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MHT Rezisztens Hypertonia Munkacsoport 

 

Vezető: 

Dr. Légrády Péter 

 

Tagok (2018.08.31. időpontban rendelkezésre álló adatok szerint): 

Prof. Ábrahám György, Dr. Alföldi Sándor, Prof. Bajnok László, Dr. Czett András, Dr. Dudás 

Mihály, Dr. Fejes Imola Krisztina, Fekete Lászlóné, Dr. Ferenczi Sándor, Dr. Kováts László, 

Dr. Matoltsy András, Dr. Nagy Viktor, Dr. Nemcsik János, Dr. Schneider Károly 

 

Munkaterv: 

A Munkacsoport tervezett tevékenysége részben folyamatos jellegű, részben pedig 

határidőhöz kötött feladatokból áll össze.  

1. A rezisztens hypertonia magyarországi prevalenciájának felmérése az MHT 2015.évi 

irányelvében megfogalmazott definíciót figyelembe véve. Első körben a Hypertonia 

Centrumokból szeretnénk adatokat kapni, a Hypertonia Centrumok Munkacsoport 

segítségével, 2018. december 31-ig rendelkezésre álló adatok alapján. Ezt 2019. június 

30-ig összesítenénk.  

2. Következő lépésben a Családorvosi Munkacsoport segítségével a családorvosi 

praxisokban előforduló rezisztens hypertoniás betegek prevalenciáját mérnénk fel, 

szintén a 2018. december 31-ig rendelkezésre álló adatok alapján. Ezt is 2019. június 

30-ig összesítenénk. 

3. A rezisztens hypertoniával kapcsolatos adatok (epidemiológia, diagnosztika, 

gyógyszeres és eszközös terápia) követése a hazai és a nemzetközi irodalomban, 

különös tekintettel az európai adatokra és az Európai Hypertonia Társaság 

rendszeresen megjelenő hírlevelére. Ezeket lefordítva rendszeresen közzétennénk az 

MHT honlapján a Szakmai anyagok / Rezisztens Hypertonia címke alatt. 

4. A hypertonia kezeléséről szóló, folyamatosan megújuló orvosszakmai társasági 

ajánlások, azok rezisztens hypertoniával és annak eszközös kezelésével kapcsolatos 

részeinek követése és magyar nyelvű közzététele az MHT honlapján a Szakmai 

anyagok / Rezisztens Hypertonia címke alatt. 

5. Hazai viszonylatban felmérni az eszközös kezelési lehetőségeket és kidolgozni egy 

munkatervet arra vonatkozóan, hogy a szűkös anyagi lehetőségek között hogyan 

lehetne biztosítani az eszközös terápiás beavatkozások megvalósulását az indokolt 

esetekben. A munkatervet benyújtanánk az MHT, majd annak véleménye után az 

MKT vezetőségének is az MKT Hypertonia Munkacsoportjával együttműködésben, 

mivel ez a két társaság érintett a rezisztens hypertonia eszközös kezelésében (indikáció 

felállítása, ill. a kivitelezés vonatkozásában). 
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6. Előadások tartása háziorvosi és egyéb szakorvosi továbbképzéseken a rezisztens 

hypertonia tárgykörében.  

7. Szimpózium vállalása az MHT éves kongresszusain rezisztens hypertonia témában.  

8. Tudományos közlemények írása a Hypertonia és Nephrológia folyóiratban. 

9. A Munkacsoport tagjai - egyénileg vagy társszerzősségben - aktívan részt kívánnak 

venni a szakmai ajánlások, szakkönyvek, tankönyvek rezisztens hypertoniával 

kapcsolatos fejezeteinek/részeinek a megírásában/kidolgozásában.  

10. A Munkacsoport az MHT Vezetőségének felkérésére megtárgyalja és elkészíti a 

rezisztens hypertonia témakörrel kapcsolatos feladatokat.  

 

Ügyrend: 

1. A Munkacsoport tagjai emailben folyamatosan tartják a kapcsolatot.  

2. A Munkacsoport évente 1 alkalommal ülésezik, a Magyar Hypertonia Társaság éves 

kongresszusához kapcsolódóan.  

3. A Munkacsoport, amennyiben a rábízott/vállalt feladat elvégzése szükségessé teszi, 

tovább feladatorientált üléseket is szervez, mindig aktuálisan egyeztetve a helyszínt és 

az időpontot. 

4. A Munkacsoport vezetője – a Munkacsoport tagok egyetértésével - az MHT elnöksége 

részére minden év végén írásbeli beszámolót készít. 

5. Az üléseken elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amit az MHT elnökségének minden 

év végi beszámolóhoz csatoltan elküldünk további archiválás céljából.  

 

 

Szeged, 2018. 08. 31. 

 

Dr. Légrády Péter 

Rezisztens Hypertonia Munkacsoport 

vezető 


