
Many kidney patients also have hypertension or diabetes (which may have appeared 
prior to the symptoms of the kidney condition), while obesity also can significantly 
contribute to the actual condition of many patients. Dr. Erzsebet Ladanyi highlighted 
that while medication tends to be now personalised, the same level of personalisation 
in dietary advice could provide the best results, with the support of a qualified dietitian. 
However, this might be a complicated challenge. Technology can provide significant 
support, to consider all important factors like co-morbidities and other aspects (like 
optimal protein level, limits of macro and micro nutrients) together, when lifestyle and 
dietary advice is provided.

The ALSAD application was developed in a way to provide particular support to compile 
personalised, optimal menu plans and lifestyle recommendations with dietitian 
and physiotherapeutic assistance, considering the typical, complex health conditions 
and statuses in kidney diseases. Dr. Ladanyi stated it is important that obesity can 
gradually reduced with the support of the application, and optimal weight can be 
achieved, but as the software includes built-in limits based on medical best 
practice, rapid and drastic decrease in weight can be avoided, which is often 
recommended by popular fad diets, as well as over-consumption of protein, as these 
could further damage the kidney.

Dietitian Ms. Tünde Tolmács, who was actively contributing to the development of 
dietary module and recommendations of ALSAD, has highlighted the importance of 
personalised and validated, medical evidence-based diet. She thinks that this diet 
should be sustainable to be successful, while validated medical content can guarantee 
that the diet cannot make any harm. A well-designed and conducted diet has an 
important role in improving and maintaining quality of life for patients living with 
chronic diabetes or kidney conditions. The ALSAD application also offers the 
opportunity (which is again an important feature) to be used by healthy users for 
prevention. The application is also suitable to prevent or reduce obesity and keep our 
blood pressure or blood glucose level in the ideal range.

Managing the application and obtaining information is rather easy for any individual 
user. 
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Százezrek élnek Magyarországon vese-vagy cukorbetegséggel. Újabb százezrek 
pedig néhány éven belül lesznek az előbb említett csoport tagjai, amihez hozzájárulhat 
a genetika mellett a helytelen, mozgásszegény, elhízottsághoz vezető életmód is. A 
betegeken és a veszélyeztetett csoportok tagjain is segíteni kíván az ALSAD 
(Automatic LifeStyle Advice, automatikus életmód-tanácsadó) alkalmazás, 
amelynek hitelesített tartalmai orvos és dietetikus szakértők közreműködésével 
készültek el. Az alkalmazás választ kíván adni arra a problémára, hogy egyre több 
beteget kénytelen ellátni egyre kevesebb orvos és dietetikus, miközben a 
betegedukációs feladatok egyre fontosabbak lennének. A fejlesztésben közreműködő 
orvosok és dietetikusok egyaránt hatékonynak és növekvő fontosságúnak látják a 
digitalis technológia bevonását a napi egészség-menedzsmentbe, különösen a 
terápiát kiegészítő diétás étrend kialakításába, a napi rutin átalakításának folyamatába.

Dr. Ladányi Erzsébet, Dr. Bőke Mária és Dr. Kevei Péter szakterülete a nefrológia és 
a vesebetegség különböző stádiumának kezelése, köztük a rendszeres dialízisben 
részesülők ellátása. Több éves-évtizedes tapasztalataik alapján hangsúlyozták a 
betegedukáció fontosságát, mivel a krónikus betegeknél hosszú éveket jelenthet a 
jól beállított, személyre szabott diéta, az állapotukhoz illő rendszeres testmozgás. A 
dialízis-centrumok saját dietetikust alkalmaznak a rendszeresen kezelt betegek 
támogatására, ám a szakemberek elismerik: a legtöbb beteg folyamatos segítséget 
igényel étrendje megtervezéséhez, hogy az előírásokat betarthassa. Az orvosnak és a 
dietetikusnak fontos a szerepe a célok meghatározásában, a terápia kiválasztásában és 
nyomon követésében, viszont, ahogy Dr. Ladányi Erzsébet hangsúlyozta: nagy a 
felelőssége az egyénnek is, főleg az életmód kialakításában. Az elhízás, a magas 
vérnyomás vagy a cukorbetegség “járványszerű” terjedésében (amelyek mind-mind a 
krónikus vesebetegség előszobáinak tekinthetőek) a szakember szerint nagy szerepet 
játszik a nem kellően tudatos, hosszú távon betegséghez vezető életvitel. 

Dr. Kevei Péter szerint a vesebetegséggel élők állapotát alapvetően befolyásolja a napi 
táplálkozás minősége és a folyadékbevitel. A legjobb eredményeket személyre 
szabott diétával, folyadékbeviteli ajánlással érhetjük el, amely során figyelembe 
vesszük a páciens veseműködését és a károsodás mértékét, illetve a társbetegségeket



Several hundred thousand people live with chronic kidney failure or diabetes in 
Hungary. Additional hundred thousands of people will join this group within a few 
years, and factors contributing to this result include genetic reasons as well as 
inadequate, sedentary lifestyle which leads to obesity. A new application called ALSAD 
(Automatic LifeStyle Advice) would like to help both patients and individuals in high 
risk groups, and validated medical content in this application were prepared with the 
contribution of professional doctors and dietitians. The application would like to 
provide a solution to the problem that a growing number of patients have to be 
supported by fewer and fewer doctors and dietitians, while patient education tasks are 
also becoming more and more important. Doctors and dietitians who participated in 
this development process found involving digital technology efficient and important in 
the daily health management process, especially in configuring daily dietary menu plans 
and in changing daily routines for a healthier lifestyle.

Dr. Erzsébet Ladányi, Dr. Mária Bőke and Dr. Péter Kevei are medical professionals 
specialised in nephrology and kidney diseases. Their tasks include treatment of various 
stages of kidney diseases, including treating patients who undergo regular dialysis. 
They highlighted the importance of patient education, based on their long-term 
experience over years and decades, as they believe personalised and well-configured 
diets, as well as adequate exercise regimes can provide additional years for patients 
living with a chronic condition. Dialysis centres employ their own dietitians to support 
patients who receive regular treatment there, however, even the specialists 
acknowledge that most patients require regular support to plan and compile their 
meals to remain compliant with the complex medical instructions. Doctors and 
dietitians have an important role in defining objectives, selecting and tracking the most 
adequate treatment, however, as Dr. Erzsebet Ladanyi highlighted: the individual also 
has an enormous responsibility, especially when it comes to daily lifestyle. Obesity, 
hypertension or diabetes (which are all conditions which may lead to chronic kidney 
diseases) affect a rapidly increasing number of people, and the expert thinks that 
inadequate lifestyle which lacks awareness may lead to various illnesses in the long 
term.

Dr. Peter Kevei thinks that the condition of kidney patients can be fundamentally 
impacted by the quality of food they consume as well as the patient’s daily fluid intake. 
The best results can be achieved by personalising diet and fluid intake 
recommendations, considering the actual kidney status, the level of damage and any 
existing co-morbidities. 

Sok vesebeteg küzd magas vérnyomással és cukorbajjal (amelyek megelőzhették a 
vesekárosodást), miközben sokak állapotának kialakulásában az elhízottság is komoly 
szerepet játszik. Dr. Ladányi Erzsébet kiemelte: miközben a gyógyszerezést is 
személyre szabva igyekszünk beállítani, az étrend kialakítása is személyre szabottan, 
dietetikusi segítséggel biztosítja a legjobb eredményeket.  Ez azonban cseppet sem 
egyszerű feladat. Ebben a technológiát hívhatjuk segítségül, hogy minden 
társbetegséget és minden fontos szempontot (optimális fehérjemennyiség, makro-és 
mikrotápanyagok határértékei) egyszerre figyelembe tudjunk venni az életmód- és 
diétás ajánlások során. 

Az ALSAD rendszert kifejezetten arra fejlesztették, hogy segítségével a 
vesebetegségeknél jellemző összetett kórképekre és egyéni állapotra tekintettel, 
dietetikusi és gyógytornászi segítséggel lehessen kialakítani a páciens számára 
optimális étrendet és életmódbeli ajánlásokat. Dr. Ladányi Erzsébet azt is fontosnak 
tartotta megemlíteni, hogy bár az alkalmazás segítségével fokozatosan csökkenthető 
az elhízás mértéke és elérhető az optimális testsúly , a beépített, orvosi gyakorlaton 
alapuló korlátozások miatt elkerülhető a vesék további károsodását okozó hirtelen, 
drasztikus súlyvesztés is, vagy  a túlzott fehérjebevitel, amit egyes divat-diéták 
ajánlanak.

Tolmács Tünde dietetikus, aki maga is aktívan közreműködött az ALSAD rendszer 
diétás étrendjeinek és -ajánlásainak kidolgozásában, kiemelte a személyre szabott és 
orvosi, tényekre alapozott diéta kialakításának fontosságát. Sikeres csak a 
fenntartható diéta lehet, amely figyelembe veszi az egyéni adottságokat, ízlést és a 
személyre szabott terápiás célokat, miközben az orvosilag ellenőrzött tartalmak 
garantálják, hogy “nem árthatunk” a diétával. Ilyen módon a jól kivitelezett diéta 
fontos szerepet tölt be a krónikus vese- és/vagy cukorbetegek életminőségének 
javításában és megőrzésében. Kiemelendő szempont az ALSAD program adta 
lehetőség, hogy egy személyre szabott, szakszerűen összeállított diéta és életmódbeli 
tanácsadás az egészséges egyének esetében a betegségmegelőzésre is alkalmas. 
Ugyanígy hasznosítható az alkalmazás az elhízás megelőzésére vagy csökkentésére, 
vérnyomásunk vagy vércukorszintünk ideális tartományban tartására. 
A program kezelése és az abból nyert információk kinyerése minden felhasználó 
számára egyszerű, könnyen kivitelezhető.




