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Kedves Kolléga!

Korszerû Nephrologiai Ismeretek

Terhesség és vese

Szeretettel várunk minden érdeklõdõ kollégát!

A Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottsága 
tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait a

címû tudományos rendezvény 
tizedik elõadássorozatára.

Idõpont:
2011. március 17.  (csütörtök), 10.00–14.00 óráig

Helyszín:
Aesculap Akadémia

1115 Budapest, Halmi u. 20–22.
(Tétényi úti Szent Imre Kórház területén)

Szervezõk: 
Dr. Ladányi Erzsébet, Dr. Mátyus János, Dr. Kárpáti István

A tanfolyam ajánlott:
nephrologus, belgyógyász, szülész-nõgyógyász, neonatologus,

gyermekgyógyász, nephrologus szakorvos jelölt, hypertonologus,
diabetologus, a szakma vagy a témák iránt érdeklõdõ

pathologus, családorvos és
egyéb társszakmákban dolgozó kollégák számára.

Akkreditáció:
az egészségügyi miniszter 52/2003. (VIII. 22.)

ESZCSM rendelete alapján
akkreditációs elõterjesztésre folyamatban.

Részvétel: ingyenes.

Szervezõ:
Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottsága
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 Oktatási Bizottság továbbképzési felelõse

        Dr. Ladányi Erzsébet
Magyar Nephrologiai Társaság

fõtitkára,
Oktatási Bizottság elnöke

Dr. Kárpáti István
Magyar Nephrologiai Társaság

elnöke,
egyetemi tanár

Dr. Reusz György



10.00–10.05

10.05–10.40

Dr. Rigó János egyetemi tanár 
Semmelweis Egyetem I. sz. 
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

10.40–11.15
Dr. Mátyus János egyetemi docens 
Debreceni Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika 
Nephrologia Tanszék

11.15–11.45
Dr. Remport Ádám fõorvos
Budapest, Szent Imre Kórház 
Dr. Gerlei Zsuzsa egyetemi adjunktus 
Semmelweis Egyetem Transzplantációs és 
Sebészeti Klinika 

11.45–12.00 Megbeszélés

12.00–12.30 Kávészünet

12.30–12.55
Dr. Haris Ágnes fõorvos 
Budapest, Szent Margit Kórház

12.55–13.15
Dr. Major Tamás egyetemi docens

 Debreceni Egyetem Szülészeti és 
Nõgyógyászati Klinika

13.15–13.45
Dr. Kiss Emese egyetemi docens
Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszék Csoport,
ORFI 

13.45–14.00 Megbeszélés 

Köszöntõ

Terhesség alatti hypertensiv állapotok,
praeeclampsia

Várandós vesebetegek szemléletváltásra várva

Transzplantáció és terhesség

Terhesség alatti akut veseelégtelenség 

Fogamzásgátlás vesebetegségekben 

SLE, antiphospholipid syndroma és terhesség 

TERHESSÉG ÉS VESE



Köszönt  és felhívás a Vese Világnapjára

Törõdjünk (többet) a vesénkkel!

õ

A „Vese Világnapjának” célja, hogy az emberek által egy kevésbé ismert, 
de az egészség fenntartásában alapvet  szerepet játszó szervre felhívja a 
figyelmet. Ezt a napot immár 6. éve, világszerte minden év március 
hónapjának második csütörtökén tartják meg, ez idén március 10-ére 
esik. Az idei év jelmondata, üzenete: „Óvja veséit, mentse meg a szívét!” 
(Protect Your Kidneys, Save Your Heart). 
A Magyar Nephrologiai Társaság a Magyar Vesealapítvánnyal és civil 
szervezetekkel karöltve az interneten, sajtótájékoztatókon, és a közönség 
körében szervezett felvilágosítással és sz r  vizsgálatokkal igyekszik a 
kérdés jelent ségét tudatosítani a laikusok és a kollégák között. 
Az idei jelmondat arra figyelmeztet, hogy a vese, amelyen a percenkénti 
kering  vérmennyiség ötöde folyik át, jelent s munkát végez. 
Egyensúlyban tartja a folyadék és elektrolit háztartást, a vérnyomást és 
kiválasztja a felesleges végtermékeket. Közben persze könnyen meg-
sérülhet; az idült vesebetegség, ill. szöv dményeinek egyik súlyos követ-
kezménye az érrendszer károsodása, a magas vérnyomás, az infarktus, az 
agyvérzés.
Közismert, hogy az elhízás, a cukorbetegség, a zsíranyagcsere-zavar 
ijeszt  méreteket öltve terjed, jelent s szerepet játszva halandóságban. 
Azt azonban kevesen tudják, hogy ezek az állapotok a veséket is ká-
rosítják. Ma a fejlettnek nevezett ipari államokban a vesepótló kezelésben 
részesül k között a veseelégtelenséghez vezet  leggyakoribb ok a cukor-
betegség! 
Ez egyben mutatja a felel sségünket, és nemcsak a nephrológusokét, 
hanem mindannyiunkét, akik a MOTESZ-ben egyesülve betegeink 
egészségének meg rzésére, javítására szövetkeztünk. 
Az embereknek egészségtudatosabb életet kell élniük, nekünk, or-
vosoknak pedig minden orvos-beteg találkozót potenciális sz r
vizsgálatnak kell tekintenünk! Anémia, fáradékonyság, megn tt folya-
dékforgalom hátterében vesebetegség is állhat. A kövérség nem a ki-
csattanó egészséget tükrözi, hanem közvetlen betegséget megel z  
állapot, vagy akár már betegség is! A beteg vérnyomásának ellen rzése 
kötelez  feladat minden rendel ben! Az egészséges életmódra nevelés 
(példamutatással is!), a diétás tanácsadás a mindennapi orvos-beteg 
kapcsolat természetes része kell, hogy legyen! 
Az ebben való együttm ködésre kérünk minden kollégát, a társszakmák 
képvisel it, és egyben arra, hogy bár a vese világnapja jó alkalom az 
összefogásra, az ne csak egyszeri, évenkénti akcióban nyilvánuljon meg, 
hanem az ügy iránti folyamatos elkötelezettségben.

A Vese Világnap történetér l és idei eseményeir l a Magyar Nephrologiai 
Társaság honlapján informálódhat (www.nephrologia.hu )

Reusz György, Magyar Nephrologiai Társaság elnöke 
Nagy Judit, Turi Sándor, tiszteletbeli elnökök 
Balla József, Ladányi Erzsébet, Szegedi János, alelnökök 
Kárpáti István, f titkár 
Barna István, Szabó András, titkárok 
Kiss István, a nephrologia és m vesekezelés országos szakfelügyel  f orvosa 
Rosivall László, Magyar Vese-Alapítvány elnöke

õ

û õ
õ

õ õ

õ

õ õ

õ õ

õ

õ

û õ-
õ

õ õ
õ

õ õ

û
õ

õ õ

õ

û õ õ

Óvja  mentse meg a veséit, szívét!
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