beszamolo.qxp

90

6/18/2012

2:20 PM

Page 90

A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG

HYPERTONIA

HÍREI

ÉS NEPHROLOGIA

A MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG HÍREI

Kongresszusi beszámoló
XVII. Debreceni Nephrologiai Napok
2012. május 30–június 2.

A kongresszus megnyitója

A színes szakmai program összeállítását az idén is hatékonyan segítette Mátyus János tanár úr, a MANET Klinikai
Nephrologiai Bizottság vezetôje. Sikerült megtalálniuk a
helyes arányt a képzés/továbbképzés, a tudományos igényesség és a gyakorlati szempontok felvázolása között,
mindezt abban a baráti légkörben, amit évek óta megszokhattunk.
Minden nehézség ellenére a társasági programok sem
maradtak el. Ezek a kiemelt események társaságunk
összekovácsolása szempontjából igen nagy jelentôséggel
bírnak. A mindennapi rohanás közben néhány olyan nap
ez, amikor kötetlen beszélgetések során, fehér asztal mellett eszmét cserélhetnek az egyes nefrológiai centrumok
munkatársai, kutatói. Óriási lehetôség ez a további együttmûködés megtervezésére, új vizsgálatok, kooperációk
indítására.
A rendezvény nem csak a „szûken vett” nefrológus közönségnek szól: megszólítja a nefrológián kívülrôl érkezô
érdeklôdôket is. Idén közel 500-an regisztráltak a konferenciára, a nefrológusok mellett – a korábbi kongresszusokhoz
hasonlóan – belgyógyászok, hipertonológusok, diabetológusok, gyermekgyógyászok, aneszteziológus és intenzív terápiás szakemberek, gyógyszerészek, háziorvosok és rezidensek is kíváncsiak voltak a rendezvénysorozaton bemutatott
újdonságokra. A szombati napon a Nemzeti Veseprogram
keretében került sor az igen sikeres háziorvosi továbbképzésre. Emellett külön kétnapos szekció szólt az ellátás hátterét biztosító szakszemélyzetnek, amelynek szakmai
programját az idén is a MANET Ápolási Bizottság vezetôje,
Zakar Gábor állította össze.

Parragh György centrumelnök és Kárpáti István fôtitkár

Kárpáti István adja át a jubileumi díjat Kakuk professzornak

Tisztelt Olvasó!
Idén 17. alkalommal rendezték meg Debrecenben a
Nephrologiai Napokat. Ez az esemény minden évben központi helyen szerepel a magyar nefrológia eseménynaptárában. Nem csak egy továbbképzô elôadás-sorozat ez – az
immáron igen bô kínálatból –, hanem a nefrológia ünnepi
seregszemléje, amelyet évrôl évre érdeklôdéssel és izgalommal várunk. Idén – az igen nehéz gazdasági környezetre való tekintettel – kezdetben aggodalom is keveredett
az érzések közé. Tapasztalhattuk azonban, hogy a szeretô
féltés, aggódás felesleges volt: Kárpáti István tanár úr,
Társaságunk fôtitkára és az Oktatási Bizottság vezetôje,
csapatával ezt az akadályt is professzionálisan elhárította.
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Kakuk György a szakmai kollégium elnöke, a centrumelnök, a MANET-elnök és a -fôtitkár társaságában

A P. Box zenekar koncertje

Fresenius-vezetôk a DNN-en Kárpáti István fôtitkárral: Geszler
József (balra) és Tim Kamradt (jobbra)

A kongresszus sikerét jól példázzák az elmúlt 17 év adatai, hiszen a DNN-en az idei évben megrendezett továbbképzéssel együtt összesen 968 elôadó 1099 elôadása
hangzott el, a hallgatók száma több mint 12 500 fô volt.
Az idei továbbképzésen részt vevô mintegy 500 orvos és
nôvér a tudományos és klinikai újdonságokat 16 orvosi és
öt ápolói szekcióban hallgathatta meg.
A tudományos programot – a korábbi évek gyakorlatának
megfelelôen – példamutató precizitással szerkesztve, már
a kongresszus elôtt teljes terjedelmében olvashattuk a

DNN honlapján, így mindenki felkészülhetett és kiválaszthatta az ôt érdeklô témákat, megtervezhette „személyre szabott” kongresszusát, programját. A kongresszust követôen pedig az elôadások teljes anyaga megtekinthetô ugyanitt. (A honlap címe www.nephrologia.com,
a részletes program mellett sok hasznos információt
találunk itt.)
A XVII. DNN megnyitóján köszöntöttük az iskolateremtô Kakuk György professzor urat, aki 50 évvel ezelôtt
szerezte meg orvosi diplomáját. Kárpáti tanár úr meleg
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Dr. Kakuk György professzor emeritus szakmai életrajza
Születési hely és idô: Ricse, 1938. augusztus 7.
Munkahely: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Belgyógyászati Intézet, I. Sz. Belgyógyászati Klinika.
Beosztása: nyugalmazott egyetemi tanár (2005), professzor emeritus (2008).
Családi állapota: özvegy, gyermekei száma: három, unokák száma: hét.
Szakmai kvalifikáció: általános orvosi diploma: 80-50/1962 OTE sz., belgyógyászati szakvizsga (1967), nefrológiai szakvizsga (1984), hipertonológus
szakképesítés (1998).
Szakmai beosztások: klinikai adjunktus (1973), egyetemi docens (1979),
egyetemi tanár (1989), az I. Sz. Belklinika igazgatója (1994–2003), a Nephrologiai Tanszék vezetôje (2000–2003), a Belgyógyász Szakorvosképzés Grémiumának elnöke (1998–2005), a Diplomás Ápoló Szak vezetôje a Nyíregyházi
Egészségügyi Fôiskolán (2003–2005).
Tudományos munka: az orvostudományok kandidátusa (1978), 182 dolgozat,
magyar nyelvû: 120, idegen nyelvû: 62 (IF-száma: 84,741), három egyetemi
jegyzet, 16 könyvben 36 könyvrészlet, öt könyv társszerkesztôje, a Klinikai
Nephrologia címû, 1170 oldalas kézikönyv fôszerkesztôje (2003).
Nyelvismeret: német, angol, orosz.
Tanulmányutak: Rostock, Berlin, Riga, Moszkva, Heidelberg, Bologna, Lund, Stockholm, Linz, Graz egyetemei
(1-2 hónapos idôtartam).
Tudományos társasági tagságok:
a Magyar Nephrológiai Társaság alelnöke 2003-ig,
a Magyar Belgyógyász Társaság vezetôségi tagja 2005-ig,
az Északkelet-Magyarországi Belgyógyász Szakcsoport elnöke 2005-ig,
a DAB Nephrológia és Hypertonia Munkabizottság elnöke 2005-ig,
a Magyar Hypertonia Társaság,
a Magyar Immunológiai Társaság,
a European Renal Association,
az International Society of Nephrology,
a Duna Gesellschaft für Nephrologie tagja.
Tagja volt 2005-ig az Országos Nephrológus Szakképesítô és a Belgyógyászati Szakvizsga Bizottságoknak.
Elnöke volt a Belgyógyász Szakorvosképzés Grémiumának a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán 2005-ig.
Kitüntetések:
Magyar Tudományos Akadémia Pályadíja (1973)
„Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975)
„A Magyar Egészségügyi Felsôoktatás érdekében végzett eredményes munkáért” – egészségügyi miniszteri
dicséret (1976)
„Universitätspreis 2. Stufe” (Rostocki Egyetem, 1979)
„Munka Érdemrend Ezüst Fokozata” (Eü. Minisztérium, 1981)
Debreceni Egyetem Oktatói Ezüstplakettje (Debreceni Egyetem, 1998)
Korányi Sándor Díj (Magyar Nephrológiai Társaság, 1999)
Kiváló Oktató (Debreceni Egyetem, 2001)
Markhot Ferenc Díj (Egri Markhot Ferenc Megyei Kórház, 2001)
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (Oktatási Minisztérium, 2003)
„Petrányi Gyula Díj” (Magyar Belgyógyász Társaság Kelet-magyarországi Szakcsoportja, 2003)
„Pro Fakultate” (Debreceni Egyetem, 2003)
„A Magyar Nephrologiáért Életmûdíj” (DE OEC Nephrologiai Tanszék és a Vesebetegekért Alapítvány, 2005)
„Krompecher István Emlékérem és Jutalomdíj” (Debreceni Egyetem, 2005)
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Nefrológusok és kiállítók

Hallgatóság a DNN-en

Az esti vidámság megnyitója (Kárpáti István, Mátyus János és
Parragh György)

szavakkal méltatta Kakuk professzor úr iskolateremtô, a
fiataloknak emberségbôl, kitartásból, szívós munkából és
humanizmusból példát mutató munkáját. A professzor
Komiszár János festômûvész Hegyek lábánál címû, Erdélyben készült olajfestményét vette át.
Az életrajzában csak száraz tényadatokat tudunk bemutatni, de amikor kézbe vesszük és belelapozunk az általa
szerkesztett Nephrologia címû könyvbe, megérezhetjük az
igényességnek, a precizitásnak azt a légkörét, amely ôt és
az általa kialakított, összefogott csapatot mindig is jellemezte. (A Hypertonia és Nephrologia újság, valamint a Ma-

gyar Nephrologiai Társaság nevében is szeretettel köszöntjük Kakuk professzor urat ebbôl az ünnepi alkalomból.)
A teljes program ismertetésére e keretek között nincsen
hely, ezért csak a fôbb témaköröket tudjuk áttekinteni a
teljesség igénye nélkül. Szó volt az obesitas, a lipidanyagcsere és a vesebetegségek kapcsolatáról, láthattunk
a gyermeknefrológia aktualitásait bemutató blokkot.
Kiváló klinikopatológiai elôadásokat és összefoglalókat
hallhattunk. A hypertonia, a cardiovascularis szövôdmények, a krónikus vesebetegség-metabolikus csontbeteg-
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ség, a vesepótló kezelések aktuális problémái, a veseátültetés aktualitásai mind-mind olyan témakörök, amelyeknek legfrissebb ismeretanyagát rendszerezve, didaktikusan és szemléletesen láthattuk, illetve vitathattuk meg
a témakörök neves szakembereivel.
Amint említettem, a DNN szervezôi minden évben
gondoskodnak arról, hogy a tartalmas, de kimerítô, igen
gazdag, feszített tudományos programot követôen a
hallgatóságnak legyen módja a kikapcsolódásra, felüdülésre. Csütörtökön a P. Box akusztikus koncertjét élvezhettük, az együttes lelkesedéssel és profizmussal adta elô a
minden generációhoz szóló dalait.
A péntek esti kerti partin a korábbiakhoz képest szûkebb körben, de töretlen kedvvel és lelkesedéssel ropta a

ÉS NEPHROLOGIA

közönség a táncokat, tovább gazdagítva a DNN már így is
kifogyhatatlan élményanyagát.
A továbbképzés igényes és a gyakorlat szempontjából
fontos kérdésekbôl összeállított tesztvizsgával zárult.
Nyugodtan mondhatom a DNN-t már eddig megjárt
résztvevôk nevében is, hogy nagy érdeklôdéssel várjuk a
következôt, amely kongresszus ma már nemcsak az egyes
orvostársaságok (MHT, MDT, MTT, MANET) és betegegyesületek kapcsolódási felülete, hanem új szakmai kapcsolatok megalapozásának a helyszíne is.
Dr. Reusz György
egyetemi tanár,
a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke

Kedves Kolléga!
A gerincfájdalom Magyarország népessége 80%-ának életében legalább egyszer elôforduló tünet,
így ezzel Ön is gyakran találkozhat a praxisában.
Örömmel tudatjuk, hogy külön rovatot indítottunk e témában, amelyben Derékfájás virtuális konferencia,
valamint a LAM-ban és a LAM Extrában már megjelent és folyamatosan megjelenô cikkek kapnak helyet.

www.elitmed.hu/derekfajas/
a gerincfájdalom sikeres gyógyításáért!
A virtuális konferencia elôadói:
Bálint Géza|Apáthy Ágnes|Mester Ádám|Ormos Gábor|Penczner Gabriella|
Weinberger Éva|Mészáros Angéla|Jakab Gábor
Ízelítô a korábbi LAM cikkekbôl:
A derékfájás diagnosztikája és terápiája / Bálint Géza Szebenyi Béla
Lumbosacralis fájdalom – ne vigyük túlzásba a kivizsgálást és kezelést! / szemle
A rovat tartalma az év során tovább bôvül.

Látogasson el hozzánk a www.elitmed.hu/derekfajas/ oldalra!
(A konferencia sorozat megtekintése regisztrált felhasználóink számára ingyenes.
Amennyiben még nem regisztrált oldalunkon, itt megteheti itt: http://www.elitmed.hu/register.html)

