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DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika, 

Klinikai Immunológia Tanszék 

2009. szeptember 17-19-e között került megrendezésre a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet 

Klinikai Immunológiai Tanszéke és a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 

interdiszciplinális fóruma „Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában” címmel. 

Fésüs László professzor akadémikus a Debreceni Egyetem Rektora nyitotta meg a 3 napos előadássorozatot. 

Kiemelte, hogy a rendezvény fontos kezdeményezés, és az első alkalom, ami igazolja, hogy az immunológiai 

mechanizmusok közösek a klinikai diszciplínák valamennyi területén. Az elméleti és a klinikai immunológiai 

kutatások eredményei szorosan összefonódnak, és az elméleti ismeretek hasznosulnak a klinikai 

immunológiában. 

Paragh György professzor Centrumelnök lényeges szempontnak tartotta, hogy rendezvény témaköre és 

előadásai felölelik a klinikai immunológia és a medicina valamennyi területét, ahol az immunológiai 

mechanizmusok megnyilvánulnak. 

Udvardy Miklós professzor a Belgyógyászati Intézet vezetője döntő szempontnak tartotta, hogy a 

belgyógyászati kórképek határai nem élesek, a klinikai immunológia a belgyógyászat integráns része. 

Zeher Margit professzornő, a kongresszus elnöke hangsúlyozta, hogy a rendezvény célja annak bemutatása, 

hogy a szisztémás autoimmun kórképek gyakoriak. Klinikai immunológiai centrumok szükségesek ahhoz, 

hogy ezen kórképek kezeléséhez egységes szemlélet és megfelelő strukturális háttér kell. Kiemelte, hogy a 

világon országonként különböző számú de legalább egy-két immunológiai centrum van, és hazánkban 

nemzetközileg elismert két egyetemi immunológiai centrum is működik. 

A 3 napos kongresszuson 76 előadás hangzott el, ahol az immunológia, belgyógyászat és a klinikai medicina 

valamennyi területéről neves előadóktól hallhatunk előadásokat a legújabb eredményekről. 

A szisztémás autoimmun kórképek mellett az allergiás kórfolyamatról, az endokrinológia, a nephrológia 

területéről, az immun inflammatorikus bélbetegségekről, a hemosztazeológiai, a neurológiai-, az 

érbetegségek, a légzőszervi kórfolyamatok, és bőrgyógyászati kórképek immunológiai vonatkozásairól 

hangzottak el előadások. Az immunológiai eltérések, a kóros működészavar, annak patológiás 

megnyilvánulásai az egyes diszciplínán belül eltérő, elkülönült klinikai kórformában mutatkoznak. Ennek 

ellenére indokolt, hogy a háttérben meglevő immunológiai mechanizmus miatt ismerjük ezeket a 

kórképeket, és tudjuk, hogy a közös immunológiai háttér miatt az egyes betegségek között átfedések is 

lehetnek. Ezek ismeretében megfelelő diagnosztikai eljárásokat és célzott kezelési stratégiát alkalmazva 

kezelni is tudjuk őket. 

A résztvevők száma is jelezte azt az érdeklődést, ami az autoimmun patogenezisű kórképek legújabb 

eredményeit ismertette. A klinikai immunológia és a határterületi diszciplinális betegségek ismerete 

nemcsak a klinikai immunológus, belgyógyász számára fontos, hanem a medicina valamennyi területén 

dolgozó klinikus számára is. A kongresszus célja volt a postgraduális képzés, a szakrendelésen és az 

alapellátásban dolgozó orvosok ismereteinek bővítése a határterületi kórképek megismertetésével, a 

diagnosztikával, terápiával. A három napos rendezvény sikeréhez hozzájárult a hangulatos, baráti esti 

fogadás, és az orgonahangverseny a Debreceni Nagytemplomban. Két év múlva ismételt nagysikerű 

találkozóra számítunk a kongresszus szervezőitől. 


