
A Magyar Hypertonia Társaság "Nephrológiai Munkacsoportjának" 2018. évi munkatervét az 
alábbiakban adom meg: 

A munkacsoport tagjai: Prof. Dr. Kiss István, Prof. Dr. Nagy Judit, Dr. Szegedi János, Dr. Mátyus 
János, Dr. Barna István 

1.     A munkacsoport 2018 évi munka terve:  

1.1  A Munkacsoport tagjai a Magyar Nephrológiai Társaság elnökségi és vezetőségi 
tagjai, így a vezetőségi ülésen is aktívan képviselni tudják a Magyar Hypertonia 
Társaságot. 

1.2  A hypertonia és a vese kérdésével kapcsolatos közlemény megírása, melyben a 
patomechanizmus mellett az epidemiológia, diagnosztika, terápia is összefoglalásra kerül. 

1.3  A hypertoniás vesebetegségek epidemiológiájának követése.(Az MHT Regiszter 
adatai szerint a hypertoniás populáció 26,4%-ban GFR<60 ml/min. Országosan nagy 
különbségek vannak, ennek okait a Bizottság vizsgálni kívánja. 

1.4  A hypertensiv nephropathia epidemiológiája a krónikus dialízis programban kezelt 
betegeknél témakörben a Bizottság vizsgálatokat tervez,melyből előadások, közlemények 
készülnek. 

1.5  Az MHT és  MANET kongresszusain Hypertonia és vese témakörben előadói 
szekciók szervezése. (A két társaság együttműködésével kedvező tapasztalatokat 
szereztünk a 2017. évi kongresszusokon) 

1.6  A háziorvosi továbbképzésben a hypertonia és vese kérdésének megbeszélése. 

1.7  A hypertensiv vesebetegségek jelentősége a Népegészségügyi 
Programban.(Amennyiben a hypertonia szűrőprogramok komplex programként működnek, 
úgy ez nagy mértékben segíti a krónikus veseelégtelen betegek korai felismerését is) 

1.8  Tudományos közlemények írása a Hypertonia és Nephrológia folyóiratban. 

1.9  A munkacsoport aktívan kíván részt venni a szakmai ajánlások, protokollok 
kidolgozásában. 

2.     A „Nephrológiai Munkacsoport” tevékenységének ügyrendje. 

2.1  A „Nephrológiai Munkacsoport” a folyamatos kapcsolattartás mellett negyedévente 
tart megbeszélést az MHT Vezetőségi Üléséhez csatoltan. 

2.2  A rendszeres megbeszélések mellett aktuális feladatok végrehajtásához a 
munkacsoport e-mail kapcsolatot tart és válaszol a feltett kérdésekre. 

            2.3 A munkacsoport 2017.12.01-ig elkészíti 2018. évi munkatervét. 

            2.4 A munkacsoport az MHT és MANET vezetőségének felkérésére megtárgyalja a hypertonia 
és vesebetegség témakörével kapcsolatos kérdéseket, feladatokat. 

            2.5 A munkacsoport az MHT éves kongresszusa előtt írásban is beszámol éves 
tevékenységről. 

Tisztelettel: 

Dr. Szegedi János 

orvosigazgató 

B.Braun Avitum Hungary  Eü. Szolg. Zrt. 

2. sz. Dialízisközpont 

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

Tel.: 42/461-178 

e-mail: janos.szegedi@bbraun.com 

https://maps.google.com/?q=Szent+Istv%C3%A1n+u.+68&entry=gmail&source=g
mailto:janos.szegedi@bbraun.com

