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XXI. sz. ITTHON és a Világban
Barbara Starfield 2008 (USA) „Soha jobban család-
orvoslás, mint valaha” „A jól képzett családorvos nem 
kevésbé hatékony, mint a szakellátás és olcsóbb”

Hans Glatzl 2017 (D) „ Multimorbiditás nő – egyre 
nagyobb felelősségű ellátás, az önálló, praxisban 
dolgozók száma csökken (poliklinika) 2030-ba -10 000

Németországban 6000 háziorvosra lenne szükség, 
60 000 euró annak, aki praxist nyit. Magyarországon, 
nettó 20 millió ft. annak, aki ellátatlan területen lesz 
háziorvos és 4 millió ft. annak, aki praxist szeretne 
vásárolni. 



Projected direct costs of total cardiovascular disease by type of cost 

(2012 $ in billions). 

Go A et al. Circulation 2014;129:e28-e292

Copyright © American Heart Association, Inc. All 

rights reserved.







kor 18-29 év           30-39 év             40-49 év              50-59  év             60-69 év           70-79  év               80 + év

I. /1. légúti             1. Légúti 1. Keringés 1. Keringés 1. Keringés 1. Keringés 1. Keringés

II.* 1.507.285 2x     1.280.920 3x 2.721.003 6,6 6.203.170 9,9 12.475.129 17,7 x 12.154.989 17,2x 8.905.698 21x

III.* 507.323 50 %  429.807 44% 411.168 36% 628.027 63% 967.856 81% 703.378 92% 413.714 94%

I./2. eg. áll 2. eg. áll. 2. csont 2. endokrin 2. endokrin 2. endrokrin 2. endokrin

II. * 1.340.387 3x        113.138 2,4x 1.888.487 4,3x 3.405.329 8,6x 6.826.702 10.3x 5.508.011 11x 2.717.203 11x

III.* 527.323 52%    462.286 47% 435.947 38x 396.577 40% 662.422 55% 484.975 63% 248.802 56%

I./3.  Fertőző         3. Keringés 3. Endokrin 3. Csont 585 3. Csont 3. Csont 3. Csont

II. * 749.956 2,5x      822.502 4,6 x 1.550.517 5,7x 3.136.408 6,2x 4.682.020 7x 3.898.657 8x 2.517.663 9,3x

III.* 334.758 33%   177.123 18% 271.113 23% 504.966 51% 676.499 57% 479.050 62% 261.607 62%

I.                    = megbetegedések diagnózis csoport szerinti megnevezése

II.                  = az I. csoportokban megnevezett diagnózissal megjelenések száma

II.*                = az adott diagnózis csoporttal egy ember hányszor keresi fel a háziorvost

III.                 = az adott diagnózis csoporttal ellátottak száma (egy ellátott megjelenéstől függetlenül egyszer) 

III.*              = az adott diagnózis csoport ellátottjainak és az össz populáció %-ban

1,2,3            = az adott diagnózis csoport ellátottak száma szerinti sorrendje (ellátási gyakoriságának sorrendje)

Orvoshoz fordulók száma a 3 leggyakoribb betegségcsoportban 2016-ban



Általános prevenciós 
útmutató az összes 
átlagos kockázatú 

felnőtt számára

Circulation. 2004;109:3244-3255.



https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/37/29/2315/18757931/ehw106.pdf

Kockázati tényezők (ajánlás, ESC) : 

CV prevenció, guideline

https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/37/29/2315/18757931/ehw106.pdf


https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/34/28/2159/17895598/eht151.pdf

Életmódváltozás (ajánlás, ESH/ESC 2013) : 

HT, guideline

https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/34/28/2159/17895598/eht151.pdf


http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type

1‰

1‰0

http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type


https://sciencebasedmedicine.org/cancer-prevention-the-forgotten-

stepchild-of-cancer-research/

https://sciencebasedmedicine.org/cancer-prevention-the-forgotten-stepchild-of-cancer-research/


https://www.aegon.hu/eletbiztositas/elet-kiegeszitok/betegsegbiztositasok/daganatos-

betegseg-esetere-szolo-kiegeszito-biztositas.html

Rizikófaktorok százalékos aránya 

https://www.aegon.hu/eletbiztositas/elet-kiegeszitok/betegsegbiztositasok/daganatos-betegseg-esetere-szolo-kiegeszito-biztositas.html


https://www.aacrfoundation.org/Pages/prevention.aspx

https://www.aacrfoundation.org/Pages/prevention.aspx




http://slideplayer.hu/slide/2220086/

http://slideplayer.hu/slide/2220086/


https://www.aacrfoundation.org/Pages/prevention.aspx

https://www.aacrfoundation.org/Pages/prevention.aspx


http://www.pcrm.org/sites/default/files/pdfs/health/cancer/Dietary-guidelines-for-cancer-
prevention.pdf

http://www.pcrm.org/sites/default/files/pdfs/health/cancer/Dietary-guidelines-for-cancer-prevention.pdf


http://www.physicsinfo.co.uk/?page=view&id=1696

http://www.physicsinfo.co.uk/?page=view&id=1696


World J Gastroenterol. 2015 May 7; 21(17): 5191–5209. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419060/pdf/WJG-21-5191.pdf

National Cancer Institute https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/patient-
prevention-overview-pdq#section/all

Vitamin and dietary supplements have NOT been shown to prevent cancer.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419060/pdf/WJG-21-5191.pdf
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/patient-prevention-overview-pdq#section/all


Kardiovaszkuláris betegségek gondozása.

Biztonságos és az életminőséget nem befolyásoló
gyógyszeres kezelés



Megjelent közlemények meta analízise alapján a normál 

súlyú, és a Grade 1 BMI csoportokhoz képest a Grade 2. 

és 3. fokozatú elhízásban jelentősen magasabb az összes 

mortalitás.

Grade 1 elhízás összességében nem járt együtt magasabb 

halálozással..

Sovány (BMI<18.5),  Normál súlya (BMI 18,5 - 25) Túlsúlyos,(BMI 25-30), 

(BMI< 30). 

Grade 1 elhízás, amely

definíció szerint a BMI 30- 35

Grade 2. fokú elhízás, a BMI 35 és

kevesebb, mint 40, 

Grade 3-as fokozatú elhízás, a

BMI 40 vagy nagyobb. 
jama.jamanetwork.com/ 10/22/2013



• Stroke/TIA prevenció szempontjából diuretikum és/vagy ACE-
gátló javasolt, ARB nincs a preferált készítmények között (mivel 
nincs megerősítő evidenciájuk).



Hypertension. published online November 15, 2013;

Középsúlyos hipertónia (2. stádium) esetén 

két típusú kettős kombinációt javasol az 

ajánlás: 1. ACE-gátlót vagy ARB-t vagy

CCB-t diuretikummal kombinálva; 2. ACE-

gátlót kombinálva amlodipinnel. FONTOS: 

ARB+CCB kombináció nincs az ajánlásban, 

tekintettel, hogy semmilyen -

morbiditás/mortalitás csökkentését igazoló 

- evidencia nincs ezzel a kombinációval!



• Iszkémiás szívbetegség esetén (stabil koszorúér-betegek, akut 
miokardiális infarktuson átesett betegek) kizárólag ACE-gátló 
javasolt (a kötelező BB mellett), ARB nincs a preferált 
készítmények között (mivel nincs evidenciájuk).



Mi az urticaria?

Heterogén kórállapotok összessége, melyek lefolyása jellegzetes 
tünetekkel, bőrjelenségek (urticaria) és/vagy angioedema kialakulásával 
jár:



Első vonalbeli kezelésként új generációs, nem 
szedatív H1-antihisztamin ajánlott,
Második vonalban: 4x dózisig emelhető az 
antihisztamin dózis



Cetirizin: fokozott álmosság a bilasztinhoz képest
Bilasztin: placeboszerű álmosság-mellékhatás

gyakoriság1

Cetirizin: 7,5% álmosság
Bilasztin: 1,8% álmosság
Placebo: 2,2% álmosság



bilasztin1 dezloratadin2

Szelektivitás Szelektív perifériás H1 receptor antagonista affinitással 

rendelkezik, és nem mutat affinitást a muszkarin receptorok 

iránt.

Nem szedatív, (…), szelektív, perifériás H1-receptor-

antagonista hatással.

nem jut a központi idegrendszerbe

(nem szelektív!)

PK: Felszívódás sebessége 

(Tmax); hatás hossza 

(T1/2)

Tmax = 1,3 óra Tmax  3 óra

Gyakori mellékhatások Staisztikailag NEM szignifikáns: Álmosság (3% vs. 2,9% 

placebo), fejfájás (4% vs. 3,4% placebo).

Placebonál gyakoribb: Fáradtság (1,2%), szájszárazság 

(0,8%), fejfájás (0,6%)

Gépjárművezetés Célzott vizsgálatok alapján: nem befolyásolja a 

gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges 

képességeket, 40 mg sem befolyásolta a pszichomotoros 

teljesítményt (önmagában), sem a vezetést.

Klinikai vizsgálatok alapján a dezloratadin nem, vagy 

csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a 

gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges 

képességeket. A betegeket tájékoztatni kell, hogy a 

legtöbb embernél nem jelentkezik álmosság. 

Gyógyszerinterakciók, 

más gyógyszerek egyidejű 

használata

P-gp és OATP szubsztrát: Ketokonazol, eritromicin, diltiazem 

interakció ismert de ezek a változások valószínűleg nem 

befolyásolják sem a bilasztin, sem a másik gyógyszer 

biztonságossági profilját

Nem CYP szubsztrát.

Metabolizmusáért felelős enzimet még nem 

azonosították; 

Alkohol interakció. A psychomotoros teljesítmény alkohol és 20 mg bilasztin 

egyidejű bevitelét követően hasonló volt, mint alkohol és 

placebo együttadása esetén. 

Egyidejű fogyasztása esetén óvatosság javasolt



A kezelési csoportok között nem volt eltérés a 

kezeléssel összefüggő TEAE incidenciában
(másdolagos végpont)



Szedáció
Másodlagos végpont



Antihypertensivumok indikációi, kontraindikációi, 
mellékhatások

Készítmény típus Indikáció Kontraindikáció Mellékhatás

Vízhajtók Szívelégtelenség, előreheledott 

életkor, szisztolés hypertonia

Köszvény hypokalaemia hyperuricaemia, 

glucose intolerancia, 

hypercalcaemia, 

hyperlipidaemia, hyponatremia, 

impotencia

Béta-blokkolók Angina, szívelégtelenség, korábbi 

szívinfarktus, tachyarrhythmiák, 

migrain

Asthma, chronicus obstruktiv 

tüdőbetegség, ingerület 

vezetési zavarok

Bronchospasmus, bradycardia, 

szívelégtelenség, perifériás 

keringési elégtelenség, 

alvászavarok, kimerültség, 

csökkent fizikális 

terhelhetőség, 

hypertriglyceridaemia

ACE-gátlók Szívelégtelenség, bal kamra 

diszfunkció, korábbi szívinfarktus, 

diabeteszes, vagy más eredetű 

nephropathia, vagy proteinuria

Terhesség, kétoldali a. renalis 

szűkület, kyperkalaemia

Köhögés, angio-oedema, 

hyperkalaemia, kiütés, 

ízérzékelés zavara, leukopenia

Ca-antagonisták Idős kor, szisztolés hypertonia, 

cyclosporin-indukálta hypertensio

Ingerület vezetési zavarok, 

blokkok, (verapamil, 

diltiazem)

Fejfájás, kipirulás, gingiva 

hyperplasia, oedema, rövid 

hatástartamú Ca-antagonisták 

elősegíthetik a coronaria 

keringési zavar kialakulását

Alfa-blokkolók Prostata-hypertrophya Orthostaticus hypotensio Fejfájás, álmosság, 

kimerültség, gyengeség, 

posturalis hypotensio

Angiotenzin-receptor 

antagonisták

ACE-gátló okozta köhögés, 

diabeteszes, vagy más eredetű 

nephropathia, vagy proteinuria, 

pangásos szívelégtelenség

Terhesség, kétoldali a. renalis 

szűkület, hyperkalaemia

Angio-oedema (ritka), 

hyperkalaemia



Megtartott fizikai terhelhetőség

• A nebivolol kezelés javíthatja a 
fizikai terhelhetőséget hipertóniás 
betegekben1

• A csökkent fizikai teljesítőképességű 
betegek 75%-ánál javult a 
terhelhetőség nebivolol kezelés 
hatására

• A javuló terhelhetőség különböző 
társbetegségek mellett is 
kimutatható volt

• Még a COPD-s betegek 
terhelhetősége is javult 

• Az általánosan használt nem-
vazodilatátoros -blokkolókkal (pl.: 
atenolol és metoprolol) 
összehasonlítva a nebivolol
javíthatja a fizikai terhelhetőséget, 
a kiindulási állapothoz képest.2

A vizsgálat során 6 hetes nebivolol kezelés  (dózis: 5510 fő 5mg; 230 fő 10mg) 
fizikai teljesítőképességre gyakorolt hatását vizsgálaták n=5740 hypertoniás, 
nem claudicatio-s betegen. A terhelhetőséget azzal a távolsággal jellemezték, 
amit a beteg sétálva meg bírt tenni. A beválasztott betegek 23,5%-ánál volt 

korlátozott a fizikai terhelhetőség.1

Felhasznált források: 1. Cleophas et al. Perfusion 2004; 17: 302-304; 2. Howlett. Can J Cardiol. 2014; 30 (5 Suppl): S29-37.



Van Bortel L Cardiovasc Drugs Ther 1992; 6:239-247
Van Bortel L Eur Heart J 1995; 16:Abstr.Suppl P405

S
zu

b
m

ax
im

ál
is

te
rh

el
és

 i
d

ej
én

ek
 c

sö
k

k
en

és
e 

(%
)

Nebivolol és a fizikai teljesítőképesség



Kevesebb szexuális diszfunkciót 
okoz

• A nebivolol alacsonyabb ED előfordulási 
aránnyal jár1

• Kísérletes és klinikai adatok alátámasztják
a nebivolol erektilis diszfunkcióra kifejtett 
jótékony hatását, 

• mely a szervezet számára elérhető NO
mennyiség megnövelése útján jön létre. 

• A nebivolol e tulajdonsága különleges a ß-
blokkolók között.2

• A nebivolol potencírozza a PDE5 gátlók 
relaxációs képességét.3,4,5

Az erektilis diszfunkció kategóriáinak prevalenciája az egyes
ß-blokkolóknál. Az adatok egy keresztmetszeti és megfigyeléses

tanulmányból származnak, melyben 1007 hipertóniás
férfit vizsgáltak (átlagéletkor 57,9 év), legalább 6 hónapig

szedtek ß-blokkoló szert. 3. ábra grafikus kidolgozása.1

Felhasznált források: 1. Cordero et al. Cardiovasc Ther. 2010 Spring; 28 (1): 15-22.; 2. Manolis et al. J Hypertens. 2016; 5.(2): 226.; 3. Manolis et al. Curr Hypertens Rep. 2012; 14 (4): 285-292; 4. Doumas et al. Asian J 
Androl 2006; 8 (2): 177-182. 5. Martinez-Salamanca et al. J Sex Med 2014; 11 (5): 1182-1192.



Lercanidipin Mellékhatás Amlodipin

0,1-1% Fejfájás, szédülés 1-10%

0,1-1% Kipirulás 1-10%

0,1-1% Palpitáció 1-10%

0,1-1% Perifériás

ödéma/bokaödéma

1-10%

Lercaton 10 mg filmtabletta alkalmazási előírás 2017. október. 11 Norvasc 5 mg, 10 mg tabletta 

alkalmazási előírás 2015 április 23

Jobb mellékhatás profil

KEDVEZŐ TOLERÁLHATÓSÁG



A világon két dolog végtelen: a világegyetem 
és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem 

vagyok biztos.

Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg 
akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell 

maradnod.




