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Dietetika

3!6 hónap testtömegváltozására 
vo natkozik. A háziorvosi rende-
l"ben rendszeres testtömegmérés 
esetén könny# választ adni: meny-
nyit fogyott a beteg? A pontozás 
nem abszolút érték szerint történik, 
hanem az elvesztett tömeg arányá-
ban: 5% alatti fogyás 0,5!10% közöt-
ti 1, míg 10% feletti 2 pontot ér.

Az utolsó kérdés az el"relátha-
tó éhezés id"tartamára kérdez rá. 
Határérték az 5 nap. Várhatóan 
ennél hosszabb éhezés esetén 2 pon-
tot hozzá kell adni az el"z"ekhez. 
Ebben az esetben biztos, hogy a 
beteg valamilyen energiát adó táp-
anyag-kiegészítést igényel majd.

Az értékelés három kategóriába 
sorolja az eredményeket. 0 pont ala-
csony kockázatot jelent és a sz#rést 

évente javasolt ismételni. Egy pont 
közepes kockázat, ezért a sz#rést a 
háziorvos belátása szerint 1!6 hóna-
pon belül szükséges ismételni. Kett" 
vagy annál több pont magas kocká-
zatot feltételez, és a beteg további 
tápláltsági állapot meghatározásá-
ba, valamint kezelésébe dietetikus 
bevonását javasolják. Az értékelés-
ben látható, hogy bármely kérdés-
ben legmagasabb, vagy a háromból 
kett"ben közepes pontszám elérése 
már magas rizikót jelent a malnut-
rícióra. Ezeket a betegeket tovább 
vizsgálva (tápláltságiállapot-meg-
határozás) megállapítható, hogy ez 
a rizikó tényleges alultápláltságot, 
ennek fenyegetését jelenti-e.

Ismerve a malnutríció következ-
ményeit, fontos szerepe van a táp-

láltsági állapot id"ben és rendszere-
sen, egységes elvek alapján történ" 
felmérésének. Ez alapján meghatá-
rozhatók a dietetikusi teend"k irány-
vonalai, valamint megfelel" táplálá-
si!táplálkozási tanácsadás is szüksé-
ges. A táplálásterápia megtervezése, 
egyénre szabása a dietetikus részle-
tesen dokumentált feladata (lenne).
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A magyar egészségügyben dolgozók kutatásainak 
ösztönzésére a Sanofi-Aventis 2002-ben díjat alapított. 
A díjakat 2006. április 21-én osztották ki.

Életm# kategóriában a 2006. év díjazottja Prof. Dr. 
De Châtel Rudolf egyetemi tanár. A díjat a hipertónia 
és nefrológia területén végzett munkájáért, különös 
tekintettel a nátriumháztartás ! a vesebetegségekben, 
a hipertóniában, és diabetes mellitusban ! hatásának 
tanulmányozása terén elért eredményéért ítélték oda. 
A világirodalomban el"ször közölte a cukorbetegek 
kicserélhet" nátriumtartalmának növekedését. A gyó-
gyító, oktatói és tudományos munkásságát az I. számú 
Belklinikán, 1993-tól 2003-ig pedig a SOTE I. Belklini-
ka igazgatójaként végezte. Felügyeli a belgyógyászat 
alap- és szakképzést a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. Tagja az MTA Klinika (I.) Bizottságának, 
az Egészségügyi Szakképzési Tudományos Tanácsnak. 
Jelenleg a Magyar Orvosi Kamara Gyógyszerterápiás 
Bizottságának elnöke. 

A szakmai díjat 2005. évi kutatási eredményei és 
publikációi alapján dr. Vásárhelyi Barnának ítélték 
oda, aki a SOTE I. sz. Gyermekklinika f"munkatársa. 
Pályamunkájában a koraszülöttséget mint a fokozott 
kardiovaszkuláris morbiditás okát vizsgálja. A kuta-
tás során arra keresett választ, hogy a nemzetközi 
vizsgálatok által igazolt tendencia, hogy az alacsony 
születési súly esetén megnövekszik az id"skorú isz-
kémiás kardiovaszkuláris betegségek valószín#sége, 
Magyarországon is jellemz"-e. Külön kitért a vizsgálat 
arra, hogy az iszkémiás kardiovaszkuláris betegségek 
között igen gyakori a magas vérnyomás rizikótényez"i 
! az obezitás és a II-es típusú cukorbetegség ! gyako-
risága Magyarországon mennyire jellemz". Vizsgálta, 
hogy a koraszülötteknél jelen van-e a membrán transz-
port-zavar, amely vérnyomás-regulációs zavarokat 
eredményezhet. Az alacsony születési súly a vese-
funkció romlása révén vezet-e hipertóniához, szerepet 
játszhatnak-e a funkcionális genetikai morfizmusok az 
alacsony születési súllyal születettek id"skori hiper-
tóniájában.

Az egészségügyi kezdeményezés kategóriában a díjat 
megosztva kapta Kiss Mária Éva és Zatkó Jánosné. 

Kiss Mária Éva, a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház ápolási igazgatóhelyettese. Pályázatában a nép-
egészségügyi program gyakorlati megvalósítása terén 
alkalmazott prevenciós gyakorlat tapasztalatait ösz-
szegzi. Legfontosabb következtetései, hogy az egész-
égre orientált közösségfejlesztés jelent"s eredménye-
ket hozhat a személyes életvitel, az egészségtudatos 
magatartás elfogadtatásában. 

Zatkó Jánosné, az Uzsoki Kórház Onkoradiológiai 
Központjában végez kemoterápiás kezeléseket, több 
nemzetközi klinikai vizsgálatban vett részt, mint 
study nourse. Pályam#ve: A daganatos betegek ápolá-
sa napjainkban a kemoterápiás ambulancián. A pálya-
m# hiánypótló, mert kevés írott anyag tartalmazza az 
onkológiai ápolás, különös tekintettel a kemoterápiás 
terület gyakorlati és elméleti összefoglalását.

Különdíjat kaptak: Horváth Árpádné és dr. Visontai 
Zsuzsanna. Horváth Árpádné, a Szent Lázár (Nógrád) 
Megyei Kórház általános sebészeti osztályán dolgo-
zik. Pályázati munkája az egyre terjed" népbeteg-
ségr"l, a diabetesr"l, és annak kés"i szöv"dményér"l 
szól. Pályamunkájában az elmúlt három évben az 
osztályon kezelt betegek adatait dolgozza föl, külö-
nös tekintettel a cukorbetegség lehetséges szöv"d-
ményeire. 

Dr. Visontai Zsuzsanna Ph.D, a Semmelweis Orvosi 
Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti 
Klinika munkatársa, szemész szakorvos. A SOTE Kli-
nikai Kísérleti Kutató és Humánélettani Intézetének 
gyakorlatvezet"je. Pályamunkájának címe: &Hipertó-
nia A nagy artériák biomechanikai tulajdonságainak 
szerepe a kardiovaszkuláris reflexm#ködésben'. 

A díjazottakat Frédéric Ollier, a Sanofi-Aventis 
Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, a díjakat dr. Blaskó 
György, a Sanofi-Aventis orvostudományi tanácsadója 
laudációjával dr. Er"s László, a Sanofi-Aventis orvos-
igazgatója nyújtotta át a cég vezetése nevében.

Ötödik alkalommal osztották ki a Sanofi-Aventis-díjakat


