
 

 

 

  

2021. 

MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK 

ÉS 

EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK 

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓJA 

 



 

 
 1 

Tisztelt Szövetségi Tanács! 

 

Eltelt egy év, amely rengeteg lehetőséget nyújtott arra, hogy bebizonyítsuk, összefogással, 

egymás támogatásával, sokkal többre vagyunk képesek, mint egyedül. Tanulva a tavalyi év 

tapasztalataiból, idén már nem okozott problémát számunkra rendezvényeink megszervezése 

online vagy hibrid formában. Kialakult kapcsolati tőkénkkel, valamint megújult technikai 

eszközeinkkel már nem az alapoktól kellett biztosítani egy-egy sikeres fórum hátterét.  

 

Tisztelt Szövetségi Tanács! 

2021. évi munkánkról szólva, elsőként rendezvényeinkről adok tájékoztatást. 

A tavalyi évtől kezdve, a pandémia nagy hatással van az egészségügyi ellátás rendszerére, 

ezért a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért Egyesület az alábbi címmel egy fórum 

megtartását javasolta “Negatívnyomás-terápiával szerzett tapasztalatok a pandémia alatt”. 

Május 12-én, közös szervezéssel sikerült is megtartani az interdiszciplináris fórumot. Az 

előadásokat a HOTEL BARA-ból közvetítették élőben, az érdeklődök tehát online 

hallgathatták és nézhették a fórumot. A cél az volt, hogy a különböző szakterületekről felkért 

előadók, elismert szakemberek az egyetemekről, kiemelt intézményekből, ez irányú 

tapasztalataikat minél szélesebb körben megosszák az érdeklődőkkel, abból a pandémia 

időszakából merítve eseteiket, amelyben minden eddiginél fontosabb szerepe van a fertőzés-

megelőzésnek, költséghatékonyságnak és mindenekelőtt az IDŐ-faktornak. 

 

Az első előadó, Prof. Dr. Szijártó Attila “Bővülő indikációk - beszámolók a pandémia egy 

évéről” címmel tartott előadást, akit Dr. Pellek Sándor főorvos úr követett, és aki a COVID-

ellátás akut sebészi-NPWT, 1 év alatt összegyűjtött tapasztalatairól beszélt. Dr. med. habil 

Szentkereszty Zsolt docens úr az NPWT jelentőségét hangsúlyozta a COVID-19-járvány 

ideje alatt. 

A kávészünetet követően Dr. Várhelyi Levente osztályvezető főorvos úr a traumatológián, a 

COVID alatt alkalmazott NPWT-ről tartott előadást. Dr. Both Béla főorvos úr a 

mobilizálással egy időben alkalmazott NPWT előnyeit hangsúlyozta súlyos 

gerincvelősérültek rehabilitációjánál. Dr. Rashed Aref osztályvezető főorvos 

Poststernotomias mediastinitis kezelése COVID-pozitív betegen címmel tartotta meg 

előadását. A fórumot Dr. Szabó Zsaklin baleseti sebész szakorvosjelölt, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet munkatársa tartotta, aki átfogó képet 

adott a COVID-járvány alatt alkalmazott NPWT-eljárás használatának hatékonyságáról.  
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A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), valamint a Magyar 

Tüdőgyógyász Társaság 2021. június 22-én közösen Fórumot szervezett „A COVID 

szövődményeinek szervi manifesztációi” címmel. A Fórumra délután 16.00 órától került sor 

on-line formában. A több száz résztvevő összefoglaló előadásokat hallhatott a COVID-19-

pandémia okozta különböző szervi tünetekről, szövődményekről, poszt-COVID-eltérésekről. 

Egyre több szakma jelenteti meg a sokszor specifikus, illetve többször non-specifikus, de 

mégis a COVID-fertőzéssel összefüggő tünetcsoportokat, amelyekre közösen kell 

odafigyelnünk, hogy a késői szövődmények elkerülhetők, megelőzhetők legyenek. Előadást 

hallhattunk a tüdőgyógyászati vonatkozásokról, hiszen a járvány kezdetén ezek a tünetek 

okozták a legtöbb halálesetet, de fontos információk hangzottak el az intenzív terápiás ellátás 

részleteiről, annak nehézségeiről, továbbá a szemészeti szövődményekről, amelyek az 

egyszerű kötőhártya-gyulladástól a tartós látásromlást okozó látóideg-gyulladásig, illetve a 
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szemfenéki vénás elzáródásig sok mindent magukba foglalnak. A COVID-fertőzés 

gasztroenterológiai eltérései is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A Fórum második részében 

a rehabilitáció, ezen belül a légzés-rehabilitáció kérdéseivel ismerkedhetett meg a 

hallgatóság, majd a kardiovaszkuláris szövődmények gyógyításával. Ezeken kívül felhívták a 

figyelmet arra is, hogy a pszichiátriai következmények is számos beteget érintenek, illetve a 

kezelő személyzetet is érinthetik. A Fórum utolsó előadásának témája a COVID-fertőzés 

laboratóriumi diagnosztikája volt, külön figyelemmel a vakcinációs aspektusokra. Az 

előadásokat az egyes szakmák prominens képviselői vállalták magukra.  

 

Prof. Dr. Réthelyi János, Dr.Toldi-Schedel Emil, Dr. habil. Varga János Tamás 

 

 

 

 

A MOTESZ, a Magyar Sebészeti Társaság és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság közös 

rendezésében október 14-én került sor, egy a gyulladásos bélbetegségekkel foglalkozó 

egynapos interdiszciplináris fórumra, az IBD napra. A rendezvénynek a komplex 

megközelítés terén irányt mutató intézmény, a Semmelweis Egyetem (SE) Sebészeti, 

Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika tanterme adott otthont. Az IBD nap célja az 

volt, hogy a gyulladásos bélbetegségekkel foglalkozó összes diszciplína ismertethesse a 

hallgatósággal a szakterületükön jelentkező ajánlásokat és újdonságokat. Ebben a szellemben 
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először kiváló előadást hallgathattunk az MR diagnosztika szerepéről és az MR morfológiai 

súlyossági mutatók gyakorlati alkalmazásáról Berényi Ervin professzor úrtól (Debreceni 

Orvostudományi Egyetem). Ezt követően az izraeli Yehuda Chowers professzor tartott élő 

(RAMBAM Hospital, Research Division and Gastroenterology Institute) zoom-előadást a 

tumor nekrózis alfa gátló készítmények plazmakoncentrációját befolyásoló biológia és egyéb 

tényezőkről. Tekintettel arra, hogy ezt a gyógyszercsoportot számos krónikus gyulladásos 

kórképben, így reumatológiában, bőrgyógyászatban és szemészetben is elsővonalbéli 

kezelésként alkalmazzuk, az előadás számos kérdést és szakmai diszkussziót generált, melyre 

a vendégelőadótól értékes válaszokat kaphattunk. Ezt követően a klinika endoszkópos 

laborjából élőközvetítés során kapott betekintést a hallgatóság az endoszkópos súlyossági 

pontrendszerek gyakorlati számításába (Dr. Szamosi Tamás, ÁEEK, Gasztroenterológiai 

Osztály), illetve a gyulladásos bélbetegségek egyik gyakori szövődményének, a bélszűkület 

endoszkópos ellátási lehetőségébe (Dr. Horváth Miklós, SE). 

 

 

Élőközvetítés 

 

 Az endoszkópos bemutatót követően, a diagnosztikus blokk zárásaként, montreali előadót 

kapcsolhattunk. Dr Lakatos Péter a Crohn-betegség és colitis ulcerosa kórjóslatát segítő 

kompozit mutatókat ismertette. A terápiás szekcióban a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

gasztroenterológusa és sebésze (Dr. Farkas Klaudia és Dr. Ábrahám Szabolcs) tartott egy-egy 

state of art előadást, majd az ajánlások gyakorlati használhatóságára a klinika munkatársai 

(Dr. Müllner Katalin és Dr Ferreira Gábor, SE) világítottak rá egy-egy eset közös 

megbeszélése kapcsán.  

A MOTESZ céljának és IBD korszerű ellátásnak megfelelően a megbeszélést a 

multidiszciplinaritás jegyében folytattuk. Egy-egy előadást hallgattunk a bőrgyógyászati 

(Prof. Holló Péter, SE), a reumatológiai (Prof. Nagy György, SE) és a szemészeti (Dr. Géhl 

Zsuzsanna, SE) extraintesztinális manifesztációkról. Mindhárom előadás szemléletformáló 

volt, a többségében gasztroenterológus, sebész, belgyógyász és háziorvos kolléga rengeteget 

tanulhatott a betegségekkel kapcsolatos immunológiai, de főként a gyakorlati tudnivalókról.  
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Az utolsó szekcióban áttekintést kaphattunk arról, hogyan alakulnak ezek a betegségek a 

gyermekkorban (Dr. Cseh Áron, SE), illetve idős korban (Dr. Sarlós Patrícia, Pécsi 

Orvostudományi Egyetem). Tekintettel arra, hogy a felnőtt korú betegek csaknem negyede a 

gyermekgyógyászati ellátásból érkezik, és a betegek megélt kora az átlagnépességétől alig 

különbözik, ezek az ismeretek is nélkülözhetetlennek bizonyultak a betegek korszerű 

ellátásához.  

A záró blokkban a testi és lelki senyvedés diagnosztikus kritériumairól és terápiás 

lehetőségeiről kaptunk átfogó képet. A táplálásterápia sajátos szempontjait Dr. Horváth 

MIklós (SE), a pszichés eltéréseket és ezek korrekciós lehetőségeit pedig Dr. Bai Nagy 

Katalin (SE) ismertették. 

Az egyes szekciók üléselnöki feladatait a két szervező társaság vezetői, és egyben a téma 

hazai szakértői (Molnár Tamás és Szijártó Attila professzor urak, illetve Palatka Károly és 

Miheller Pál dr) látták el. Mintegy 90 regisztrált kolléga részvételével zajló esemény 

izgalmas, tartalmas programot biztosított a hallgatóságnak.   
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2021. évi Magyar Orvostudományi Napok  

  

A Magyar Orvostudományi Napok minden évben a MOTESZ legjelentősebb tudományos 

rendezvénye, amelye idén november 12-én és 13-án került megrendezésre, és amely 

hagyományosan a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része.. 12-én délelőtt, 

sajtónyilvános szimpóziummal és ezt követő kerekasztallal nyitottunk, amelynek témája a “A 

diabetesgondozás jelene és a jövő perspektívái Magyarországon” 

 

A rendezvény fővédnöke Novák Katalin családokért felelős miniszter volt, aki egyúttal az 

első előadást is tartotta „A diabetes népegészségügyi és családpolitikai perspektívái” címmel. 

Előadásában összefoglalta mindazokat az intézkedéseket, amelyek az utóbbi években 

jelentősen javították az 1. típusú cukorbeteg gyermekek életkörülményeit. Ennek részeként 

meghatározott körülmények fennállása esetén 98%-os támogatással juthatnak hozzá a 

cukorbeteg gyermekek az inzulinpumpához, a szenzorhoz, szerelékhez és távadóhoz. A 

gyermek-diabetológiai szakellátó helyek 2020-ban és 2021-ben egyaránt 500 millió forint 

támogatásban részesültek és további kétszer 100 millió forint támogatást kaptak a cukorbeteg 

gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek. Az elmúlt két évben állami támogatásból sikerült 

fedezni valamennyi, cukorbeteg gyermekek részére szervezett nyári tábor költségeit.   

 

 

 

Dr. Oberfrank Ferenc „Az orvoslás dilemmái a XXI. században” címmel tartott kiváló 

összefoglaló előadást, kitérve számos szempontra (pl. média és jogi aspektusok), amelyek 

napjainkban számottevően befolyásolják a gyógyító munkát. Dr. Bidló Judit, a NEAK 

ártámogatási főigazgató-helyettese „A diabetesellátás finanszírozásának jelenlegi helyzete és 
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a jövő kihívásai” címmel tartott előadásában a finanszírozás aktuális kérdéseivel, illetve az 

ezek által felvetett problémákkal foglalkozott. Prof. dr. Kempler Péter „Gondolatok az 

inzulin 100 éves évfordulója kapcsán” címmel tartotta meg előadását. Hazánkban az inzulin 

az 1920-as évektől kezdődően térítésmentesen állt a betegek rendelkezésére – az egyetlen 

további ország, amely akkoriban ugyanezt biztosította betegei számára, Kanada volt. 

Örvendetes, hogy hazánkban minden korszerű vércukorcsökkentő készítmény elérhető, de 

ugyanakkor az EU 27 országa közül az inzulinanalógok alkalmazását tekintve sereghajtók 

vagyunk. 

 

 

 

 Lengyel Csaba professzor, az MDT leendő elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Szent-

Györgyi Albert Klinikai Központjának elnöke, a diabetesszel összefüggő célszerv-

károsodásokat foglalta össze előadásában. A cukorbetegek elsősorban a diabetes 

szövődményeiben halnak meg, sőt a szövődmények kezelésével összefüggő kórházi 

költségek jelentik a diabetes költségeinek legjelentősebb hányadát. Amint arra Lengyel 

professzor rámutatott, a kórházi költségekkel összehasonlítva, az antidiabetikumokra fordított 

összeg elhanyagolható mértékű.   

 A kerekasztal-beszélgetésben az előadók mellett (más irányú elfoglaltsága miatt Novák 

Katalin miniszter asszony a kerekasztal munkájában már nem tudott részt venni) dr. Beneda 

Attila helyettes államtitkár, prof. dr. Wittmann István, az MDT elnöke, a MANET alelnöke, 

valamint Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége elnöke vett részt. 

Szóba került a veszélyhelyzeti inzulinkezelés mérlegelése és a pandémia.   
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A kávészünetet követően három diabetológiai szakmai előadásra került sor. Lengyel Csaba 

professzor „Kalandozás a kardiológia és a diabetológia határterületén”, Wittmann István 

professzor „Diabetes és krónikus vesebetegségek”, Kempler Péter professzor „Neuropathia 

diabetica klinikai képe és diagnosztikája” címmel tartott előadást. A diszkusszió kapcsán 

szóba került, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a GLP-1-analógok vélhetően 

neuroprotektív tulajdonságokkal rendelkeznek, továbbá az alfa-liponsav javítja a glikémiás 

kontrollt.  

   

November 12-e délutáni és november 13-i délelőtti előadások a “Hogyan védekezhetünk az 

atherosclerosis következményei ellen: a valóságos jelen és a lehetséges jövő “ téma köré 

csoportosultak.   

A program péntek délutáni részében elsőként a Magyar Atherosclerosis Társaság részéről Dr. 

Paragh György professzor úr a lipidcsökkentő kezelés jelentőségét részletezte a 

kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében. Az elmúlt évtizedek adatai alapján egyértelmű 

evidenciák állnak rendelkezésre az LDL-szint csökkentésének prevenciós hatásáról. A kérdés 

másik, új szemléletét tolmácsolta Dr. Karádi István professzor úr, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja, amikor előadásában meggyőzően érvelt a lipoprotein(a) 

meghatározás jelentőségéről és a kóros értékek kezelésének lehetőségeiről. Dr. Bereczki 

Dániel professzor úr, a Magyar Stroke Társaság részéről előadásában a stroke-ellátás 350 

évéről adott számot: a színes, történelmi hivatkozásokat gazdagon tartalmazó előadásból 

megtudhattuk, hogyan kezelték elődeink a stroke-t és mi a helyzet a mai stroke-ellátással.  

Ezt követően, a pénteki utolsó szekció a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság 

előadásaival folytatódott. Dr. Farkas Katalin Tanárnő a perifériás érbetegség szűrésének és a 

diagnózis felállításának jelentőségét ecsetelte saját adatokkal alátámasztott előadásában. A 

Társaság elnöke, dr. Kolossváry Endre főorvos úr pedig egy hazai széleskörű kutatás 

eredményeit ismertetve hangsúlyozta, hogy az érbeteg ellátással kapcsolatos lesújtó hazai 

adatok (amputációs ráta, primer amputációk aránya) nemcsak a szocioökonómiai háttér, 

hanem a betegellátás teljes spektrumának is a kudarca: a szűréstől és prevenciótól egészen a 

rekonstrukciós érműtéteken át a gondozás elégtelenségéig.  
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Szombaton reggel a Magyar Kardiológusok Társaságának szimpóziumában dr. Járai Zoltán, 

az MKT főtitkára előadásában az irányelvek szerint megfelelő kezelésben részesülő 

kardiovaszkuláris betegek reziduális kockázatával kapcsolatban megállapította, hogy ez a 

maradék rizikó nagy és a diabeteses betegeket jelentősebb mértékben érinti és fontos terápiás 

célpontot jelenthet.  

 

 

 

Dr. Jánosi András professzor úr a Magyar Nemzeti Infarktus Regiszter történetét vázolta fel, 

ismertette a legfontosabb, halálozásra vonatkozó adatokat, az azok hátterében álló esetleges 

okokat. A Magyar Hypertonia Társaság részéről Dr. Benczúr Béla osztályvezető főorvos úr 

az artériás stiffness és hypertonia jelentőségét, a különböző mérési lehetőségeket, ezek 

összehasonlíthatóságát részletezte gazdagon illusztrált előadásában. Dr. Nemcsik János, az 

MHT főtitkára pedig saját vizsgálata alapján bemutatta, hogy a vaszkuláris életkor 

számításának módszerei között jelentős különbségek lehetnek, amely miatt indokolt 

prospektív tanulmány végzése a témában. A Magyar Nephrológiai Társaság képviselői a 

COVID-járvány miatti elfoglaltságuk miatt nem tudták előadásaikat megtartani.  

 A 2021. évi Magyar Orvostudományi Napok programját Prof. Dr. Kempler Péter és Prof. Dr. 

Járai Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke, a Magyar Kardiológusok Társasága 

főtitkára állította össze. 
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Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozó 

 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémián 2021. augusztus 26-28. között megrendezett esemény 

egyedülállónak és különleges jelentőségűnek bizonyult. Az Amerikai Magyar Orvostársaság 

(HMAA - Hungarian Medical Association of America) magyar tagozata (HMAA-HC) és az 

angliai (HMA-UK) magyar orvosközösségek mellett a Kárpát-medencei magyar orvosokat és 

egészségügyi dolgozókat összefogó Magyar Egészségügyi Társaság (MET), és a hazai 

szakmai szervezeteket tömörítő Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 

(MOTESZ) vállalta magára ennek a fontos eseménynek a megszervezését és lebonyolítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 11 

 

 

A világtalálkozó célja 101 esztendővel Trianon után egyrészt az volt, hogy szerte a világban 

jelenlévő magyar szakemberek közreműködésével közösen tekintsük át és erősítsük meg az 

orvoslás és gyógyítás nemes hagyományait, nemzeteken és kontinenseken átívelő feladatait, 

másrészt, hogy létrehozzuk a világban szétszórtan élő magyar orvosok és egészségügyi 

dolgozók működőképes hálózatát. 

 

 

 

A teljesség igénye nélkül, következzen néhány kiemelkedő megállapítás a világtalálkozó 

legérdekesebb előadásaiból. Telitalálatnak bizonyult Pusztai 

Gabriella (Kunszentmárton) indító előadása a magyar orvosok kimagasló teljesítményeiről, 

például a távoli Afrika tájain. Buzsáki György (New York) az egészséges alvás fontosságáról 

beszélt az elhízás, valamint a cukorbetegség megelőzésében. Csiba László előadásából 

kiderült, hogy világszerte sajnálatosan csökken a boncolások száma, holott komoly 

felmérések szerint a leletek közel 25%-ában találnak olyan eltéréseket, amelyek időben 

történt felismerése a kezelést érdemben befolyásolta volna, tehát a tanulságok 

egyértelműen fontosak a jövőre nézve. Szakmány Tamás (Cardiff) előadásából kiderült, 

miként tudták néhány nap alatt a Covid-19-járvány indulásakor megnégyszerezni a kórházi 

kapacitásokat és következetes kezelési fegyelemmel a tartósan lélegeztetett betegekben is 

közel 70%-os túlélést elérni, ami nemzetközi viszonyok között is kimagasló.  Rosivall László 

(Budapest) előadása kiválóan illusztrálta, hogy Semmelweis Ignác tanai születése után 200 

évvel is aktuálisak, és végre világszerte méltó módon emlékeztek meg róla, állítottak szobrot 

tiszteletére, többek között Bécsben is. Fekete Andrea (Budapest) arról számolt be, hogy 

miként sikerülhet innovatív módon egy régebbi psychiátriai készítményből 

hatékony gyógyszert készíteni a SARS-CoV-2 okozta tüdőfibrózis kezelésére.   
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Fecső András (Toronto) előadása azért is kiemelkedő, mert ő a MOVT szellemiségét 

és küldetését közvetlenül megjelenítve vázolta és ajánlotta a kanadai továbbképzési 

lehetőségek elérhetőségét hazai fiatal sebészek számára. Élmény volt meghallgatni a Tárnoki 

ikrek, Ádám és Dávid (Budapest) előadását az ikerkutatásokban elért nemzetközi összefogás 

sikereiről. Kovács György (Frankfurt) a profi sportolók gyakori vállsérüléseinek ellátásáról 

tartott érdekes beszámolót. Az ifjúsági szekcióban 12 izgalmas előadás hangzott el 

Marosvásárhelytől Cambridge-n át Tiencsinig.  

A péntek délelőtti plenáris szekcióban a Covid-19-fertőzés volt a fő téma, ahol Végh 

Attila (Sutton) előadásából kiderült, hogy a válságkezelésben a szervezettség, a gyorsaság és 

központosítás komoly előnyöket biztosított. Az előadás mottója Churchill legendás 

kijelentése volt: „Never waste a good crisis”.  Ádány Róza (Debrecen) előadásából láthattuk, 

hogy a V4 országokban sajnos a dohányzás nem csökkent úgy az elmúlt évtizedekben, mint 

az Európai Unió átlagában, és talán ez is szerepet játszik abban, hogy hazánk a tüdő- és 

hasnyálmirigy-rákos betegségekben sajnos az élvonalba tartozik. Nagyon érdekes volt Falus 

András (Budapest) előadása a koronavírusok evolúciójáról, a mutánsok fontosságáról, 

valamint Kellermayer Miklós (Budapest) előadása arról, hogy a koronavírus általuk 

felfedezett biofizikai jellemzői hogyan magyarázzák az ellenállóképességet. Botz Lajos 

(Pécs) a gyógyszeres kezelés buktatóiról, a valódi és megkérdőjelezhető hitelességű klinikai 

tanulmányokról tartott érdekfeszítő beszámolót. Rákóczy György (Manchester) az általuk 

kifejlesztett érdekes bélmeghosszabbító gyermeksebészeti eljárásról beszélt.  Roska Botond 

(Basel) rendkívül mély benyomást keltő online előadásban csatlakozott a találkozóhoz, és 

beszámolt a látásrehabilitáció területén elért nagy jelentőségű eredményeiről.  Kemény Lajos 

(Szeged) előadásában a fényterápia újdonságairól hallottunk bőrgyógyászati kórképekben, de 

az is kiderült, hogy az egyik speciális (UVB/excimer laser) műszer kifejlesztése kapcsán 

2017-ben USA-szabadalmat szereztek.  

A forradalmi jelentőségű és újdonságú őssejtterápiával kapcsolatban Földes Gábor (London) 

és Nagy András (Toronto) érdekfeszítő előadását kell megemlítenünk. Az előbbi a 

kardiológiai alkalmazás jövőbeni lehetőségeiről tájékoztatott, az utóbbi a biztonságosság 

kérdései mellett állatkísérletekben a cukorbetegség gyógyításának lehetőségét 

demonstrálta. Baffy György (Boston) a korunk jóléti társadalmaiban egyre nagyobb kihívást 

jelentő zsírmáj megelőzési és kezelési lehetőségeiről tájékoztatott.  Sótonyi Péter (Budapest) 

a komplex aorta-betegségek kezelésére kifejlesztett háromdimenziós nyomtatással 

készített graftok alkalmazásáról beszélt, Szentesi Margit (Budapest) pedig az általa 

ízületeken belüli sugárkezelés céljából kifejlesztett, a korábbi lehetőségeknél lényegesen 

kedvezőbb tulajdonságú 166-Holmium-phytát izotópról.   

Megható volt az előadók doyenje, a 88 éves Kalmár Péter (Hamburg) előadását 

meghallgatni, aki az általa 1964-ben feltalált Sterillium – a sebészi kézfertőtlenítés forradalmi 

megújítását jelentő készítmény – megalkotásának történetét idézte föl. Király László 

(Szingapúr) online előadásában mondta el, miként sikerült az Egyesült Arab Emírségekben és 

ezt követően Szingapúrban megszerveznie a gyermek-szívsebészeti ellátást, amelynek 

eredményei már meghaladják az USA statisztikai eredményeit. Petrányi Gyula jr. (Limassol) 

az egyre növekvő gyakoriságú policisztás ovárium-szindróma ellátási feladatairól beszélt, 

míg Rudas Gábor (Budapest) a stroke diagnosztikájában égetően szükséges 

paradigmaváltásról, az „MRI first” programról tartott tanulságos előadást.   
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Amint az áttekintésből is kitűnik, már az előzetesen beküldött előadás-összefoglalók alapján 

is garantáltnak láttuk konferenciánk célkitűzéseinek megvalósítását, amit a rendezvény 

visszaigazolt. A nagyszámú hallgatóság joggal lehetett elégedett a multidiszciplináris jellegű 

konferencia magas színvonalával és színes tartalmával. Külön öröm, hogy a szakmai 

kapcsolatok építése mellett barátságok szövődtek, évtizedek óta egymással nem találkozó 

kollegák találhattak egymásra, és itt az Akadémián a nemzeti összetartás, a nemzetközi 

szolidaritás egységbe olvadását jól érzékelhettük. A fő cél elérése azonban a folytatáson 

múlik!  

A Covid-19-járvány, amelynek sajnos még nincs vége, első számú feladattá teszi helyzetünk 

tárgyilagos elemzését a világban, a prioritások kijelölését a terápiában és a lehetséges 

megelőzésben egyaránt. Ezek a problémák közvetlenül érintenek mindannyiunkat, és nem 

feledkezhetünk meg arról, hogy a testi-lelki gyógyuláson túl a gazdasági és társadalmi bajok 

is orvoslásra várnak a „veritas in caritate” szerint.  

Őszintén reméljük, hogy az itthoni és a határainkon túl működő orvosaink és egészségügyi 

dolgozóink szívesen követik majd a világtalálkozó szellemiségét, és újabb távlatok 

megnyitásával részt vesznek nemzetünk testi-lelki jólétének elősegítésében.  

 

 

A Tagegyesületek és a Szövetség kapcsolata  

Habár a járványhelyzet sokáig megakadályozta, hogy tagjaink képviselői személyesen 

találkozzanak egymással a Szövetségi Tanácsüléseken, ettől függetlenül minden erőnkkel 

azon voltunk, hogy ezt a hiányt valamilyen szinte pótoljuk. Az online formában lezajló 

üléseken való mintaszerűen magas részvétel valamelyest enyhítették az élő kommunikáció 

hiányát, de messze nem tették lehetővé azt a fajta interakciót, ami egy ilyen egyedi országos 

lefedettségű ernyőszervezet ülésein elvárható. Ez természetesen nem csupán az online ülések 

hibája, a leterheltség - amely mindenkit az eddigieknél még jobban sújtott - szintén 

hozzájárult a Szövetségen belüli kommunikáció csökkenéséhez.  

A titkos szavazásokat postán voltunk kénytelenek lebonyolítani, de ezt az akadályt sikeresen 

vette a Szövetség, így működésünk folyamatossága a pandémia alatt is biztosított volt. 
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Kommunikáció 

A világtalálkozó kivételes lehetőséget biztosított arra, hogy kapcsolatainkat megerősítsük 

eddigi partnereinkkel, valamint, hogy újakat építsünk ki. Az Egészségügyért Felelős 

Államtitkársággal fennálló jó viszonyunk továbbra is példaértékű. A Magyar Tudományos 

Akadémiával eddigi kommunikációnk csak még jobban elmélyült, a Magyarország Barátai 

Alapítvánnyal kapcsolatban pedig nyugodtan mondhatom, hogy egy hatékony, közös 

értékekre épülő együttműködés alapjait fektettük le az idei évben. Kincses Gyula elnök úr 

személyében mindig biztosak lehetünk a Magyar Orvosi Kamara szakmai támogatásában. A 

Potápi Árpád János államtitkár úrral történt egyeztetések szintén egy olyan szoros csatornát 

nyitottak a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága felé, amely a 

jövőben lehetővé teszi, hogy határainkon túl élő kollégáinkkal kapcsolataink ne szakadjanak 

meg, ellenkezőleg, újból olyan intenzívek legyen, mint sok-sok évtizeddel ezelőtt. 

A LAM-ban idén is számos érdekes cikket tudtunk megjelentetni. A március-április számban 

Nemcsik János, Páll Dénes, Járai Zoltán szerzők “A hipertónia jelentősége a 

kardiovaszkuláris halálozás megelőzésében” című írása volt olvasható. A május-június 

kiadásban Zádori Gergely, Susán Zsolt, Tóth Csaba Zsigmond, Tóth Dezső, Szentkereszty 

Zsolt “Negatívnyomás-terápia Covid-19-pandémia idején: fasciitis necrotisans és 

retroperitonealis tályog kezelése” címmel nyújtottak be kéziratot, ezt követte Juhász 

Istvánnak “A Covid-19 betegség bőrtünetei” címet viselő írása. Nagy Zoltán Zsolt  “A 

Covid-19-fertőzés lehetséges szemészeti tünetei és szövődményei” írását az augusztus-

szeptemberi kiadásokban olvashatjuk. Októberben a világtalálkozó záróüzenetét a LAM 

olvasói is megismerhették, decemberben pedig a Magyar Orvostudományi Napok 

összefoglalója fog megjelenni. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

2004 óta a MOTESZ, a UEMS teljes jogú tagja. Azóta több mint 87 főt akkreditáltunk 30 

különböző szekcióba, akik ezáltal lehetőséget kaptak az üléseken való részvételekre, 

hozzájárulva ezzel szakmájuk egységes képzési követelményeinek kidolgozásához.  

Az akkreditálásra benyújtott továbbképzések száma nagyon lecsökkent, tagdíjunkat 

természetesen ettől függetlenül be kell fizetnünk, ami idén €5 123 volt.  

A 2021-es év rendhagyó volt a UEMS életében is a Covid-pandémia miatt. A szokványos két 

”Council meeting” közül az egyik Brüsszelben volt, hivatalosan is csak online került 

megszervezésre (2021. április 23-24), míg az őszi ülés (2021. október 22-23) hibrid volt, 

fizikális szekciókkal Ciprus, Limassolban. 
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Terveink 

2022. évben megkezdjük a 2023. Évi Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozó 

szervezését, amelyre terveink szerint augusztus 25-e és 27-e között kerül sor. Szintén jövőre 

tervezzük, hogy elindítjuk a Nemzetközi Orvos-egészségügyi Információs Szolgálatot 

(NOISZ). A NOISZ létrehozása elsősorban abból a felismerésből fakadt, hogy az idén 

augusztusban megrendezett Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozó (MOVT) során azt 

érzékeltük, hogy a szerte a nagyvilágban dolgozó magyar orvosok, valamint orvosszervezetek 

az eddiginél jobban koordinált, szervezettebb együttműködése a jövőben teljesebbé és 

gyümölcsözőbbé teheti a második és azt követő világtalálkozók megvalósítását, a még 

tartalmas programok kialakítását.  

A járványhelyzet miatt a tavalyi évben és sajnos idén sem volt még lehetőség a minisztériumi 

és akadémiai együttműködés keretében vállalt “Az egészség tíz parancsolata” koncepció 

alapján tervezett, az egészség megőrzésére, az egészségre nevelésre irányuló magatartási 

normákat, szabályokat, útmutatást összegző, a népegészségügyi jelentőségű megbetegedések 

megelőzését szolgáló klippek leforgatására, de a szervezés előrehaladott stádiumban van, a 

közreműködést vállaló szakemberek között lesznek. – a teljesség igénye nélkül - Prof. Dr. 

Bagdy Emőke, Dr. Zacher Gábor vagy Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter.  

Gazdálkodásunkról 

Amint azt tapasztalták, és ahogy arról már tavaly is beszámoltunk, a járványhelyzet generálta 

állapothoz és feltételekhez alkalmazkodnunk kellett, ennek következtében az informatikai 

rendszerben fejlesztéseseket kellett eszközölnünk, amelyek az eddigieknél magasabb vagy 

éppen járulékos költségeket jelentettek. Honlapunkat idén végre sikerült megújítanunk, amely 

funkcióiban és arculatában méltó a Szövetséghez. 

A székhelyváltozás következtében költözési és selejtezési költségeket jelentkeztek. Több min 

700 kg iratot selejteztünk ki a költözés előtt, amely anyagokat egy erre specializálódott cég 

semmisített meg azért, hogy a személyes adatok (pl. rendezvények résztvevőinek listái) 

véletlenül se kerüljenek illetéktelenek kezébe. Az új irodát a korábbaikhoz képest magasabb 

áron béreljük, amit sajnos a megnövekedett gáz- és elektromos árak miatt az Akadémia 

jövőre kénytelen tovább emelni. Ezen növekvő költségeket a gondos és takarékos 

gazdálkodásnak köszönhetően sikerült fizetni, miközben gondosan vigyáztunk arra, hogy 

minden kapott támogatást szinte csak a szakmai célok megvalósítására használjunk fel, saját 

működésünkre azokból minimálisan költsünk.  

Bízom benne, hogy a beszámoló mindenkit meggyőz arról, hogy a kihívások és nehézségek 

ellenére a MOTESZ eredményesen és hasznosan tevékenykedett az elmúlt esztendőben, 

másrészt az előttünk álló ünnepekhez és az év végéhez közeledve Mindenkinek jó egészséget, 

békés és boldog Karácsonyt, valamint sikeres, eredményes Újévet kívánunk. 

 

Budapest, 2021. december 16.  

 

Prof. Dr. Altorjay István 

a MOTESZ elnöke 
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Melléklet  

  

 

A MOTESZ díj kitüntetettjei  

  

  

1986.       Prof. Dr. Zoltán Imre   (†)  

           

1987.       Prof. Dr. Nyerges Gábor  (†)  

           

1988.        Prof. Dr. Riskó Tibor (†)  

           

1989.        Prof. Dr. Hársing László   (†)  

              Prof. Dr. Zalai Károly (†)  

           

1990.       Prof. Dr. Szécsény Andor (†)  

                Prof. Dr. Gáti István (†)  

           

1991.       Prof. Dr. Eckhardt Sándor (†)  

             Prof. Dr. Ribári  Ottó (†)  

            Dr. Andor Miklós        (†)   
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1992.       Prof. Dr. Farsang Csaba  

             Prof. Dr. Schuler Dezső (†)  

           

1993.       Prof. Dr. Besznyák István  (†)  

             Prof. Dr. Fehér János  (†)  

             Prof. Dr. Füredi  János  

           

1994.       Prof. Dr. Berentey György (†)           

    Prof. Dr. Donáth Tibor    (†)  

           

1995.       Prof. Dr. Bánóczy  Jolán (†)  

                Prof. Dr. Szemere György (†)  

           

1996.       Prof. Dr. Süveges Ildikó  

                Prof. Dr. Pásztor Emil    (†)  

           

1997.       Prof. Dr. Bodosi Mihály  

                Prof. Dr. Katona  Ferenc  

                Dr. Medve László (†)  

           

1998.       Prof. Dr. Rák Kálmán (†)  

                Prof. Dr. Szabó Zoltán (†)  

           

1999.       Prof. Dr. Sótonyi Péter  
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2000.      Prof. Dr. Magyar Kálmán  (†)  

           

 

2001.      Prof. Dr. Z. Szabó László  

               Dr. Gőbl Gábor  

           

2002.      Prof. Dr. Nemes Attila (†)  

               Prof. Dr. Frenkl Róbert (†)  

          

2003.     Prof. Dr. Bánhidy Ferenc  

              Prof. Dr. Magyar Pál (†)  

           

2004.     Prof. Dr. Faller József  

           

2005.     Prof.  Dr. Dobozy Attila  

              Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe (†)           

            

2006.    Prof. Dr. Szollár Lajos  

             Prof. Dr. Bellyei Árpád  

           

2007     Prof. Dr. Romics László (†)  

           

2008.    Prof. Dr. Mandl József  

             Prof. Dr. Paulin Ferenc           
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2009.    Prof. Dr. Horváth Attila  

           

2010.    Prof. Dr. Kiss István   (†)        

           

2011.    Dr. Szalma Béla  

           

2012.    Prof. Dr. Ertl Tibor  

           

2013.    Prof. Dr. Poór Gyula  

             Prof. Dr. Préda István  

           

2014.    Prof. Dr. Hajnal Ferenc  

             Prof. Dr. Rácz Károly (†)   

         

2015.    Prof. Dr. Romics Imre  

             Dr. Berényi Tamás  

           

2016.    Prof. Dr. Tímár József  

             Prof. Dr. Banai János  

  

2017.    Prof. Dr. Bálint Géza  

  

2018.    Dr. Csörgő Sándorné Dr. Bata Zsuzsanna  

 Prof. Dr. Kékes Ede  

Dr. Kádas István (poszthumusz)  
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2019. Prof. Dr. Kullmann Lajos 

 

2020.   Dr. Oberfrank Ferenc 

Dr. Szegedi János 

            Prof. Dr. Székács Béla 

            

  

 

A MOTESZ Díszoklevél kitüntetettjei  

  

2011.  Dr. Harmatta János  

Dr. Hidas István  

Prof. Dr.  Hunyadi János  

Prof. Dr. Rácz Károly   (†)  

Prof. Dr. Szende Béla (†)  

  

2012. -  

  

2013. Prof. Dr. Schaff Zsuzsa  

  

2014.  Dr. Klauber András  

Dr. Karlinger Kinga  

Dr. Magyari Zoltán  

Dr. Oberfrank Ferenc  
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Dr. Szegedi János  

  

 

2015. Prof. Dr. Temesvári Erzsébet  

Prof. Dr. Csekeő Attila  

  

2016. Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor  

Prof. Dr. Sziklai István  

  

2017. Prof. Dr. Gerlinger Imre  

  

2018. Prof. Dr. Remenyik Éva  

Prof. Dr. Székely György  

  

2019. Prof. Dr. Kárpáti Sarolta  

Dr. Barna István  

 

2020. Prof. Dr. Horváth Attila 

          Prof. Dr. Oláh Judit 

 

2021.  Prof. Dr. Gera István 

Dr. Koplányi Mária 

Prof. Dr. Nagy Judit 


