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Dr. Rencz Fanni, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Egészségügyi Köz-
gazdaságtan Tanszék egyetemi 
adjunktusa, a Baráti Kör 2015-ös 
Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 
2013-ban a Semmelweis Egyete-
men végzett általános orvosként, 
2016-ban a bőrgyógyászat prog-
ramban szerzett PhD-fokozatot. 
Jelenleg az MTA  posztdoktori ösz-
töndíjasa a 2017-2020 közötti idő-
szakban. Szakmai érdeklődése az 
egészségügy számos problémájá-

val áll összefüggésben, jelenlegi kutatásainak is jelentős része a 
bőrgyógyászathoz kapcsolódik. Az életminőség mérése pikkelysö-
mörben: új kihívások és lehetőségek című előadásában elmondta: 
az elmúlt húsz évben egyre nagyobb jelentőségre tett szert az 
életminőség mérése a krónikus bőrgyógyászati betegségek terü-
letén. Az orvos és a betegek által alkotott kép a bőrbetegségek-
ről, így a psoriasisról is nagy mértékben eltérhet. Az orvos által 
használt klinikai mércék kiválóan alkalmasak arra, hogy a beteg-
ség súlyosságát a klinikai tünetek megjelenése alapján értékeljék. 
A betegek számára azonban sok esetben a betegség tüneteinek 
mindennapi életük különféle területeire kihatása jelenti a legna-
gyobb problémát. Pontosan ezért, az optimális klinikai döntés-
hozatal érdekében szükség van a betegség súlyosságának mér-
céit kiegészíteni az életminőség mérésével. Meg kell említeni azt 
is, ma már a randomizált kontrollált vizsgálatokban másod-har-
madlagos végpontként szinte mindig alkalmaznak legalább egy 
életminőség mércét, tehát a klinikai hatásosságnak is mérőszáma 
lett az életminőség. Továbbá a terápiák költséghatékonyságának 
méréséhez és finanszírozási döntések támogatásához is szükség 
van ezekre az adatokra. A  leggyakrabban alkalmazott mérce a 
bőrgyógyászatban a DLQI (Dermatology Life Quality Index, Bőr-
gyógyászati Életminőség Index) kérdőív. Összesen 10 kérdésből 
áll, minden bőrbetegségben használható, és kitöltése általában 
mindössze 2 percet vesz igénybe. Ez a kérdőív mára nagy sze-
repet kapott psoriasisos betegek ellátása során, ugyanis szere-
pel a középsúlyos vagy súlyos psoriasis diagnosztikus kritériu-
mai között, illetve terápiás és finanszírozói döntések alapjaivá 
vált. Számos európai országban, köztük Magyarországon is a 
DLQI pontszám alapján (is) döntik el, hogy mely psoriasisos bete-
gek részesülhetnek társadalombiztosítás által fedezett biológiai 
terápiában. Ugyanakkor nem rendelkezünk megbízható adatok-
kal arra vonatkozóan, hogy a DLQI kérdőív valóban alkalmas-e 
arra, hogy orvosszakmai és finanszírozói döntéshozatalban hasz-
náljuk. Dr. Rencz Fanni több kutatásában is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel, ezek közül előadásában a legújabb kutatási eredmé-
nyeit mutatta be. Az eredményeket összefoglaló cikket (Rencz et 
al. A detailed analysis of ‘not relevant’ responses on the DLQI in 
psoriasis: potential biases in treatment decisions) a 2017. október 
16-i héten fogadta el közlésre a Journal of the European Academy 
of Dermatology and Venereology, és néhány héten belül kerül nyil-
vánosságra. 

Optimális klinikai döntéshozás és hallgatói 
közérzet

Elért az Ősz és súgott valamit, Szent Mihály útja beleremegett, Züm, züm: röpködtek végig az úton Tréfás falevelek - üdvözölte Ady 
sorait idézve a megjelenteket dr. Monos Emil professzor, a SE Baráti Kör elnöke a kör októberi összejövetelén. Bevezetőjében a 
tréfás levelek már a tavaszvárást idézték, mielőtt bejelentette az est két nagyszerű előadóját.

Budai Marcell másfél éve vette 
át a Semmelweis Egyetem Hallga-
tói Önkormányzatának elnöki tiszt-
ségét. Hallgatói érdekképviselet a 
21. században című előadásában 
a közeli 56-os évforduló kapcsán 
megemlékezett Kiss Tamásról, aki 
HÖK elődjét a MEFESZ-t 1956. októ-
ber 16-án alapította, forradalmi 
16 pontot bocsátott ki, és két hét 
elnökség után nyolc év börtön súj-
totta. Budai Marcell ismertette a 
nagyszabású terveket, sikereket és 

vágyakat, melyek részben terhelik, de főleg megszépítik a hallga-
tók tanulással töltött éveit. Beszélt az általános és SE-specifikus 
nehézségekről, a diákmunkakényszer és családok terheltségének 
gazdasági és gazdaságpolitikai okairól, a szociális elvárásokról, 
esélyegyenlőtlenségi kérdésekről és az önkéntesség szükséges-
ségéről. Ismertette a szervezet működését, beszélt a Kárpátalján 
végzett ingyenes vizsgálatsorozat, az egészségügyi szűrőnapok 
sikeréről, melyen közel 80 hallgató dolgozott az egyetem kara-
iról. Említette a HÖK Monitor honlap működését, valamint a SE 
Veled Semmi Nélküled Projekt eredményeit, melyre tavaly 120, idén 
70 fő jelentkezett. A sok jó ötlet közül népszerűek a klubok, ahol 
a hasonló érdeklődésű hazai és külföldi hallgatók összejárhat-
nak, s a svéd nyelvi kurzus már indulásnál betelt. A  HÖK elnöke 
elmondta, fontos szempont az, hogy milyen az egyetemi közélet. 
A  HÖK igyekszik biztosítani a jó kapcsolatot minden területen. 
A következő évben a HÖK a Medikus Kupát szervezi. 

Urbán Beatrice

M EG H Í VÓ
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének

novemberi rendezvényére

350 éves a Francia Akadémia. Az Institut de France rövid története
Prof. Dr. Wenger Tibor

Úton a Tűzoltó utcától a Szentkirályi utcáig… 
(Hommage à Alma Mater)

Dr. Gerle János
igazgató

A rendezvény ideje és helye:
2017. november 29., szerda 17 óra

Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,  
Beznák Aladár terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.; 

 bejárat a Thaly Kálmán u. felől,  
megközelíthető a Klinikák metróállomástól)

 Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

 Dr. Molnár László Prof. emer. Dr. Monos Emil 
 a Baráti Kör titkára a Baráti Kör elnöke   


