
Tisztelt Olvasó!

Idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg Debrecen-
ben a magyar vesegyógyászat kiemelkedõ éves rendezvény-
sorozatát, a Nephrologiai Napokat.

Hadd kezdjem beszámolómat egy szubjektív megjegyzés-
sel. Az utóbbi években a kongresszusok, tanfolyamok, to-
vábbképzõ elõadássorozatok száma hihetetlen módon elsza-
porodott. A rendezvények között nem mindig könnyû az
értékes, kiegyensúlyozott, a valódi újdonságot a rendszere-
zésre törekvõ összefoglalókkal arányosan ötvözõ, a specia-
lista szakemberhez és a nephrologián kívülrõl érkezõ érdek-
lõdõkhöz egyaránt szóló konferenciákra rálelni. Mint a
Debreceni Nephrologiai Napok (DNN) rendszeres látoga-
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tója és elõadója tanúsíthatom, hogy Dr. Kárpáti István tanár
úr és csapata évrõl évre sikeresen birkózik meg ezzel a kihí-
vással is. A Dr. Balla József professzor által vezetett Debrece-
ni Egyetem Nephrologiai Tanszék munkatársainak évrõl év-
re sikerül újítani, új témákat kidolgozni, mindezt annak tu-
datában, hogy a közönség soraiban a nephrologusok mellett
szép számmal vannak háziorvosok, belgyógyászok, gyer-
mekgyógyászok, hypertonologusok, diabetologusok, rezi-
densek és PhD-hallgatók.

A DNN azonban nemcsak egy száraz, tudományos elõ-
adássorozat. A rendezõk által alapított és évente adományo-
zott díjak a nephrologus társadalom nagy becsben tartott ki-
tüntetései. Emellett a szervezõk különleges kapcsolatot ápol-
nak a kulturális élet jeles személyiségeivel. A nagy gonddal
összeállított kulturális program minden évben „kerek egé-
szet” eredményez, mintegy mûvészi alkotássá ötvözve az in-
formáció folyam és a szociális program eseményeit. A prog-
ramban szereplõ neves mûvészek közül kerülnek ki „Mûvé-
szetével a Lelkek Gyógyítója Díj” kitüntetettjei.

A kongresszus sikerét jól példázzák az elmúlt 12 év lenyû-
gözõ adatai, hiszen a DNN-en az idei évben megrendezett
továbbképzéssel együtt összesen 614 elõadó 730 elõadása
hangzott el, a hallgatók száma több mint 8200 fõ volt.

Hagyományosan a kongresszus megnyitóján került sor a
DNN díjainak átadására.

Szakmai díjak:
A „Magyar Nephrologiáért Életmûdíj”-at a Debreceni

Egyetem Nephrologiai tanszéke 2005-ben alapította. A díj-
jal a szakmában kiemelkedõ tudományos, klinikai és iskola-
teremtõk munkáját méltányolják.

Idei díjazottak:
Prof. Dr. Gál György (Szegedi Tudományegyetem, Orszá-

gos vérellátó szolgálat)
Prof. Dr. Vas István postumus díj (Western Hospital, To-

ronto, Kanada)
Elismerõ Oklevélben részesült Prof. Dr. Rosivall László

(Budapest, Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet) a Ma-
gyar Vesealapítvány elnöke, az Alapítvány fennállásának 20.
évfordulójára alkalmából.

(A díjazottak életrajza külön mellékletként tekinthetõ
meg).

Mûvészeti díj:
A „Mûvészetével a Lelkek Gyógyítója Díj”-at mindazok

a mûvészek kaphatják meg, akik mûvészetüket a gyógyulni
vágyó betegek és gyógyítóik szolgálatába állítják.

Az idei díjazott Demjén Ferenc volt, aki nagysikerû kon-
certtel köszönte meg az elismerést.

Az idei kongresszuson megjelent 950 résztvevõ tudomá-
nyos és klinikai ismereteit a 17 szekcióban elhangzott 70 elõ-
adás meghallgatásával gazdagíthatta.

A program elsõ blokkja a „Fény és árnyék a mai orvostu-
dományban” címet viselte. E szimpózium a rendezõk azon
törekvését példázza, hogy a napi rohanásban egy pillanatra
megállva a szélesebb összefüggésekre is felfigyeljünk, felfe-
dezzük a napi gyakorlat kérdései mögött a közös alapelveket,
mozgatórugókat. Az elõadások a címhez méltóan érdekesek
és gondolatébresztõk voltak. Gál György professzor „A
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Gál György professzor átveszi a "Magyar Nephrologiáért Életmûdí-
jat". A meghatott kitüntetett feleségével

Dr. Polner Kálmán emlékelõadása Dr. Vas István professzor tisz-
teletére. Közös fejhajtás Vas István professzor emlékére

Dr. Rosivall László átveszi a díszoklevelet a Magyar Vesealapít-
vány 20. évfordulója alakalmából. Az elnökség gratulációja a Ma-
gyar Vesealapítvány elnökének



„vér” a Bibliában (Ó- és Új Testamen-
tum), a Koránban és a Talmudban” c.
elõadását Kakuk György professzor:
„Doktorrá fogadom!” – „Salus aegroti
suprema lex esto!” „Est?” , Túri Sán-
dor professzor „Az akut veseelégtelen-
ség a XXI. Században”, végül Rosivall
László professzor „A nephrologia
globalizált világunkban” c. elõadása
követte. A szünet elõtt Tarján Iván.:
„Hommage a la Medicine” – Árnyék
és Fény címû, a vesetranszplantációról

szóló megható filmje foglalta mûvészi
keretbe mindazt, amit az alkotó fotó-
mûvész és maga is vesetranszplantált
lát és gondol a szenvedésrõl a kudarc-
ról a reményrõl a sikerrõl.

A továbbiakban az immár „szigorú-
an szakmai” témakörök, a hétköznapi
munka következett. Ezzel kapcsolat-
ban kiemelném, hogy a tudományos
programot – példamutató precizitás-
sal szerkesztve – már hetekkel a kong-
resszus elõtt teljes terjedelmében ol-

vashattuk a DNN honlapján, így min-
denki kiválaszthatta az õt érdeklõ té-
mákat, megtervezhette „személyre
szabott” kongresszusát, programját.
(A honlap: www. nephrologia. com, a
részletes program mellett sok hasznos
információt találunk itt).

A teljes program ismertetésére e ke-
retek között nincs hely, ezért csak a
fõbb témaköröket tudjuk áttekinteni.

Külön szimpózium foglakozott a
diuretikumok örökzöld témakörével
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A regisztrációA kongresszus helyszíne

Nagy érdeklõdés a kiállítók standjainál
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Szakmai munka, elõadások, hozzászólások

Sajtótájékoztató. Dr. Mátyus János a Társaság KNB bizottságának vezetõje,
Dr. Kárpáti István a Társaság fõtitkára, Dr. Balla József a Társaság alelnöke,
Dr. Rosivall László a Magyar Vesealapítvány elnöke
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A kongresszus élete. Szakmai munka közbeni szünet, egy kis kikapcsolódás, kötetlen beszélgetések

Magyaros est



(„Valóban a diuretikumok reneszán-
száról van szó?”) annak tükrében,
hogy az újabb szerekkel mellõzhetõek
a thiazidok káros metabolikus hatásai.
Szimpózium foglalkozott az idült ve-
sebetegségek felismerése, a laboratóri-
umi diagnosztika aktualitásaival, a na-
pot pedig klinikopathológiai konfe-
rencia zárta, mely a focalis segmentalis
glomerulosclerosis forrongó témakör-
ét dolgozta fel annak a szem elõtt tar-
tásával, hogy a patológiai entitások
mögött ma már nagy számban kimu-
tathatók genetikai mutációk is, ami

gyökeresen megváltoztatja a terápiás
stratégiánkat.

A következõben szó volt a diabetes
kezelésének új lehetõségeinek és a cu-
korbetegek nephrologiai gondozása
jelentõségérõl, a lipidanyagcsere keze-
lésének új kihívásairól, a cardio-
vascularis betegségek rizikófaktorairól
és a kezelés mai gyakorlatáról, vala-
mint a renalis osteodystrophiáról. Két
szimpóziumot szenteltek a renalis
anaemia és szövõdményeinek tárgykö-
rére, áttekintve az anaemia következ-
ményeinek káros hatását egyéni és po-
pulációs szinten, továbbá az új eryth-

ropoesist stimuláló szerek farmakoló-
giáját ill. alkalmazását. A hypertonia és
krónikus veseelégtelenség „örökzöld”
témakörét a veszélyforrások és megol-
dási lehetõségek szemszögébõl vala-
mint az atherosclerosis kapcsán két
szimpózium is taglalta. Ezt követõen a
veseelégtelenség és táplálkozás tudo-
mány határterületei kerültek „teríték-
re”, úgymint az étrend-kiegészítõk és
adalékanyagok, majd pedig szó volt a
vesebetegek táplálásterápiájáról a kró-
nikus, ill. vesebetegek gondozásának
és kezelésének gyakorlati kérdéseirõl.
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Protokoll vacsora

Demjén Ferenc koncert és díjátadás a zenésznek



Szombati nap témái a peritonealis
dialízis majd pedig a vesetranszplan-
táció voltak. Ugyancsak szombaton
került sor a hagyományos országos
nephrologiai szakmai versenyre, mely-
nek célja amellett hogy komoly díjak-
kal tanulásra ösztökélje a résztvevõket,
a szakmai megbecsülés biztosítása.
Ezért álljon itt az idei nyertesek névso-
ra (azonos teljesítmény miatt két elsõ
helyezettet hirdettek ki):

1. Dr. Bajcsi Dóra Szegedi Tudo-
mányegyetem I. sz. Belgyógyászati
Klinika

1. Dr. Brünner Szilveszter Nagykani-
zsa MJV Kórház, Intenzív Terápiás
Osztály

2. Dr. Kovács László Szombathely B.
Braun Avitum 6. sz. Dialízis Központ

3. Dr. Koroknai László Budapest,
FMC Szépvölgyi úti Szatellita Dialízis
Állomás

4. Dr. Havasi Anett Veszprém
Megyi Kórház I. sz. Belgyógyászat B.
Braun Avitum 3. sz. Dialízis Központ

A díjazottak a Medicina Könykiadó
Zrt. jutalmaként átvehették a Dr. Tu-

lassay Zsolt professzor szerkesztésé-
ben megjelent kétkötetes „A Belgyó-
gyászat alapjai” c. könyvet, továbbá a
Magyar Vesealapítvány ajándékaként
a Thomas E. Andreoli, Eberhard Ritz
és Rosivall László professzorok szer-
kesztésében megjelent Nephrology,
Hypertension, Dialysis, Transplan-
tation c. könyvet. A díjjal járó elismerõ
okleveleket a díjazottak a Magyar
Nephrologiai Társaság 2007. szep-
tember 6-8. között Pécsen megrende-
zett XXIV. Nagygyûlésének megnyi-
tóján vehették át.
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Grill parti és D Nagy Lajos koncert



A DNN szervezõi minden évben
gondoskodnak arról, hogy az igen
gazdag, feszített tudományos progra-
mot követõen a hallgatóságnak legyen
módja a kikapcsolódásra és az ismer-
kedésre. Nem volt ez másképpen az
idén sem. Az elsõ napon egy „rendha-
gyó” magyaros esten vehettünk részt,
igazi magyaros ételekkel, ízekkel, ze-
nével és tánccal. Az idõjárás ugyan
megtréfált minket és a szabadtérinek
indult program az esõ miatt végül csak
szabad levegõs lett a Víg-Kend major
fedett teraszán, a rendezõk és a
nephrologus társadalom gyors hely-
zetfelismerõ és alkalmazkodó képessé-

gének ez a jól sikerült este egyik ékes
bizonyítéka lett.

Második esténken Demjén „Rózsi”
koncertjét élvezhettük, aki a tõle meg-
szokott lelkesedéssel és profizmussal
adta elõ a minden generációhoz szóló
dalait.

A péntek esti grill-partin D. Nagy
Lajos, a Bikini együttes zenésze lépett
fel. Az este vége felé a közönség nem
csak együtt ropta a táncokat, hanem
együtt is énekelte a legendás dalokat,
tovább gazdagítva a DNN már így is
kifogyhatatlan élményanyagát.

Nyugodtan mondhatom a DNN-t
már eddig megjárt résztvevõk nevében

is, hogy nagy érdeklõdéssel várjuk a
2008. május 28-31. között megren-
dezendõ XIII. DNN-t, amely kong-
resszus ma már nemcsak az egyes
orvostársaságok (MHT, MDT, MTT,
MLDT, MVA, MANET) és beteg-
egyesületek (VORSZ, Transzplantá-
ciós Alapítvány) kapcsolódási felülete,
hanem új szakmai kapcsolatok meg-
alapozásának helyszíne is.

Az információk – az idei és az elõzõ
kongresszusok vetített elõadásanyaga-
ival együtt – megtekinthetõk a kong-
resszus honlapján:
www.nephrologia.com
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A szakmai verseny, és a gyõztesek

Teszírás, zárszó, teltház!



PROF. DR. GÁL GYÖRGY
szakmai életrajza

Dr. Gál György Szegeden 1922-ben
született.

A Szegedi Tanárképzõ Fõiskola bio-
lógia szakának (1944) és a Szegedi
Orvostudományi Egyetem általános
orvosi karán szerzett diploma (1950)
után 1954-ben sebészetbõl, 1962-ben
urológiából tett szakvizsgát, majd h.c.
szakorvosa lett a transzfuziológiának
(1981) és a nefrológiának (1985).

1950-1992 között a Sebészeti klini-
kán dolgozott, 1977-tõl mint egyete-
mi tanár.

1970-1992-között a Dél-magyaror-
szági Regionális Dialízis Szolgálat,
1952-tõl 2002-ig a szegedi Regionális
Vérellátó Intézet vezetõje.

A sebészet határ területeire esett Gál
György dr. munkássága, amelybõl ki-
emelhetõ prioritások: 1962-ben az el-
sõ hazai vesetranszplantáció-mûtét-
ben való részvétel, – hipertóniás krízi-
sek miatt kétoldali nephrectomia,
majd krónikus dialíziskezelés, – részle-
ges pericardiectomia krónikus urémiás
betegeken, – különbözõ arterioveno-
sus sönt típusok a hemodialízis keze-
léshez, amelyek Littman mûtéttan
könyvében kerültek ismertetésre, – a
„Szeged-mûvese” kifejlesztése, – a dél-
magyarországi szatellita dializáló állo-
mások hálózatának kialakítása, – világ-
irodalmi prioritást jelent a regenerált
dializátorok ózonfertõtlenítése.

Tudományos munkássága: mûvi
méregtelenítés, hemodialízis, transz-
fuziológia. Több, mint száz magyar,
számos idegen nyelvû folyóirat és
könyvbeli publikációja mellett három

önálló könyve jelent meg. 1994-tõl
2005-ig a Transzfúzió folyóirat szer-
kesztõje.

1967-ben az Orvostudományok
kandidátusa. („Módosított Alwall mû-
vesével szerzett klinikai és kísérletes ta-
pasztalatok”.)

1985-ben az orvostudományok
Doktora fokozatot nyerte el: „A
hemodialízis eredményességét megha-
tározó tényezõk és ellenõrzõ módsze-
rek” c. disszertációval.

Dr. Gál György a magyar és a nem-
zetközi sebész-, nephrologus, hemato-
lógus társaság tagja, a Magyar Neph-
rologiai Társaság tiszteletbeli elnöke.
A Transzfuziológiai Szakvizsga Bi-
zottság tagja, a Szegedi Akadémiai
Nefrológiai Bizottság elnöke volt.

Állami elismerések:
„A Munka Érdemrend” ezüst foko-

zat (1977) A szegedi vérellátó intézett
új épületének megnyitása alkalmával.

„A Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tiszti-keresztje” (1999).

Tudományos díjai:
Orvosi Hetilap Markusovszky Díj

1971-ben és 1990-ben.
Magyar Nephrologus Társaság Ko-

rányi Sándor Díj (1995).
Magyar Hematológus és Transz-

fuziológus Társaság Kubányi Endre
Díj (1996).

Pro Universitate Díj (2002, Sze-
ged).

Akadémiai Emlékplakett (2003,
Szeged).
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PROF. DR. VAS ISTVÁN
(1926–2006, Nekrológ)

Múlt év október 14-én hunyt el Bu-
dapesten a peritoneális dialízis úttörõ-
je, a nemzetközileg elismert magyar
származású nefrológus.

1926-ban született Budapesten, ke-
reskedõ család második gyermeke-
ként. Életét a történelmi sorsfordulók
döntõen meghatározták. Alig érettsé-
gizett le 1944-ben a fizikusnak készülõ
ifjú, munkaszolgálatra hurcolták Er-
délybe. A táborból megszökve az
orosz vonalakon keresztül Bukarestbe
menekült, majd a fizika helyett Ko-
lozsvárott kezdett orvosi tanulmányo-
kat -mivel ez volt az egyetlen hozzáfér-
hetõ egyetemi diszciplina. 1945-ben
Budapesten folytatta orvosi tanulmá-
nyait, s 1950-ben végzett. Érdeklõdé-
se a végzés után az akkori honvédség
kötelékében végzett járványügyi mun-
ka három éve alatt fordult az immuno-
lógia-mikrobiológia felé. 1956-ban
szerzett kandidátusi (PhD) címet,
munkáját itthon azonban már nem
folytatta. Az 1956-os forradalom nap-
jaiban feleségével a hematológus Mag-
dival (Raditz Magdolna) együtt Bécs-
be emigrált, ahonnan a Rockefeller
alapítvány ösztöndíjával Montrealba
került, a McGill egyetemen kezdett
dolgozni. Három évvel késõbb - a
nyelvi és beilleszkedési nehézségeket
tekintve igen rövid idõ múlva – már
mikrobiológiát oktatott ugyanott.
1972-1975 között a McGill egyetem
Immunológiai és Mikrobiológiai tan-

székét vezette. 1977-ben Torontóba
költöztek, ahol a késõbb a peritoneális
dialízis (PD) Mekkájaként elhíresült
Toronto Western Hospital (TWH)
mikrobiológiai osztályának vezetõje
lett. Szakmai kapcsolata innen datáló-
dik az Oreopoulos irányítása alatt a
TWH-ban szárnyait bontogató
peritoneális dialízis programmal. Az
akkoriban nem ritka PD-peritonitisek,
a kifolyó oldatok fehérvérsejtjeinek,
kórokozóinak tanulmányozása alapoz-
ta meg élethosszig tartó szakmai és
emberi kapcsolatukat, melyet az
Oreopoulos által írt nekrológ is (1)
hûen tükröz.

Klinikai és laboratóriumi vizsgálatai
alapján kidolgozta a PD-peritonitisz
diagnózisának mai napig érvényes kri-
tériumait: 1. legalább 75%-ban fvs-
ket tartalmazó zavaros kifolyó oldat,
2. hasi fájdalom 3. tenyésztéssel iga-
zolt kórokozó jelenléte, melyek közül
kettõ már elegendõ a diagnózis felállí-
tásához. Elsõként dolgozott ki diag-
nosztikus és terápiás döntési sort (al-
goritmust) a peritoneális infekciókra,
e tárgyban számos közleményt írt, vi-
lágszerte számos elõadást tartott. A
nemzetközi PD társaság (ISPD) alapí-
tójaként az ISPD elsõ négy PD-peri-
tonitis útmutatóját õ állította össze,
melyek a Társaság folyóiratának (Peri-
toneal Dialysis Bulletin, majd – Vas
keresztapaságával – Peritoneal Dialy-
sis International) legtöbbet idézett

közleményei lettek. A KD Nolph által
kiadott elsõ PD kézikönyv infekció-fe-
jezetét is õ jegyezte. Klasszikus hivat-
kozássá vált a Kidney International ál-
tala vezetett 1983-as, a PD-peritoni-
tist tárgyaló „Nephrology Forum”-a.
Személyes közlésekbõl ismert, hogy
alapvetõ része volt az Oreopoulos ne-
véhez kötõdõ és a Baxter céggel együtt
fejlesztett zsákos CAPD rendszer
(1978) kialakításában, mely a
peritonitisz epizódok drasztikus csök-
kentése és a biztonságos otthoni alkal-
mazás révén a kezelési mód világmére-
tû terjedését megalapozta. Lépést tar-
tott kora eszközeivel: számítógépes
PD regisztert, az infektív szövõdmé-
nyeket nyilvántartó programot fejlesz-
tett már a 90-es évek elején.

Kutatásai mellett szenvedélyes és be-
tegközpontú klinikus, a mai értelem-
ben vett infektológus is volt. A beteg-
ellátástól nyugdíjazása után sem tu-
dott elszakadni: az 1992-ben már
több mint 250 CAPD beteget ellenõr-
zõ torontói PD ambulancián gyógyí-
tott, amit számos tanítványa egyike-
ként személyesen is tapasztalhattam.
Határozott, jó humorú, nyitott egyé-
niségét betegei és az általa mindig
nagyrabecsült, nõvér-munkatársak is
nagyon szerették. Alapelve volt, hogy
a nõvérek a PD betegek ellátásában az
orvossal egyenrangú, sõt sok esetben a
legfontosabb szereplõk. Utóbbi gon-
dolat döntõen vezérelte hazai munkás-
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ságát, melyet a rendszerváltás után
elõször Torontóból hazalátogatva,
majd feleségének halála után –sajnála-
tosan rövid ideig – Budapesten letele-
pedve fejtett ki. A 90-es évek elején
még mindig az üveges-infúziós rend-
szer csapdájában vergõdõ hazai PD
kezelést végzõ hazai nefrológusok ka-
nadai továbbképzését támogatta.
Munkájukat több mint tíz éven át ön-
kéntes konzultánsként segítette, a ne-
héz esetek mindennapi megoldásától a
tudományos elõadások, közlemények
írásáig.

Alapelvének hazai megvalósulása-
ként indultak meg 1999-tõl a gánti or-

vos-nõvér PD továbbképzések és az
újpesti PD-konferenciák, melyeknek
Polner Kálmán fõorvossal együtt
meghatározó egyénisége volt. A 90-es
évek elejétõl inspirálója és résztvevõje
volt szinte minden hazai PD aktivitás-
nak (MANET Kongresszusok, DNN,
PD továbbképzések Gánt, Diósjenõ,
Tata, Szent Margit Kórház). Lelkes
szakmai támogatója és rendszeres elõ-
adója volt a Debreceni Nephrologiai
Napoknak, melynek szervezõjével ba-
ráti kapcsolatot ápolt. Az elmúlt évek-
ben a Baxter Hungary munkatársa-
ként segítette számos hazai PD köz-
pont elsõ lépéseit, a kezelési mód terje-

dését. Sajátos stílusú, humorral fûsze-
rezett, anglo-magyar elõadásait, köz-
vetlen, humánus, minden témára nyi-
tott reneszánsz egyéniségét vala-
mennyien nagyon hiányoljuk, akik is-
mertük. Adeera Levin méltatásához
(1) csatlakozva: távozásával egy kor-
szak zárult le a nemzetközi nefrológia
– és a mi életünkben is.

Dr. Zakar Gábor

Irodalom
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PhD (1926-2006): „Vas-Peritonitis”:
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(1998), ISP Peking (2006), EKRF
Bergamo (1996), ISN (1999),
EDTA-EKRF (2000, 2001)
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Reports (2001–), Progress in Medical
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(2005–), Journal of Pathophysiology
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Legfontosabb tudományos ered-
ményei:

Legtöbbször idézett munkái a vese-
mûködés szabályozása, illetve a lokális
renin-angiotenzin rendszerrel kapcso-
latban születtek. Elsõként írta le az
afferens arteriola disztális szakaszán
található fenesztrált endothelt, jelle-
mezte a juxtaglomeruláris apparátus
intersticiális folyadék mozgását. Az õ
nevéhez fûzõdött a short loop
feedback mechanizmus leírása és mû-
ködésének bizonyítása. Elsõk között
bizonyította a lokális renin-angioten-
zin rendszer szerepét a glomeruláris
hemodinamika szabályozásában, illet-
ve az akut streszfekély kialakulásában.
Bizonyította, hogy míg a reglomeru-
láris keringés a vesén belül párhuza-
mos kapcsolási elrendezõdést mutat az
egyes rétegek között addig a poszt-
glomeruláris keringés sorosan kap-

csolt, illetve, hogy a vesevelõ vérellátá-
sa külsõ kérgi rétegekbõl is eredhet. Je-
lentõs eredményei születtek az angio-
tenzin és a TGF-beta sejten belüli jelát-
viteli mechanizmusának feltárásával, il-
letve az angiotenzin rendszer betege-
ken történõ alkalmazásával kapcsolat-
ban is.
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