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A M AST elnökségének hivatalos állásfoglalása az országos kardiológus szakfelügyelő
főorvos 2007.09.17-i állásfoglalásáról az arteriográf használatáról
Az országos kardi ológus szakfelügyelő főorvos emlí tett állásfoglalásában javaslatokat
fogalmazott meg a megyei kardi ológus szakfelügyelő főorvosok, tágabb értelemben a kardi ológus
társadalom felé az arteri ográf használatát i lletően. Teki ntettel arra, hogy az artéri ás érfali
rugalmatlanság (artéri ás sti ffness) kli ni kai vi zsgálatában a 2006-ban létrehozott MAST számí t
(már csak nevéből adódóan i s) a legautenti kusabb orvosszakmai társaságnak, szükségesnek
tartjuk álláspontunkat közzétenni az emlí tett szakvéleményről, főleg az abban olvasható
„pontatlanságok” okán.
A szakvélemény már a másodi k szakaszban, a hi vatalos állásfoglalások hangvételétől
merőben szokatlan stí lusban fontosnak tartja megjegyezni , hogy ki a készülék feltalálója, aki nek,

„mi nt cégtulajdonosnak érdeke, hogy mi nél több készüléket forgalmazzon. Mi vel a módszer
kí sérleti jellegénél fogva még nem kapott OEP-fi nanszí rozást, a gyártó cég döntően
magánszolgáltatók felé terjesztette el”. A MAST elnöksége egyrészt úgy gondolja, hogy egy
hi vatalos állásfoglalásban semmi helye ni ncs a személyeskedésnek, amely méltatlan az
állásfoglalást ki adó, általunk i gen nagyra becsült kardi ológus főorvos személyéhez. Másrészt nem
értjük, mi köze lehet a készülék kli ni kai használhatóságának, a ri zi kófelmérésben betöltött
szerepének (mert véleményünk szeri nt erről kellene szóljon az állásfoglalás) a gyártó cég
feltételezett anyagi érdekeltségéhez. Érdekességképp megjegyezzük, hogy a szakfelügyelő
főorvos úr által bi zonyára i gen jól i smert, az arteri ás sti ffness vi zsgálatában „gold standard”-nak
számí tó Sphygmocor készüléket gyártó ausztrál cégnek (Atcor Medi cal, West Ryde, New South
Wales, Australi a) az a Michael O’Rourke professzor az i gazgatója (pl. az Arteri al Sti ffness i n
Hypertensi on c. 2006-os , az Elsevi er ki adó gondozásában megjelent könyv társszerzője), aki nek
szakmai hi telességét talán kevesek vonják kétségbe, pedi g vélhetően érdekelt a Sphygmocor
mi nél szélesebb körű elterjesztésében.
A további akban néhány pontatlanságot szeretnénk helyesbí teni :
Az állásfoglalás szeri nt „Az arteri ográfos vi zsgálatot egyébként a régóta i smert,

alkalmazott, az OEP által i s fi nanszí rozott ún. kar-boka i ndex vi zsgálattal lehet helyettesí teni .
(Szi ntén az endothel-dysfunkci ó korai jele lehet a vi zsgálat pozi ti vi tása... ”. A boka/kar i ndex
(nem pedi g kar-boka i ndex!) vi zsgálata az alsó végtagon és a felkaron mért systolés
vérnyomásértékek hányadosa, kóros értéke az előrehaladott (50% feletti lumenszűkület), de
akár még tünetmentes peri féri ás érszűkületet képes i gen magas szenzi ti vi tással és
speci fi ci tással ki mutatni az i dősebb 50-55 év feletti populáci óban. Értelemszerűen tehát
nemhogy az endothyel-dysfuncti o, de még a korai prekli ni kus atherosclerosi s ki mutatására sem
alkalmas (az arteri ográfot, i lletve egyáltalán a sti ffness mérését í gy nem helyettesí theti ) 1.
Az állásfoglalás utal a 2007. júni usában közzétett legfri ssebb ESC-ESH gui deli ne-ra,
melyben a hypertoni ás beteg globáli s ri zi kóbecslésében fokozott ri zi kót jelentő állapotként
emlí ti k többek között a kóros ABI-érték mellett (0,9<ABI) a fokozott artéri ás sti ffness-t i s, és
az echocardi ographi a, caroti s Doppler, ABI, stb. vi zsgálatok mellett javasolják a sti ffness
vi zsgálatát i s elvégezni . A magyar Szakmai Kollégi um egyelőre még nem...
A szakfelügyelő főorvos véleményével egy pontban maradéktalanul egyet lehet érteni : a
pénzhajhász, erőszakos betegtoborzások és mi nden szakmai alapot nélkülöző leletek és

„vélemények” a Magyar Artéri ás Sti ffness Társaság számára i s i rri táló, üldözendő jelenségek.
Ezek ellen mi nden rendelkezésünkre álló eszközzel eddi g i s és ezután i s küzdeni fogunk, a MAST
az i lyen tevékenységet folytató „szolgáltató” i lletve orvos ellen - amennyi ben az i llető a Társaság
tagja - határozottan fellép, azoktól mereven elhatárolja magát. Annak érdekében, hogy a
szűrővi zsgálatok a legszi gorúbb szakmai elvek betartásával történjenek, bevezettük a
rendszeres szakmai képzés, vi zsgáztatás és li censz rendszerét, mellyel remélhetőleg
ki szűrhetőek a nemkí vánatos tevékenységet folytatók.
Ugyanakkor az állásfoglalásnak az a része, amely a betegeket erőszakosan toborzó
néhány magánszolgáltatóból általánosí tva alkot véleményt, a készüléket ti sztességesen használó
többség számára sértő. Abban, hogy egy magánszolgáltató dí jat kér az általa végzett
tevékenységért, önmagában nem találunk ki vetni valót – sokan vagyunk í gy ezzel, ami kor
magánorvosi tevékenységünket folytatjuk, és az emlí tett tari fa sem i rri tálóan magas, utalva
megi nt a magánrendelések árfekvésére. Tapasztalatai nk szeri nt az emberek i nkább hálásak,
semmi nt i rri tálná őket az az atti tüd és körülteki ntő törődés, amelyet akár a Tensi oMed Artéri ás
Sti fness Centrum rendelésén, vagy számos más rendelésen tapasztalnak, ami kor az i ndi vi duáli s
ri zi kóstátuszukról kapnak i nformáci ót vagy a gyógyszeres kezelés opti mali zálására (pl.
vasoconstri ctor vs vasodi latator béta-blokkoló, szi gorúbb, célértéki g történő sztati n-kezelés,
stb) teszünk javaslatot. Nem gondoljuk, hogy az arteri ográfot használók kötelező javaslatokat
tennének (már a ki fejezés i s ellentmondásos), amely i rri tálhatná az állami szféra orvosai t, sokkal
i nkább a ki szűrt egyének fokozott, addi g esetleg fel nem i smert ri zi kójára hí vjuk fel a fi gyelmet,
amelynek csökkentése közös érdek egy olyan országban, ahol a jelenlegi szí v-érrendszeri
prevenci ós erőfeszí tések ellenére mi nden másodi k ember halálát cardi ovasculari s történés
okozza. A MAST álláspontja, hogy szűrés céljából csak olyan egyénnek szabad arteri ográfos
vi zsgálatot végezni , aki tünetmentes, i lletve ni ncs i smert, kli ni kai lag mani feszt érbetegsége (nem
esett át i nfarctuson vagy érrendszeri beavatkozáson). Az utóbbi , szekunder prevenci ót i génylő
betegeket ugyani s vi ssza kell küldeni az őket gondozó házi orvoshoz, kardi ológushoz, aki a szakmai
szabályok szeri nt fogja őket tovább kezelni .
Fenti ek alapján túlzónak érezzük és a magunk részéről nem értünk egyet az állásfoglalás
konklúzi ójával, mely szeri nt az arteri ográfos vi zsgálat reklámozását meg kell ti ltani (mi nden eü.
magánszolgáltató jogosult hi rdetni magát, és ennek a „ti ltásnak” a jogi oldalát nem i s
feszegetnénk). Teki ntettel az artéri ás sti ffness jelenségének i nterdi szci pli nári s voltára, nem
lehet a vi zsgálatot végzők „táborát” 2-3 szakvi zsgára leszűkí teni és kötelezővé tenni . Azt sem
gondoljuk, hogy a kardi ológus szakfelügyelő főorvos előí rhatja, mi kerüljön rá kötelező jelleggel a
leletre: ”Az arteri ográfi ás vi zsgálat jelenleg szűrővi zsgálati célra kí sérleti jellegű”.
Mi a magunk részéről mi nden szakmai i nformáci ót készek vagyunk megosztani
mi ndenki vel, aki a módszer i ránt érdeklődi k, nyi tottak vagyunk mi ndenki vel az együttműködésre.
Törekvései nk remélhetőleg mi nden hazai , a szí v-érrendszeri prevenci ó területén tevékenykedő
szakember
részéről támogatásra számí thatnak, és megtalálva az i nterdi szci pli nári s
együttműködés lehetőségei t javí thatjuk az elszomorí tó hazai mortali tási stati szti kákat.
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