
KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ 
 

2006. október 15-20. között Fukuokában (Japán) rendezték meg az 

International Society of Hypertension 21. Kongresszusát, mely az 5. Ázsiai és a 29. 

Japán Hypertonia Kongresszus is volt egyben. A kongresszuson résztvevők száma 

meghaladta az 5000 főt. A kongresszus három egymáshoz közel álló helyszínen 

zajlott. A Sun Palace nagy auditóriumában volt a nyitóünnepség, illetve itt tartották 

a ’State of the Art előadásokat’ és a díjátadásokat. Az International Congress 

Centerben rendezték a tudományos előadások döntő többségét, a Marine Messe 

pedig a poszterek és a gyógyszergyári kiállítások helyszínéül szolgált.  

A Kongresszus megnyitóján a szervezőbizottság elnöke Ogihara professzor 

(Suita, Japán) és az International Society of Hypertension elnöke Alderman 

professzor (Bronx, NY, USA) is köszöntötte a jelenlevőket.  

2006. október 18-án délelőtt a Sun Palace nagy auditóriumában rendezték 

meg az ISH Ceremony Lectureship-et és ekkor volt az elnöki előadás is. Az ISH 

jelenlegi elnöke Alderman Professzor kitűnő összefoglalójában a só, a vérnyomás és 

a cardiovascularis betegségek összefüggéséről beszélt. A Franz Volhard életműdíjat, 

mely az ISH talán legnagyobb elismerése Guiseppe Mancia professzor 

(Monza/Milano, Olaszország) kapta meg idén. Előadásban a Pamela Study újabb 

adataival ismertette meg a nagyszámú hallgatóságot, illetve a rendelői, az otthoni 

mérések és az ambuláns vérnyomásmérés jelentőségét és az azokból levonható 

következtetéseket elemezte. Az hypertoniával kapcsolatos kliniko-farmakológiai és 

terápiás eredményekért alapított AstraZeneca díjat Steven MacMahon professzor 

(Sydney, Ausztrália) kapta, míg a hypertonia kutatásban elért kiemelkedő 

erdményeket elismerő Stevo Julius díjat Rod Jackson professzor (Auckland, Új 

Zéland) kapta.  

A 2002-ben Prágában megrendezett ISH Kongresszus szervezői által alapított 

Widimsky díjat minden évben 3 olyan 40 év alatti kolléga kapja, akinek tudományos 

eredményeit ígéretesnek, kiemelkedőnek tartják. Ezt az elismerést 2006-ban 

Fukuokában Forjaz Claudia (Sao Paolo, Brazília), az Ausztráliában dolgozó Kengne 

Andree (Yaounde, Kamerun) és Páll Dénes (Debrecen, Magyarország) kapta. A 

Widimsky díjat az ISH elnöke Alderman Professzor, az ISH Főtitkára Dominicziak 

Professzor Asszony és az alapítók részéről Kunes Professzor adta át.  



Az előadások négy párhuzamos szekcióban zajlottak. A déli poszter kiállítás 

és megbeszélés kapcsán ’bento’ dobozokban kiváló japán ételeket szolgáltak fel, így 

mindenkinek lehetősége nyílott a pálcával történő étkezés elsajátítására.  

A számos ’state of the art’ összefoglalót és magas színvonalú plenáris 

előadást a reggeli szimpóziumok és a déli ’teaching seminar’-ok egészítették ki. 

Magyarországról szóbeli előadást Páll Dénes tartott, melynek címe: ’Both nitric oxide 

and endothelin-1 influences cerebral blood flow velocity at rest and after hyper- and 

hypocapnic stimuli in hypertensive and healthy adolescents. Debrecen Hypertension 

Study.’ Poszter-előadást tartott Katona Éva (Debrecen) és poszter bemutatásra 

kapott lehetőséget Csiky Botond (Pécs), Fésüs Gábor (Pécs) és Páll Dénes.   

A 21. ISH méltó befejezéseként rendezett fogadáson japán táncművészek, és 

zenészek szórakoztatták a közönséget. A minden gasztronómiai igényt kielégítő 

étkek mellett lehetőség nyílt a hagyományos japán játékok kipróbálására. 

A japánokra jellemző precizitás és pontosság a kongresszusra is jellemző volt 

és nem hiányoztak a vendég irányításában segédkezők, illetve az üdvözlő emberek 

sem. Kezdetben szokatlan volt a japánok mély meghajlása, melyet aztán néhány nap 

múlva az európaiak is önkéntelenül átvettek. A rendkívül jó, közel nyári időjárásnál 

csak a japán emberek vendégszeretete volt melegebb.  

Végezetül, de közel sem utolsó sorban szeretném köszönetemet kifejezni a 

Magyar Hypertonia Társaság Elnökségének és Vezetőségnek, akik nagyvonalú 

támogatása tette lehetővé a 21. International Society of Hypertension-on való 

részvételt Fukuokában. 
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