
Összefoglaló a MÉBOT 2018. augusztus 31-i Szakmai Napjáról 

 

A Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) XVI. nemzetközi kongresszusának keretében 

rendezte meg 2018. évi második Szakmai Napját a MÉBOT. 

A pécsi Palatinus Hotel pazar szépségű báltermében hét előadás hangzott el. 

 

Prof. Dr. Kereszty Éva, a MÉBOT elnöke és Dr. Bibok György főtitkár megnyitójukban elmondták, hogy 

most nem egy adott témakör köré szervezte a MÉBOT a szakmai napot, mert az volt a cél, hogy a 

kongresszus résztvevői a MÉBOT által végzett tevékenységéről bővebb képet kapjanak. 

Az első előadásban Dr. Marczi Erika a személyes adatok védelmével kapcsolatos biztosítási 

kérdéskört mutatta be. Felhívta a figyelmet a megőrzési idők lejárta utáni adattörlésekre és 

bemutatott néhány adatvédelmi incidenst. 

Dr. Karai Gábor előadása a magán egészségügyi szolgáltatások térnyeréséről szólt. Egyrészt nőtt az 

igénybe vevők száma, másrészt a magán szektorban elköltött összeg is. A ellátások finanszírozása már 

nem csak a magánszemélyek saját jövedelméből, hanem a magán egészségbiztosítóknál megkötött 

szerződések alapján nyújtott szolgáltatásokból történik.  

Dr. Bibok György a cukorbetegek kockázatértékelését mutatta be. Az elhízás és a diabetes kialakulása 

között egy-egyértelmű összefüggés mutatható ki. A 2-es típusú diabetes prevalenciája 2010-ig 

emelkedett, azóta változatlan hazánkban, míg az incidencia valamelyest csökken. A 2000-es évek 

fejlesztései új, a kórfolyamatot befolyásológyógyszereket eredményeztek, amik 2010-től már a 

piacon elérhetőek. A fejlesztés abba az irányba fordult, hogy elsősorban a béta sejtet kímélő, a 

testsúlyt nem növelő, inkább csökkentő készítményeket használjanak a cukorbetegek. Ezen 

készítmények mellett csökkent a mortalitás és a cardiovascularis betegségek száma, a cukorbetegség 

kockázati megítélését újra lehet értékelni. 

Dr. Havasi Beáta egy haláloki boncolásból kialakult kártérítési ügyet mutatott be, több diagnosztikai 

lelettel. A boncolási jegyzőkönyv alapján indult munkaügyi perben az esetet a legfőbb bírói fórumon 

minősítették munkabalesetnek. 

Dr. Kocsis Anna ismertetett egy felmérést a rokkantak szájüregi állapotáról. 30 kérdés alapján 98 

megváltozott munkaképességű személy nyilatkozott a szájápolási szokásairól. A kutatás során nem 

talált olyan gyártót vagy forgalmazót, akik a rokkantak igényéhez alkalmazkodó, segítség nélkül 

használható speciális szájápolási cikkeket nyújtanának. 

Dr. Molnár Áron az egészségügyi ellátás és az orvosok megítélésének változásáról adott elő. Az 

orvosok dokumentálási kényszert és pertől való félelmet éreznek. Kutatást végzett a benyújtott 

panaszok alapján, amik kártérítésre irányultak. A kártérítési per előtt a beteg még a betegjogi 

képviselőhöz is fordulhat, aki segít a panasz megfogalmazásában vagy kellő mennyiségű és minőségű 

információt kap állapotával, kezelésével kapcsolatban. A kutatás egyik eredménye az a megállapítás 

hogy a megfelelő kommunikációs készséggel az orvosnak és nem a betegnek kell rendelkeznie. 



Prof. Dr. Kereszty Éva a klinikusnak az egészségbiztosításban betöltött szerepéről adott elő. 

Előadásában rámutatott, hogy ma már az „egészségbiztosítás” nem ugyanazt jelenti, mint korábban. 

Vázolta az élet-, baleset és felelősségbiztosítások alapján felmerülő helyzeteket, a közös jogi 

alapokat, törvényeket, az üzleti biztosítók által kínált szerződéses fedezeteket.  

 

Dr. Marczi Erika 

MÉBOT társelnök 


