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MODERN IDŐK
BEHÁLÓZTUK A SZAKMÁT 

ALLERGOLÓGIA
MINDENNAPI KENYERÜNK

ÍGY ÍRUNK MI
KÜLÖN? EGYBE? KÖTŐJELLEL?

KAZUISZTIKA
DEXTROCARDIA? ASZTMA? EGYIK SEM? 



Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antago-
nista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista 
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden 
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6  ** A FEV1 24 órás szignifi káns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben 
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta 
184/22 µg vs. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az 
Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb 
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
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 törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). 
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
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Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta 
fejlesztése az INNOVIVA-val közösen valósult meg.
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ár főként a körülmények hirtelen 

megváltozása vitt rá minket arra, 

hogy elvégezzük a régóta halo-

gatott internetes fejlesztéseket 

– nem bánjuk, hogy így történt. Ezeknek 

köszönhetően most már nemcsak az 

Amega lapszámai olvashatók a kibertérben 

(ameganet.hu), hanem az amegaforum.hu 

oldalon történt regisztrációt követően vir- 

tuális konferenciák előadásai is megtekint-

hetők (amegaonline.hu), sőt, akkreditált on- 

line távoktatásunk is van (amegapont.hu). 

A kezdeti nehézségek leküzdését külde-

tésnek tekintve hirdetjük, hogy a Google 

kereső nem azonos az internettel, és hogy 

a freemailes postafiókot időnként kiürítve 

nagyobb eséllyel kaphatjuk meg a levelein-

ket. Arra törekszünk, hogy az Amega on-

line világában mindenki találja meg a neki 

megfelelő helyet. Lépjenek be Önök is! 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antago-
nista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista 
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden 
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6  ** A FEV1 24 órás szignifi káns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben 
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta 
184/22 µg vs. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az 
Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb 
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
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 törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
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Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-ELL-03-2020-V01-AD-#19636 ▪ A dokumentum készítésének időpontja: 2020.03.11. ▪ Érvényessége: 2022.03.11.

Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta 
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©2020 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 



JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html

Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890  ·  Fax: 430-2899  ·  web: www.sandoz.hu

Támogatott indikációk:

Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
finanszírozási eljárásrendek alapján. 
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45  

AirFluSol Forspiro 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por: EÜ90 3/b.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 

szalmeterol/flutikazon-propionát

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

50 mikrogramm/500 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

999 Ft*

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-adatbázis; Gyógyszer neve: 

AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm / 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; Keresés indítása;  ;  ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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.

A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. február 14. • RAIR2459/02.20

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Tb-támogatás összege Térítési díj 90%-os támogatással

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 7 993 Ft 6 994 Ft 999 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 729 Ft 1 198 Ft

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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MINDÖRÖKKÉ BRIDZS
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Abonyi József
100 éves magyar tüdőgyógyász

a Bajai Tüdőgondozó korábbi vezetője

legendás online bridzsjátékos

2020 tavaszán 100 éves lettél! Nem unod, nem terhes 
számodra az ünneplés? 
Szerencsére nem volt annyira terhemre, külső laudáció nem 
is nagyon volt. Főleg családon belül ünnepeltünk. Nagyon 
rosszul érzem magam az ilyen szerepben. Az ember életé-
ben, különösen ha ilyen hosszú kort megélt, mindig vannak 
különböző dátumok: gyémántdiploma, aranydiploma, min-
denféle évfordulók és jönnek a laudációk, mintha az ember 
felett nekrológot mondanának. 

Baján, a szülővárosodban mindenki ismer, 
de ezt a beszélgetést arra is szeretném 
felhasználni, hogy a tüdőgyógyászok még 
szélesebb körben megismerjenek. Úgy 
tudom, hogy Baján végezted el a középis-
kolai tanulmányaidat. 
Igen, itt születtem és a ciszterekhez jártam 
gimnáziumba. Az országban öt cisztercita 
gimnázium volt, az egyik itt Baján. Minőségi 
oktatás folyt ott. Tordai Ányos volt az igazgató. 
1930-ban iratkoztam be és 1938-ban érettsé-
giztem. 

Hogy mennyire emlékezetes volt az iskola, 
az bizonyítja a legjobban, hogy ti, az egy-
kori diákok, az osztályfőnökötök, Gondán 
Felicián emlékére egy díjat is alapítottatok. 
Gondán Felicián tanár úr Székesfehérvárról ke-
rült Bajára magyar-latin szakos tanárként. Kon-
zervatív irodalmi ízlése volt, nagyon jó peda-
gógiai érzékkel. Szívügyének tekintette, hogy 
ha elvállalt egy osztályt, akkor azt elvigye az 
érettségiig. 43-an voltunk, akik érettségiztünk. 

Gondán  tanár úr presszionált, hogy az or-
vosi pályát válaszd?
Nem volt a részéről ilyen presszió. Sokáig nem 
tudtam dönteni. A gimnázium utolsó évében 
volt egészségtan óránk. Egy városi orvos 
tartotta, aki megkérdezte, választja-e  majd 
valaki az orvosi pályát. Senki sem választotta. 
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Ezen elgondolkodtam. Nem volt semmiféle 
hivatástudatom, inkább a kíváncsiság vitt az 
orvoslás felé. A hivatástudat később alakult ki 
bennem.

A Pázmány Péter Egyetemre jelentkeztél 
és ott végeztél.
Hiába volt közelebb Szeged és Pécs, közle-
kedési szempontból Pest volt az elérhetőbb. 
Nagyon gyakran hajóval utaztam a fővárosba. 

A professzoraid közül kikre emlékszel visz-
sza jó szívvel?
Kiss Ferenc volt az anatómusunk, aki Szentágo-
thaival együtt adta ki a híres anatómiai atlaszt.  
Beznák Aladár az élettant, Nemes-Balogh Ernő 
a kórbonctant adta elő. Akire mindig szíve-
sen emlékszem vissza, az Frigyesi József, aki a 
Baross utcai Nőgyógyászati Klinika vezetője 
volt. Az I. Sebészeti Klinikát Verebély Tibor  irá-
nyította.

Ki oktatta akkoriban a tüdőgyógyászatot? 
A Tüdőgyógyászati Tanszék csak később ala-
kult meg. Kováts Ferenc átjött Erdélyből, és 
tanszéket kapott a János Kórház C épületében. 

Te sem tüdőgyógyászként indultál az or-
vosi pályán. 
1944. június 17-én – egy szombati napon – 
kaptam meg a diplomámat, és hétfőn már 
jelentkeztem Burg Ete igazgatónál Baján. Hat 
évig dolgoztam a bajai belgyógyászaton. 
1948-ben Haynal Imrénél szereztem meg a 
szakvizsgámat. Ő nagyon nagy koponya volt. 
Hat év múlva, az akkori megyei tisztifőorvos 
kérésére pályáztam meg a Bajai Tüdőgondo-
zót. Mondtam ugyan neki, hogy én nem va-
gyok tüdőgyógyász, de azt válaszolta: te több 
vagy, te belgyógyász vagy. 1951. január 1-én 
kezdtem el a tüdőgyógyászatot. 

A katonaságot megúsztad? 
Nem. Horthy hadseregében is szolgáltam. 
A kötelező szolgálatot 1941 nyarán, az esz-
tergomi Strázsa-hegy aljában lévő kiképző 

táborban tudtam le. Emlékszem az őrmester 
szavaira, „Sorakozó! Irány a Bazilika tornya!” A 
következő hadseregben is behívtak 2-3 alka-
lommal néhány hónapra. 

Említetted, hogy az első igazgatód Burg 
Ete volt. Én őróla Kárpáthy Lászlótól, az 
egykori esztergomi szülész-nőgyógyász 
főorvostól hallottam, mivel ő Bajáról ke-
rült Szent István városába. 
Kárpáthy László Burg Ete alorvosa volt. Va-
lami távoli rokonságban is voltak. Burg Ete 
kandidálva volt a szegedi tanszékre 1942-
ben. Jó barátja volt Johan Bélának. Mindenki 
számított a kinevezésére, végül mégsem őt 
nevezték ki. Keresztes-Fischerék az utolsó este 
megfúrták a dolgot a kormányzónál – ahogy 
Burgot Johan Béla tájékoztatta. Johan Béla 
viszont azt mondta Burg Etének: „Kárpótlásul, 
amit kérsz, azt megkapod”. Az igazgató terve-
zett egy klinikai szintű és felszereltségű nő-
gyógyászatot. Emlékszem azt mondta nekem, 
„Kolléga! Én azt akarom, hogy innen soha 
senki ne akarjon elmenni, és mindent profi 
módon meg tudjunk oldani.”

Milyen volt az akkori tüdőosztály? 
A tüdőosztály épületét Vass József építtette. 
Ő az 1930-as évek elején a Bethlen-kormány 
tagja volt. Találkoztam olyan jegyzőkönyvvel, 
amiben benne volt, hogy a városi törvény-
hatósági bizottság kérte Vass Józsefet, járul-
jon hozzá, hogy róla nevezzék el a pavilont. 
Alföldy József volt a főorvos. Akkor még nem 
volt önálló diszciplína a tüdőgyógyászat. A 
szakvizsga bizonyítványomba az volt írva, 
„gümőkóros betegek szakorvosa”.  Évi 160-
170-es incidenciája volt a tbc-nek nálunk. 

Hol szerezted meg a szakmai ismereteket, 
illetve a gyakorlatot tüdőgyógyászatból? 
Amikor igent mondtam a tüdőgondozói fel-
kérésre, felkerültem a Kováts-klinikára. Ott 
voltam hosszabb ideig, és ott le is szakvizs-
gáztam. Így vettem át a bajai tüdőgondozó 
vezetését. A gyógyítás fegyvertárában akkor 
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első volt a ptx-kezelés illetve a kollapszus-terá-
pia egyéb sebészi formái, a torakoplasztika. A 
csúcsfejtés is divatban volt, amikor a pleurával 
együtt – ha nem lehetett az összenövések mi-
att szabad pleuraűrt biztosítani a töltésekhez 
– megnyitottak egy sebészi nyílást. 

Most, a koronavírus-járvány második hul-
lámában mindenki fél a fertőzéstől. Annak 
idején te nem féltél a tbc-től, hiszen rette-
gett betegség volt? 
Nekem volt egy tuberkulotikus primer komp-
lexusom. 15 éves koromban egy diáktársamtól 
kaptam, akivel együtt muzsikáltunk, és neki 
kiterjedt üreges folyamata volt. Átvészeltem. 
Megjegyzem, elég könnyelmű fiatal voltam. 
A belgyógyászati osztály profiljába tartozott 
a fertőző betegek ellátása. A 60 ágyas belgyó-
gyászat mellett volt egy 40 ágyas infektológiai 
részleg. Persze főleg gyerekek voltak ott 
skarláttal és diftériával. Felületes voltam, és 
orvosként elkaptam a diftériát és a skarlátot is. 
Legyőztem minden betegséget, ehhez valószí-
nűleg genetikai adottság is kellett. 

Mennyi időt töltöttél el a bajai tüdőgondo-
zóban? 
Könnyen kiszámolható. 1950 januárjában kezd-
tem, és 1989 decemberéig dolgoztam. Még 80 
éves korom felett is vizsgáltam betegeket. 

Emlékszem az elődömre, Mohos Ivánra, aki 
sokat ült a röntgengép zöld képernyője 
előtt. Munkája során nem kis sugárterhe-
lés érhette. 
Baja és környékének lakosságát többször is 
végigszűrtem. A tbc elleni küzdelmünk első 
nagy sikere az volt, hogy sikerült a fertőzőket 
feltérképezni, és 1954-ben bejött az izonicid. 
Előtte már rendelkeztünk a streptomycinnel, 
de az nem hozott akkora áttörést. Az izonicid 
azonban alapvetően megváltoztatta a tbc 
gyógyítását és gyógyulását. 

Annak a nagy generációnak a tagja voltál, 
akik felszámolták Magyarországon a tbc-t.

Én csak éltem a lehetőségekkel, bár szokták a 
laudációkban itt Baján ezt nekem tulajdoníta-
ni. Három lehetőség kihasználásával értünk el 
eredményt: a szűrésekkel, tehát a fertőző for-
rások kiemelésével, az izonicid alkalmazásával 
és a BCG oltás bevezetésével. 

Azzal, hogy a tbc-t az orvoslás legyőzte – 
bár ma sem szabad teljesen megfeledkez-
ni róla – a tüdőgyógyászok munkája átala-
kult, megváltozott. Hogyan élted meg ezt 
a változást? 
Megmondom őszintén, hogy akkoriban én 
untam a tüdőgyógyászatot, hiszen csak egy 
betegséggel foglalkoztunk. Megvolt a kiala-
kított sablonja mindennek. Az a bizonyos 
izgalom, amely az orvost a diagnosztikára 
sarkallja, az hiányzott. Ezt a belgyógyászatban 
korábban megtapasztaltam. Az új pulmono-
lógián belül először elkezdtünk foglalkozni az 
asztmával, a gyulladásos betegségekkel, majd 
a tumorokkal. Az utódom azt mondja, hogy 
a 80 ezer lakost ellátó gondozónkban évente 
60-80 új tumoros betegük van. 

Rendkívül jó testi és szellemi kondícióban 
vagy. Akármilyen sablonosnak tűnik is a 
kérdés, fel kell tennem: mi a titkod? 
Ez született adottság. Vitatkoznak azon, hogy a 
szervezetünk ellenállóképességét milyen szá-
zalékban hozzuk magunkkal, és milyen mér-
tékben szerezzük meg, illetve veszítjük el éle-
tünk során. Én jó géneket örököltem. Apám és 
anyám is hosszú életkort éltek meg. Anyám 90 
felett halt meg, és ha nem esik el a lakásban, 
megélte volna a 100. évét. Apámnál fellépett 
egy pitvar-kamrai vezetési zavar. Akkor még 
nem volt pacemaker, és 30-40-es frekvenciával 
81 éves korban nem lehet sokáig élni. 

Ha fárasztanak a kérdéseim, amelyeket 
biztos már sokadszor kell megválaszol-
nod, kérlek, szólj rám!
Nem fárasztasz. Tudod, észrevettem, hogy 
az idős emberek sokat tudnak beszélni, és ez 
rám is jellemző. 
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Olvastam rólad, hogy sokáig egyik ked-
venc időtöltésed a muzsikálás volt. Mikor 
került először a kezedbe a hegedű? 
Baján egy elég jelentős zsidó közösség élt, 
akik mintát adtak a bajai polgároknak, ho-
gyan kell teljes életet élni. Szüleim azt látták, 
hogy az ő családjaikban mindenki közel áll 
a zenéhez. Anyám vett nekem egy hegedűt, 
és jött egy tanár, aki még elemista koromban 
megismertetett ezzel a hangszerrel. Nagyon 
sok hasznát vettem ennek a szülői döntésnek. 
Szülővárosomban sokan voltak a diplomások 
között kamarazenészek. Többek között a pol-
gármester is. Ahogy mások összeálltak ultizni, 
mi összejártunk muzsikálni. Óriási volt a reper-
toárunk, és mi magunk is élveztük. 

Ez csak házi muzsikálás volt, vagy koncer-
teket is adtatok? 
Ebben is szerencsém volt. Általában mond-
hatom, hogy szerencsés ember vagyok. Sok 
olyan dolog történt velem, amit utólag csak 
szerencsével tudok magyarázni. A 70-es évek 
táján a Bajai Vízügyi Igazgatósághoz Nagyká-
táról jött egy jogász, aki ide nősült. Nemcsak 
lelkes muzsikus volt, de kiváló szervező is. 
Pénzt szerzett hozzá, hogy a Vízügyi Igazga-
tóság Kamarazenekaraként szerepelhessünk. 
Számos koncertet is tartottunk, még Zombor-
ba is eljutottunk. Egyébként életemben nem 
hittem volna, hogy milyen szép és felemelő a 
barokk zeneirodalom. A kamarazene jórészt 
azért a bécsi klasszikusok művein alapul.

Már nem muzsikálsz? 
Már nem, bár tremorom még nincs. Van a 
világhálón egy youtube csatorna, oda sokan 
felteszik a kedvenceiket. Tele van zeneművek-
kel. Szívesen hallgatom őket. 

Említetted a bridzselést. Legendás játékos 
vagy. A beszélgetésünk után is összeho-
zod a csapatodat. 
Naponta hat órát foglalkozom a bridzzsel. 
Délután a barátaimmal az ország különböző 
tájairól vannak játszmáink. Az esti bridzselé-

sen már versenyzek. A Magyar Bridzs Szövet-
ség csinálja online 16-20 leosztással. Sokszor 
este 10-ig ez az elfoglaltságom. 

Milyen eredménnyel játszol? 
A középmezőnyben vagyok. Minősíteni kell 
magunkat a versenyen használt névjegyün-
kön, hogy milyen nehézségi fokban játszunk. 
Ez lehet kezdő, középhaladó és lehet mesteri 
fokozat. Egyszer nagy önbizalommal leírtam, 
hogy mester vagyok. Hamar kiderült, hogy az 
egy magasabb szint.

A járványhelyzetre való tekintettel Skype-
on beszélgetünk. Mennyire vagy internet 
felhasználó? Hogyan ismerkedtél meg a 
világhálóval? A te korosztályodnak nem 
lehet egyszerű ez a dolog. 
A kiskunhalasi nőgyógyász kolléga, Makai 
László, aki Bajáról került oda, mondta annak 
idején, hogy az interneten lehet játszani. Ő 
már nem játszik, de én vettem egy számítógé-
pet. Nem kell keverni, osztani, kapod a lapo-
kat, és még ellenfelet is biztosítanak, ha nincs, 
akivel játsszál. 

A szemed bírja még az olvasást? 
Ez egy nagy problémám. Mindkét szemem-
ben majd’ 20 éve műlencse van. A funduso-
mon néhány kapilláris elzáródott. Az éleslátá-
sommal probléma van. De azért a kártyalapo-
kat még jól látom. 

Ki a kedvenc íród, költőd? 
Nem rövid a lista. Itt van a számítógépem mel-
lett a könyve, ezért említem meg Illyés Gyulát. 
Őt nagyon megszerettem, és talán a legna-
gyobbak közül még Babits Mihályt említeném. 

Milyen a kapcsolatod a kollégákkal? 
Nekem nem volt bajom soha senkivel. Szak-
mailag sem. Az egyik régi főnököm nemcsak 
a medicinára tanított meg, hanem az orvos-
beteg viszony helyes alakítására is. Egy másik 
főnököm pedig az orvos-orvos viszony fon-
tosságára hívta fel a figyelmemet.
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Te milyen vezető voltál? 
Toleráns ember vagyok, ezt örököltem. Az elveimet 
nem adtam fel, de tudtam különbséget tenni a lénye-
ges és a lényegtelen között. Nem emlékszem, hogy 
valakire valamikor is haragudtam volna. Talán, ha jel-
zőt keresnék, azt mondhatnám, humanista voltam. 

Hogyan látod a tüdőgyógyászat jövőjét? 
Annak idején, amikor a pulmonológia kialakult, azt 
mondtam, legyen az egy mellkasi betegségekkel fog-
lalkozó tudomány: kardio-pulmonológia, hiszen ana-
tómiailag egy helyen vannak. 

A koronavírus-járvány alatt beszélgetünk. Hogyan 
éled meg a helyzetet, mennyire frusztrál ez téged? 
Egyáltalán nem, engem már semmi sem frusztrál. A 
hosszú élet titka, hogy tudj felülemelkedni bizonyos 
problémákon. Vannak jó szakembereink. Nagyon sok-
ra tartom az epidemiológusokat és egyáltalában a jó 
szakembereket. Oldják meg, ez a feladatuk. A hozzá-
értést mindig is nagyra becsültem. Ha valaki vállal egy 
szakmát, és nem jól csinálja, az engem mindig nagyon 
zavart. 

Azt hallottam, hogy egyedül élsz. 
20 évvel ezelőtt megözvegyültem, aztán egy nagy 
tragédia ért, ami abszolút természetellenes. A saját fia-
mat kellett eltemetnem, aki myeloma multiplex miatt 
három évvel ezelőtt hunyt el. Ő nagyon szép karriert 
futott be. Gépészmérnök volt, sportolt, mindenhez 
értett. Azt mondta, hogy hozzá már iparos nem lép 
be. 71 éves volt. Neki két gyereke van. Az egyik lány 
Németországban él, ott négy dédunokám van. A fia 
nem messze lakik tőlem. Ő a Vízügynél dolgozik mér-
nökként. A lányom Pesten él, tőle három fiú unokám 
van. 13 dédunokát tudok összeszámolni. A gyermeke-
im és az unokáim is az első házasságukban élnek.

2018-ban volt a 80 éves érettségi találkozód, de 
már nem tudtál senkivel találkozni. 
A Gondán Felicián díj létrehozásáról a mi évfolya-
munk az 50 éves találkozón döntött. Egy alapítványt 
hoztunk létre, amibe jelentős összeget tudtunk ösz-
szegyűjteni, és ezt rendszeresen az iskola által javasolt 
diáknak adjuk érettségi után. Ebből a társaságból már 
csak én maradtam meg. Nincs már élő osztálytársam, 
de ez nem igazán meglepő.  

Dr. Osvai László

Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy 
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46).
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KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT NE AJÁNLOTT LEVÉLBEN KÜLDJE VISSZA   !



Fromilid Uno®  klaritromicin
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MOXIBIOT®  moxifloxacin
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BETAKLAV®  amoxicillin/klavulánsav
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Tel.: (1) 355 84 90; Fax: (1) 214 95 20; www.krka.co.hu

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 
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filmtabletta 21x
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filmtabletta 14x

1 644 411 1 233 ü

Betaklav 875 mg/125 mg  
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2 646 662 1 984 ü
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szuszpenzióhoz 70 ml

1 331 316 1 015 ü
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2 881 720 2 161 ü
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filmtabletta 5x
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Moxibiot 400 mg 
filmtabletta 7x
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Moxibiot 400 mg 
filmtabletta 10x

4 712 1 178 3 534 ü

Széles ANtiBiOtikUM válAszték a KRKA-tól

klaritromicin amoxicillin/klavulánsavmoxifloxacin
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kenyér alapvető élelmiszer, ezért 
gyakorlatilag mindennap fogyaszt-
juk. A hagyományos élelmiszer-pi-
ramis alapját képezték a kenyér, a 

gabonatermékek és a tésztafélék. Manapság a 
dietetikusok az „Okostányér” elvet (1. ábra) ja-
vasolják az étkezések összeállításához, ami igen 
jól értelmezhető: a zöldségek – a gyümölcsök 
– a hús + hal + tojás + tejtermékek és a gabona-
félék körülbelül 4× egynegyed arányban osz-
toznak a napi táplálkozásból. Egy adott csopor-
ton belül egymást helyettesíthetik az ott levő 
élelmiszerek, de egyik csoportot sem szabad 
indokolatlanul mellőzni. A gabonafélék kicsit 
több mint 25%-ot tesznek ki a napi étrendből. 
De mi történik, ha tünetet okoz a lisztes étel 
fogyasztása? Mi váltja ki a panaszokat? Milyen 
patomechanizmus alapján? Mik a kezelési lehe-
tőségek? Ezekről szól a jelen összefoglaló. 

A GABONA ÉS A KENyÉr röVID TörTÉNETE

Az őskorban egészen más gabonafélék terem-
tek, mint amiket manapság fogyasztunk. Ez 
az emberi mezőgazdasági tevékenységnek, 
szelekciónak, fajtanemesítésnek és részben az 
éghajlatváltozásnak is betudható. Földrészen-
ként is különböznek a felhasznált gabonafélék 
és elkészítési módok: másféle kenyeret sütnek 
Afrikában, Mexikóban, mint hazánkban. 

Ismereteink szerint az ősember az ösz-
szegyűjtött gabonamagvakat vízben áztatva 
rágcsálta, majd a tűz megismerésével először 
megpörkölte, és úgy ette meg. Később őrle-
ményt készítettek a magokból – itt beszél-
hetnénk akár a malmok technikai fejlődéséről 
is. Eleinte lepénykenyeret sütöttek, a pászka 
jelenleg is ilyen kovásztalan kenyér, majd ke-
lesztették, hogy lazább szerkezete legyen és 
jobban átsüljön. A jó minőségű gabonának 

Mindennapi kenyerünk
Hidvégi Edit 
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest

A

1. ábra: Okostányér

ZÖLDSÉGEK

GYÜMÖLCSÖK

GABONAFÉLÉK

HÚSOK/HALAK
TOJÁS/TEJ ÉS
TEJTERMÉKEK
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magas a sikértartalma, ami miatt egy jól gyúr-
ható-nyújtható tésztát kapunk a lisztből. Mi ez 
a sikér? A gabonafehérje, aminek a glutén az 
alkotórésze (2. ábra). A teljes kiőrlésű lisztbe 
a gabonaszemek magas rosttartalmú héja (a 
korpa) is belekerül. 

A gabonák, illetve a lisztes ételek több mó-
don is tudnak panaszokat okozni:
 y gabona(liszt)allergia
 y cöliákia = gluténszenzitív enteropátia
 y NCGS = nem cöliákiás gluténérzékenység. 
Vegyük ezeket sorra.

GABONA(LISZT)ALLErGIA

Az allergia fehérjékre kiváltódó immunreakció. 
Jelen esetben a gabona fehérjéi (nem csak a 
glutén!) okozzák a kóros tüneteket. A lisztal-
lergia csecsemőkorra jellemző betegség, mi-
vel a nem tökéletes bélnyálkahártya barrieren 
nagy mennyiségben átjutó fajidegen fehérje 
arra hajlamos egyénben IgE mediálta folya-
matot válthat ki. Előfordulási gyakorisága nem 
magas, 0,1–0,5%. Igen ritkán, akár anyatejes 
táplálás révén is előfordulhat. A tej- vagy tojás-
allergiához hasonló tüneteket okoz, és gyakor-
latilag 100%-ban „kinőhető”, azaz a bél barrier-
funkciójának megerősödésével orális toleran-
cia alakul ki. Így végül a gyermek mindennapi 
tápláléka lehet a kenyér. 

A felnőttkori lisztallergia szintén ritka. Külö-
nös megnyilvánulási formája, hogy a lisztes étel 
fogyasztása önmagában nem okoz panaszt, 
de ha 2-3 órán belül igen erős fizikai terhelés 
éri az egyént, akkor az úgynevezett étel (liszt) 
függő, fizikai terhelés kiváltotta allergia, vagy 
akár anafilaxia is létrejöhet (WDEIA = wheat 
dependent exercise induced anaphylaxis). Ki-
váltója az omega-5-gliadin, ami komponens 
alapú allergénvizsgálattal meghatározható. 
Ezt a jelenséget nemcsak lisztes ételekkel, ha-
nem tenger gyümölcsei fogyasztása kapcsán 
is megfigyelték. Sokszor az étkezés és a fizikai 
terhelés mellett egyéb kofaktoroknak is sze-
repe lehet (alkohol, kávé, infekció, gyógyszer 
– pl. aszpirin, stb.). Ebben az esetben az illető 

fogyaszthat lisztes ételeket, de legalább 4-5 
óra szünet szükséges az étkezés és a fizikai 
megterhelés között. 

A gabonapollenek inhalált formában tud-
nak légúti allergiás (IgE-mediált) tüneteket 
okozni. A pékek asztmájában és allergiás rhini-
tisében a liszt mellett a lisztatka, a penész és 
egyes kenyér adalékanyagok is szerepet ját-
szanak. Foglalkozási betegségnek számít a 
liszt által kiváltott kontakt ekcéma és atópiás 
dermatitis is. 

CöLIÁKIA (GLuTÉNSZENZITÍV ENTErOPÁTIA)

A lisztallergia nem azonos a gluténérzékeny-
séggel. A cöliákia jelen tudásunk szerint egy 
autoimmun kórkép, melyben a glutén a kivál-
tó tényező. A glutén 50-50%-ban gliadinból 
és gluteninből áll – de csak a búza esetén! 
Gliadin helyett secalin van a rozsban, hordein 
az árpában és avenin a zabban. A glutén, il-
letve a gliadin a nem szorosan zárt bélnyál-
kahártya epiteliális sejtek között átjut, és a 
szöveti transzglutaminázhoz (tTG) kötődve a 
genetikailag hajlamos egyénekben autoim-
mun reakciót vált ki: a HLA-DQ2 és/vagy DQ8 
pozitív T-limfociták az antigén inger hatására 
endomizium elleni antitest (EMA) termelést 
provokálnak a B-limfocitákból létrejövő plaz-
masejtekből. Ezek az autoantitestek támadják 
meg a bélnyálkahártya szövetét, villus-atrófiát 

2. ábra: A búzamag biokémiai összetétele1

búzamag

keményítő
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fehérje
8–15%
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50%
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okozva (3. ábra). Az intraepiteliális limfociták 
(IEL) száma megnő, ez is igazolja az immunoló-
giai folyamat jelenlétét. Valójában a cöliákiás 
bélnyálkahártya-károsodás akkor kezdődik, 
amikor a csecsemő az első glutén molekulák-
kal találkozik. Később a növekvő gluténbevitel 
mellett az autoimmun folyamat mind kifeje-
zettebbé válik, de mire a felszívódási zavar-
nak klinikai tünetei lesznek, addigra legalább 
2-3 hónap eltelik. Az sem akadályozza meg a 
cöliákia kialakulását, ha később (pl. egyéves 

koron túl) vezetik be a glutént a csecsemő ét-
rendjébe, csak a tünetek lesznek enyhébbek, 
akár észrevehetetlenek, és a probléma akár 
évekig, évtizedekig is rejtve maradhat (csen-
des cöliákia, lásd később). Az 1. táblázat tartal-
mazza a csecsemőkori és a késői (felnőttkori) 
cöliákiás tüneteket. 

Hogyan történik a cöliákia diagnosztikája? 
30-40 évvel ezelőtt három bélbiopsziára volt 
szükség a diagnózis felállításához. röntgen át-
világító segítségével határoztuk meg, hogy a 

3. ábra: A cöliákia patomechanizmusa

Csecsemőkori tünetek Felnőttkori (késői) tünetek

rossz súlyfejlődés, fogyás krónikus hasmenés, puffadás

sápadtság, vérszegénység szekunder laktóz intolerancia

pókhas (puffadt), hasfájás vashiány

hasmenés (nagy tömegű, zsíros, bűzös) oszteoporózis

vékony végtagok, ó-láb, gyenge izomzat bőrtünetek (dermatitis herpetiformis Duhring)

szomorú tekintet infertilitás, vetélés 

vékonyszálú haj ataxia

aphták, fogfejlődés elmarad, zománc hibák ADHD, autizmus (?)

kutacs későn csontosodik el limfóma a bélben

hipoproteinémia – ödéma, vitaminhiány nem mindig sovány! de fogyhat

1. táblázat: A cöliákia tünetei csecsemő- és felnőttkorban2

antigén-prezentáló sejt

T-sejt
B-sejt

limfocita

a szöveti transzglutamináz
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epiteliális sejtek
a vékonybélben

citokinek
– gliadin antitestek
– endomizium antitestek
– szöveti transzglutamináz antitestek

gliadinglutén

nem szorosan zárt 
epiteliális sejtek

Cöliákia
kripta hiperplázia, villus-atrófia

limfocitás beszűrődés



Asztmában a gyulladás a nagy- és kislégutakat is érinti, 
a kislégutak képezik a teljes tüdőtérfogat 98%-át 1-3

Az Alvesco mind a nagy-, mind a kislégutakba eljut,  
és kezeli az asztmát 4-6

ciklezonid
160 µg túlnyomásos inhalációs oldat

ALVESCO. TELI TÜDŐBŐL, SZABADON

Készítmény megnevezése
Kiszerelési  

egység Hatóanyag
Bruttó  

fogy. ár (Ft)

Normatív támogatásra vonatkozó paraméterek Emelt támogatásra vonatkozó paraméterek

Indikációs  
pont – Eü90

Közgyógyon  
kiváltható-e

Normatív  
támogatási  

technika

Normatív  
támogatási  

kategória (%)

Normatív  
támogatási  
összeg (Ft)

Térítési díj  
normatív támogatás 

esetén (Ft)

Emelt  
támogatási 

technika

Emelt  
támogatási  

kategória (%)

Emelt  
támogatási  
összeg (Ft)

Térítési díj  
emelt   

támogatás esetén (Ft)

ALVESCO 160 MIKRO GRAMM  
TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT

1x120 adag  
inhalátorban ciklezonid 13676 NOMIN 25 3419 10257 TFX 90 12308 1368 3/a igen

ALVESCO 160 MIKRO GRAMM  
TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT

1x60 adag  
inhalátorban ciklezonid 7358 NOMIN 25 1840 5518 TFX 90 6347 1011 3/a Igen

A feltüntetett, 2020.10.01-től érvényes árakat a www.neak.gov.hu oldalakon hozzáférhető hivatalos adatok alapján közöltük. Az adatok visszavonásig érvényesek. • Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült. Az Aramis Pharma Kft. nem vállal 
felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért! 
A készítmény alkalmazása előtt, bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, mely az alábbi weboldalról tölthető le: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=22844 • További információért 
forduljon a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez: Aramis Pharma Kft., 1095 Budapest, Mester u. 28/b. III/5. • Az anyag lezárásának időpontja: 2020.09.28. • ALVESCO/2020/09/01
(1) Hamid Q. Pathogenesis of small airways in asthma. Respiration. 2012;84(1):4-11. (2) Van Der Wiel et al. Small-airways dysfunction associates with respiratory symptoms and clinical features of asthma: a systematic review. J Allergy Clin Immunol. 2013 
Mar;131(3):646-57. (3) Carr TF et al. Small airways disease and severe asthma. World Allergy Organ J. 2017 Jun 21;10(1):20. (4) Usmani OS. Small airways dysfunction in asthma: evaluation and management to improve asthma control. Allergy Asthma Immunol 
Res. 2014 Sep;6(5):376-88. (5) Postma DS et al. Asthma-Related Outcomes in Patients Initiating Extrafine Ciclesonide or Fine-Particle Inhaled Corticosteroids. Allergy Asthma Immunol Res. 2017 Mar;9(2):116-125. (6) Vogelmeier CF et al. Efficacy and safety of 
ciclesonide in the treatment of 24,037 asthmatic patients in routine medical care. Respir Med. 2011 Feb;105(2):186-94. (7) Leach C et al. Particle size of inhaled corticosteroids: does it matter? J Allergy Clin Immunol. 2009 Dec;124(6 Suppl):S88-93.
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vékony műanyag levezető szonda végén levő Watson-
kapszula leért-e a duodenumba, ahonnan vakon tör-
tént a mintavétel. Az első biopsziát akkor végeztük, 
amikor felmerült a lisztérzékenység gyanúja. Ha ekkor 
villus-atrófiát láttak a szövettani vizsgálat során, akkor 
6 hónapos lisztmentes diéta következett. Ezután került 
sor a második biopsziára, ami ha jó eredményű volt, 
akkor a gyermeket ismét visszaterhelték gluténnel. 
(Amit addig tilos volt ennie, azt ismét fogyasztania kel-
lett!) Újabb fél év után végeztük a harmadik biopsziát, 
aminél az ismét fellépett villus-atrófia igazolta a liszt-
érzékenységet. Innentől kezdve élete végéig szigorú 
lisztmentes diétát kellett tartania a betegnek. A villus-
atrófia miatt szekunder laktóz intolerancia is jellemzi 
a nem diétázó cöliákiás beteget. A bélnyálkahártya 
regenerációja minimum 2 hónapot vesz igénybe (de 
lehet akár 3 év is!), akkorra a laktáz enzim termelése is 
normalizálódhat. Tehát a tejet, tejtermékeket a kezelés 
megkezdése után 2-3 hónappal a cöliákiás fogyaszt-
hatja, ha nincs arra is genetikai hajlama.

A diagnózis felállítása utáni szigorú, élethosszig tartó 
lisztmentes diéta még most is érvényes, de a kivizsgálás 
sokkal egyszerűbb. A cöliákia gyanúja esetén szerológi-
ai vizsgálat történik. Amennyiben a vér tTG IgG és IgA, 
valamint az EMA szintje emelkedett, akkor egy biopszia 
is elegendő, ami a szubtotális, vagy totális villus-atrófiát 
kimutatja és az emelkedett IEL-szám is lisztérzékeny-
ségre utaló jel. Abban az esetben, ha az ellenanyagok 
szintje tízszerese a normál értékeknek, akkor legújab-
ban már biopszia elvégzésére sincsen szükség, de két 
különböző időpontban történő teljes szerológiai vizs-
gálatra igen. Az IgA hiányt feltétlenül ki kell zárni, mert 
ez meghamisíthatja az eredményeket, és a gyorstesztek 

fals negatívak lehetnek. Még nem a mindennapi gya-
korlat része a deaminált gliadin peptid elleni IgG meg-
határozása vérből. Mind a szerológiai vizsgálatot, mind 
a bélnyálkahártya biopsziát csak akkor lehet elvégezni, 
ha a beteg nem tart lisztmentes diétát! (Ebből a min-
dennapi életben sok probléma adódik!)

Jelenleg a kezelés egyetlen módja a szigorú, glutén-
mentes étrend. A 2. táblázatban soroltam fel a fogyaszt-
ható és a tiltólistán levő gabonaféléket. Intenzív kutatá-
sokat végeznek glutén specifikus proteázokkal, amik a 
glutént még felszívódás előtt elbontják, illetve zonulin 
antagonistákkal, amik a gliadin felszívódást gátolnák. 

Mit jelent az, hogy valami gluténmentes? Amikor 1 
kg élelmiszerben kevesebb mint 20 mg glutén van. Egy 
cöliákiás maximum napi 10 mg glutént fogyaszthat, 
különben ismét kialakul a villus-atrófia és jelentkezhet-
nek a tünetek. (Az áldozási ostya, a „mindennapi ke-
nyerünk” 50 mg glutént tartalmaz. Ennek fogyasztását 
elkerülendő, a genetikailag módosított glutén-mentes 
búzából készült ostyát elfogadja az egyház, a rizslisztből 
készültet nem.) Az éves gondozás során szerológiai 
vizsgálattal ellenőrizzük, hogy a páciens jól tartja-e a 
lisztmentes diétát. A felszívódási zavar következtében 
létrejövő vashiány, oszteoporózis és egyéb problémák 
mellett a limfómák kialakulásának a kockázata is meg-
nő, ha nem diétázik a cöliákiás beteg. 

Mivel tudjuk, hogy a hajlam örökölhető, ezért akinek 
a családjában lisztérzékeny beteget találnak, annál a szű-
rés elvégzése szükséges. A szülők és gyermekek esetén 
5-10%, a testvérek között 10-20% az ismétlődés valószí-
nűsége. Egypetéjű ikreknél ez 75-80%-ot is jelenthet. A 
nagyszülők/unokák és másodfokú rokonok esetén közel 
5% a pozitivitás lehetősége. Így találtunk a családszűrés 

Fogyasztható Tiltott

rizs búza (liszt, dara, búzacsíra, bulgur); burizs = hántolt búza

kukorica rozs

burgonya tritikálé (búza és rozs keresztezése)

köles árpa (maláta, pótkávé, sör)

hajdina (pohánka) zab, zabpehely

szója tönkölybúza, alakor (egyszemű búza)

amaránt (disznóparéj) kamut

kinoa (quinoa, rizsparéj) durumbúza, kuszkusz 

2. táblázat: Lisztérzékenységben fogyasztható és tiltott gabonafélék2



Látogasson el a www.orionpharma.hu/asztma-es-copd oldalra 
és tudjon meg többet az asztmáról és COPD-ről!

SAFUMIX 
EASYHALER 50/250 µg

SAFUMIX 
EASYHALER 50/500 µg

BRUTTÓ FOGYASZTÓI ÁR 7771 Ft 9699 Ft
TB. TÁMOGATÁS (eü. emelt) 6994 Ft 8729 Ft
TÉRÍTÉSI DÍJ 777 Ft 970 Ft
Safumix Easyhaler 50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag, inhalációs por;
Hatóanyag: szalmeterol-xinafoát/flutikazon-propionát; ATC: R03AK06; 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=157771 
OGYI-T-23372 / 01 Bruttó fogy. ár: 7771 Ft; TB támogatás (Eü emelt): 6994 Ft Térítési díj: 777 Ft
Safumix Easyhaler 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag, inhalációs por; 
Hatóanyag: szalmeterol-xinafoát/flutikazon-propionát; ATC: R03AK06; 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=157771 
OGYI-T-23372 / 02 Bruttó fogy. ár: 9699 Ft; TB támogatás (Eü emelt): 8729 Ft Térítési díj: 970 Ft

Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírását! Forgalomba hozatali engedély tulajdonosa: Orion Corporat ion
Magyarországi képviselete: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6, Tel: 06 1 239 9095 Az anyag lezárásának időpontja: 2020/10/01, 
HUN-EHSAFU-01-10-2020 
Az árak érvényességének kezdete: 2020.10.01. (Forrás: http://www.neak.gov.hu ) Ez a tájékoztató anyag egészségügyi szakemberek számára készült, 
az Orion Pharma Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért.

6 tanács, hogy minél 
hatékonyabban tudja használni 

inhalátorát

Öt általános tévhit 
a gyermekkori asztmával 

kapcsolatban

Tarthatok-e házi kedvencet, 
ha asztmás vagy COPD-s 

vagyok?

7 lépés, mely segítségével 
a legtöbbet tudja kihozni 

az inhalátorából
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kapcsán gyermek-anyuka-nagymama vonalon három 
lisztérzékeny egyént. A genetikai vizsgálat csak valószí-
nűséget jelez, erre a diagnózist nem lehet alapozni. 

Vannak olyan betegségek, amelyek gyakran tár-
sulnak cöliákiával. Ezeknél érdemes a diagnózis felál-
lításakor a lisztérzékenységet szűrni, valamint a beteg 
családjában is szóba jön a szerológiai vizsgálat elvég-
zése. Ide tartozik az 1-es típusú diabétesz (esetleg inzu-
lin-rezisztencia), a Hashimoto thyreoiditis, a Down-kór 
és Turner-szindróma, vitiligo, alopecia, szelektív IgA 
hiány, egyes autoimmun májbetegségek. A szekun-
der laktóz intolerancia oka is lehet lisztérzékenység. A 
dermatitis herpetiformis Duhring (DHD) egy hólyagos, 
viszkető bőrtünet, mely mindig lisztérzékenységgel és 
bélnyálkahártya-károsodással jár együtt. Itt is a gliadin 
a kiváltó ok, a genetikai prediszpozíció is azonos a 
cöliákiáéval. A bőr szövettani vizsgálata IgA depozi-
tumok kimutatásával adja meg a diagnózist. Szintén 
lisztmentes diétát kell tartania a DHD-s betegnek. 

A diagnosztizált cöliákiások csak a „jéghegy csú-
csai”, itt a gyakoriság 1:80-100. A lisztérzékenység va-
lós prevalenciája ennél magasabb, mivel a diagnózis 
sokszor rejtve marad. A csendes (silent) cöliákia azt 
jelenti, hogy a páciensnek nincsenek tünetei, de mind 
a vékonybél biopszia, mind a szerológiai vizsgálat po-
zitív eredményű. Létezik egy látens cöliákia kategória 
is, itt csak a genetikai hajlam van meg, de sem villus-
atrófiája, sem tünete nincs az egyénnek. (Lehet, hogy 
az NCGS betegek egy része ide tartozik.) 

Mivel a lisztmentes diéta nagyon költséges, kisebb 
településeken nehezen beszerezhetők az ilyen élelmi-
szerek, ezért mind a gyermekeket (magasabb összegű 
családi pótlék), mind a felnőtteket (adókedvezmény) tá-
mogatja az állam. A betegszervezetek is sok segítséget 
adnak az új betegtárs tájékoztatásában, ételreceptek, 
gyakorlati konyhai tanácsok kicserélésében. A közössé-
gi étkezésben, éttermekben és vendégségben is külö-
nös odafigyelést igényel a cöliákiás diéta betartása. 

NEM CöLIÁKIÁS GLuTÉNSZENZITIVITÁS (NCGS)

Egyelőre ismeretlen okú és patomechanizmusú tünet-
együttes. Diagnosztikájában alapvető, hogy a búza(liszt)
allergiát és a cöliákiát ki kell zárni. Ennek ellenére a liszt-
mentes diéta javulást hoz a beteg panaszaiban: irritábilis 
bél szindrómára jellemző hasfájás, bélgörcsök, puffadás, 

telítettség érzés, hasmenés, vagy éppen ellenkezőleg 
székrekedés, bőr és idegrendszeri tünetek enyhülnek, 
vagy megszűnnek. Feltételezik, hogy nem a glutén, ha-
nem más búzafehérjék (amiláz-tripszin inhibitor), vagy 
esetleg fruktánok játszanak szerepet a bélnyálkahártya-
gyulladás kiváltásában, ezáltal átjárhatóbb lesz a bélfal, 
ami irritánsok átjutására teremt lehetőséget. Esetleg a 
diszbiózisnak is szerepe lehet. 

Gyakorisága nehezen meghatározható, a vizsgála-
tok 0,5–13% közöttire teszik. Nőknél gyakoribbnak tű-
nik. A diagnosztikában a kettős vak placebo kontrollált 
terheléses vizsgálat feltétlenül szükséges, mivel egy-
előre más objektiválható laborvizsgálat nem áll rendel-
kezésre. (Egyes szerzők antigliadin antitest [AGA IgG] 
emelkedést észleltek, de ezt még egyértelműen nem 
sikerült igazolni.) Nem szabad összetéveszteni azzal a 
helyzettel, amikor a kenyér (élesztővel készült péksüte-
mények) okoznak tünetet, a tésztafélék pedig nem. Ott 
az élesztőnek lehet szerepe a panaszok kiváltásában.  

öSSZEFOGLALÓ

Bár a liszt vagy gabonatermék fogyasztása ritkán okoz 
panaszt, de gluténszenzitív enteropátia, lisztallergia és 
NCGS esetében a gluténmentes étrend az egyedüli és 
feltétlenül szükséges kezelési mód. A cöliákia diagnó-
zisának felállítása előtt azonban nem szabad elkezdeni 
a diétát. A divatból fogyasztott lisztmentes diétának 
nincs előnye az emberi szervezet számára. 
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BEVEZETÉS

Ismertetett betegünknél infekció során észlelt 
nehézlégzés miatt készült az első mellkas fel-
vétel, majd a látott eltérés – a jobbra helyezett 
középárnyék – miatt az infekció gyógyulása 
után többször ismételték a vizsgálatot. Végül 
dextrocardia iránydiagnózissal utalták kórhá-
zunkba további kivizsgálásra.  

ESETISMErTETÉS

A csecsemő zavartalan várandósság után sectio 
caesarea útján 3700 gramm súllyal, APGAr 9/10 
értékkel született. Adaptációja zavartalan volt.

5 hónapos korban volt először légúti be-
tegsége: légúti infekció során nehezített lég-
zést észleltek. Ekkor Zinnat, Fenistil, Ventolin 

terápiát kapott. Állapota nem javult, ezért be-
utalták a területi gyermekosztályra. Tüdőgyul-
ladás gyanúja miatt mellkasi röntgenfelvétel 
készült (1. kép), amely jobb oldali pneumonia 
és dextrocardia lehetőségét vetette fel, hörgő-
tágítókat, iv. és inhalatív szteroidot, antibioti-
kumot kapott. Panaszmentessé vált, azonban 
a kontrollok során a radiológiai kép nem vál-
tozott. Hazaadása után röviddel újra lázas lett, 
hurutos tünetek, hangos, hörgő légzés kezdő-
dött. Otthoni kezelésre (inhalatív hörgőtágító, 
Flixotide, Sumamed) nem javult, ezért ismét a 
területi gyermekosztályon jelentkeztek, ahol a 
továbbra is változatlan radiológiai kép alapján 
a dextropositio hátterében vitium vagy légúti 
idegentest gyanúját vetették fel.

Dextrocardia? Asztma? Egyik sem?
Gács Éva 
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

1. kép: Bal oldali fokozottan légtartó tüdő. A mediastinum jobbra helyezett.
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Kórházunk kardiológiai szakrendelésén történt vizsgálat 
vitiumot, dextrocardiát nem igazolt, viszont légúti idegen-
test gyanúja merült fel. Emiatt fül-orr-gégészeti osztályunkon 
bronchoscopia történt. A bal oldalon felfújt tüdő és középvo-
nali áttolás hátterében sem exogén, sem endogén idegentest 
nem ábrázolódott, a bal főhörgő szűkebb, fala összeeső, de 
passzálható volt. Az ébresztést követően fennmaradó oxigén-
igény miatt az intenzív osztályunkon néhány órán át maszkos, 
majd orrkanülös oxigént kapott. Tekintettel a korábban készült 
több mellkas felvételen látható kifejezetten jobbra diszlokált 
középvonali képletekre, mellkas CT vizsgálat történt (2. kép).

Ennek alapján a mellkasi röntgenképet a bal 
tüdőfél jelentős fokú obstructiv hyperinflatioja 
magyarázza, hátterében a bal főhörgő disztális 
szakaszának kollapszusa áll. Idegentest vagy 
extrinsic kompressziót magyarázó tényező 
nem azonosítható. A hyperinflatioval együtt a 
tüdő hypovascularisalt, ami nem akut jellegű 
állapotra utal. A szív dislocatioja másodlagos, 
a kardiovaszkuláris rendszert primeren érintő 
anomália a kép alapján nem valószínű (dr. Ba-
lázs György).

A csecsemő osztályunkon történt további  
megfigyelése  során a bal tüdőfél hyperinfla-
tiojának megfelelő  fizikális leletet  észleltünk, 
mérsékelt – terhelésre fokozódó – kilégzési 
stridorral. Bronchospasmusa nem volt, az alta-
tásokat követő stridorfokozódás miatt 5 napig 
szisztémás szteroid terápiát folytattunk. 

Az anamnézis, a másfél hónapja lényegé-
ben változatlan mellkasi röntgenkép veleszü-
letett elváltozásra utalt (congenitalis  lobaris  
emphysema?), a klinikai képet a hörgőszűkület  
infekciók során jelentkező  tünetei  színesítet-
ték. Mellkassebészeti és bronchológiai konzul-
táció az I. sz. Gyermekklinikán történt (dr. Ko-
vács Lajos, dr. Kálmán Attila). 

A megismételt bronchoscopia során ép 
gége, szabályos lefutású és oszlású trachea, 
valamint normális tágasságú és oszlású jobb 
főhörgő látszott. Bal oldalon mind a felső, 
mind az alsó lebenyhörgő résszerűen beszű-
kült. 2,8 mm-es bronchoscoppal az alsó lebeny 
felé a hörgő intubálható volt, a felső lebeny 
felé azonban a szűkület nem volt intubálható. 
Tekintettel a gyermek jó általános állapotára, 
az invazív beavatkozástól eltekintettünk. 

Fél évvel a kórházunkban történt első meg-
jelenést követően a gyermek panaszmentes, 
mind szomatikus, mind mozgásfejlődése jó, 
aktív, stridoros légzés terhelés során sem ész-
lelhető. radiológiai képe egyelőre minimális 
javulást mutat, reményeink szerint a gyermek 
növekedésével ebben is javulás várható. A kö-
vetkező őszi-téli időszak mindenképpen kihí-
vást jelent majd, kérdéses, hogy infekciók so-
rán milyen intenzitással lép fel stridoros légzés. 

2. kép: Mellkas CT

3. kép: Situs inversus totalis
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A dextrocardia a szív veleszületett forgási rend-
ellenessége, a radiológiai kép jellemzője, hogy 
a szívcsúcs jobbra néz. Izolált dextrocardia 
esetén társulhatnak súlyos vitiumok, többnyi-
re pulmonalis hypoplasia. A dextrocardia lehet 
situs inversus részjelensége. Ilyenkor a beteg 
sokszor tünetmentes, kis számban tüdő-szív-
bél és nyelőcső rendellenességek fordulnak 
elő1. A betegünkről készített felvételen azon-
ban a középárnyék jobbra helyeződését a fél-
oldali, fokozottan légtartó tüdő okozza. ösz-
szehasonlításul a 3. képen situs inversus miatt 
ellenőrzött betegünk mellkas felvétele látható. 

A tüdő féloldali fokozott légtartalmának 
okait az 1. táblázat foglalja össze2. Kiemelt fi-
gyelmet érdemel az idegentest-aspiráció: a 
többnyire szelepesen záró idegentest mögött 
a légtartalom fokozott lesz. Étkezés, apró tárgy-
gyal való játék közben fellépő heves köhögési 
roham és/vagy sípoló, nehezített légzés ese-
tén bronchoscopia végzése elengedhetetlen: 
ilyenkor a diagnosztikus beavatkozás egyben 
terápiás is. Típusos esetben mellkasi röntgen-
felvétel készítésére nem kell időt pazarolni, 
de nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ha 
„klasszikus” tünetek nélkül jelentkező beteg 
mellkasfelvételén a légtartalom körülírt foko-
zódását látjuk, a beavatkozás elvégzendő! 

A mellkasfal rendellenességei Poland szindróma

A tüdőparenchyma elváltozásai

bronchialis atrézia

congenitalis lobaris hyperinflatio 

congenitalis pulmonalis malformáció (CPAM)

Swyer-James szindróma 

atelectasia, tüdőkollapszus

pneumothorax

pulmonectomia utáni állapot

Pulmonalis vaszkuláris anomáliák

pulmonalis agenézia vagy az artéria pulmonalis proximális szakaszának hiánya

aberráns eredésű artéria pulmonalis

Scimitar szindróma

A centrális légutak eltérései
idegentest-aspiráció

endobronchialis tumor

A mediastinum eltérései
nyelőcső-rendellenesség, tumor

lymphadenopathia

A többi felsorolt esetben a teendőket a 
beteg állapota és a várható szövődmények 
mérlegelése szabja meg. Nem ritka, hogy más 
okból készített felvétel során derül fény a foko-
zott légtartalmú területre. Esetünkben a műté-
ti megoldás (stent behelyezés) nagy kockázatú 
beavatkozás3, szerencsére a csecsemő jó álla-
pota lehetővé tette ennek halasztását. 

öSSZEFOGLALÁS

Esetünk – a radiológiai elkülönítő diagnoszti-
ka mellett – arra is felhívja a figyelmet, hogy 
csecsemőkorban az asztma diagnózisának fel-
állítása különös körültekintést igényel. Ebben 
az életkorban a ziháló légzéssel járó állapotok 
hátterében az esetek túlnyomó többségében 
más ok áll, ezért tartós asztma terápia elkezdé-
se csak szoros ellenőrzés és az eredmény kriti-
kus értékelése mellett fogadható el.

IrODALOM
1. Baba Y, Sorrentino S, et al. Dextrocardia.  https://radiopaedia.org

2. Wasilewska E, Lee EY, Eisenberg RL. Unilateral hyperlucent 
lung in children. Am J Roentgenol 2012; 198(5): W400-W414. 

3. Sethi S, Gildea TR, Almeida FA, et al. Clinical success stenting 
distal bronchi for „lobar salvage” in bronchial stenosis.

1. táblázat: A féloldali fokozottan légtartó tüdő okai
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z Európai Légzési Társaság (European Respiratory Society, ERS) nemzetközi kongresszusa a világ 
egyik legjelentősebb légzőszervi konferenciája. A 30. ERS kongresszus az eredeti tervek szerint 2020. 
szeptember 5–9. között Bécsben, a Messe Wien Kiállítási és Kongresszusi Központban került volna 

megrendezésre a világ minden részéről érkező több mint 20 ezer tüdőgyógyász és a társszakmák területén 
dolgozó szakember személyes megjelenésével. A koronavírus-járvány azonban felülírta a terveket, és a ju-
bileumi rendezvényt innovatív módon, interaktív virtuális formában tartották meg. A virtuális kongresszus 
egyértelmű sikerrel zárult. Az online platformot, ahol 450 tudományos és oktatási célú tartalmat lehetett 
megtekinteni, a rendezvény 3 napja alatt 33 ezren látogatták meg. A szervezők a virtuális ERS kongresszus 
sikerét látva is azt remélik, hogy 2021-ben Barcelonában már személyesen is találkozhatnak a résztvevőkkel. 
A következőkben a virtuális kongresszus legérdekesebb posztereiből mutatunk be néhányat.

A

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA
IDÉN A TÜDŐGYÓGYÁSZOK:

BÉCS

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS  
MELLKASI RÖNTGENVIZSGÁLAT
A mesterséges intelligencia (MI) hagyományos mell-
kasi röntgenvizsgálattal kombinálva képes felismerni 
a koronavírus okozta tüdőkárosodást, és megkönnyíti 
a koronavírusos betegek megkülönböztetését a többi 
pácienstől, javítva ezzel a triázs hatékonyságát. 
A módszer, melyet Jason Fleischer és Mohammad Tari-
qul Islam, a Princeton Egyetem munkatársai fejlesztet-
ték ki, 95%-os pontossággal képes megkülönböztetni 
a COVID19 betegeket a más eredetű tüdőgyulladásban 
szenvedőktől vagy a nem kóros röntgenképet muta-
tóktól.
A diagnosztikus módszer olyan finom részletességgel 
határozza meg a röntgenfelvételek mintázatait, amire 
még a képzett szakemberek sem képesek. A CT-vizs-
gálat pontossága hasonló az MI-metodika pontossá-
gához, de a CT sokkal többe kerül és nagyobb sugár-
dózisnak teszi ki a beteget. „A másik fontos szempont 

az, hogy nem mindenhol van CT – beleértve sok vidéki 
kórházat vagy fejlődő országot –, ezért szükség van 
olyan eljárásra, ami a helyszínen elérhető képalkotó 
eszközökkel is használható” – mondta Fleischer, a virtu-
ális ErS kongresszuson. A módszer kidolgozása során 
gépi tanulással 2300 mellkasi röntgenképet elemeztek: 
1018 „normál” képet olyan betegektől, akiknek sem tü-
dőgyulladása, sem COVID19 betegsége nem volt; 1011 
képet nem koronavírusos tüdőgyulladásos betegektől; 
és 271 képet COVID19-ben szenvedő betegtől. 
Az MI-metodika a DenseNet121 neurális hálózatot hasz-
nálva finomítja a látott tüdőelváltozásokat, ezután egy 
speciális algoritmus (uMAP) segítségével keresi a ha-
sonlóságokat és különbségeket a képeken, majd végül  
klaszterekbe sorolja azokat. 
„Mi tudtuk a vizsgálat kezdetén, hogy az egyes rönt-
genfelvételek milyen kóresetből származnak – normá-
lisak, tüdőgyulladás-pozitívak vagy COVID19-pozitívak 
–, de az MI-metodika nem” – tette hozzá Fleischer. A 
COVID19 betegeknél két alapvető tüdőelváltozás fi-
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KORONAVÍRUS ÉS TÜDŐKÁROSODÁS 
A kórházban ápolt COVID19 betegek túlnyomó több-
ségénél tüdőkárosodás mutatható ki az emisszió után 
6 héttel, de az ilyen betegek aránya 12 hét után jelen-
tősen csökken, ami arra utal, hogy a tüdő önjavító me-
chanizmussal rendelkezik – állítják a kutatók.
„Más tüdővizsgálatokból tudjuk, hogy a tüdő képes 
felépülni a gyulladásból” – mondta Sabina Sahanic, az 
Innsbrucki Egyetemi Klinika PhD hallgatója. „A szakem-
berek tudták, hogy néhány hétig várni kell az egyértel-
mű eredményre, és akkor meghatározni, milyen mérté-
kű a tüdőmezők feltisztulása. Nagyon örülünk, hogy ez 
jelentős” – mondta.
A 86 betegnél elvégzett előzetes adatelemzésből – 
amit az első olyan prospektív vizsgálatnak tartanak, ami 
a COVID19 betegek tüdejének és szívének állapotjavu-
lását követi – kiderült, hogy a légszomj a leggyakoribb 
tünet 6 héttel a kórházból való távozás után (a betegek 
47% -át érinti), amit a köhögés követ (a betegek 15%-
a érintett). A 12. héten már csak a betegek 39% -ának 
volt légszomja, de 15%-uk még mindig köhögött. „A 
12 hetes megfigyelési idő azért fontos, mert sok más 
tüdőbetegség esetén ennyi idő elteltével lehet nyilat-
kozni a gyógyulásról” – mondta Sahanic. A koronavírus 
esetén azonban nem tudjuk, mennyi a kellően hosszú 
megfigyelési idő. A pandémia elején vagyunk, és még 
nincsenek arra vonatkozó tapasztalataink, hogy a ko-
ronavírus által károsított tüdő hogyan reagál más, egy-

gyelhető meg: a tüdőgyulladás, amikor folyadékkal 
telnek fel az alveolusok, és veszélyesen alacsony a vér-
oxigénszint a szinte normális légzés ellenére. Mivel a 
kezelés a tüdőelváltozás típusától függően változhat, 
előnyös ezeket a betegeket gyorsan differenciálni. 
Az MI egyértelműen meg tudta különböztetni a tüdő-
gyulladás-pozitív betegek és az egészséges emberek 
mellkasi röntgenképeit, a COVID19 pozitív mellkasi 
röntgenképeket pedig két csoportba sorolta: különvá-
lasztotta azokat, amelyek tüdőgyulladásnak tűntek, és 
azokat, amelyek a normál állapothoz álltak közelebb. 
„Az a tény, hogy a mesterséges intelligencia felismer 
valami egyedit a COVID19-pozitív betegek mellkasi 
röntgenképén azt jelzi, hogy a számítógép képes azo-
nosítani a koronavírus vizuális markereit. Azt azonban 
pontosan még nem tudjuk, hogy melyek ezek a marke-
rek” – magyarázta Fleischer.

Late Breaking Abstract – Fleischer J, Islam M. Identifying and 
phenotyping COVID19 patients using machine learning on chest 
x-rays. ErS 2020, E-Poster Nr 4151
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ÉJSZAKAI KÖHÖGÉS ÉS oKoSTELEfoN
Az éjszakai köhögés okostelefonnal rögzíthető, és gyakoriságának már enyhe 
emelkedése is az asztma súlyosbodását jelezheti. „Eddig nem volt megbízható 
módszerünk az éjszakai asztmás tünetek mérésére, ezért nagyon keveset tu-
dunk az éjszakai köhögésről és annak jelentőségéről” – mondta Frank Rassouli, 
a svájci St. Gallen Kantoni Kórház munkatársa. 
„Eredményeink azt mutatják, hogy az éjszakai köhögés az asztma súlyosbodá-
sának markere lehet. Klinikailag ez valószínűsíthető, mert a köhögés fokozódása 
az asztma romlásának egyik kardinális tünete” – tette hozzá Rassouli.
A vizsgálatban 94 asztmás beteg vett részt. A betegek 29 napig aludtak a háló-
szobájukban úgy, hogy a köhögésüket az okostelefonon futó alkalmazás rögzí-
tette. Az applikáció azt is kérte a betegektől, hogy jelentsék az éjszakai tünetei-
ket. Az asztma tüneteit a klinikán értékelték a vizsgálat első és utolsó napján.
A kutatók erős és szignifikáns összefüggést figyeltek meg az éjszakai köhögéses 
epizódok számának egy héten át tartó növekedése és az asztma tüneteinek 
későbbi súlyosbodása között. Az egy hét alatt mért éjszakai köhögés szám 100 
egységnyi emelkedése az adott heti asztma kontroll teszt eredmény (ACT) 0,56 
pontos csökkenésével, a rákövetkező héten pedig 0,25 pontos csökkenéssel járt.
„Eredményeink szerint az éjszakai köhögés egyszerűen mérhető okostelefonos 
alkalmazással, és az éjszakai köhögés fokozódása az asztma kontroll romlását 
jelzi. Az asztma monitorozása valóban fontos, mert ha kellő időben észleljük a 
kezdődő állapotromlás jeleit, akkor időben módosíthatjuk a gyógyszereket az 
asztmás roham megelőzésére” – mondta Rassouli.
A betegek együttműködése a vizsgálat során nagyon jó volt, bár ebben a 
klinikai vizsgálatban „a betegek olyan kiválasztott alcsoportjával dolgoztunk, 
akiket különösen érdekeltek a technikai újdonságok” – tette hozzá Rassouli. A 
következő lépés egy olyan eljárás kidolgozása, amely ezt az előrejelzési modellt 
beépíti a klinikai gyakorlatba, és az okostelefonos alkalmazást elérhetővé teszi 
az orvosok és a betegek számára egyaránt.
A munkacsoport egy másik vizsgálatot is elindított, melyben az okostelefonos 
alkalmazással krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén mérik az éjsza-
kai köhögés gyakoriságát, és annak összefüggését a COPD súlyosbodásával.
A vizsgálatot kommentálva Thierry Troosters, az ERS elnöke és a Leuveni Katoli-
kus Egyetem professzora a következőket mondta: „Ez a tanulmány egy új mód-
szert kínál az állapot monitorozására és az állapotromlásra utaló finom jelek 
mielőbbi felismerésére. Mivel okostelefonon keresztül működik, így a legtöbb 
beteg számára hozzáférhetővé lesz.”
„A módszer másik előnye, hogy megkönnyítheti nagy mennyiségű adat 
összegyűjtését az éjszakai köhögés tanulmányozására asztmában és más 
légúti megbetegedésekben. Az egyszerű és könnyen elérhető hardverek, az 
okostelefon a mesterséges intelligenciával kombinálva, ami képes a „zajos” ada-
tok megfelelő kezelésére, további szemekkel és fülekkel látja el a klinikusokat 
ahhoz, hogy megítélhessék betegeik klinikai állapotát a való életben, és nem 
csak az orvosi rendelőben” – tette hozzá Troosters.

Frank Rassouli, et al.  „Smartphone-based cough detection predicts asthma control - 
description of a novel, scalable digital biomarker”, ERS 2020, Abstract Nr: OA4569  

idejűleg jelentkező fertőzésekre. A mun-
kacsoport a COVID19 fertőzés utáni tar-
tós tüdőkárosodást szeretné elemezni, 
mert a 2002/2003-as SArS-járvány túl-
élőinek 30%-a tapasztalt ilyen elhúzódó 
hatásokat. A vizsgálat folyamatban van, 
és arra számítanak, hogy több mint 150 
pácienstől sikerül 24 hetes adatokat ösz-
szegyűjteni. A vizsgálat résztvevőit – át-
lagéletkoruk 61 év; 65%-uk férfi – három 
ausztriai központban kezelték COVID19 
miatt április végétől június elejéig. Kö-
zel felüknek volt dohányzási előzménye, 
65%-uk túlsúlyos vagy elhízott volt. Az 
átlagos kórházi tartózkodási idő 13 nap 
volt, a betegek 20%-át intenzív osztályon 
kezelték, 19%-uknak mechanikus léle-
geztetésre volt szükségük.
6 és 12 héttel a kórházból való távozás 
után a résztvevőknél klinikai állapotfel-
mérés, légzésfunkciós és tüdő CT-vizsgá-
lat, valamint echokardiográfia történt, to-
vábbá vérvizsgálatot végeztek az oxigén- 
és szén-dioxid-szint meghatározására.
Kiemelendő, hogy a 6. héten végzett CT-
vizsgálatok a betegek 88%-ánál mutattak 
ki „tejüveghomály” (ground glass opacity) 
formájában megjelenő tüdőkárosodást. 
A 12. héten ez az elváltozás már csak a 
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betegek 56%-ánál volt megfigyelhető. A teljes tüdőká-
rosodás súlyossága a 6 hetes CT-vizsgálatok 8 pontjáról 
a 12 hetes CT-vizsgálatok 4 pontjára csökkent.

Sahanic S, et al. Persisting pulmonary impairment following 
severe SArS-CoV-2 infection, preliminary results from the CovILD 
study. ErS 2020, Abstract OA4143.

Al Chikhanie y, et al. The weekly recovery of physical capacities 
in COVID-19 patients during post-extubation pulmonary 
rehabilitation. ErS 2020, Abstract PA938.

DIGITÁLIS FIGYELMEZTETÉS ÉS  
TÚLZOTT HÖRGŐTÁGÍTÓ HASZNÁLAT
Az asztmás betegek elektronikus orvosi nyilvántartásá-
ban felugró automatikus figyelmeztető ablakok segít-
hetnek megakadályozni a rövid hatású béta2-agonisták 
(SABA) túlzott felírását. „A túlzott SABA-használat a 
rosszul kontrollált asztma mutatója és az asztmás roha-
mok kockázati tényezője” – mondta Shauna McKibben, 
a londoni Imperial College munkatársa. „Az Egyesült 
Királyságban van az egyik legrosszabb asztmás halálo-
zási arány Európában. Az elmúlt 30 évben az asztmás 
halálesetek számtalan vizsgálata potenciális járulékos 
tényezőként feltételezte a túlzott vagy nem megfe-
lelő SABA-felírást” – mondta McKibben. 2015-ben az 
Egyesült Királyságban az EMIS klinikai szoftvert futtató 
összes orvosi számítógépes rendszerben bevezették 
az elektronikus figyelmeztetést túlzott SABA-felírás 
esetén. A figyelmeztető ablak olyan betegek esetén 

ugrik fel a képernyőre, akik három hónapon belül há-
rom SABA-receptet kaptak. McKibben és munkatársai 
132 háziorvosi praxis több mint 18 ezer betegénél 
megvizsgálták a SABA felírási szokásokat 2015 és 2016 
között (egy évvel a felugró ablakos figyelmeztetés be-
vezetése után), és ezt összehasonlították a 2013 és 2014 
közötti (a felugró ablakos figyelmeztetés bevezetése 
előtti) adatokkal. Eredményeik szerint a SABA-felírás 
6%-kal csökkent a felugró ablakos figyelmeztetés első 
megjelenését követő 12 hónapban. Három hónappal 
a felugró ablakos figyelmeztetés bevezetése után a 
kontrollvizsgálatra visszarendelt asztmás betegek szá-
ma 12%-kal nőtt; hat hónap múlva pedig az ismételt 
SABA felírások száma 5%-kal, az orális szteroidokkal ke-
zelendő asztmás fellángolások száma 8%-kal csökkent. 
„Egy egyszerű szoftvermódosítás, egy felugró ablakos 
figyelmeztetés azonosíthatja azokat az asztmás bete-
geket, akiknél romlik az asztma kontroll, és megköny-
nyítheti az asztmás felülvizsgálatok célzott elrendelé-
sét a SABA-használat csökkentése érdekében” – mond-
ta Shauna McKibben.

McKibben S, Bush A, Thomas M, et al. An electronic alert to 
reduce excessive prescribing of short-acting beta2-agonists for 
people with asthma in East London: a retrospective case-control 
study using routine primary care data. ErS 2020, E-Poster Nr 1364.

McKibben S, Bush A, Thomas M, et al. “I don’t think there’s a 
simple way of doing it:” the use of an electronic alert to identify 
excessive prescribing of short-acting beta2-agonists for people 
with asthma – a qualitative study with asthma experts and 
primary care staff. ErS 2020, E-Poster Nr 4013.
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Mindezeket a „nem volt bronchitis hét éves kor előtt” 
referenciacsoporttal összehasonlítva azt tapasztalták, 
hogy azoknál, akiknek gyermekkorban nem recidi-
váló, recidiváló vagy elhúzódó recidiváló bronchitis-
epizódjaik voltak, azoknál a tüdőgyulladás kockázata 
1,4-szeres, kétszeres és 3,2-szeres volt 53 éves koruk-
ban. ugyanilyen sorrendben 1,3-szoros, 2,7-szeres és 
6,4-szeres volt az 53 éves korig fellépő asztma kocká-
zata. A referenciacsoportban minden 100 emberből 
nagyjából 14-nél diagnosztizáltak tüdőgyulladást fel-
nőttkorban, míg a nem recidiváló, recidiváló vagy elhú-
zódó recidiváló bronchitis csoportban minden 100-ból 
19, 25 és 35 fő volt érintett. A referenciacsoportban 
100-ból 19 esetben diagnosztizáltak asztmát felnőtt-
korban, míg a nem recidiváló, recidiváló vagy elhúzódó 
recidiváló bronchitis csoportban 100-ból 33, 50 és 70 
esetben. „Minél súlyosabb volt a gyermekkori bronchi-
tis, annál nagyobb eséllyel jelentkezett felnőttkorban 
asztma vagy tüdőgyulladás” – mondta Perret. Meglepő 
módon azonban nem volt statisztikailag szignifikáns 
kapcsolat a gyermekkori bronchitis és a felnőttkori kró-
nikus bronchitis között. 
Az eredmények alátámasztották, hogy összefüggés van 
a gyermekkori bronchitis és a felnőttkori tüdőgyulla-
dás, illetve az asztma kockázata között, továbbá hogy a 
gyermekkori hörghurut súlyosságának növekedésével 
nő a felnőttkori tüdőkárosodás kockázata. Ezen ismere-
tek birtokában az orvosok könnyebben azonosíthatják 
azokat a betegeket, akiknél nagyobb odafigyelésre van 
szükség az egészség megőrzése érdekében.

Dr. Rónai Zoltán

A GYERMEKKORI BRONCHITIS HATÁSA  
A FELNŐTT TÜDŐRE
„Azoknál a gyermekeknél, akiknek a hetedik születés-
napjuk előtt legalább egyszer bronchitisük volt, fel-
nőttkorban nagyobb eséllyel alakul ki tüdőbetegség, 
például asztma vagy tüdőgyulladás” – mondta Jennifer 
Perret, a Melbourne-i Egyetem munkatársa. Perret és 
munkatársai a gyermekkori hörghurut és a tüdőprob-
lémák közötti összefüggést elemezték az 1961 óta 
több mint 8500, Tasmaniában született embert követő 
Tasmanian Longitudinal Health Study résztvevőinél. A 
vizsgálathoz még gyermekként csatlakozóknál mérték 
a légzésfunkciót, és a szülők beszámoltak arról, hogy 
a gyermekek hétéves korukig szenvedtek-e asztmában 
vagy hörghurutban. A résztvevők állapotát átlagosan 
46 éve követik. A kutatók a 3085 résztvevőt a szülők ál-
tal jelentett, hétéves korig fennálló gyermekkori bron-
chitis alapján négy csoportba sorolták: (1) nem volt 
bronchitis (n=1616, 53%); (2) nem recidiváló bronchitis 
volt (egy-öt, egy hónapnál rövidebb epizóddal, n=873, 
28%); (3) volt recidiváló bronchitis (legalább hat, egy 
hónapnál rövidebb epizóddal, n=555, 18%); (4) volt 
elhúzódó recidiváló bronchitis (legalább hat hónapos 
vagy annál hosszabb epizódokkal, n=41, 1,3%).
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25 éves a MANo
omoly terjedelmű képes beszámolót terveztünk 
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesüle-
tének jubileumi konferenciájáról, ami az 1995. 

szeptember 29-én megalapított egyesület 25. szüle-
tésnapjához legközelebb eső hétvégére volt időzítve. 
A koronavírus-járvány azonban közbeszólt, és a rendez-
vény elhalasztásáról döntöttünk. Helyette olvassák ezt 
a visszaemlékezést a kezdetekre és az elmúlt 25 évre.

A BETEGOKTATÁS KEZDETEI

Az 1990-es évek elején, amikor az asztma kezelését alap-
jaiban változtatta meg két korszerű szárazporbelégző, a 
Turbuhaler és a Diskus megjelenése, a Somogy Megyei 
Tüdő- és Szívkórházban európai mércével mérve is na-
gyon betegközpontú szemlélet uralkodott. Az akkori 
igazgató főorvos, Andrásofszky Barna messzemenően 
támogatta a betegoktató programok szervezését. Elő-
ször Berta Gyula és munkatársai indítottak ilyen progra-
mokat felnőtt asztmás betegeknek, majd nem sokkal 
ezután Rónai Zoltán és munkatársai asztmás gyermekek 
részére. A felnőtt betegoktató programok résztvevői 
hozták létre 1994 decemberében az Asztmás Betegek 
Országos Szövetségét (ABOSZ). A gyermek betegokta-
tó programok anyagi hátterének biztosítására 1992-ben 
létrejött A Mosdósi Asztmás Gyermekekért Alapítvány, 
és ennek támogatásával néhány év alatt betegoktató 
kiadványok egész sora jelent meg (Az asztmáról kicsik-

nek, nagyoknak, 1993; Fúúújd el!, 1993; Az asztmáról 
nemcsak kicsiknek, 1994). A gyermekkori asztmával 
kapcsolatos korszerű tudnivalók alapjául az Anthony D. 
Milner által írt Az asztmás gyermek című könyv szolgált, 
ami rónai Zoltán fordításában, a Springer Hungarica Ki-
adó gondozásában jelent meg 1992-ben. Az asztmás 
gyermekek számára rendezett betegoktató programok 
tapasztalatait több nemzetközi kongresszuson is be-
mutatták (lásd a sárga keretben).

AZ ELSŐ ASZTMA NŐVÉr TANFOLyAMOK

A nemzetközi trendekkel összhangban a mosdósi mun-
kacsoport is felismerte, hogy az asztmával kapcsolatos 
alapvető tudnivalók átadása és az inhalációs eszközök 
használatának betanítása önálló feladatkör, és ezt a fel-
adatot az asztma nővér látja el. Egy nemzetközi kong-
resszuson szerzett szakmai kapcsolat révén hozzáju-
tottak az angol asthma nurse képzési programjához, és 
ezt a hazai viszonyokra adaptálva szervezték meg 1994 
őszén az első asztma nővér tanfolyamot Mosdóson. 

Az előadások anyagát kezdetben fénymásolt kézirat 
formájában tették közzé, majd 1995-ben megjelent az 
első jegyzet Az asztmáról az asthma nurse tanfolyam 
hallgatóinak címmel. Ezt követte 1998-ban Az asztma 
ma című könyv első, majd 2003-ban a második, átdol-
gozott kiadása, amit az Oktatási Minisztérium egyete-
mi segédtankönyvnek nyilvánított.

AZ EGyESüLET MEGALAPÍTÁSA

Az első két mosdósi asztma nővér tanfolyam olyan jól 
sikerült, hogy a szervezők úgy érezték, az ott összeko-

A MOSDÓSI BETEGOKTATÓ PrOGrAMOK BEMuTATÁSA  
NEMZETKöZI KONGrESSZuSOKON

Rónai Z, et al. Health education for asthmatic children. Chest 1993; 103: 
214S [Amszterdam, 1993] 

Rónai Z, Bene L, Gyurkovits K. Health education for asthmatic children 
– 2 years of experience. Patient Education and Counseling 1994; 23 
(Suppl. 1): S88-S89 [Genf, 1994]

Rónai Z, Bene L, Gilányi P, Gyurkovits K. Educational tools for the health 
education of asthmatic children. Patient Education and Counseling 
1994; 23(Suppl. 1): S127-S128 [Genf, 1994]

Rónai Z: Perception of breathlessness in schoolchildren with asthma.
Chest 1996; 110: 90S [San Francisco, 1996]

Rónai Z: Childhood asthma – severity and social impact. Allergy and 
Clinical Immunology International  1997; (Suppl. 4): 158 [Cancun, 1997]
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vácsolódott csapatot nem szabad csak úgy szélnek ereszteni. 
Az ő részvételükkel, 1995. szeptember 29-én Budapesten, a 
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet előadótermében a magyar-
országi asztma nővérek egymás közötti kapcsolatának ápolá-
sa, a továbbképzések  szervezése és az egységes betegokta-
tás megvalósításának elősegítése céljából, 48 alapító taggal 
megalakult a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete, 
melynek elnöke dr. Virágos Péterné lett. 

Az egyesület nonprofit szervezetként működik, a Nyíregy-
házi Törvényszék a Pk. 60187/1995/11 szám alatt jegyezte be, 
1998. január 1-től közhasznú társadalmi szervezetnek minősül. 
Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. törvényben megha-
tározott egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és 
rehabilitációs tevékenységeket végez. Pontszerző országos 
szakmai továbbképzések szervezésével, kongresszusokon 
való részvétel támogatásával, folyóirat postázásával az aktuá-
lis szakmai ismeretanyagot továbbítja a tagság felé. Bevételei 
a tagdíjakból, a cégek támogatásából és a felajánlott személyi 
jövedelemadó 1%-ából tevődnek össze.

OrSZÁGOS TANFOLyAMOK SZErVEZÉSE

1995-től kezdve az egyesület keretein belül szer-
veztük az asztma nővér tanfolyamokat, illetve a 
létszámában dinamikusan bővülő tagságnak (1. 
ábra) évente egy országos továbbképző fóru-
mot. Az asztma nővér tanfolyamok 1994–1998 
között Mosdóson zajlottak, kizárólagos szpon-
zoruk az Astra Gyógyszergyár volt. Hamarosan 
igény mutatkozott regionális tanfolyamok szer-
vezésére, és 1998–2004 között már három hely-
színen, Szegeden, Nyíregyházán és Törökbá-
linton rendeztünk tanfolyamokat, továbbra is 
az AstraZeneca Gyógyszergyár támogatásával. 
2005-től megváltoztak a gyógyszerpiaci viszo-
nyok, és addigi szponzorunk nem tudta tovább 
támogatni a tanfolyamokat. 2005–2009 között 
a Glaxo támogatásának köszönhetően évente 
egy országos továbbképző fórumot tartottunk, 
illetve Glaxo által szervezett rendezvényeken 
vettünk részt. 2009-től az Országos Korányi Tbc 
és Pulmonológiai Intézettel együttműködve 
újjászerveztük az asztma nővér tanfolyamokat, 
három napba sűrítettük a programot, és több 
szponzort kértünk fel támogatónak. Eddig több 
mint 50 továbbképző  tanfolyamot szerveztünk 
különböző helyszíneken.

Jelenleg mindent újratervezünk. A szándék 
megvan az elmaradt rendezvények pótlására és 
a lendületes folytatásra – a járvány után. 

Imru Ibolya
Dr. Virágos Péterné

Dr. Rónai Zoltán

1. ábra: A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületében  
a tagok számának változása az elmúlt 25 évben
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az alapítás óta eltelt évek

10 éves a MANO (Csillebérc, 2005) 

20 éves a MANO (Hotel Benczúr, 2015) 
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Cicerótól származó klasszikus mondás sze-
rint háborúban hallgatnak a múzsák (inter 
arma silent Musae). Szabadon átfogalmazva: 
az emberiséget sújtó világjárványok idején 

a művészet lebénul. Évezredes tapasztalatok igazolják 
ezt, de néha ennek az ellenkezője is előfordul. Most az 
utóbbi esetre szeretnék példákat hozni, és bemutatni, 
hogyan reagáltak elsősorban a festők, de más művé-
szek is, a világot sújtó tragédiákra. A száz évvel ezelőt-
ti pandémia, a spanyolnátha bemutatásával kezdjük, 
már csak azért is, mert meglepően sok hasonlóságot 
mutat a jelenlegi koronavírus-járvánnyal.

A SPANyOLNÁTHA 
A spanyolnátha, az újkori emberi történelem egyik leg-
súlyosabb katasztrófája valójában influenza pandémia 
volt, az influenza A H1N1 altípusának variánsa okozta. 
Az 1918 márciusában feljegyzett első megbetegedés 
és az 1920 márciusában rögzített utolsó között a becs-
lések szerint 50 millió ember vesztette életét, bár egyes 
szakemberek szerint a teljes szám ennek kétszerese is 
lehetett. A spanyolnátha több ember halálát okozta, 
mint az első világháború, és talán még a második világ-
háborúnál is több áldozatot szedett – lehetséges, hogy 
akár a két óriási konfliktust együttesen is túlszárnyalja. 
A vírus ezután világszerte kihalt, de ma már mestersé-
gesen is elő tudják állítani.

A 20. század elejére a mikroba-elmélet elterjedése 
és a higiéniai viszonyok javulása nagymértékben visz-

szaszorította a 19. századi városokra jellemző tömeg-
betegségeket (tuberkulózis, kolera, tífusz). Amikor a 
tudósok kórokozókról beszéltek a 20. század elején, 
azok alatt kizárólag a baktériumokat értették. A ví-
rus akkoriban még meglehetősen új fogalom volt. Az 
első, 1892-ben dokumentált vírus a dohánynövényt 
támadta meg, és indirekt módon fedezték fel fertőző 
mivoltát. Az addig ismert baktériumokkal ellentétben 
láthatatlan volt a korabeli optikai mikroszkópok alatt, 
így megfigyelni sem tudták közvetlenül.

1918-ra az eredményeknek köszönhetően magas 
volt a tudományba vetett bizalom, egyes tudósok 
pedig némileg arrogáns hozzáállást is megengedtek 
maguknak számos kérdésben. George Bernard Shaw, ír 
drámaíró őket figyelmeztette Az orvos dilemmája című 
1906-ban írt művével, amelyben egy kiváló orvos, Sir 
Colenso Ridgeon – akit létező személyről, a tífusz elleni 
védőoltás kifejlesztőjéről, Sir Almroth Wrightról mintá-
zott – a pácienseinek a végzetével játszik önkényesen. 
Shaw éppen az elbizakodottságtól intette óva őket, 
azonban az 1918-ban kitörő járványra volt szükség ah-
hoz, hogy a tudomány felismerje, valójában mennyire 
kevés ismerettel rendelkezik a betegségekről. 

A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány 
adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, 
ahol már korán általános izolációt rendeltek el, és meg-
előző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási 
aránya 30–50 százalékkal alacsonyabb volt a többi vá-
roshoz képest. A chicagói Loyola Egyetem orvosi iskolá-
jának munkatársa, Stefan E. Pambuccian és az egyetem 

SPANYoLNÁTHA – 
orvoslás és művészettörténet
Harmat György 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi  Kar, Budapest
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kutatólaboratóriumának csapata három, az 1918-19-ben 
pusztító spanyolnátha-járványról szóló tanulmányban 
publikált adatokat elemzett. Pambuccian felidézte, hogy 
1918-ban még dúlt az első világháború, az Egyesült Ál-
lamok nagy része „szegénységben, rosszul táplálkozva, 
rossz higiéniénés körülmények között, zsúfolt háztartás-
ban és közösségben élt, rossz volt az orvosi ellátás, sem 
a lakosság, sem a döntéshozók nem voltak felkészülve 
egy járványra”. „Bár a világ már egy egészen más hely, 
mint száz éve volt, az 1918-19-es járványban életbelép-
tetett intézkedések hatékonysága reményt adhat arra, 
hogy a jelenlegi intézkedések korlátozzák a koronaví-
rus-járvány hatását - fogalmazott Pambuccian. A spa-
nyolnáthát a korai és általános izoláció szorította vissza.

A spanyolnáthát megelőző influenza-világjárvány, 
az 1889-es „orosznátha” idején Robert Koch tanítványa, 
Richard Pfeiffer azt állította, hogy azonosította a beteg-
ségért felelős baktériumot. Az úgynevezett „Pfeiffer-
bacilus” valóban létezik (de nem baktérium), és beteg-
séget is okoz – de nem az influenzát, hanem a később 
leírt mononucleosis infectiosa nevű kórképet.

A SPANyOLNÁTHA BuDAPESTEN

A Monarchia területén 1918 szeptemberében diagnosz-
tizálták a spanyolnáthát, ami a járvány második, legsú-
lyosabb hullámával érkezett. Bár a Pesti Napló szeptem-
ber 19-i számában olvasható hír szerint Szabó Sándor 
udvari tanácsos, a főváros tisztifőorvosa úgy nyilatko-
zott, hogy a járvány megszűntnek tekinthető, tíz nappal 
később Bódy Tivadar polgármester már nyomatékosan 
felhívta a város lakóit, hogy vasutakon, villamoson csak 
szükség esetén utazzon, a színházakat, orfeumokat, ka-
barét, mozikat, vendéglőt és kávéházat, templomokat 
és imaházakat pedig lehetőleg ne látogassa.

1918. október 1-jén bezárták az iskolákat Budapes-
ten, a 8 Órai Újságban pedig három nappal később 
azt olvashatták, hogy a városvezetés javaslatot tett a 
Belügyminisztériumnak arra, hogy a színházakat, a mo-
zikat és az egyéb mulatóhelyeket is zárják be. A tárca 
azonban úgy vélte, „a színházaknak és mulatóhelyek-
nek a spanyolnátha miatt való bezárása nem múlhatat-
lanul szükséges és a mozik is nyitva maradhatnak, de 
bizonyos korlátozás alá kall venni azokat”.

A lapok szerint a minisztériumi döntést a színház- és 
mozitulajdonosok saját üzleti érdekeik mentén lobbizták 
ki. 1918. október 6-án már arról tudósított a Pesti Napló, 
hogy bezárnak a mozik. A Magyar Mozgóképszínház 
Tulajdonosok Országos Szövetsége úgy döntött, hogy 
a nyitvatartás korlátozása miatt veszteséget termelnek, 
ezért október 7. és 13. között, a kormányrendelettel 
összhangban, zárva fognak tartani. Míg a színházak a 
fővárosban működtek, Temesváron a színtársulat nem 
tudta előadni Bíró Lajos: Az utolsó csók című darabját, 
mert a főszereplők megbetegedtek spanyolnáthában. 

A Színházi Életben elviccelték a helyzetet. Nem vé-
letlenül: a lap inkább szórakoztató Pr-kiadvány volt, 
mint súlyos szaklap, a színháztulajdonosok pedig, 
akik fizetett kommunikációs felületként használták, 
nem szívesen mondtak volna le a bevételről. Írtak ar-
ról, hogy az idősebbik Latabár Árpád (Latabár Kálmán 

A spanyolnátha vírusa  
egy korabeli preparátumból

Telefonos kisasszony spanyolnátha idején 
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és ifj. Latabár Árpád édesapja) és Czakó Gyula, a Király 
Színház rendezője összevesztek azon, hogy melyikük 
fedezte fel a spanyolnátha elleni szert. „Abban egyetér-
tenek, hogy egyetlen gyógyszere van a divatos nyava-
lyának: a bor. Czakó Gyula a forralt borra esküszik, míg 
Latabár Árpád amellett kardoskodik, csakis a jégbehű-
tött borocska öli meg a spanyolnátha bacillusait (sic!). 
Úgy látszik, mindkettőnek igaza van, mert eddig egyi-
kőjük sem kapta meg a betegséget. Óránként evőka-
nállal literes üvegbe jégbehűtött, illetve forralt bort kell 
tölteni, aztán poharanként meginni. A literes üvegen a 
következő fölírás alkalmazandó: „Belsőleg! Vigyázat: 
külsőleg nem használ.” Az aláírás pedig: dr. Czakó, dr. 
Latabár. „Minthogy ebben nem ő a hibás, / Történjék 
bármi, / Nem a színházat, / A spanyoljárványt kell be-
zárni.” (Forrás: Színházi Élet 1918. 28. szám 25. oldal)

1918. október 9-én azonban kijött a rendelet: no-
vember 3-ig minden színházban, mulatóhelyen, mo-
ziban, cirkuszban és mutatványos bódéban szünetelt 
az előadás, és bezártak a hangversenytermek is, fel-
függesztették működésüket az iskolák, a tanfolyamok, 
sőt a tánciskolák is, de sportmérkőzést sem tarthattak. 
Nem volt a városban táncmulatság, gyűlés, csopor-
tosulás és felvonulás, de még a társasvacsorákat sem 
engedélyezték. A nyilvános helyek este 10-kor bezár-
tak. Előírások vonatkoztak a közlekedési eszközökön 
utazók számára, továbbá az egyik oldalon kötelezően 
nyitott ablakokra, valamint a fertőtlenítésre.

Három hétig élt így a város. November 5-én azon-
ban diadalmasan adta hírül a Pesti Napló: „Minden nap 
bemutató.” Az élet tehát visszaállt a megszokott kerék-
vágásba. December elején egész másképp bukkan fel 
a spanyolnátha a Kecskeméti Újság színházi tudósítá-
sában: „A péntek esti színházi előadás a spanyolnátha 
jegyében folyt le. A közönség száz torokból prüszkölte 
krákogta bőgte bele a bacillusok milliárdjait a levegő-
be. De legalább volt min szórakozni, mert a darab egy 
csepp (sic!) szórakozást sem nyújtott senkinek.”

id. Latabár Árpád Czakó Gyula

Kaffka Margit  (Székely Aladár felvétele)
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Tragikus esemény, hogy 1918. december 1-én a spa-
nyolnátha áldozatává vált a leghíresebb magyar írónő, 
Kaffka Margit és 12 éves kisfia is. 

A járvány harmadik hulláma Budapestet is elérte, a 
Pesti Hírlap 1920. február 1-jei száma arról számol be, 
hogy január 15. óta a fővárosi megbetegedések szá-
ma elérte a 4237 főt, a halálozásoké a 227-et. A járvány 
terjedése ellen ezért sürgős intézkedéseket hozott a 
járványügyi bizottság és a rendőrség. Minden orvos 
számára kötelezően előírták, hogy az influenzások 
házának ajtaját piros cetlivel jelöljék meg. Betiltották 
a tömeggyűléseket, a mozikban az előadások számát 
csökkentették, és csak a helyek felére engedtek jegyet 
árulni. Az előadások között egy órás szünetet kellett 
tartani, és ez alatt kiszellőztetni. 

A vendéglátóhelyeken kötelezően előírták, hogy 
kézmosási lehetőséget kell biztosítani. A nyilvánosan is 
használható telefonok esetén kötelező volt a kagylóra 
selyempapírt erősíteni, amit használat után el kellett 
dobni. A bérkocsik egy részét pedig kötelezően fenn 
kellett tartani arra a célra, hogy orvosokat szállítsanak.

Mindezen intézkedések mellett is komoly prob-
lémát jelentett a járvány, amit több szempontból is 
súlyosbított az ország és lakosságának szegénysége. 
Ahogy arról a Budapesti Naplóban is többször írtak, 
1920-ban a főváros élelmiszer ellátásában jelentős hiá-
nyok voltak, ami miatt az emberek órákat álltak sorban, 
hidegben, tömegben. Erre utal az alábbi néhány sor is 

az idézett cikkből: „Végh János helyettes főorvos arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az élelmiszereket álldogá-
lás útján lehet beszerezni, ami növeli a veszedelmet. 
Az elnök megjegyzi, hogy az ácsorgás megszüntetése 
végett a kormányt már megkérték és a kormány meg 
is ígérte, hogy mindent meg fog tenni az ácsorgás 
megszüntetésére. Ez idő szerint főleg burgonyáért és 
kenyérért kell álldogálni.”

A Színészek Lapja 1920. április 15-én közölte az Or-
szágos Színészegyesület elnöke és titkára által Székes-
fehérvár tanácsának írt levelet, amelyben kérik, hogy a 
jegyekre kirótt vigalmi adó alól mentesítse a színházat: 
„Az az összeg, ami ezen a címen a város pénztárába 
befolyik a város költségvetésében se nem oszt, se nem 
szoroz, ellenben a társulatot oly adóval terheli meg, 
ami a tagokat anyagilag érzékenyen érinti. Annál is 
inkább okadatolt ez a kérelmünk, mert a ma uralkodó 
rendkívüli drágaság mellett a társulat tagjai csak a leg-
nagyobb nélkülözések mellett képesek magukat fenn-
tartani. Ehhez jött még a spanyoljárvány miatt beállott 
jövedelemcsökkenés, úgy hogy a társulatnak minden 
fillérre égető szüksége van, ez nála exisztenciális kér-
dés és nem hihetjük, hogy Székesfehérvár városa ilyen 
apró szépséghibával homályosítaná el azt a ragyogó 
múltat, amely e tekintetben Székesfehérvár városát az 
ország első városai közé emeli.”

MIÉrT „SPANyOL” A NÁTHA?

A korábbi „orosznátha” onnan kapta nevét, hogy a 
járvány kiindulási pontjának az Orosz Birodalom ré-
szét képező Buharát (a mai üzbegisztánban) vélték. 
A három évtizeddel később kirobbant világjárványt 
spanyolnáthának nevezi a mai napig a köznyelv, holott 
köztudott, hogy nem Spanyolországból indult pusztító 
útjára. A halálos influenza három hullámban söpört vé-
gig a világon: 1918 tavaszán egy mérsékeltebb járvány 
formájában, amelyet egy rendkívül halálos második 
hullám követett 1918 őszén, végül pedig 1919 elején 
erősödött fel újra.

Az első eseteket hivatalosan 1918 márciusában je-
gyezték fel az Egyesült Államokban, a Kansas állambeli 
Camp Funston katonai bázison. Hat héttel később a 
betegség már elérte a nyugati front lövészárkait Fran-
ciaországban, de Spanyolországban csak májusban 
jelent meg. Elnevezésének oka egy háborús félreér-

Spanyolnátha miatt ápolt betegek egy katonai kórházban 
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tés. A többi jelentősebb európai országgal ellentét-
ben ugyanis Spanyolország semleges maradt az első 
világháborúban, így az ottani sajtó nem volt szigorú 
cenzúrának alávetve. Az első spanyolországi esetekről 
szóló beszámolók tehát megjelentek 1918 májusában 
a spanyol lapokban, és mivel a betegek közé tartozott 

maga XIII. Alfonz király, a miniszterelnöke és számos 
más kormánytag is, az ország szorult helyzete kívülről 
is feltűnő volt.

Az emberek ezáltal világszerte arra következtettek, 
a betegség Spanyolországból terjedt szét, e nézetet 
pedig a hadakozó országok propagandistái is szították, 
mivel tudták, náluk valójában hamarabb feltűnt. A harci 
morál fenntartása érdekében örömmel hibáztatták Spa-
nyolországot, a név pedig megragadt a köztudatban. 

A spanyolok érthető módon nem örültek a „meg-
tiszteltetésnek”, és arra gyanakodtak, hogy a franciák 
okozták szándékosan az országukat sújtó járványt a 
határ túloldaláról. Itteni elnevezését a madridi Zarzuela 
színház egyik előadásából nyerte: a Don Juan mondá-
ját újramesélő operett, A feledés dala népszerű része 
volt a Nápolyi katona (Soldado de Nápoles) című dal, 
amely a betegség spanyolországi nevévé vált.

Habár a járvány nem Spanyolországból indult, az 
ibériai ország sokat szenvedett miatta. ugyan a 20. szá-
zad elején az influenzát meglehetősen „demokratikus” 
betegségnek tartották – nem kímélte a gazdagokat és 
a nemeseket sem –, az embereknek feltűnt, hogy a „ná-
polyi katonának” meghatározható célcsoportjai vannak. 
A nagyon fiatalok és a nagyon idősek mellett a 20 és 40 
közöttieket is gyakran megfertőzte, és a férfiakat jobban 
kedvelte a nőknél – kivételt képeztek ez alól a terhes 
nők, akik kimondottan nagy veszélynek voltak kitéve. 

Edvard Munch: Önarckép a spanyolnátha után, 1919.

Gustav Klimt Egon Shiele
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újabb és újabb gazdatestekre, hogy egyre kevésbé 
voltak hajlamosak megölni áldozataikat. Nagy vona-
lakban kijelenthető, hogy a spanyolnátha a sikeresebb 
túlélés érdekében kevésbé halálos vírussá alakult, ami 
az emberiség szemszögéből a járvány végét jelentette.

A spanyolnátha nem sok művészt ihletett meg. A 
festők közül egyedül Edvard Munch készített képet saját 
magáról. 1919-ben a festő legyőzte a halált, és súlyos 
betegsége után festette az önarckép spanyolnátha 
után című képét. Lidérces, felfokozott érzelmi állapota 
miatt a kompozíció szinte szétzilálódik, a festő önma-
gát kísérteties árnyfigurának, szellemalaknak mutatja. 

A spanyolnátha azonban más művészeket sem ha-
gyott érintetlenül. 1918. február 7-én az akkor 27 éves 
Egon Schiele festőművész meglátogatta mentorát, Gus-
tav Klimtet. De ezúttal Schielenek az Allgemeines Kran-
kenhaus, a Bécsi Általános Kórház hullaházában kellett 
meglátogatnia, hogy rajzokat készítsen a neves fes-
tőről. Előző nap Klimt egy olyan stroke-ban halt meg, 
amely sok történész szerint az influenza következmé-
nye volt. Schiele látogatása eredményeként három kí-
sérteties rajz készült az elhunyt Klimt fejéről, amelye-
ken az agyvérzéstől deformálódott arca látható.

ugyanebben az évben Schiele elkezdett dolgozni a 
Családom című festményen, amely saját maga, felesé-
ge és leendő gyermekük portréja volt. Mintegy előre-
vetítve a sorsot, a kép az élet teljes folyamatát sajátos 
módon egy képen ábrázolja a születéstől a halálig. De 
mielőtt befejezte volna a képet, hat hónapos terhes 
felesége influenzában meghalt. Három nappal később 
Schiele életét is elvette az influenza. 

Gustav Klimt : Az élet és a halál 

A halálos járvány 1920-ra már csupán nyomokban 
volt jelen néhány helyen, és az 1918 őszi „halálos hul-
lámhoz” képest elenyésző számú áldozatot szedett. 
A legvalószínűbb magyarázat erre maga az evolúció, 
amely a vírusok esetében rendkívül gyors ütemben fi-
gyelhető meg: a vírusnak végső soron nem áll érdeké-
ben megölni a megfertőzött gazdatestet, mivel annak 
halála esetén nehezebben terjedhet tovább. 

A spanyolnátha-vírus leghalálosabb mutációi tehát 
voltaképpen a saját kihalásukat eredményezték, a leg-
sikeresebben terjedő variánsok pedig azáltal találtak 

Egon Schiele: Családom
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SÚLYOS EOZINOFÍLIÁS ASZTMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL, AKIKNEK AZ ÁLLA-

POTA A NAGY DÓZISÚ INHALÁCIÓS KORTIKOSZTEROIDOK PLUSZ HOSSZÚ HATÁSÚ                                          

β-AGONISTÁK MELLETT SEM MEGFELELŐEN KONTROLLÁLT.1
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AZ EXACERBÁCIÓK ELLEN
TÜNETI JAVULÁS MÁR AZ ELSŐ DÓZIS UTÁN*1-5
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Referenciák: 1. Fasenra alkalmazási előírás (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis); 2. Bleecker ER, FitzGerald JM, 
Chanez P, et al. Lancet. 2016;388:2115-2127; 3. FitzGerald JM, Bleecker ER, Nair P, et al. Lancet. 2016;388:2128-
2141; 4. O’Quinn S, Xu X., Hirsch I. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;121:S18-S21; 5. Tan LD, Bratt JM, Godor D, et 
al. J Asthma Allergy. 2016;9:71–81. doi:10.2147/JAA. S78049. eCollection 2016.

*A tüneti javulást rohamoldó használatának csökkentése és az életminőség javulása (QOL) alapján mérték, az asztma 
kontroll kérdőív eredményének (ACQ) szignifikáns javulása mellett.
AQLQ  és TASS eredmények a SIROCCO és CALIMA vizsgálatok alapján.
ACQ=Asthma Contol Questionnaire; AQLQ=Asthma Quality of Life Questionnaire; TASS=Total Asthma Symptom Score
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AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz u. 4. B ép.
Tel.: +36 1 883 6500, Fax: +36 1 883 3336, www.astrazeneca.hu

A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu), 2020. augusztus 1-jétől:

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos ,,alkalmazási előírás’’ teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezési-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; 
Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád keresés esetén;                                                                                                                      
szabadszavas keresésben a termék ,,Brand név” megadása), a ,,KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra 
történő kattintás.

Név Kiszerelés
Bruttó 

fogy. ár

Eü. 100% Vonatkozó
Eü. pontTámogatás 

összege
Térítési díj

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött fecskendőben

1x 
előretöltött fecskendőben

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött injekciós tollban

1x 
injekciós tollban

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

MEGÉRKEZETT
Fasenra 30 mg oldatos injekció

előretöltött injekciós tollban

Fasenra_Pen_hird_210x297mm.indd   1 2020. 10. 12.   15:34:40

Az Amega virtuális világában mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelő helyet.

Az online tartalmak több ezer szakorvoshoz és háziorvoshoz eljutnak.

Amega – online folyóirat
www.ameganet.hu

Megjelenik évente 6 alkalommal 
(február, április, június, augusztus, 
október és december hónapokban) 
a lapszám nyomdába adásakor.

Az új lapszámok megjelenéséről hírlevélben  
értesítést kap 5200 szakorvos és háziorvos.

Amega – online kreditpont
www.amegapont.hu

Szabadon választható távoktatás-
ként akkreditált továbbképzés, ami 
2020-ban szakma szerinti távokta-
tási pontszámként elszámolható a 
következő szakvizsgák esetén: 

1. allergológia és klinikai immunológia | 2. csecse-
mő-gyermekgyógyászat | 3. foglalkozás-orvostan 
(üzemorvostan) | 4. fül-orr-gégegyógyászat | 5. 
gyermektüdőgyógyászat | 6. háziorvostan | 7. szemé-
szet | 8. tüdőgyógyászat

Az új továbbképző anyagok megjelenéséről hírlevél-
ben értesítést kap 5200 szakorvos és háziorvos.

Amega – online konferencia
www.amegaonline.hu

A koronavírus-járvány okozta helyzetben a 25 éve zajló kon-
ferenciáinkat áthelyeztük az online világba. Ennek köszönhe-
tően a legnevesebb hazai szakemberek mellett nemzetközi 
szaktekintélyeket is fel tudunk kérni előadónak.

Az online konferenciák előadásai 30 napig elérhetőek és  
a tesztkérdések is 30 napon át megválaszolhatóak.

A rendezvények résztvevői aktivitását a Google Analytics folyamatosan  
figyeli. Az online konferenciáink látogatottsága többszöröse a jelenléti  
formában megrendezett konferenciákon szokásosnak.

Jelentkezés a konferenciákra továbbra is a www.amegaforum.hu oldalon.

Amega – heti hírlevél
az Ön postafiókjában
Az Amega hírlevél hetente  
5200 szakorvoshoz és háziorvoshoz jut el.

Minden héten történik valami, amiről jó az elsők között értesülni:
 y megjelenik az Amega új online kiadása, vagy
 y frissítjük a távoktatási portál továbbképző anyagát, vagy
 y elkezdődik a kedvezményes jelentkezés az online konferenciára, vagy
 y már csak egy hét maradt az online tesztkérdések megválaszolására, vagy
 y bármi más szakmai újdonság…

Bár a Google Analytics adatai szerint a látogatók túlnyomó többsége (79,8%) asztali számítógépen nézi az oldalainkat,  
és csak 13,6%-uk okostelefonon, illetve 6,6%-uk táblagépen, mi mégis minden eszközre optimalizáltuk a tartalmakat.
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ovatunkban a Nyelvtudományi Inté-
zet nyelvi tanácsadó szolgálatához 
érkezett orvosi nyelvvel, illetőleg he-
lyesírással kapcsolatos kérdéseket és 

a rájuk adott válaszukat adjuk közre. A külön-, 
egybe-, illetve kötőjeles írás nem csupán a köz-
nyelvben, hanem az orvosi szaknyelvben is az 
egyik legproblémásabb terület.

Kérdés: A levélíró azt szerette volna tudni, 
hogy az orvostechnikai katalógusban előfor-
duló csigolyaközi + porckorong + helyettesítő + 
rendszerek alakulatot hogyan kell a szabályok-
nak megfelelően leírni.
Válasz: A levélből nem derül ki egyértelműen 
a jelentés, így a lehetséges értelmezéseknek 
megfelelően kétféle írásmód javasolható.

Ha a csigolyaközi melléknév a porckorong 
minőségjelzője, akkor az akadémiai helyesírási 
szabályzat (AkH.12) 141. b) pontját alkalmazzuk 
az alapalak leírásakor: (csigolyaközi + porcko-
rong) + helyettesítő  csigolyaköziporc-korong-
helyettesítő, vagyis az eredetileg különírt, al-
kalmilag egybeírt minőségjelzős szerkezet 
egészéhez kötőjellel kapcsoljuk a helyettesítő 
szót. Ha ez a többszörös, -ó/-ő képzős mel-
léknévi igenévi utótagú összetétel egy főnév 
(rendszer) minőségjelzőjeként szerepel, a sza-
bályzat 118. szabálypontja alapján a javasolt 
írásmód: csigolyaköziporckorong-helyettesítő 
rendszer(ek).

Elméletben előfordulhat egy olyan lehet-
séges értelmezés is, hogy a rendszer minő-
ségjelzője a csigolyaközi. Ebben az esetben a 
szerkezet alaptagja a  porckorong-helyettesítő 
rendszer, amely már önmagában is egy minő-
ségjelzős szerkezet. E szerkezetben az -ó/-ő 
képzős melléknévi igenévi utótagú többszö-
rös (háromtagú) összetételt kötőjellel tagoljuk 
a fő összetételi határon, mivel szótagszáma 
meghaladja a hatot (139. szabálypont). Ha a 
minőségjelzős szerkezet alaptagja, a rendszer 
újabb minőségjelzőt kap, akkor a szerkezet 
írásmódja a következő lesz: csigolyaközi porc-
korong-helyettesítő rendszer(ek).

Miként ebből a példából is látszik, sok eset-
ben nem adható egyértelmű válasz az adott 
fogalom jelentésének, illetve a kontextusnak a 
pontos ismerete nélkül. Ezek hiányában a nyel-
vi tanácsadó csak a lehetséges jó megoldások 
felvázolásával tud segíteni, a levélírónak kell 
eldöntenie, melyik értelmezés áll közelebb a 
közlő szándékához.

Kérdés: A levélíró azt szerette volna tudni, 
hogy a szürkehályog műtét, szárazszem szindró-
ma, szárazszem kezelés és a lézeres látásjavítás 
szavak, szerkezetek írásmódja megfelelő-e eb-
ben a formában.
Válasz: A rendelkezésre álló szótárak szerint a 
szürke hályog különírandó (noha a gyakorlatban 
sokszor előfordul az egybeírt szürkehályog for-

Külön? Egybe? Kötőjellel? - 3. rész
Dr. Ludányi Zsófia 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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ma). Az előző válaszban már említett, a koráb-
bi szabályzat által második mozgószabálynak 
nevezett 141. b) pontot alkalmazva a normatív 
írásmód a kötőjeles szürkehályog-műtét lesz.

ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a két 
másik kérdezett szóalak esetén is. Tehát száraz 
szem (külön), de: szárazszem-szindróma, száraz-
szem-kezelés (kötőjellel). A kötőjel nélküli, ada-
tolt írásmódú formák nem jelölik a szavak közti 
összetételi viszonyt, nem normakövetőek.

A lézeres látásjavítás esetén minőségjelzős 
szerkezetről van szó, ezeket mindig különírjuk, 
tehát ebben a formában megfelelő az írásmód.

Kérdés: A kérdező a nem farmakológiai kifeje-
zés normatív írásmódjára volt kíváncsi, mivel a 
gyakorlat többféleképpen használják: egybe-, 
kötőjellel, illetve különírva. 
Válasz: A tagadószó (nem) előtagú szókap-
csolatok és összetételek írására nem létezik ál-
talános szabály. A tagadószót akkor írjuk egy-
be az utána következő (többnyire főnévi vagy 
melléknévi szófajú) szóval, ha megszokott, 
gyakori, nem alkalmi szerkezet, tehát a két 
elem összeforrott. Ezek listáját az Osiris Helyes-
írás c. kézikönyv tartalmazza (Laczkó–Mártonfi 
2004: 126–127). Érdemes továbbá utánanézni 
az Orvosi helyesírási szótárban is. A nem farma-
kológiai alakulat egyikben sem található meg, 
ennek alapján a különírást javasoljuk. Habár az 
ingadozó írásmód azt mutatja, hogy az egy-
beírás is jelen van a szaknyelvi írásgyakorlat-
ban, de megfelelő orvosi nyelvi korpusz híján 
ennek gyakoriságáról nincsenek adataink. 
Így nem állapítható meg biztosan, hogy a két 
elem tekinthető-e már összeforrottnak.

Tehát az elsődlegesen javasolt forma a nem 
farmakológiai (esetleg a nemfarmakológiai is 
még elfogadható, ha az orvosi szaknyelvben 
van ennek hagyománya), de semmiképpen 
sem kötőjellel. A nem-farmakológiai írásmód 
nem számít normatívnak. Az összetett szava-
kat csak bizonyos meghatározott esetekben 
kapcsoljuk kötőjellel, de a nem előtag nem tar-
tozik ezek közé az esetek közé.

Kérdés: ugyanez a kifejezés előfordul az an-
gol non előtaggal is: non + farmakológiai. Eb-
ben az esetben mi a helyes írásmód?
Válasz: Ha a tagadószó a forrásnyelv szerinti 
non alakban szerepel, akkor más a helyzet. Az 
Orvosi helyesírási szótárban található hasonló 
példák alapján (nonpermisszív sejt, nonrecens, 
nonreszponder, nonspecifikus) az egybeírást ja-
vasoljuk ebben az esetben: nonfarmakológiai. 
A köznyelvben is vannak hasonló kölcsönsza-
vaink: nonverbális, nonkonforn, nonprofit, ezek 
is az egybeírási tendenciát erősítik.

A nyelvi, helyesírási problémák megoldásában 
továbbra is rendelkezésre áll a Nyelvtudomá-
nyi Intézet közönségszolgálata: a leveleket a 
tanacs@nytud.hu címre várjuk. 

IrODALOM

1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar 
helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. 
Budapest

2. Fábián Pál – Magasi Péter (főszerk.) 1992. Orvosi helyes-
írási szótár. Akadémiai Kiadó – Országos Orvostudományi 
Információs Intézet és Könyvtár. Budapest

3. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Osiris 
Kiadó. Budapest
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z Amega kéthavonta megjelenő 
szakmai folyóirat, melynek célja a 
felső és az alsó légutak betegsé-
geinek és ezek határterületeinek 

(allergológia, infektológia, kardiológia, onko-
lógia, in vivo és in vitro diagnosztika) témakö-
rébe tartozó ismeretek minél szélesebb kör-
ben történő terjesztése. 
A szerkesztőbizottság örömmel veszi, ha a 
szakorvosok és a háziorvosok közül minél 
többen vállalkoznak közlemény írására. A 
kéziratokat a szerkesztőség e-mail címére kér-
jük beküldeni: amega5000@gmail.com

HELyESÍrÁS

A köznyelvben is elterjedt orvosi szakkifeje-
zések esetén (pl. asztma) a magyar írásmódot 
részesítjük előnyben, egyébként etimologikus 
írásmód követendő. A magyar helyesírást il-
letően a https://helyesiras.mta.hu/ honlapon 
írottak az irányadóak. Az orvosi helyesírás te-
kintetében utalunk az MTA Helyesírási Bizott-
ságai 1987. november 9-ei ülésén jóváhagyot-
takra (Orvosi Helyesírási szótár, Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1992). 

A KÉZIrATOK ELBÍrÁLÁSA 

A kézirattal és annak bírálási folyamatával kap-
csolatban információkat a szerkesztőség kizá-

rólag a szerzőknek és a lektoroknak ad. A kéz-
irat beküldésével együtt megjelölendő a rovat 
is. A kézirat elbírálása titkosan történik. Két 
független szakértő lektorálja a kéziratokat, egy 
aláírt és egy azonos, de alá nem írt írásos véle-
ményt küld a főszerkesztőnek/szerkesztőnek. 
Ha javítás vagy kiegészítés szükséges, a fő-
szerkesztő/szerkesztő saját aláírt véleményét 
csatolva visszaküldi a szerzőknek a kéziratot, 
mellékelve a lektorok alá nem írt véleményét.

rOVATOK

1. Eredeti és összefoglaló közlemények
Saját klinikai vagy alapkutatási eredményeket 
vagy egy adott kérdést, témát összefoglaló 
közlemények. Terjedelem: maximálisan 32 000 
karakter, maximálisan 30 irodalmi hivatkozás 
eredeti közlemény esetében, és maximálisan 
50 irodalmi hivatkozás összefoglaló közle-
mény esetében.
2. Szponzorált közlemény
Gyógyszercég felkérésére készített klinikai vagy 
terápiás összefoglaló. Terjedelem: maximáli-
san 24 000 karakter és maximálisan 30 irodalmi 
hivatkozás.
3. Mindennapi gyakorlat
rövid diagnosztikai és/vagy terápiás össze-
foglaló a gyakorló orvos számára. Terjedelem: 
maximálisan 20 000 karakter és 15 irodalmi hi-
vatkozás.

Útmutató 
az Amega szerzői számára

A
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4. Dohányzás és leszokás-támogatás
A dohányzás témakörébe tartozó új nemzet-
közi trendek és a leszokás-támogatás módsze-
reinek bemutatása. Terjedelem: maximálisan 
24 000 karakter és 10 irodalmi hivatkozás.
5. Esetismertetés
Diagnosztikai és kezelési tanulságokkal szol-
gáló érdekes esetek összefoglalása. Terjede-
lem: maximálisan 12 000 karakter és 10 irodal-
mi hivatkozás.
6. Kongresszusi beszámoló
Nemzetközi vagy hazai szakmai konferenciák 
legérdekesebb előadásairól és posztereiről írt 
rövid összefoglaló. Terjedelem: maximálisan 
24 000 karakter.
7. Kultúrorvostan
Orvostörténeti érdekességek a diagnosztika 
és a terápia köréből. Terjedelem: maximálisan 
16 000 karakter és 5 irodalmi hivatkozás.

FOrMAI ELVÁrÁSOK

A kéziratok szövegét Times New roman betű-
típussal, 12-es betűmérettel várjuk doc vagy 
rtf szövegszerkesztő formában. (A karakterek 
száma a Word szövegszerkesztőben a Vélemé-
nyezés [vagy régebben Eszközök] >> Szavak 
száma alatt ellenőrizhető.)

Minden közlemény címoldallal kezdődjék, 
mely tartalmazza a közlemény címét, a szerzők 
nevét, munkahelyét, valamint a levelező szer-
ző megjelölését és annak posta és e-mail cí-
mét, telefonszámát. Az 1–3. rovatok esetében 
maximum 1200 karakter terjedelmű magyar 
nyelvű összefoglalót is kérünk.

Az irodalomjegyzéket az alábbi formátumban 
kérjük:
Közlemény
Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of 
tiotropium in chronic obstructive pulmonary 
disease. N Engl J Med 2008; 359(15): 1543-1554.
Könyv
Kovács J. A biometria alapjai. Math Press Kiadó, 
3. kiadás, Budapest, 1992; 129-138.

Könyvfejezet
Szabó I és Varga J. A statisztikai vizsgálatok 
jelentősége a pulmonológiában. In: Kovács J. 
(szerk.) A biometria alapjai. Math Press Kiadó, 
3. kiadás, Budapest, 1992; 129-138.
Honlap
www.ginasthma.com
A cikkek számozása a szövegben való megjele-
nés sorrendjében történjék, a számok a mon-
dat végére kerüljenek a pont elé, zárójelben.

TÁBLÁZATOK, ÁBrÁK ÉS KÉPMELLÉKLETEK

A táblázatokat és az ábrákat a szövegben való 
megjelenésnek megfelelő sorrendben meg-
számozva és megcímezve kérjük. 
Diagram jellegű ábrák: xls formátumban, két-
dimenziós ábrákat kérünk. Az ábrák végső for-
mázását a lap tördelője végzi el. A folyamatáb-
rákat lehetőleg ppt formátumban kérjük. Kéz-
zel rajzolt, jól értelmezhető folyamatábrákat is 
lehet küldeni, ezeket a tördelő rajzolja meg. 
Képek esetében legalább 300 dpi felbontás 
(azaz minimum 1024 pixel × 1024 pixel) szük-
séges a megfelelő minőségű nyomdai repro-
dukcióhoz. A szerkesztőség fenntartja a jogot 
arra, hogy az adott képet nem közli, ha a csa-
tolt kép nyomdatechnikai szempontból nem 
megfelelő, és a szerző nem tud megfelelő fel-
bontású képet küldeni. Képet JPG vagy TIFF 
formátumban kérjük beküldeni.

EGyÉB INFOrMÁCIÓK

Személy azonosítására alkalmas információ a 
kéziratban nem jelenhet meg, kivéve, ha az il-
lető személy részletes felvilágosítás után erre 
írásban engedélyt adott. A közlemény tulaj-
donjoga (copyright) a megjelenésig a szerző-
ké, utána a tulajdonjog automatikusan a szer-
kesztőségre száll át, kivéve, ha a levelező szer-
ző erről másként nyilatkozik. A szerzők a kézirat 
elfogadásakor tudomásul veszik, hogy a folyó-
iratban megjelent cikkeket a szerkesztőség az 
Amega honlapján is közzé teszi, amennyiben 
a szerző erről ellentétesen nem nyilatkozik. 
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MINDENNAPI KENYERÜNK (12. oldal)
 1. Az alább felsoroltak közül melyik nem tartalmaz glutént? 
  a. árpa 
  b. bulgur 
  c. köles  
  d. durumbúza

2. Milyen mechanizmus révén jön létre a cöliákia? 
  a. IgE-mediált allergiás reakció 
  b. intolerancia 
  c. intraepiteliális limfociták felszaporodása 
  d. autoimmun folyamat

3. Hány bélbiopszia szükséges a lisztérzékenység diagnosztizálásához? 
  a. nem kell, mert a genetikai vizsgálat elegendő a diagnózishoz 
  b. nem kell, ha a tünetek jellemzőek és a szerológiai vizsgálat  
   (tTG és EMA) eredménye tízszerese a normál értéknek 
  c. egy, ha a beteg megfelelően tartja a gluténmentes diétát 
  d. három: a diagnózis felvetésekor, a diéta ellenőrzésére  
   és a glutén visszaterhelésekor

4. Hogyan lehet diagnosztizálni a nem cöliákiás gluténérzékenységet? 
  a. vérvétellel  
   b. bőrpróbával 
  c. terheléses vizsgálattal, de előtte ki kell zárni a liszt-allergiát és  
   a cöliákiát 
  d. epikután teszttel

DExTRoCARDIA? AsZTMA? EgYIK sEM? (19. oldal)
5. Melyik kórkép vaszkuláris anomália a féloldali fokozottan  
 légtartó tüdő alább felsorolt kiváltó okai közül? 
  a. Swyer-James szindróma   
   b. congenitalis lobaris hyperinflatio  
  c. Scimitar szindróma 
  d. pneumothorax 

6. Mi a Poland szindróma?  
  a. mellkasfali rendellenesség 
   b. vaszkuláris anomália 
  c. tüdőparenchyma elváltozás 
  d. a légutak fejlődési rendellenessége

7. Mit kell tenni, ha kisgyermeknél apró tárggyal való  
 játék közben heves köhögési roham jelentkezik?  
  a. hörgőtágító szirupot kell adni 
   b. hörgőtágító spray-t kell adni toldalékrésszel 
  c. bronchoscopiát kell végezni 
  d. mellkasi röntgenfelvételt kell készíteni

KÜlöN? EgYbE? KöTőjEllEl? (38. oldal)
8.  Melyik írásmód hibás?  
  a. nemfarmakológiai 
  b. nem farmakológiai 
  c. nem-farmakológiai

9.  Melyik írásmód helyes?  
  a. nonfarmakológiai 
  b. non farmakológiai 
  c. non-farmakológiai 

ITT TAlÁlKoZTAK VolNA IDÉN... (22. oldal)
10. McKibben és mtsai vizsgálatában hogyan hatott az orvosi szoftverben  
 elhelyezett digitális figyelmeztetés az asztmás betegek állapotára? 
  a. az orális szteroiddal kezelt fellángolások száma 8%-kal nőtt  
  b. a kontrollvizsgálatra visszarendelt betegek száma 12%-kal nőtt 
  c. a gyors hatású hörgőtágítók ismételt felírása 5%-kal nőtt

11. Perret és munkatársai vizsgálata szerint minél súlyosabb volt a gyermek- 
 kori bronchitis, annál… 
  a. nagyobb eséllyel jelentkezett felnőttkorban krónikus bronchitis 
  b. nagyobb eséllyel jelentkezett felnőttkorban asztma  
  c. kisebb eséllyel jelentkezett felnőttkorban szénanátha

12. Fleischer és Islam vizsgálatában a mesterséges intelligencia mekkora  
 pontossággal tudta megkülönböztetni a COVID19 betegeket a más  
 eredetű tüdőgyulladásban szenvedőktől? 
  a. 85% 
  b. 95% 
  c. 100%

sPANYolNÁTHA – oRVoslÁs És... (29. oldal)
13. A spanyolnátha hányadik hulláma járt a legtöbb halálos áldozattal?  
  a. első 
  b. második 
  c. harmadik

14. Milyen betegséget okoz a Pfeiffer-bacilus?  
  a. közönséges nátha 
  b. spanyolnátha 
  c. mononucleosis infectiosa

AMEGA
ToVÁBBKÉPZŐ

TANfoLYAM

Az alábbiakban a 2020 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik kérdéssorát 
találja. A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2020.II./00045 számon 
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2020. december 20-ig küldje el 
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 8000 Ft.  
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 10. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

Küldje be online (http://www.ameganet.hu/att-quiz/) vagy mobiltelefonon: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A              
B              
C              
D   	 	       	 	 	



AMEGA ToVÁBBKÉPZŐ TANfoLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2020/6.

 Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................

Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................@..........................................................................................

Szakterület(ek): .........................................................................................................................................

Aláírás: .................................................................................................................................... Pecsét:

  A regisztrációs díjat (8000 Ft) átutaltam a Grandani Kft.  

  bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)

  A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizettem be. 

  Az Amega Fórumra történt regisztrációval egyidejűleg regisztráltam erre a tanfolyamra is.



1  A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott recept Mometason Sandoz volt Magyarországon, 2018. december és 2019. november közötti időszakban (NEAK gyógyszerforgalmi adatok, 
kiváltott receptszám, vizsgált időszak: 2018. december – 2019. november)

2  Mometason Sandoz alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

Sandoz Hungária Kft. • 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890 • Fax: 430-2899 • www.sandoz.hu 

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá! RMOM2460/02.20  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2020. február 14.

Bővebb információért 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/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag 
szuszpenziós orrspray; Keresés indítása ; , 

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj
Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray ✓ 1 559 Ft 383 Ft

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján. 
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.

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

V0 200219 Mometason Sandoz 2020 A4 [RMOM2460] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:14



… a teljesség igényével

CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2019.09.16.,  Belső azonosító kód: T.H.2019.09.16.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoter-
ol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer al-
kalmazási előírását (a szöveg ellenőrzésének dátuma 2019.01.23.). A hatályos alkalmazási előírás elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet honlapján: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. 

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2019.09.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: http://www.neak.
gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

87 mikrogramm/5 mikrogramm/
9 mikro gramm túlnyomásos inhalációs oldat

180 adag 26 285 Ft 23 657 Ft 2628 Ft 584,11 Ft 3/b IGEN

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2 
belégzés

reggel

2 
belégzés

este
ÉS

extra nom 
 x hármas 
kombináció
Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)
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