
Beszámoló a VIII. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciáról

Köszönjük a részvételi lehetőséget a szervezőknek és előre tekintve a 2021 évre, kérnénk tegyék 

lehetővé az érintett betegszervezetek aktív részvételét, előadások, hozzászólások formájában.

 A konferenciára 3 év elteltével, online formában, 2020 november 27.-én került sor, 18 szakmai 

társaság részvételével. Összefoglalásra került a kardiovaszkuláris betegségekkel élők kezelési 

lehetőségeinek változása a nemzetközi protokollok alapján.

A SZÍVSN országos betegszervezet küldetése, hogy a konferencián ismertetett új eredmények hiteles 

módon eljussanak a betegekhez.   

Minnyájan tapasztalhattuk, ahogy ez egyes szakterületek ismeretanyaga gyarapszik, annál kevésbé 

van ideje, lehetősége az orvosnak a kapcsolódó társbetegségekkel (kardiológia esetén, elhízás, 

diabétesz, magasvérnyomás stb.) foglalkozni.

A konszenzus konferenciák módszertana, a társbetegségeket kezelő szakmai társaságok szakmai 

iránymutatásai alapján az egyes társterületek szakemberi segítségével közös iránymutatást 

dolgoznak ki, amely adott esetben túlmutat a szűkebb értelemben vett kardiológiai problémák 

diagnózisán és kezelésén.

A teljesség igénye nélkül, az alábbi problémákat vitatták meg:

A vesefunkció szerepe, a vesék működése a stroke kialakulásában, a GFR stroke rizikó is egyben.

Dr.Vastagh Ildikó javasolja, hogy a PCSK9 jelenjen meg a stroke-s betegek gyógyításában is.

Magas vérnyomás

Járai Zoltán professzor úr a hypertonia irányelveiben történő változásokról számolt be. A diagnosztika

bővülésével a vérnyomásmérés kikerült a rendelőkből a beteg otthonába. Hazánkban 3,5 millió 

ember él magas vérnyomással, 2,5 millió kap megfelelő kezelést, 1 millió nem kap semmilyen 

kezelést!

Új vérnyomás célértékek léptek életbe, amelyek alacsonyabbak, mint a korábbiak. Ezért több ember 

számít most hipertóniás betegnek. Ha ezt kezelik, akkor kardiológiai betegségek prevenciója 

megvalósul.

18-65 év között 120-129/70-79 Hgmm 

65 év felett 130-139/70-79 Hgmm érték a megfelelő.

Hazánkban sokan vannak a céltartomány felett.

Nagy a terhelés a szakembereken, csak a hypertonia miatt évente 22 millió találkozásról tudunk! 

Amerikai háziorvosok a vérnyomás-ellenőrzést kétévente vizsgálják felül, Magyarországon átlag 

havonta 2 rendelői találkozásról tudunk.

A telemedicina és a távkonzultáció segítségével csökkenthető az orvos-beteg találkozások száma, a 

páciensek aktív részvételével gyorsabban diagnosztizálható a magas vérnyomás, az EESZT felülete 

láthatóvá teszi a betegutakat. A megfelelő betegedukációval csökkenthető a hypertoniával élők 

száma. 



Nagy előre lépés az otthoni vérnyomásmérés lehetősége. A betegeket viszont ehhez meg kell tanítani

vérnyomást mérni. Ma a korszerű vérnyomásmérő automatikusan okostelefonra gyűjti a mértékeket.

A betegnek nem felkeresnie az orvost, mert a telefon az összegyűjtött adatokat továbbítja 

(telemedicina). A többhetes napi adatok megbízhatóbb információt adnak a beteg vérnyomás 

státuszáról, mint a korábbi rendszer, ahol sokszor csak fél - egyévenként, a háziorvos felkeresése 

mellett történt mérés. 

Lipidémiák

Több álláspont is jelen van a szakemberek között.

Az egyik az agresszív statin kezelés megelőző célzattal. Az agresszív kezelés pártján lévők a 

labordiagnosztika alapján döntenének. Bajnok László professzor úr az alacsony kardiovaszkuláris 

kockázat mellett is a 3,0 alatti LDL (rossz koleszterin) értéket tartja követendőnek, Nagyobb figyelmet 

kellene fordítani a dyslipidaemia kezelésére a prevencióban. Véleménye szerint, sokkal hamarabb 

kellene elkezdeni a statinok szedését. 

A másik álláspont a klinikai vizsgálatok alapján döntene, annak függvényében, hogy ultrahanggal és 

más módszerekkel láthatók-e érelváltozások.

Karádi István professzor úr szerint a képalkotó vizsgálatok fogják eldönteni a képződő plakk 

nagyságából adódóan a kezelés lehetőségét.

Paragh György professzor úr kiemelte a rossz koleszterinszint csökkenése erőteljesen csökkenti a 

kardiovaszkuláris események számát!

Ferdinándy Péter professzor úr a gyógyszerinterakciós adatbázisok jelentőségéről beszélt, 

létfontosságúak a páciensek jelzései a gyógyszerekkel kapcsolatban, itt is nélkülözhetetlen a könnyen 

érthető betegedukáció.

Szűcs Zsuzsanna dietetikus jelezte, hogy az étrend változtatása is tényező lehet a megelőzésben. A 

modern tartósított élelmiszerek kedvezőtlenül befolyásolják az étel minőségi tényezőit. Az 

egészséges táplálkozáshoz több telítetlen zsírsav kell (Dr. Báthori György megj. A tartósítás egyik 

eleme, hogy hidrogénkezeléssel a telítetlen zsírsavakat telített zsírsavakká alakítják át). Túl sok a 

nátrium a tartósított élelmiszerekben (magasvérnyomás!). Az egészséges étrend továbbá rostos 

tápanyagokban gazdag. Nem hangzott el, de amit összefoglalt, a mediterrán diétának felelt meg.

Familiáris hiperkoleszterinémia-Genetikailag magas koleszterinszinttel élők

Azok az  FH-val élő páciensek akiknél a magas vérnyomás is megjelenik, igen nagy kockázattal élnek.

Fontos lenne az ESC ajánlás használata Magyarországon is.

A téma Karádi professzor úr szívügye. 

A magyar emberek naponta több, mint 300 mg koleszterint fogyasztanak el az étkezésük során, 

fruktózzal édesített üdítőket isznak, mindez idővel a metabolikus szindróma kialakulásához vezet.  

Beszámolt a minisztériummal folytatott tárgyalásairól PCSK9 finanszírozás ügyben. Ez kb. 2-3 milliárd 

Ft jelentene a legsúlyosabb betegcsoport számára.

A megfogalmazása szerint döntetlenre állnak, de nem adja fel, ebben nagy segítője lehet a SZÍVSN 

országos betegszervezet, 2000 fővel. Kérjük az aktív kapcsolat kialakítását betegszervezetünkkel.



Elhízás és mozgásterápia

Az elhízás kezelése fontos megelőző lépés. Az előadó a hangsúlyt a táplálék bevitel kontrolálásra 

tette. 

Labordiagnosztikai mérések

A diagnosztika gyors tempóban fejlődik. Az orvosok nehezen követik. Védekezésként inkább 

feleslegesen is bekérnek vizsgálatokat. Nagy szükség lenne ez ügyben az orvosok továbbképzésére.

Betegeink visszajelzései alapján: sok helyen nem mérik a koleszterinszintet!

Érproblémákból eredő amputációk

Hazánkban nagyon alacsony az érsebészek száma, a naponta 10-15 amputáció történik 

cukorbetegségből adódóan. Javaslat is született a diabeteszes láb kezelésével foglalkozó podiátriai 

képzés egészségügyi képzéssé történő hazai befogadásáról.

Pitvarfibrillációk az új szakmai ajánlások fényében

A kezelés komplex volta és a megelőzés (antikoaguláns kezelés nagy hangsúllyal) volt két 

legfontosabb üzenet. A 75 év felettiek 10%-át érinti a pitvarfibrilláció és az abból adódó stroke.

Az Európai Kardiológiai Társaság új, komplex megközelítést javasol pitvarfibrilláció esetén:

A terápiás javaslatot: az alvadásgátlás, a társbetegségek , a meglévő rizikótényezők, hypertonia, 

koronária betegség együttes figyelembe vételével kell kialakítani!

Betegszervezetünk kéri, a következő Konszenzus konferencián jelenjenek meg az otthon végezhető 

EKG mérés során nyert tapasztalatok.

A résztvevő társaságok és az egyes társaságokat képviselő előadók listája:

Magyar Stroke Társaság 

Dr. Vastagh Ildikó

Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete

Prof. Dr. Balogh Sándor 

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság

Prof. Dr. Bajnok László Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság 

Magyar Táplálkozástudományi Társaság

Prof. Dr. Rurik Imre, Prof. Dr. Barna Mária, Prof. Dr. Bíró György 

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság

Prof. Dr. Bedros J. Róbert, Dr. Simonyi Gábor 

Magyar Artériás Stiffness Társaság

Dr. Illyés Miklós 



Magyar Atherosclerosis Társaság

Prof. Dr. Paragh György Magyar Atherosclerosis Társaság

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság

Thrombosis és Haemostasis Társaság

Dr. Pfliegler György 

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

Prof. Dr. Ferdinandy Péter 

Magyar Nephrologiai Társaság

Dr. Mátyus János 

Magyar Elhízástudományi Társaság

Prof. Dr. Forster Tamás 

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

Dr. Pálfi Erzsébet, Szűcs Zsuzsanna MSc Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság, Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai 

Társaság

Dr. Kolossváry Endre, Dr. Farkas Katalin, Dr. Dósa Edit 

Magyar Diabetes Társaság

Prof. Dr. Wittmann István, Prof. Dr. Kempler Péter

Magyar Atherosclerosis Társaság

 Prof. Dr. Karádi István Magyar Atherosclerosis Társaság 

Hypertonia Társaság 

Prof. Dr. Járai Zoltán Magyar Hypertonia Társaság 

Magyar Kardiológusok Társasága 

Prof. Dr. Csanádi Zoltán Géza


