyilatkozat visszaküldésével válaszolt. A pontos adatok e tekintetben 

még nem állnak rendelkezésre, de a jövő évi Kongresszus előtt az Iroda összesíti a valós 

tagsági helyzetet.  

- A Quintiles Kft. által korábban kezdeményezett gyógyszerprogram az előkészületek után 

leállt. 



A vizsgálattal kapcsolatos előírások teljesítésének problémáiról visszajelzést adtunk, ezt 

követően újabb megkeresés nem érkezett.  

- Két pályázati anyag érkezett a CSAKOSZ Irodához, amiket a szakmai referensekhez 

továbbítottunk, illetve tájékoztató jelleggel Ilyés Professzor úrhoz is eljuttattuk, előkészítve a 

döntést.  

- A Vezetőség részéről Dr. Szabó János a tagsági lemondásokkal kapcsolatosan a tagság 

mielőbbi pontos összesítését javasolta, mivel felesleges szervezési és ezzel együtt anyagi 

terhet ró a szervezetre a már nem tagokkal való kapcsolattartás. 

- Prof. Dr. Ilyés István visszautalt a korábbi Vezetőségi ülésen az idei V. kongresszus szakmai 

beszámolójának elfogadására. A tudományos program közel 3 millió forintos bevételének 

meg osztásáról azonban a szervező bizottság elnökének távolléte miatt nem került sor.  

Prof. Dr. Nagy Lajos a szervező bizottság részéről elfogadja a vezetőség által korábban 

meghatározott 40/60 %-os megosztást, de jelezte, hogy a pécsi szervező bizottság a ráeső 40 

%-os részre teljes egészében nem tart igényt, így abból a CSAKOSZ számlájára szervezeti 

támogatásként utal vissza. 

 

- Prof. Dr. Ilyés István a CSAKOSZ tagság kérdésében javaslatot tett, hogy a soron következő 

VI. Kongresszus értesítőjével együtt kapjanak a kollégák egy külön nyilatkozatot melyben 

további tagsági szándékukat jelezhetik. Dr. Rinfel József ügyvezető titkár a tagság építésének 

fontosságát hangsúlyozta, amiben kiemelt jelentőségű az egyetemi tanszékekhez tartozó aktív 

oktató családorvosok és a családorvos rezidensek jövőben megnyerése. Ehhez a vezetőségi 

tagok segítségét is kérte saját hatás és mozgásterüknek megfelelően. Az oktatás 

kulcsszereplőinek mind szélesebb körű bevonását minden hozzászóló rendkívül fontosnak 

tartva több megoldási javaslat is elhangzott. Dr. Szabó János a családorvos rezidensek 

számára csapatépítő nyári találkozó szervezését ajánlotta. Dr. Rinfel József a CSAKOSZ 

szervezetét bemutató információs anyag elkészítésére tett javaslatot. Prof. Dr. Ilyés István 

pedig az egyetemi tanszékek együttműködését kérte a tekintetben, hogy a kutatási 

tevékenység mind hangsúlyozottabban jelenjen meg a rezidensi programok elemei között. A 

Vezetőség a javaslatokkal egyetértett, azt egyhangúlag elfogadta.  

 

- A 2007. évi VI. Kongresszus szervezésére a Debreceni Családorvosi Tanszék kapott 

megbízást. Prof. Dr. Ilyés István a szervező bizottság elnöke beszámolt az előkészítő 

munkáról. Az előzetes ajánlatok és a várható igények alapján Hajdúszoboszlón, a Béke Hotel 

lenne a megfelelő helyszín. Itt a kedvező árak, jó szállodai adottságok mellett felújított 

wellnes szolgáltatások is biztosítanák a szakmai program sikerét. A vezetőség megtárgyalta a 

támogatási rendszerre vonatkozó főbb elveket is. A kongresszus ajánlott fő témája: „A kutatás 

és szakmai irányelvek az alap-ellátásban”. A vezetőség a tervezett helyszínt és program 

tervezettel egyetértve további szervezéshez felhatalmazást adott a szervező bizottságnak. Az 

első értesítések tervek szerint októberben eljutnak a CSAKOSZ tagjaihoz.  

 

- Egyebek programpont keretében Dr. Rinfel József ügyvezető titkár ismertette a CSAKOSZ 

pénzügyi helyzetét, mely kiegyensúlyozott, fokozatos növekedést mutat, stabil likviditással. 

A benyújtott pályázatok közül Dr. Delgado Jorge háziorvos (Ásotthalom) a Costa Rica-i 

Orvos-szövetség 2006. novemberében szervezett konferenciáján előadóként vesz részt, 

amihez támogatási kérelmet nyújtott be. A szakmai referens pozitív, támogató véleménye 

alapján a Vezetőség 100 ezer Ft támogatást ítélt meg a kollégának, az összeg átutalására a 

CSAKOSZ Irodát bízta meg. A Vezetőség a támogatás feltételeként a pályázótól szóbeli és 

írásbeli be-számolót kér. A szóbeli prezentációra a 2007. évi Kongresszuson kerülne sor. 

- A legjobb családorvosi közlemény pályázatra Dr. Rurik Imre háziorvos, PhD (Budapest) 

benyújtott „Nutritional Differences between Elderly Men and Women” (Annal Nutrition & 



Metabolism 2006;50:45-50.) cikkét a Vezetőség szakmailag pozitívnak ítélte meg, de 

tekintettel arra, hogy az idei évben még nem zárható le az adott pályázati kategória, a döntést 

a következő Vezetőségi ülésre halasztották. 

- A Vezetőség tárgyalt a CSAKOSZ Életműdíj jelölésről, de konkrét döntés ez ügyben szintén 

a következő Vezetőségi ülésen történik. 

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

Vezetőségi Ülést. 

 

 

3. Jegyzőkönyv 
 

Vezetőségi ülésről 
 

 

 

Időpont:    2006. december 12. 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. Nagy Lajos, Dr. Dobai Csilla, Dr. Kozma Anna,  

Dr. Palla Sándor, Dr. Pénzes János, Dr. Rinfel József,  

Dr. Simek Ágnes, Dr. Szabó János, Dr. Végh Mária 

 

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

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

a következők voltak: 

1. A 2007. évi VI. Kongresszus előkészületeinek ismertetése  

2. Az előző Vezetőségi üléstől eltelt időszakban történtek 

összefoglalása 

   3. Egyebek 

 

A vezetőség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

- Prof. Dr. Ilyés István a 2007. évi VI. Kongresszus szervezéséről számolt be. Az első 

értesítést még október végén kiküldte a CSAKOSZ Iroda a tagoknak, oktató mentoroknak. 

Tájékoztató felhívás jelent meg a rendezvényről több családorvosi lapban is. Az első 

értesítésre 94 fő jelezte részvételi szándékát, 18 fő tervezett előadást, vagy poszter szereplést 

is megjelölt. 

A második értesítést, ami a meghívót és regisztrációs lapot tartalmazta december elején még 

szélesebb körben terjesztették; a szervező bizottság a DEOEC régiójában mintegy 1500 

főnek, míg a CSAKOSZ Iroda a tagoknak és a PTE régiójának oktató családorvosainak – 

mintegy 500 főnek küldte el a meghívót. A szegedi és budapesti egyetemek vonzáskörzetében 

az értesítés a napokban történik meg, előbbieket a szervező bizottság, míg utóbbiakat az 

egyetemi tanszék végzi. A regisztráció és szállásfoglalás határideje 2007. január 10. A 

kongresszusi jelentkezés dokumentumai a CSAKOSZ honlapján is elérhetőek. 

(www.aok.pte.hu/csaladorvostan/csakosz) 



A kongresszus szakmai programját a DEOEC Családorvosi Tanszék koordinálja, a pénzügyi 

teljesítések a CSAKOSZ saját bankszámláján keresztül történik átutalás, csekken történő 

befizetés formájában. A kongresszus pénzügyeinek bonyolítását a CSAKOSZ Iroda végzi. 

A külső támogatók és szponzorok visszajelzései elmaradnak a várakozástól. Ez a jelenleg 

zajló jogszabályi változásoknak tulajdonítható, de remélhetőleg januárra rendeződik a helyzet, 

mivel a financiális alapokat nagyrészt a külső támogatások adják. 

A szervező bizottság a fő téma referátumok között a korszerű lipid csökkentő terápiák, a 

kardio-metabolikus szindróma, béta blokkolók és hipertónia, reumatoid artritis korszerű 

gondozása, és a dohányzás leszoktatásának terápiás lehetőségének témaköreit jelölte meg. 

A kongresszus egyik kiemelt programja az életműdíj átadás, a jelöltek között a CSAKOSZ 

Vezetőség a végső döntést a későbbiekben hozza meg. 

A kongresszus témakörei között a „Szakmai irányelvek és alapellátás”, „Az alapellátás 

munkájának megítélése, értékelése”, „Alapellátási gyakorlat tudományos meghatározottsága” 

merült fel lehetőségként, aminek véglegesítését a szervező bizottság végzi. 

A szervező bizottság a megnyitó előadásra Dr. Ádány Róza professzort, a Népegészségügyi 

Iskola igazgatóját, a DEOEC Népegészségügyi Kar dékánját kéri fel. 

- Dr. Rinfel József ügyvezető titkár beszámolt az előző időszakban végzett munkáról. 

A CSAKOSZ Hírlevél VI. évf. I. számának előkészítése folyamatban, ennek fő témája a VI. 

kongresszusról szóló híradás, illetve a vezetőségi ülések jegyzőkönyvei, valamint a 

CSAKOSZ pályázatokra való figyelem felhívás. A elmaradt tagsági díjak befizetésére 

kiküldött első figyelmeztetés után mintegy tucatnyi írásbeli lemondás érkezett. Mintegy 125 

fő rendezte tagdíját 2006. decemberének elejéig. A tagdíj rendezését a vezetőség az 

elkövetkezőkben is fontosnak tartja, de elsősorban az elmaradás udvarias jelzését, mintsem 

annak szankcionálását hangsúlyozva teszik meg a lépéseket.  

A CSAKOSZ gazdasági helyzete stabil, a rendelkezésre álló likvid pénzügyi alapok egy 

részének lekötésére is lehetőség van, így a megtakarítások biztosítják a szervezet működését. 

A vezetőség a pénz lekötéssel egyetértve felhatalmazta az elnököt és az ügyvezető titkárt a 

szükséges lépések megtételével.  

Az előző évi V. Kongresszus pénzügyi lezárása megtörtént, a pozitív szaldó a szervezet és a 

szervezők között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően került felosztásra. A pécsi 

szervező bizottság a reá eső részből további 500.000 Ft-ot még visszautalt a CSAKOSZ 

számlájára.  

 

- Egyebek témakörben a vezetőség megtárgyalta a legjobb családorvosi közlemény pályázatra 

Dr. Rurik Imre háziorvos által már korábban benyújtott „Nutritional Differences between 

Elderly Men and Women” (Annal Nutrition & Metabolism 2006;50:45-50.) cikkének ügyét. 

A közleményt a Vezetőség szakmailag pozitívnak ítélte meg, és 50.000 Ft díjban részesítette. 

- A Vezetőség tárgyalt a CSAKOSZ Életműdíj jelölésről, a további lépések megtételére  

Prof. dr. Ilyés István elnököt bízta meg. 

 

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

Vezetőségi Ülést. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CSAKOSZ Pályázatok és Díjak-2007. 
 

 

Tisztelt Kollégáink! 

 

Az egészségügyi alapellátás területén végzett kutatómunka körülményeinek javítása, a szakmai-

módszertani színvonal emelése, eredményes együttműködések kialakítása céljából a Családorvos 

Kutatók Országos Szervezet (CSAKOSZ) Vezetősége 2007-ben is pályázatokat ír ki és díjakat ad 

ki az alábbi témákban. 

 

 

 

1. Pályázat kutatói tanulmányúton való részvétel 

támogatására   
 

Pályázat célja:  

Támogatni egyrészt Magyarországon a Családorvostani Intézetek által meghirdetett vagy 

általuk koordinált kutatási programokban való részvételt, másrészt az egyetemi intézetekkel 

együttműködő külföldi egyetemek és szervezetek kutató munkájába való bekapcsolódást. 

 

Pályázat feltételei: 

Pályázhat minden orvosi diplomát szerzett kutató, aki családorvosi munkakörben dolgozik 

(praxis, vagy egyetem), és nyilvánvaló, hogy a tervezett tanulmányút révén bővülnek 

módszertani ismeretei és gyarapodnak kutatási eredményei. A tanulmányút pályázható ideje: 

2-4 hét. A pályázható összeg éves kerete 250 000 Ft, amelyből utazásra, szállásra lehet kérni 

támogatást. Egy személy csak 3 évente nyerhet el ilyen célra támogatást, amelyet fél éven belül 

igénybe kell venni, más célra nem használható fel, más személyre nem ruházható át, a 

tanulmányút meghiúsulása esetén visszafizetendő. A tanulmányút után 2 héten belül szakmai 

beszámolót kell készíteni és benyújtani a CSAKOSZ vezetőségének. 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:  

A pályázó szakmai önéletrajzát, kutatási eredményeit, eddigi publikációit. 

Családorvosi Intézet ajánlását  

Szakmai kutatási tervet, amelyhez a támogatást kéri (max. 2 oldal) 

Meghívó levelet 

A megpályázott összeg költségvetési indoklását. 

 

Pályázat beadása:  

Határidő: folyamatos.  

Cím: CSAKOSZ Iroda, PTE, Családorvostani Intézet, 7632 Pécs, Akác u. 1. 

Telefon: 72-536-881, Fax: 72-536-882, E-mail: csakosz@clinics.pote.hu 

A borítékon kérjük megjelölni „CSAKOSZ-Pályázat: Tanulmányút” 

 

Pályázat elbírálása: 

A pályázat elbírálásáról, a támogatás mértékéről a CSAKOSZ Vezetősége dönt. Az elbírálás 

határideje: minden év május 15. és október 15.  

 

 



Egyéb: 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért a fenti címen Dr. Végh Mária egyetemi 

adjunktushoz lehet fordulni. 

A pályázatokat, a nyertesek nevét, a támogatások mértékét valamint az elkészített 

beszámolókat közétesszük. 

 

 

2. Pályázat kongresszusi részvételi támogatásra 
 

Pályázat célja: 

Családorvosi témával foglalkozó hazai vagy külföldi kongresszuson való részvétel elősegítése. 

 

Pályázat feltételei: 

Pályázhat családorvostani témában dolgozó tudományos diákköri hallgató, rezidens, praxisban vagy 

egyetemen dolgozó orvos kolléga. A pályázható összeg éves kerete 150 000 Ft, amelyből utazásra, 

részvételi díjra, szállásra lehet kérni támogatást, amelyet egy személy csak 3 évente nyerhet el. A 

támogatást fél éven belül igénybe kell venni, más célra nem használható fel, más személyre nem 

ruházható át.  

 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

Szakmai önéletrajzot 

Kongresszusi dokumentációt 

Elfogadott előadás (poster) kivonatát 

 

Pályázat beadása:  

Határidő: folyamatos 

Cím: CSAKOSZ Iroda, PTE, Családorvostani Intézet, 7632 Pécs, Akác u. 1. 

Telefon: 72-536-881, Fax: 72-536-882, E-mail: csakosz@clinics.pote.hu 

A borítékon kérjük megjelölni „CSAKOSZ-Pályázat: Kongresszusi támogatás” 

 

Pályázat elbírálása: 

A pályázat elbírálásáról, a támogatás mértékéről a CSAKOSZ Vezetősége dönt. Az elbírálás 

határideje: minden év május 15. illetve október 15.  

 

Egyéb: 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért Dr. Kozma Annához (Domaszék, tel: 62-

284-098) lehet fordulni. 

A pályázatokat, a nyertesek nevét, a támogatások mértékét valamint az elkészített 

beszámolókat közétesszük. 

 

 

3. Pályázat a „Legjobb családorvosi kutatási témájú 

közlemény” díj elnyerésére  
 

Pályázat célja:  

Az eü. alapellátás területén magas szakmai színvonalú kutatási témájú közlemények 

megjelentetésének ösztönzése. 

 



Pályázat feltételei: 

Pályázhat nyújtható be családorvosi kutatási témájú, magyar vagy angol nyelvű, eredeti, 2003. 

január 1. után megjelent közlemény beküldésével. A pályázatot csak a közlemény első szerzője 

nyújthat be. A díj összege 100 000 Ft. Évente 1-2 közlemény kerül díjazásra, amelyet a vezetőség a 

CSAKOSZ Konferencián ad át. 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

2 db különlenyomatot, szakmai önéletrajzot. 

 

Pályázat beadása:  

Határidő: folyamatos  

Cím: CSAKOSZ Iroda, PTE, Családorvostani Intézet, 7632 Pécs, Akác u. 1. 

Telefon: 72-536-881, Fax: 72-536-882, E-mail: csakosz@clinics.pote.hu 

A borítékon kérjük megjelölni „CSAKOSZ-Pályázat: Legjobb közlemény” 

 

Pályázat elbírálása: 

A pályázatot a CSAKOSZ Vezetősége bírálja el. A díj kihirdetésére és átadása először a 

CSAKOSZ soron, következő Konferenciáján kerül sor. 

 

Egyéb: 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért Dr. Dobai Csillához (Nyíregyháza, Tel: 42-

443-743) lehet fordulni. 

A pályázattal kapcsolatos adatokat publikáljuk. 

 

 

4. A „Legjobb családorvosi témájú TDK előadás” különdíj 
 

Célja: 

A hazai egyetemek orvosi karain családorvosi témában TDK munkát végző, a házi TDK 

konferencián a legszínvonalasabb előadást tartó orvostanhallgatók díjazása.  

E célból a CSAKOSZ mind a 4 hazai orvosegyetem TDK Tanácsának évente 20-20 ezer Ft 

összeget biztosít. 

 

Elbírálása: 

A díj odaítélését az egyetemek TDK Tanácsai és családorvosi intézetek vezetői együtt állapítják 

meg. 

Megfelelő színvonalú előadás hiányában a díj nem adható ki. A CSAKOSZ vezetőségét az 

egyetemek TDK Tanácsai a díj kiadásával kapcsolatban tájékoztatják.  

 

 

5. CSAKOSZ ÉLETMŰDÍJ 

 
Életműdíj-2003  Életműdíj-2004 Életműdíj-2005 Életműdíj-2006 

 



          
Dr. Várallyay Gyula  Dr. Morva László  Dr. Hidas István   Dr. Margittay Erzsébet 

 

 

ÉLETMŰDÍJ-2007. 

Prof. dr. Arnold Csaba szakmai önéletrajz 
 

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 

végeztem (1955-61). Tudományos Diákköri tagként mikrobiológiából 

(szövettenyésztés, vírusdiagnosztika) országos konferencián első helyezést, 

belgyógyászatból (fonokardiográfia, EKG) első helyen díjazott 

pályamunkákat készítettem. 

1962-től 66-ig 4 éven keresztül falusi praxisban dolgoztam. Itt kezdődött 

tudományos munkálkodásom. A falu lakó közül a 60 éven felüliek 

szűrővizsgálatát végeztem el, amelyről 1966-ban Pestmegyei 

Orvosnapokon számoltam be.  

1966-tól 2004-ig Budapest XVII. kerületében családorvosként dolgoztam, 

ezt részmunkaidőben ma is végzem. Első falusi körzetben végzett 

szárnypróbálkozásom után, az ott szerzett tapasztalatok birtokában, szerveztem meg a krónikus betegek 

gondozását. A kezdet kezdetétől monitoroztam és értékeltem munkámat, a tapasztalatok alapján 

lépésről lépésre igyekeztem a betegellátást, a gondozást hatékonyabbá tenni. 

1970-től kezdve a kutatómunkám eredményeit folyamatosan előadásokban és publikációkban hoztam 

nyilvánosságra. Rendszeresen szerepeltem haza orvos-kongresszusokon többek között valamennyi 

MÁOTE országos, és regionális rendezvényen. 

 

Érdeklődésem mindinkább a hipertónia, a szívbetegségek, szívbetegek, valamint a cukorbetegek 

gyógyító-megelőző ellátása irányába orientálódott. 1972-73-ban a körzet 40 éven felüli lakosainak 

komplex szűrését végeztem el. Ennek több eleme (EKG szűrés, rizikóprofil feltérképezése, 

cukorterheléssel egybekötött cukorbetegszűrés, egyéni rizikó becslése, meteorológiai érzékenység 

meghatározása) hazai viszonyok között úttörő munkának számított, illetve, mint módszer először került 

alkalmazásra. A szűréssel párhuzamosan megtörtént a krónikus betegek ellátásának újraszervezése, a 

betegek és a veszélyeztettek egészségnevelése és komplex, nem-gyógyszeres, egyéni prevenció 

kezdeményezése. Szisztematikusan folytatódott a betegellátás, a gondozás monitorozása. Ezek között a 

kórházi igénybevétel, a súlyos kardiovaszkuláris események regisztrálása, a beteg sorsának nyomon 

követése, a halálozás statisztikai és egyénre vonatkoztatott elemzése. A követés eredményeként 1980-

ban sikeresen megvédtem kandidátusi értekezésemet („A gondozási módszer alkalmazása a 

szívbetegek gyógyító megelőző ellátásában egy városi orvosi körzetben”)  

 

Ismételt lakosságszűrésre is sor került, amely 1974-75-ben a budapesti 31 körzetben mintegy 26 000, 

negyven éven felüli lakos szűrővizsgálatának is részét képezte. (Részletezett eredményei a főváros 

támogatásával két könyvben jelentek meg. Részben e munka elismerésekén Érdemes orvos kitüntetést 

kaptam.) 

 

 



A 80-as években érdeklődésem a gondozás és az orvosi munka minőségének javítása, értékelése, a 

tapasztalatok gyakorlati hasznosítása irányába mozdult el. A cukorbetegek, a hipertóniások 

gondozásának hatékonyabbá tételének érdekében, nemcsak a praxisomban, hanem több körzetben 

végeztünk összehangolt kutatásokat. „Önvizsgálatok” módszerét dolgoztuk ki, amelyet később a XVII. 

Kerület valamennyi körzetében, az Országos Kardiológiai Intézet koordinálásával szervezett lakossági 

prevenciós programjának részeként, az orvos-továbbképzés hatékonyságának elemzésre is használtunk.  

 

1976 óta oktatom a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a családorvosi munkát. 1984-től 

vezettem az Oktatási Csoportot, amely 1992ben Családorvosi Tanszékké alakult át.  2002-ig, nyugdíjba 

vonulásomig, igazgatója voltam.  

Kutató munkám fokozatosan kiegészült a graduális, és posztgraduális képzéssel, összefüggő 

vizsgálódásokkal. A Tanszék kidolgozta családorvos rezidensi képzési programot, a családorvosok 

átképzését és szakképzését. Ennek részeként több jegyzet, segédanyag készült el. Ennek részét képezte 

az általam írt, illetve szerkesztett két könyv, „Családorvoslás”, és a „Családorvoslás Gyakorlata”. Ez 

utóbbi, több egyetemen a családorvosi oktatás ajánlott tankönyve.  

Eddigi munkám eredményeit több mint 250 közleményben hoztam nyilvánosságra. Társszerző, illetve 

könyvrészlet író vagyok több könyvben. Ezek között külön is említést érdemel a két kötetes, a 

családorvosi munkával összefüggő ismereteket először összefoglaló egyetemi jegyzet, amelyet dr. 

Andor Miklóssal közösen írtunk, és szakmánk egyetemi oktatásának elsőhivatalos kiadványa. 

Több hazai orvos-társaságnak voltam, illetve jelenleg is tagja vagyok. Így többek között az EURACT-

nak (Európai Oktató Családorvosok Akadémiája), MÁOTE-nak, a magyar és a nemzetközi Hipertónia 

Társaságnak. Az EDESG- nek (a cukorbetegség epidemiológiájával és prevenciójával foglalkozó 

európai tanácsadó testületnek). Hosszú ideig tagja voltam az Országos Kardiológiai Intézet, az 

Országos Háziorvosi Intézet Szakmai Kollégiumának. Szerkesztőbizottsági tagja voltam a Medicus 

Universalisnak, az Orvosképzésnek, a Lege Artis Medicinae, valamint az Orvostovábbképző 

Szemlének, stb.   

 

Gyógyító orvosi és kutatói tevekénységem négy évtizedének összegzéseként, ha leltárt készítek, 

munkálkodásom eredményének tekintem, hogy  

 Folyamatosan megújuló tudással rendelkező, gyakorló családorvossá válhattam, és 

töretlenül megmaradhattam pályámon, 

 Szolgálhattam a családok folyamatos, élethossziglan, több generáción keresztül átívelő 

gyógyító-megelőző ellátást, 

 Tapasztalataimat két évtizeden keresztül orvostanhallgatóknak, pályakezdőknek adhattam 

át, 

 Motorja lehettem a családorvoslás hazai presztízsének megteremtésében,  

 Részt vettem a családorvoslás egyetemi oktatásának kimunkálásában, és az erre épülő 

szakképzés alapjainak lerakásában, 

 Mint kutató orvos a betegellátás gyakorlatát több területen megújítottam és tovább 

fejlesztettem. Így a hipertónia komplex kezelését, ezen belül a beteggel való 

partnerkapcsolatot, a korszerű diagnosztika és önellenőrzés módszereit, cukorbeteg 

gondozás színvonalas megvalósítását az alapellátásban, a családorvoslás szemléletének, 

gyakorlatának, és a közösség felé orientált a prevenció módszereinek kimunkálását.  

 

6. EGYÉB 

 
Mi a fenét keresek a CSAKOSZ-ban? 



 
Hát, nem tudom, csak sejtéseim vannak. A bioetika és a családorvoslás nemigen nevezhetők 

testvér tudományoknak. Némi jóindulattal – és rációval - azonban lehet találni bennük, közös 

célokat, határeseteket és a betegeket szolgáló megoldásokat.  

Nyugdíjas bioetikusként arra gondoltam, hogy a szakmai önéletrajzomban jól mutat majd egy 

ilyen országos szervezetben való tagság. De jól jön majd egy előadás előtti bemutatáskor is, 

vagy akár a saját temetésemen, amikor az elért eredményeimet sorolják fel. Mindez már 

önmagában megér egy tagságot, amiért áldozatot is hozok, hisz fizetem a tagdíjat, nem is 

keveset, ugyanannyit, mint a legjobban kereső háziorvos. Sőt még konferenciákra is 

elmegyek, ahol némi erkölcsi dimenziót próbálok becsempészni a szigorúan szakmai 

polémiákba. Bár eleddig túl nagy sikereim nem voltak ez irányú törekvéseimben, de mint 

nem-orvos, vagyis mint tök laikus, némi figyelmet sikerült azért felkelteni a családorvosi 

kutatás etikai vonatkozásai iránt. Persze erről nem sok visszajelzést kaptam, s így könnyen 

elképzelhető, hogy a ‘sikerélményem‘-et pusztán a pozitív gondolkodásomnak köszönhetem.    

Komolyra fordítva a szót, a CSAKOSZ-ban való tagságom lehetővé teszi, hogy egy olyan 

orvosi közösségben forgolódjak, ahol sokat tanulhatok, ahol ember-közelbe kerülök a 

kollegialitás etikai normájának a tiszteletével és mindennapi gyakorlatával. Bár a kutatásokat 

kívülről szemlélem, mégis úgy érzem, hogy azok a jobb betegellátást szolgálják, 

együttműködésre és közös gondolkodásra sarkallják az ország különböző településein 

praktizáló családorvosokat. Jó látni és érezni, hogy a szervezetben való tagságomnak számos 

hasznos hozadéka van. Lehetne több is, de úgy látszik, hogy az objektív helyzet, a források 

szűkössége, az átmeneti időszak, a globalizmus és egyebek lassítják a teljes kibontakozást. 

Pedig jó lenne, ha a CSAKOSZ olyan országos visszhangot kiváltó eredményeket is 

produkálna, amelyek növelnék a magyar családorvosok társadalmi tekintélyét.   

Végül is kiderül, hogy mit is keresek a CSAKOSZ-ban: további ismereteket, kihívást, 

lehetőséget a hivatás erkölcsi dimenzióinak bemutatására, és baráti társaságot. Sok mindent 

már meg is találtam, de kitartóan kutakodok tovább, hisz sosem lehet tudni, mi ad egy újabb 

és komolyabb lökést az életminőségemnek.   

 

Dr. Blasszauer Béla 

 


