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Gyimesi András-emlékelőAdás

Diabetes felnőttkorban
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy idén engem kért fel a DDH szervezőbi-
zottsága a Dr. Gyimesi András-emlékelőadás megtartására. Vele kapcsolatban 
elfogult vagyok, mert nagyon sokat tanultam tőle a szakmáról és talán az élet-
ről is. Előadásaiban, közleményeiben, az általa vezetett workshopokban min-
dig volt valami olyan plusz, amit be lehetett építeni a mindennapi munkába. 
Azt hiszem, teljes életet élt, a szakmától egészen a fociig, ebbe sok minden be-
lefért. Kollégái szerették, a magyar diabetológia meghatározó egyénisége volt, 
tevékenységét már életében is méltóképpen elismerték. Erre bizonyíték a Pro 
Diabetologia, Pro Aegrotis, valamint a Magyar Imre-díj az MDT részéről és 
a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés is. A DDH rendszeres résztve-
vője volt, ennek mintájára, az ő kezdeményezésére indult el a Kelet-magyar-
országi Diabetes Hétvége, a KDH. Emlékét nemcsak mi idézzük meg évente 
Tihany hűs fái alatt, de a Dr. Gyimesi András kispályás futball emléktorna is 
őrzi ezt. A jelenlegi témát azért választottam, mivel dr. Gyimesi főorvos úr is 
tudott a most ismertetendő anyagról és 2015-ben kecskeméti találkozásunk 
során biztatott a munka folytatására, valamint az összegyűlt adatok későbbi 
folyamatos feldolgozására.

Saját tapasztalatunk is megerősíti azt a 
tényt, hogy az 1-es típusú diabetes elő-
fordulása nem köthető életkorhoz, tehát 
a felnőttekkel foglakozó orvos ugyan-
olyan gyakorisággal találkozhat vele, 
mint gyermekgyógyász kollégái. A fel-
nőttkori 1-es típusú cukorbeteg azonban 
sokáig eltűnhet a 2-es típusú betegtársak 
tengerében. 2014-ben egy cégszponzo-
rált továbbképzésen, egy esetismerteté-
sem kapcsán, az ott jelen lévő Pánczél 
Pál professzor úr felajánlotta segítségét a 
diabetes tipizálásával kapcsolatban. Ezú-
ton is köszönetet mondok a Semmelweis 
Egyetem III. belgyógyászati klinikájának 

a speciális laborvizsgálatok elvégzéséért, 
mert pusztán a klinikum alapján sokszor 
eldönthetetlen felnőttkorban, hogy 1-es 
vagy 2-es típusú diabetesről van-e szó. 
2014-től 2018-ig glutaminsav-dekarboxi-
láz elleni antitest (GADA) és C-peptid-
meghatározásra volt lehetőség. 2019-től 
a diagnosztikus lehetőségek a tirozin-
foszfatáz-A2 elleni antitest, az inzulin 
elleni antitest és a ZnT8 elleni antitest 
meghatározásával bővültek.

A 2014. november 13. és 2020. március 
12. közötti beteganyagunkban 150 új 1-es 
típusú cukorbeteget diagnosztizáltunk. 
Az életkori megoszlás 20 és 60 év között 

aránylag egyenletes volt – 18–30 év: 35 
fő, 31–40 év: 39 fő, 41–50 év: 40 fő, 51–60 
év: 20 fő. A 60 év feletti korcsoportban 
is 16 fő új 1-es típusú cukorbeteget talál-
tunk. A legidősebb 1-es típusú cukorbe-
tegünk 83 éves volt.

Az értékelt időszakban akut anyag-
csere-kisiklással 156 fő, korábban nem 
ismert cukorbeteg került osztályunkra 
fekvőbetegként. Az összes betegnél tör-
tént tipizálás, közülük 66 fő (42,3%) bizo-
nyult 1-es típusúnak. A 156 főből csak 15 
esetben észleltünk ketoacidózist, ebből 6 
fő 2-es típusúnak bizonyult. A kórházi 
kezelést igénylő új cukorbetegeknél az 
1-es típusúak átlagéletkora 41,80 év volt, 
a 2-es típusúaké ennél majdnem 10 évvel 
többnek, 50,98 évnek adódott.

Ambuláns friss diabeteses, illetve ré-
gebben gondozott betegeink esetében az 
adott időszakban 286 esetben végeztet-
tünk tipizálást, közöttük 84 (29,37%) 1-es 
típusú beteget azonosítottunk. Ambulán-
san tipizált betegeink életkorában nem 
volt érdemi különbség a diagnózis idő-
pontját illetően. Az 1-es típusúak átlag-
életkora 41,71 év, a 2-es típusúaké 42,02 
év volt cukorbetegségük felfedezésekor.

Néhány esetismertetéssel azt is sze-
retném bemutatni, hogy miben segíthet 
a tipizálás, amit akut anyagcsere-kisik-
lás miatt kórházba került frissen felfe-
dezett cukorbetegnél minden esetben 
végezzünk el. Így pontosan azonosít-
hatjuk az 1-es típusú betegeinket, 2-es 
típusban pedig segíthet egy esetleges 
deeszkaláció megtervezésében. Gondo-
zott ambuláns betegeinknél válogatott 
esetben nagyon hasznos lehet. Az 1-es 
típusúnak gondolt, inzulinnal kezelt be-
tegeinknél megerősítheti vagy elvetheti 
a diagnózist, segíthet a „rajtafelejtett” 
inzulin elhagyásában 2-es típusban. Az 
OAD-kezelés korai elégtelensége ese-
tén mindig gondoljunk 1-es típusra az 
életkortól függetlenül. 2-es típusban a 
hosszú évek óta folytatott kombinált 
OAD-kezelés elégtelensége esetén is so-
kat segíthet a terápia megtervezésében 
a tipizálás.

Dr. Strényer Ferenc

Gyimesi András-
emlékelőadás

Üléselnök: Dr. Taybani Zoltán
Előadó: Dr. Strényer Ferenc
szombat, 8.30–9.00 – Wimbledon terem
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Dr. Oroszlán Tamás
Az emberrel kell foglalkoznunk, nem csak a testével!

Dr. Oroszlán Tamás 1977. szeptember 19-
én lépett be kezdő orvosként a Zala me-
gyei kórházba – s ott dolgozik mind a 
mai napig. 1953-ban született, már nyug-
díjasnak kellene lennie. Az is volt három 
napig, majd visszatért a sürgősségi osz-
tályra. (Mellette hetente egy nap a dia-
betológián is rendel.) A hatgyermekes 
édesapa – két házasságból, de ez nem 
csorbítja érdemeit – nem bírná napköz-
ben otthon egyedül, s amúgy is imádja a 
gyógyítást.

Felmenői között nem volt orvos, kór-
házban, rendelőkben talált rá a köve-
tendő példára, mert beteges gyerekként 
sokat látta.

– Imádtam a fehér köpenyt, a rende-
lők szagát – meséli. Nem kis dicsőség, 
hogy 1971-ben elsőre felvették a keszt-
helyi fiút a pécsi egyetemre. Szuper évek 
voltak! Tanult is persze, de a közösségi 
élet – a diákönkormányzattól a KISZ-en 
át a kocsmáig – minden élményét ki-
használta. Az első éveket pár utóvizs-
gával teljesítette, majd jöttek a klinikai 
gyakorlatok, amit már igazán élvezett. 
A belgyógyászatot választotta, utolsó 
egyetemi évében zalai ösztöndíj várta, 
majd állás a megyei kórházban.

Hőskor a vidéki diabetológiában

Végigjárta a ranglétrát, s amikor Zala-
egerszegen a belgyógyászati osztályok 
között elindult a profilírozás, a diabeto-
lógiát választotta.

– Szörnyű emlékeim voltak. Az elha-
nyagolt cukorbetegek súlyos szövőd-
ményektől szenvedve haltak meg, nem 
akartam elhinni, hogy nem segíthetünk 
nekik.

Oroszlán doktor ugyanarra az útra lé-
pett, mint a ’70-es évek végén, ’80-as 
évek elején sok vidéki belgyógyász, aki-
nek figyelme a diabetesesek felé fordult. 
Elkezdett tanulni, összeszedegetni a tu-
dásmorzsákat. Budapesten Tamás Gyula 
professzortól tanult, illetve Fövényi 
József professzor úrtól, akinek külön ér-
deme, hogy kinyitotta a vidék felé a dia-
betológiát, sokat foglalkozott az önjelölt 
és önképzett diabetológusokkal.

Egymástól is tanultak az akkoriban fia-
tal, érdeklődő és nyitott orvosok. Meg-
indult az a folyamat – Veszprémben, 
Győrben, Zalaegerszegen, majd Duna-
újvárosban, Székesfehérváron –, amely 
a Dunántúlon a nagy megyei centru-
mok kialakulásához vezetett, majd ezek 

együttműködéséhez, összefogásához, s 
végül 1991-ben a Dunántúli Diabetes Hét-
végéhez. Igazi hőskor volt.

– Büszke vagyok, hogy részese lehet-
tem ennek a folyamatnak, s a barátaim-
mal együtt ma is ott vagyunk a „terepen”. 
Már nem tanítok, de éveken át oktattam, 
képeztem a kollégákat, akik magas szin-
ten viszik tovább, amit mi elkezdtünk.

Javítsunk a betegek hozzáállásán

Oroszlán doktor hobbija a zene, a jazzt 
imádja. 12 éven át tanult zongorázni, ma 
is ott a szobájában a hangszer. Időnként 
játszik rajta, ám gyakoribb, hogy „csak” 
hallgatja a jó jazzt, órákig képes lekötni őt. 
Szükség is van a kikapcsolódásra, a sür-
gősségi betegellátásban dolgozni 69 éve-
sen nem kis feladat. A gyógyítás ezen ágát 
nagyon fontosnak tartja, szereti művelni 

– évekig vezette is a zalaegerszegi SBO-t.
A diabetológiához sem lett hűtlen, he-

tente egy alkalommal ma is találkozik 
cukorbetegekkel. A hőskorban a cukor-
beteg-egyesület alakulásánál is bábás-
kodott, az országban az elsők között jött 
létre Zalaegerszegen.

– Fontos a betegoktatás, még mindig 
feladatunk, hogy javítsunk a cukorbe-
tegek hozzáállásán. A szakellátásban 
dolgozók munkájával nincs gond, a dia-
betescentrumok ellátottsága is jó, csak 

élni kell a lehetőségekkel. Az érin-
tett cégektől is sok támogatást kapunk. 
Meggyőződésem, hogy a magyar cukor-
beteg-ellátás az elsők közelében van a vi-
lágban. Óriási volt a technikai fejlődés az 
elmúlt évtizedekben, talán csak az onko-
lógia területén történt ilyen előretörés.

Szent alázat

Kezdőként Oroszlán doktor a kórbonc-
nok Romhányi professzortól tanulta, hogy 
a betegekhez szent alázattal kell viszo-
nyulni.

– Tisztelnünk kell a beteget, a betegsé-
gét! De az emberrel kell foglalkoznunk, 
nem csak a testével!

Régen nem voltak olyan tökéletes diag-
nosztikai gépek, mint ma. A régi orvosok 
a fülükre, szemükre, orrukra, kezükre 
és persze az agyukra hagyatkozhattak. 
Oroszlán Tamás a mai napig, ha beteg-
gel találkozik, először részletesen kikér-
dezi őt, majd tetőtől talpig megvizsgálja, s 
csak ezután kér – célirányosan – klinikai 
vizsgálatot. Ha nincs elképzelése, mi lehet 
a beteg baja, szomorú lesz. Akkor is, ha a 
gép más diagnózist bizonyít, mint amire 
ő gondolt. Bár ez nagyon ritka.

Beszélgetésünk zárásaként a jövőről 
kérdeztem, mit szeretne Oroszlán doktor?

– Egészséget, békét, megértést, egyet-
értést! És elhivatottságot, alázatot.

Túri Beáta
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kór-
ház diabetológiai szakrendelésén 5 éve 
dolgozik Túri Beáta, 4 éve diabetológiai 
szakápolóként. Korábban a belgyógyá-
szat főnővére volt, itt a hematológiát, a 
nefrológiát ismerte meg. Amikor lehető-
ség adódott, jelentkezett, hogy dolgozna 
a diabetes területén. Nem bánta meg a 
döntését, pedig addig nem ismerte ala-
posan ezt a területet.

– Mit szeret benne?
– A folyamatos fejlődést. Nincs két egy-

forma nap, sőt, ötpercenként, betegenként 
változik minden. Rendszeresen eduká-
lunk, átjárunk a kórházi osztályra a friss 
cukorbetegeket tanítani, és a szakrende-
lésen segítjük az orvosok munkáját. Sze-
retem az edukációt. Ez hosszú folyamat, 

többször, alkalmanként egy órát foglal-
kozunk a betegekkel. A legelején kezd-
jük, az alapvető dolgokkal, majd egyre 
mélyebbre megyünk. A technikai eszkö-
zök használatára tanítjuk őket, sok apró-
ságot elmesélünk nekik, ami könnyíti a 
dolgukat: hogyan tartsák a pent, hogyan 
csípjék össze a bőrüket. Számomra szinte 
flow-élmény egy-egy ilyen alkalom.

A COVID óta kicsit nehezebb a dolga, 
mert az emberek türelmetlenebbek, 
frusztráltak, s bár Beáta tudja, hogy a 
feszültségük nem ellene irányul, több 
energiát, figyelmet igényel, hogy meg-
oldja a helyzeteket.

A mostani kicsit nehezebb helyzet el-
lenére a 40 éves hölgy úgy tervezi, nyug-
díjig marad a cukorbetegek között, a 
diabetológia szakterületén. Családja – 
fantasztikus férje és 11 éves kislánya – 
támogatja ebben.

Pannon Diabetes Díj 2022
Az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület 
az I. Dunántúli Diabetes Hétvége (DDH) megrendezésének 20. évfordulójára 
2011-ben Pannon Diabetes Díjat alapított. A díjat egy, a Dunántúlon dolgozó, 
a cukorbetegek ellátásában kimagasló szakmai és emberi teljesítményt nyújtó 
orvosnak és egy nővérnek vagy dietetikusnak ítélik oda az alapítók. Az alapí-
tók a díj alapításával nagyrabecsülésüket kívánják kifejezni a cukorbetegek 
közvetlen ellátásában dolgozó orvos, nővér, dietetikus kollégáknak, szeretné-
nek hozzájárulni az orvoslás megbecsülésének helyreállításához. Eddig Pan-
non Diabetes Díjban részesült prof. dr. Simon Kornél és Bosits Istvánné (2011), 
dr. Pátkay József és Szabó Gyuláné (2013), dr. Baranyai Marietta és a Törp prog-
ram (2015), dr. Strényer Ferenc és Hegedüs Marianna (2016), dr. bujtor Zoltán 
és Kovács Éva (2017), dr. Erényi Ottó és Stáhlné Tausz Katalin (2018), dr. Sudár 
Zsolt és Forrás Béláné (2019), dr. Késmárki Nóra és Tuifel Andrea (2020), dr. 
Dezső Enikő és Keserű Sándorné (2021). A díjat az idei évben dr. Fulcz Ágnes 
és Túri Beáta vehette át. A DDH 25 éves jubileuma alkalmából idén Pannon 
Diabetes Életmű Díjak is átadásra kerültek, dr. Oroszlán Tamás és dr. Hidvégi 
Tibor vehették át a kitüntetést. A kitüntetettekkel Herth Viktória beszélgetett.

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés
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Dr. Hidvégi Tibor
„Az orvos maga a gyógyszer” – Paracelsus

A győriek kedvelt diabetológusa, dr. 
Hidvégi Tibor Füzesabonyban született 
ugyan, de már gyerekkorában Buda-
pestre költözött a családja. Meglepődtem 
a válaszán, amikor megkérdeztem, miért 
az orvosi hivatást választotta.

– Nem tudom! Gyermekkorom óta 
nem tudtam mást elképzelni, csak azt, 
hogy orvos leszek, pedig nem volt orvos 
még a tágabb családban sem.

Nem elég az orvos

Valóban komolyan gondolta a dolgot, 
mert már középiskolásként minden 
nyáron valamilyen egészségügyi intéz-
ményben dolgozott, legtöbbször beteg-
szállítóként. Elsőre nem sikerült bejutnia 
az egyetemre, így egy évet műtősfiúként 
az Országos Onkológiai Intézetben töl-
tött. Több haszna is volt ezeknek az idő-
szakoknak.

– Egyre erősödött az elhatározásom, 
hogy orvos akarok lenni. Ha rajtam 
múlna, mindenkinek, aki orvosi egye-
temre jelentkezik, egy évet kötelezően 
dolgoznia kellene az egészségügyben: 
vagy megerősödnének, vagy visszaret-
tennének. Ráadásul a legalább ezer fiatal 
révén megoldódna az egészségügy egyik 
személyi problémája.

Más haszna is volt ezeknek a kórhá-
zakban töltött heteknek, hónapoknak.

– Megtapasztaltam, hogy az orvoso-
kon kívül sokak kemény munkája szük-
séges az eredményes gyógyításhoz. Ma 
is mélységesen tisztelem a nem orvos 
munkatársakat, nélkülük nem lehet a 
betegeket megfelelően ellátni, különö-
sen igaz ez a diabetológiában.

Holisztikus szemlélet

Mint oly sok orvostanhallgató eseté-
ben, neki is a klinikum tanulásakor jött 
meg igazán a kedve. Mindmáig elsősor-
ban gyakorlati gyógyítónak tartja magát, 
nem elméleti szakembernek. A Semmel-
weis Egyetem I. számú belklinikáján dr. 
Magyar Imre professzor keze alá került, 
akit máig példaképének tekint.

– Nem elsősorban a hatalmas szakmai 
tudása miatt, hanem azért, ahogy köze-
ledett a betegekhez, ahogy beszélt velük, 
amennyire tisztelte őket. Gondosan, rá-
juk figyelve próbálta megismerni a pá-
cienseket, nemcsak a testi panaszaikat, a 
lelki gondjaikat legalább annyira.

Hidvégi doktor 1984-ben belgyógyász-
ként a Győri Honvédkórházba került 
mint katonaorvos, majd a Honvédkór-
ház megszűnése óta a megyei kórház-
ban tevékenykedik, jelenleg is. Még a 
Honvédkórházban Láng Lászlótól, a bel-
gyógyászat osztályvezető főorvosától 
kérdezte, melyik az a szakterület, ame-
lyet kevésbé művelnek a kórházban. Ő ja-
vasolta Hidvégi doktornak a diabetológiát.

– A másik ok Vándorfi Győző. Évfo-
lyamtársak voltunk az egyetemen, s 
amikor szakmai rendezvényeken talál-
koztunk, például a legelső DDH-n, meg-
fogott az elkötelezettsége, céltudatossága, 
tetszett az a munka, amit ő akkor már 
elkezdett a betegeivel közösen. Ahogy 
egyre jobban elmélyültem a diabetoló-
giában, egyre inkább megszerettem. Jó 
választás volt!

Nincs olyan szakterület, amely a cu-
korbetegek életét ne érintené. Ho-
lisztikus szemlélettel kell néznünk a 
betegekre, csak így tudjuk komplex mó-
don ellátni őket. Az integratív jelleget 
szeretem a legjobban a diabetológiában.

A jó anamnézis, fél diagnózis

Másik kedves területe Hidvégi doktornak 
a páciensedukáció. A beteg és az orvos 
(valamint az orvos kollégái, mindenki, 
aki a beteggel foglalkozik) jó kapcsolata 
nemcsak biztosítéka az eredményes ke-
zelésnek, de alapfeltétele is.

– Ha az úgynevezett terápiahűséget ta-
nulmányozzuk, kiderül, hogy a cukorbe-
tegeknek csak a fele követi pontosan az 
utasításokat. Számomra ez rossz arány, 
pedig vannak rosszabbak. A koleszte-
rincsökkentő tablettákat például egy év 
után már csak a betegek 10–15 százaléka 
szedi. Ezen az arányon csak teljes körű 
felvilágosítással lehet javítani, és azzal, 

ha a döntéseket a páciensekkel együtt 
hozzuk. Ha rá akarom erőszakolni a be-
tegre az általam elképzelt kezelést, s ő 
azt nem tudja elfogadni, biztos a kudarc.

Ennek a személetnek a megvalósításá-
hoz sok időre van szükség, s mint tudjuk, 
az orvosi rendelőkben épp ebből van a 
legkevesebb.

– Amikor egy rendelésen 44 beteg van, 
valóban nem könnyű. Nagyszerű mun-
katársaim segítenek, s nem minden be-
teggel kell sokat beszélgetni. Akivel igen, 
őrá próbálok külön időt biztosítani. Két 
fülünk van és egy szánk, szól a mondás. 
Nekünk, orvosoknak, edukátoroknak 

többet kellene hallgatnunk és keveseb-
bet beszélnünk, hogy a diabetesesek el-
mondhassák a problémáikat, feltehessék 
a kérdéseiket. Okos mondás: a jó anam-
nézis, fél diagnózis.

Úgy tűnik, nem véletlen, hogy Hidvégi 
doktort imádják a betegei.

– De hát én is szeretem őket!
Mostanában sok páciense szomorko-

dik, mert doktor úr „kiszáll a hintából”, 
75 évesen visszavonul. Strényer Ferenc 
doktor úr a kórházi osztály irányítását 
már átvette tőle, s folytatják a munkát 
azok az orvosok, akiket saját példájával 
sikerült megnyernie a diabetológiának.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Dr. Fulcz Ágnes
– Miért jó diabetológusnak lenni?
– A diabetológia gyorsan fejlődő szak-

terület, mind a kezeléshez szükséges 
eszközök, mind a gyógyszerek hatalmas 
fejlődésben vannak, fantasztikus kezelési 
lehetőségeket kaptunk, kapunk. A másik 
ok: a diabetes olyan krónikus betegség, 
amelyben nagyon sokat lehet segíteni a 
betegeknek, ha kellőképpen sikerül mo-
tiválni őket.

– És miért rossz diabetológusnak lenni?
– Ismét a motivációt említem. A bete-

gek egy része nem motivált, nem érzi a 
szövődmények veszélyének a súlyát. Ne-
héz meggyőzni őket, hogy ne várják meg 
a stroke, az infarktus megjelenését. Ha 
eléri őket, utána mindig nagy a fordulat, 
de addig sok kudarc éri az orvost.

– Mi az oka sokak nemtörődömségének?
– Zaklatott világban élünk, leterheltek 

az emberek. Az életmódváltás, ami alap-
feltétel lenne, idő- és figyelemigényes, 
emiatt sokan nem vállalkoznak rá.

– Van konkrét eset ezzel kapcsolatban, 
akár sikertörténet, akár kudarc?

– Kudarcból lett sikertörténet me-
sélek. 1-es típusú, 24 éves fiú páciens 
került hozzám, akivel nem sikerült 
eredményt elérnünk, nem volt nyitott, 
nem tudott megbirkózni a diabéteszé-
vel. Akárhogy próbálkoztunk, nem tud-
tunk közel jutni hozzá. Átirányítottam 

egy kollégámhoz, hátha ő több ered-
ménnyel jár, pszichológushoz küld-
tem, egyik sem hozott változást. Aztán 
az egyik asszisztensnőnek sikerült rá-
beszélnie, hogy eljöjjön a hétvégi tan-
folyamra, s ott megtörtént az áttörés. 
Kinyílt, figyelt, aktív volt. A csoport 
ereje, a sorstársai nyitották meg, utána 
a kezelés is eredményesebbé vált.

Két évig nem találkoztunk, mert Ang-
liába ment dolgozni. Írt egy levelet, 
benne a jó cukoreredményeivel, és meg-
köszönte a segítséget. A tanfolyamtól ő 
valójában egzisztenciát kapott, biztonsá-
got. „A diabéteszem már nem volt aka-
dály – írta –, el mertem menni külföldre 
dolgozni.” Erre a sikerre nagyon büszkék 
vagyunk a kollégáimmal.

– Diabetológusként kitől, kiktől tanul-
tad a szakmát?

– A legtöbb segítséget Vándorfi 
Győzőtől kaptam, de sokat tanultam 
a „nagyoktól” is konferenciákon, a cik-
keikből, könyveikből. Az első években 
nagyon sokat tanultam a betegtanfolya-
mokon, az ottani előadóktól és maguktól 
a cukorbetegektől.

– Már „öreg” diabetológusként tanítot-
tál is?

– A kórházi osztályon részlegveze-
tőként a fiatalokat próbáltam tanítani, 
előadásokat is tartottam nekik, de úgy 
érzem, a legtöbbet a mindennapi gyakor-
lat során, a viziteken, betegmegbeszélé-
seken tudtam átadni nekik.

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés
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Digitális betegellátás
A digitális technológia és a technológiai eszközök által összegyűjtött adatok 
lehetőséget adnak a betegek állapotának ellenőrzésére, életmódi vagy terá-
piás tanácsok személyre szabására, illetve az összegyűjtött adatok, regiszterek 
adatainak elemzése révén az egyén és az adott terület egészségügyi ellátásá-
nak minőségi korrekciójára, esetleges beavatkozási pontok meghatározására.
Hol is tartunk jelenleg? A felhasználók szempontjaira, a fogyasztók elvárá-
saira választ adó Consumer Electronic Show 2022-es bemutatóján olyan fej-
lesztéseket mutattak be, amelyek az otthoni eszközös betegfelügyelet jövőjét 
jelenthetik. Egy fürdőszőnyeg, amely beszél a fogkefével. Egy ágy, amely meg-
mondja, hogyan aludj jobban. Egy kamera, amely méri a stressz-szintedet. 
A Consumer Electronics Show (CES) 2022. évi találkozóján a feltalálók tucat-
nyi ilyen új eszközt ismertettek, amelyekkel az emberek egészségét a minden-
napok során nyomon lehet követni.

Az újítások egy jövőbeli képet mutattak 
arról a napról, amikor a mesterséges in-
telligencia által elemzett, korábban élet-
telen háztartási tárgyak tucatjai kezdik 
figyelni tulajdonosuk minden szívdobba-
nását, és vezeték nélkül jelentést tesznek 
az orvosoknak (ez a nap  valószínűleg kö-
zelebb van, mint  gondolnánk).

„Dióhéjban összefoglalva, a Baracoda 
Daily Health Technél a mindennapi tár-
gyak újbóli feltalálására összpontosítunk, 
hogy azok a mindennapi egészségünk tár-
sává váljanak” – mondta Thomas Serval, 
a Baracoda Group társalapítója, elnöke 
és vezérigazgatója, aki egy fürdőszo-
bai mérleget mutatott be egy fürdősző-
nyegbe ágyazva.

Serval és más vállalkozók szerint az 
ilyen monitorok folyamatos mérések 

gyűjtésével teljesebb és következetesebb 
képet adhatnak a beteg egészségi álla-
potáról, mint amit alkalmi orvoslátoga-
tások során kaphatnánk.

A CES-en bemutatott néhány 
új egészségmegőrző eszköz

Az Omron VitalSight egy kombinált mér-
leg és vérnyomásmérő mandzsetta, amely 
közvetlenül az orvos elektronikus egész-
ségügyi nyilvántartó rendszerébe küldi az 
adatokat Wi-Fi és mobilkapcsolat nélkül.

A Smart Meter a súly- és vérnyomás-
mérést kiegészíti a vércukorszint-ellen-
őrzéssel az AT&T Internet of Things 
mobiltechnológiájának segítségével.

A FaceHeart egy olyan kamerát tar-
talmaz, amely a személy arcának képét 

elemezve 60 másodperc vagy annál rövi-
debb idő alatt képes mérni a szívritmust, 
a szívritmus-variabilitást, a vérnyomást, 
a vér oxigénszintjét, a légzésszámot és a 
stresszindex értékét.

Az Aktiia vérnyomásmérője jelen-
leg egy amerikai klinikai vizsgálatban 
van, 24/7 mérést kínál egy csuklópánt-
ban. „A mandzsetták megkövetelik, hogy 
a beteg megszakítsa a napját, míg az Ak-
tiia megoldása automatikusan 150 mérést 
indít el hetente több testhelyzetben, éb-
ren és alvás közben” – olvasható a válla-
lat sajtóközleményében. „Ez az egyetlen 
olyan megoldás, amely képes mérni a be-
teg »tartományon belüli idejét« – vagyis 
azt, hogy a vérnyomásuk hány százalék-
ban van az egészséges tartományon belül.”

Azon betegek számára, akik a csukló-
pántot túlságosan terjedelmesnek tart-
ják, a Movano „intelligens, elegáns és 
kényelmes” ujjgyűrűje, amely jelenleg 
béta-tesztelés alatt áll, a szívritmus, a 
szívritmus-variabilitás, az alvás, a légzés, 
a hőmérséklet, a vér oxigénszintje, a lé-
pések és a kalóriák mérésére szolgál – a 
gyűrű következő iterációjában a glükóz- 
és vérnyomásmérés is elérhető lesz.

Az ágyak is egyre éberebbek. Az Ergo-
motion intelligens ágya figyeli a pulzus-
számot és a légzési mintákat – beleértve 
a horkolást is.

A Smart Meterhez és az Omron-
hoz hasonlóan a Barcoda „jövő fürdő-
szobája” is több eszközt kapcsol össze 
egymással. A BBalance fürdőmatracon 

kívül, amely megmér és elemzi az 
egyensúlyunkat, a cég készít egy tükröt, 
az Aretmist, amely jelzi az esetlegesen 
rákos anyajegyeket; a BCoolt, egy in-
telligens hőmérőt; és (a Colgate-tel kö-
zösen) a Smart Rhythm fogkefét, amely 
jelzi, ha kihagytunk egy fogat.

Serval szerint még túl korai lenne 
tudni, hogy ezek az eszközök milyen fel-
ismeréseket tárhatnak fel, amikor méré-
seiket egy nagy adatbázisban összesítik.

Itt jön a képbe a mesterséges intel-
ligencia, ami segít kitalálni, hogy mi-
lyen típusú megfigyelést használjanak. 

„Egyetlen alkalmazó sem akarja a nyers 
adatokat” – mondta. „Mi a betekintést 
akarjuk.” Megfelelően elemezve a külön-
böző eszközökből származó adatokat, fel 
lehet használni arra, hogy egyfajta pont-
számot vagy „ellenőrző/szervíz lámpát”, 
visszajelző üzenetet hozzanak létre a 
szervezet állapotáról – mondta.

Az új adatok valóban hasznosak lehet-
nek a klinikusok számára, mondta Ami 
Bhatt, a Harvard Medical School docense 
és az American College of Cardiology in-
novációs vezetője. „A folyamatos vérnyo-
másmérés, ha könnyű, hozzáférhető és 
megbízható lesz, nagyon fontossá válhat, 
mert a magas vérnyomás továbbra is jár-
ványos betegség hazánkban és az egész vi-
lágon” – mondta.

A távvizit minél teljesebb körű kivi-
telezéséhez szükségesek IoT eszközök. 

Készítmény megnevezése
Az árak 2021. november 1-jétől érvényesek.

Termelői ár** Bruttó 
fogyasztói ár**

Emelt 
támogatási kategória 

(EÜ70 1., %)

Emelt 
támogatási 

összeg**

Térítési díj emelt 
támogatás 

esetén**

GALVUS 50 MG TABLETTA 
28x buborék csoma go lás ban 4 018 Ft 5 198 Ft 70 % 3 639 Ft 1 559 Ft

EUCREAS 50 MG/1000 MG FILM TABLETTA
60x buborék csomago lásban (pvc/pe/pvdc/alu) 8 169 Ft 9 994 Ft 70 % 6 996 Ft 2 998 Ft

EUCREAS 50 MG/850 MG FILM TABLETTA
60x buborék  csomago lásban (pvc/pe/pvdc/alu) 8 169 Ft 9 994 Ft 70 % 6 996 Ft 2 998 Ft

*Körültekintéssel alkalmazható GFR< 15 ml/perc/1,73 m2 esetén, a Galvus® készítmény 
2021. 06. 21-i keltezésű alkalmazási előirata szerint.

Az EUCREAS® 
1,1%-os HbA1c csökkenést eredményez1

alacsony hipoglikémia kockázatú2

testsúlysemleges2

idős korban is alkalmazható3

A GALVUS® 
a veseelégtelenség bármely stádiumában 
adható4,5,*

egyszeri 50mg vildagliptin 50ml/min 
GFR-érték alatt5

idős korban is alkalmazható5

Hivatkozások:
1. Bosi E. Et al. Diabetes Care 30 890-895, 2007
2. Ferrannini E et al: Fifty-two-week effi cacy and safety of vildagliptin vs. 

glimepiride in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled 
on metformin onotherapy; Diabetes, Obesity and Metabolism 2009;11: 
157-166.

3. EUCREAS alkalmazási előírás. 2021.06.21. www.ogyei.gov.hu/gyogysze-
radatbazis

4. Kothny Wet al. DOM 2012 14 1032-1039
5. GALVUS alkalmazási előírás. 2021.06.21. www.ogyei.gov.hu/gyogysze-

radatbazis

**Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon 
található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; 
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus 
gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. Bővebb 
információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos 
alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon. 
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-
adat bázis; Gyógyszer neve: Eucreas/Galvus; Keresés indítása; ;  ikon vagy 
Alkalmazási előírás hiperlink.

Novartis Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. • Tel.: 457 6500 • Fax: 457 6600 

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá! Nemkívá-
natos esemény bejelentésével kapcsolatban, kérem keresse Gyógyszerbiztonsági Részlegünket: safety.phhubu@novartis.com, tel.: + 36 1 457 6500 / 
Mellékhatás-jelentő vonal, fax: + 36 1 457 6600   •  RSdz3283/11.21  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2021. november 30.

Folytatás az 5. oldalon
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*vizsgálat utolsó 12 hete: OR; 10,39 95%-os CI [5,76;18,75], p<0,0001, teljes vizsgálati időszak: OR; 12,56 95%-os CI [6,46;24,45], p<0,0001 

Fázis III. vizsgálat, kompozit végpont, Xultophy® (n=252) vs. glargin 100 E/ml + aszpart inzulin (n=254)4

Rövidítés magyarázat; BBT: bázis-bólus terápia, T2DM: 2-es típusú cukorbetegség, OR: Esélyhányados

A képen nem valódi beteg, hanem modell szerepel. 

Referencia: 1. Polonsky W et al. J Diabetes Complications. 2015;29(8):1171–6. 2. Celano C et al. Curr Diab Rep. 2013;13(6):917–929. 3. Moore Beckerle C and Lavin MA. Diabetes Spectrum. 2013;26(3):172–178. 4. Billings L et al. Diabetes Care. 
2018;41(5):1009–1016. 5. Egészségügyi szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban. Diabetologia Hungarica 2020; 28(3):119-204. DOI: 10.24121/dh.2020.14

Novo Nordisk Hungária Kft. • 1117 Budapest, Buda-part tér 2. • Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
HU22XUM00004 2022-03-01

SIKERÉLMÉNY 1-4

A jó anyagcsere kontroll növeli a felnőtt T2DM betegek magabiztosságát, ami sikerélményhez vezethet. 1-3

A Xultophy® terápia segíthet a glikémiás kontroll elérésében.4

6x több beteg éri el a 7% alatti HbA1c-értéket Xultophy® mellett 
testsúlynövekedés és hipoglikémia nélkül vs. BBT4*

degludek inzulin / liraglutid injekció

T2DM-ben gondoljon a Xultophy® kezelésre a BBT 
alternatívájaként!5

A GYÓGYSZER NEVE: Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat tartalma 100 egység degludek inzulin* és 3,6 mg liraglutid*.
*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.
3 ml-t tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak. 
Egy adagolási egység tartalma 1 egység degludek inzulin és 0,036 mg liraglutid.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, izotóniás oldat. 
A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:  
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xultophy#product-information-section 

Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz 
első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, 
mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi 
szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén 
keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: 
A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-
ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 
A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x3ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 
40 315 Ft, tb-támogatás: 28 221 Ft, térítési díj: 12 094 Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertörzs alapján.

A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2022 Novo Nordisk A/S

A technológia fejlődésével ezek az esz-
közök képesek arra, hogy adatbevitel és 
adattovábbítás szempontjából minél in-
kább felhasználóbarátak legyenek, és ak-
kor építhetőek be az orvosi munkába, 
ha interoperábilisak. Képesek a beteg-
hez validált adatokat az orvosi adatbá-
zisba rendszerezetten, azonosíthatóan 
továbbküldeni és megjeleníteni, vagy az 
adatokat egymásra rétegezni. A komplex 
és/vagy krónikus betegségek kezelésé-
ben használatos eszközök és mobiltelefo-
nos applikációk készítői ezt az igényt már 
felismerték (több biometrikus adat egy-
idejűleg vagy egy platformon való megje-
lenítése) és ehhez az elváráshoz kezdenek 
alkalmazkodni. Azonban működésük, mi-
nőségük széles skálán mozog. Kevés azon 
eszközök száma, amelyek FDA- vagy CE-
minősítéssel rendelkeznek. Az általuk 
képzett biometrikus és képi adatok táro-
lása nagy háttérkapacitást igényel, amire 
az egészségügyi ellátás információtech-
nológiája nincs felkészülve.

Vannak azonban még előttünk álló 
feladatok, amelyek megoldására a digi-
tális diabetes munkacsoport erőfeszíté-
seket tesz.

Nem történt meg a szakmaspecifi-
kus jogi szabályozás, pontosan meg-
fogalmazott szakmai kompetencia a 
diabetológiai telemedicinális ellátás te-
rületén. Ez szükséges a közfinanszírozott 

és a magánellátás szakmai szabályozása 
szempontjából egyaránt. Ezek kidolgo-
zása nem megkerülhető. Erre alapozva le-
het behatárolni az ellátható és ellátandó 
állapotokat, ez alapján tudhatja meg az 
ellátott, hogy milyen egészségügyi hely-
zetben veheti igénybe a telemedicinális 
ellátást. Ugyanúgy, mint az információ-
technológiai fejlesztések során, a jogi 
szabályozás során is közös (jogi és szak-
mai) munka kell hogy legyen a szabályok 
pontos megfogalmazása.

Szükséges lenne annak a koherens 
kormányzati szakmai stratégiának a 
megismerése, amely alapján a teleme-
dicinális fejlesztések készülnek. Ehhez 
alkalmazkodva az egészségügyi ellátók 
(alap- és szakellátás) is tervezni tudnák 
az ellátáshoz szükséges eszközök beszer-
zését, az alkalmazásukhoz szükséges tu-
dásanyag előre tervezett megszerzését.

Az alapellátás és a szakellátás humán 
erőforrását támogató, esetenként helyet-
tesítő intelligens megoldások kizárólag a 
strukturált adatgyűjtésen alapulhatnak. 
Emiatt is szükséges az EHR (Electronic 
Health Record, elektronikus egészség-
ügyi nyilvántartó) rendszerek diabe-
tológiai vonatkozásban minél korábbi 
strukturált adatbevitelének a kialakítása. 
Ezt az EHR fejlesztési folyamatot elkezd-
tük a szakellátásban.

Dr. Kántor Irén

A Medscape.com The Future of Home Health Mon-
itoring című cikke alapján

Digitális betegellátás
Folytatás a 4. oldalról
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A GYÓGYSZER NEVE: Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 300 egység degludek inzulint tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, 3 ml oldatban. 1 ml oldat 
100 egység degludek inzulint tartalmaz* (egyenértékű 3,66 mg degludek inzulinnal). 
*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (FlexTouch®). Tiszta, színtelen, semleges oldat.
A készítmény rendelése előtt kérjük olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást! A hatályos alkalmazási előírás teljes 
szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Tresiba#product-information-section
Megjegyzés: A QR kód és a fenti link a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product 
information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.
Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, 

mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket 

kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.
Támogatással és árral, valamint rendelhetőséggel kapcsolatos információk: A Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós 
tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbetegellátásban alkalmazható gyógyszer.
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (5 x 3 ml) bruttó fogyasztói ára: 21 813 Ft, Tb-támogatás: 21 513 Ft, térítési díj: 300 Ft 
EÜ100 3. rendelés esetén. Tb-támogatás: 10 907 Ft, térítési díj: 10 906 Ft EÜ50 6/a, 6/d rendelés esetén. 
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus gyógyszertörzs alapján.
A Tresiba® és a FlexTouch® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
© 2022 Novo Nordisk A/S

*Felnőtt, 1-es és 2-es típusú cukorbetegek körében.
Referenciák: 1. Tresiba® alkalmazási előírás. 2. Lane WS, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 1 Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33-44. 3. Workgroup on 
Hypoglycaemia, American Diabetes Association. Defining and Reporting Hypoglycemia in Diabetes: A Report From the American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. Diabetes Care 2005; 28(5):1245-1249. 4. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect 
of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes: The SWITCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45-56. 5. Marso SP et al. N Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes Engl J Med 
2017;377:723-732.  6. Tibaldi et al. A comparative effectiveness study of degludec and insulin glargine 300 U/mL in insulin-naïve patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2018 Dec 15. doi: 10.1111/dom.13616. 7. Siegmund et al. A European, multicentre, 
retrospective, non-interventional study (EU-TREAT) of the effectiveness of insulin degludec after switching basal insulin in a population with type 1 or type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2018 Mar;20(3):689-697. 8. Philis-Tsimikas, A., Klonoff, D.C., Khunti, K. et al. Risk 
of hypoglycaemia with insulin degludec versus insulin glargine U300 in insulin-treated patients with type 2 diabetes: the randomised, head-to-head CONCLUDE trial. Diabetologia (2020). https://doi.org/10.1007/s00125-019-05080-9 9. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, 
Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjrth TV, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. Diabetic 
Medicine 2013; 30(11):1298–1304. 10. Gian Paolo Fadini et al. Switching to Degludec From Other Basal Insulins Is Associated With Reduced Hypoglycemia Rates: A Prospective Study. J Clin Endocrinol Metab, December 2019, 104(12):5977–5990

degludek inzulin

Novo Nordisk Hungária Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
HU22TSM00001 2022-03-01

A HIPOGLIKÉMIA KOCKÁZATÁT
CSÖKKENTHETI BETEGEINÉL

TRESIBA® KEZELÉSSEL1-10*

A RENDEZVÉNY KÉPEKBEN
DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés
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Bemutatkozott  
a Magyar Diabetes Társaság 
geriátriai munkacsoportja
A születéskor várható élettartam hosszabbodása és a társadalom harang alakú 
korfája számos más fejlett országhoz hasonlóan Magyarországon is az idős-
korúak növekvő népességarányát eredményezi. Nincs ez másként a hazai cu-
korbeteg-populáció vonatkozásában sem. A Nemzetközi Diabetes Szövetség 
(IDF) aktuális statisztikái szerint 65 év felett a diabetes mellitus prevalenciája 
25 százalékhoz közelít, a felsőbb korosztályoknál meghaladja azt. A betegek 
nagy száma, a multimorbiditás, az idős ember sérülékenysége, a szövődmé-
nyek fokozott kockázata, az időskori mentális és szomatikus hanyatlás ko-
moly feladatot jelent az ellátók és az ellátórendszer számára egyaránt.

Az idős társadalom heterogén, nem ke-
zelhető egységes elvek mentén, foko-
zottan igényli az egyénre szabott, a 
beteg adottságait és preferenciáit figye-
lembe vevő kommunikációt és terápiát. 
Az állapot romlásával, a társbetegségek 
és szövődmények, valamint a gyógy-
szer-mellékhatások fokozódó rizikójá-
val felértékelődik a biztonság, lazulnak 
a glikémiás, lipid- és vérnyomás-céltar-
tományok.

A mértékadó nemzetközi diabetoló-
giai szervezetek idősgyógyászati szek-
ciói önálló állásfoglalásokat, szakmai 
irányelveket dolgoztak ki, amelyek se-
gítenek abban, hogy az idős betegek 
kezelését végző orvosok, szakápolók, 
dietetikusok mindennapi munkája szi-
lárd szakmai alapokon nyugodjon. 2021 
szeptemberében a Magyar Diabetes 
Társaság égisze alatt geriátriai munka-
csoport jött létre, célul kitűzve az idős 
cukorbetegek minőségi ellátásának se-
gítését, a diabetológia modern diag-
nosztikai és terápiás lehetőségeinek 
geriátriai alkalmazását.

A Dunántúli Diabetes Hétvége során 
3 előadással mutatkozott be a munka-
csoport.

Havasi Anett főorvosnő az időskori 
lipid- és vérnyomáscsökkentő kezelés-
ről beszélt, amelynek mindennapi jelen-
tőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
A 65 évnél idősebb betegek esetében a 
hipertóniabetegség gyógyszeres keze-
lésének haszna mind a kardiovaszkulá-
ris kimenetel, mind a stroke-prevenció 
szempontjából megkérdőjelezhetetlen. 
Az antihipertenzív gyógyszer beve-
zetése így már első fokozatú hipertó-
nia esetén indokolt az életmódterápia 
mellett, tekintet nélkül a CV rizikó 
nagyságára. A vérnyomáscsökkentés 
mértékéről a komorbid tényezők, az 
életkilátások, a klinikai döntés, a beteg 
preferenciái alapján, közös rizikó/ha-
szon mérlegelés után érdemes dönteni. 
Különös hangsúlyt kap a kezelés veze-
tése során két fontos szempont: a beteg 

„esendősége” és a „tolerábilitás”. Te-
rápiás célértékként törekednünk kell 
a 130/80  Hgmm vagy alacsonyabb ér-
ték elérésére. A gyógyszeres kezelés 
felfüggesztése csupán az idős életkor 
miatt nem indokolt! Az idősek hyper-
lipidaemiájának kezelése 75 év alatt a 
kardiovaszkuláris rizikónak megfelelő 
LDL-célértékek szerint javasolt, éppúgy, 

mint a fiatalabbaknál. A 75 év feletti cu-
korbetegek szekunder prevenciójában 
mindenképpen indokolt a sztatinkeze-
lés, primer prevencióban magas vagy 
igen magas CV rizikó esetén van evi-
denciaszintű bizonyíték a kezelés elő-
nyére. Az ajánlott intenzív kezelés itt 
gyakran sztatin + ezetimib kombináció-
val valósítható meg. Időskorban fontos 
a kezelés gondos ellenőrzése és beszű-
kült vesefunkció esetén megfelelő ké-
szítmények GFR-hez igazított dózisának 
használata. Legfontosabb orvosi felada-
tunk idős betegeinknél: együttműködé-
sük elérése és fenntartása.

Ezt követően két párhuzamosan jelen 
levő probléma, az idős cukorbeteg túl- 
és alulkezelésének témakörét elemezték 
Molnár Gergő és Domboróczki Zsolt elő-
adásai. Ezek az inadekvát kezelési for-
mák két pólusát jelentik, mindkettő kárt 
okoz a páciens számára. A túlkezelés je-
lentheti azt, hogy a beteget túl szigorú 
célértékre kezeljük, vagy olyan kezelési 
módot választunk a célérték eléréséhez, 
ami agresszív kezelést jelent, sok mel-
lékhatással. Idős betegeknél a túlkezelés 
előfordulása nem is olyan ritka. Meg-
előzésére reális, nem túl szigorú célok 
elérésére kell törekednünk. Figyelembe 
kell vennünk a beteg esetleges kogni-
tív hanyatlását, emiatt kerülni kell a túl 
komplex kezeléseket. Fontos a hipogli-
kémia-mentesség szem előtt tartása, a 
vesefunkció követése, a hipoglikemi-
záló gyógyszerek (pl. szulfanilureák, 
inzulin) kerülése. Idős, esendő betegnél 
már nem feltétlenül cél a fogyás elérése, 
mert ez sarcopenia, így fokozott esés- és 
töréskockázat kialakulásával járhat. Fi-
gyelnünk kell a kezelés időszakos reví-
ziójára, szükség esetén egyszerűsítésére. 
Az alulkezelés ugyanakkor a jó biológiai 
állapotú beteg negatív diszkrimináció-
ját jelenti. A modern antidiabetikumok 
és inzulinkészítmények evolúciója le-
hetővé teszi a célszervvédelem, vagyis 
a szövődmény-megelőzés és a bizton-
ságos terápia egyidejű megvalósítását. 
A páciens állapotának követésével, az 
anyagcsere alapos megítélésével ész-
lelhetjük a kezelés intenzifikálásának 
vagy deintenzifikálásának szükségessé-
gét. Az idős betegekre vonatkozó evi-
denciák köre bővül, használjuk ki őket 
a jó életminőség, azaz a sikeres örege-
dés érdekében!

Dr. Domboróczki Zsolt

Herceghalom, 2022. április 21-23.
www.stand-art.hu/MDTCSOM2022

MAGYAR DIABETES 
TÁRSASÁG XXX. 
KONGRESSZUSA

Szeged, 2022. szeptember 8-11.
www.stand-art.hu/MDT2022

Szeged, 2022. április 28-30.
www.stand-art.hu/FDF2022 

Hódmezővásárhely, 2022. október 6-8.
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Referencia: 1. Saxenda® alkalmazási előírás 2. http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis (Elérés dátuma: 2022.02.01.)

A GYÓGYSZER NEVE: Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 6 mg liraglutidot* tartalmaz 1 ml oldatban. 18 mg liraglutidot tartalmaz 3 ml-ben, előretöltött injekciós tollanként.
*humán glükagonszerű peptid-1- (GLP-1-) analóg, rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben előállítva.
GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat; pH = 8,15.

A KÉSZÍTMÉNY RENDELÉSE ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HATÁLYOS TELJES ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁST!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: https://www.ema.europa.eu/medicines/human/
EPAR/Saxenda#product-information-section
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló 
listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

FELTÉTELEZETT MELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSE: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze 
annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett 
mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; 
honlap: www.ogyei.gov.hu.
TÁMOGATÁSSAL, ÁRRAL VALAMINT RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
A Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.  
Társadalombiztosítás által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik.

A Saxenda® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2022 Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Hungária Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu 
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
HU22SX00019 2022-03-09

liraglutid injekció

Saxenda®

a testsúly csökkentésére 
engedélyezett 

egyetlen GLP-1 RA.1,2*

*A Saxenda® a testtömeg csökkentésére kiegészítő kezelésként szolgál a fokozott fizikai aktivitás, 
valamint felnőtt betegek esetében a csökkentett kilokalória tartalmú étrend, serdülők (≥12 év) 
esetében pedig az egészséges táplálkozás mellett.1 A Saxenda® az egyetlen GLP-1 RA, amely 

elérhető Magyarországon a testsúly csökkentésére.2

További részleteket az alkalmazási előírás 4.1 pontja tartalmaz.

OBEZITÁS
Változtassunk rajta időben!

Köszönjük, hogy részvételével megtisztelte 
a XXV. Dunántúli Diabetes Hétvégét!

Találkozzunk jövőre, 2023. március 23–25. között!

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés


