
Magyar Nőorvos Társaság
III. szakMaI Továbbképző 

TaNfolyaMa
2013. május 31. - június 1.,  Hotel Azúr, Siófok

Programfüzet



Kedves Kolléganők és Kollégák!
Az elmúlt két évben lezajlott tanfolyamok sikerét tapasztalva, a Magyar Nőorvos Társaság 
2013. május 31. és június 1. között megtartja III. Továbbképző Kurzusát, mely az MNT Kong-
resszusok közötti években kerül immár hagyományosan megrendezésre.

A témaköröket a szakma vezető szaktekintélyei foglalják össze, a Tanfolyam kreditpontos 
vizsgával zárul (50 kreditpont). A visszajelzések alapján, az elmúlt évekhez hasonlóan sok 
résztvevőre számíthatunk, reményeink szerint ezúttal is magas színvonalú, érdekes tudo-
mányos programot tudunk nyújtani.

Az évenkénti találkozással a szakmai továbbképzésen túl, jó lehetőség adódik a szülészet-
nőgyógyászat aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő találkozásra.  
A Szervező Bizottság bízik abban, hogy a kora nyári Balaton-part ismét tökéletes helyszínt 
biztosít a tanfolyam megrendezéséhez.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kellemes és hasznos időtöltést kívánva a résztve-
vőknek.

Prof. Dr. Bódis József
az MNT elnöke

Dr. Ács Nándor
a Szervező Bizottság vezetője
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A mi sikerünk az Ön elégedett páciense.

Higgyen a saját tapasztalatának!

A mi sikerünk az Ön elégedett páciense.
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A tanfolyam kiemelt támogatói:

Támogatók:

Főtámogató:

A Zoely alacsony dózisú hormonok egyedi
és hatékony kombinációja2,3

• 
 

•

 

Az aktív tabletták a következő kombinációt tartalmazzák:

nomegesztrol-acetátot, mely erősen szelektív 
progesztogén hatású progeszteron származék2

17ß-ösztradiolt, ami szerkezetét tekintve azonos az
endogén ösztrogénnel2 

A Zoely progesztogén összetevőjének
46 óra az eliminációs felezési ideje2

A Zoely rövid ideig tartó, kevésbé intenzív 
havi vérzést biztosít2,4

•

 
•

 

Hatásossága >99%2

Optimalizált, 24/4 adagolási séma2,3

A Zoely bizonyítottan hatásos2

 

1x
 és 3x kiszerelé

sb
en is!

A kombinált orális fogamzásgátlás több 
mint fél évszázada után íme a Zoely®... 

Zoely filmtabletta: 2,5 mg nomegesztrol-acetát és 1,5 mg ösztradiol (fehér tabletta); placebo (sárga tabletta) Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V) Javallatok: orális fogamzásgát-
lás. Adagolás és alkalmazás: 24 egymást követő napon keresztül naponta 1 fehér tablettát, majd 4 napon keresztül naponta 1 sárga tablettát, minden nap nagyjából ugyanabban az 
időpontban kell bevenni.Szedését ált. a menstruációs ciklus 1. napján kell elkezdeni. Ennek részleteiről, valamint a kimaradt tabletták, ill. hányás, hasmenés, más gyógyszerszedés esetén 
követendő tennivalókról feltétlenül tájékozódjon a részletes alkalmazási előírásból. Ellenjavallatok: Mivel a 17β-ösztradiol tartalmú kombinált orális fogamzásgátlókra (COC) vonatkozóan még 
nem állnak rendelkezésre epidemiológiai adatok, ezért az etinilösztradiol tartalmú kombinált orális fogamzásgátlókra (COC) vonatkozó ellenjavallatokat a Zoely alkalmazására is érvényesnek 
tartják. Hatóanyaggal/segédanyaggal szembeni túlérzékenység, aktív vagy korábbi vénás vagy artériás tromboembóliás betegség, trombózis kialakulására figyelmeztető tünetek a 
kórelőzményben, trombózisra hajlamosító jelentős, vagy többszörös rizikófaktorok, örökletes vagy szerzett hajlam, meglévő, vagy kórelőzményben szereplő cerebrovaszkuláris történés, fokális 
neurológiai tünetekkel kísért migrén az anamnézisben, aktív vagy korábbi pancreatitis (súlyos hypertrigliceridinémiával), aktív, vagy korábbi súlyos májbetegség (fennálló májfunkciós 
zavarokkal), aktuális vagy korábbi májdaganat, a nemi szervek, vagy az emlő kórismézett vagy feltételezett, szteroid-dependens rosszindulatú daganatai, tisztázatlan eredetű hüvelyi vérzés, 
terhesség. Figyelmeztetések: Abban az esetben, ha bármelyik fennáll a következőkben felsorolt állapotok/rizikófaktorok közül, gondosan mérlegelni kell a COC alkalmazásának várható előnyeit 
és lehetséges veszélyeit, és ezeket az érintett felhasználóval is meg kell beszélni:. Artériás és vénás thrombosis, ill. thromboemboliás betegségek, vénás, vagy artériás thromboemboliára való 
örökletes, vagy szerzett hajlamot tükröző biokémiai elváltozások. A kombinált orális fogamzásgátlókat (COC) alkalmazó nők figyelmét különösképpen fel kell hívni arra, hogy a thrombosis 
lehetséges tünetei esetén forduljanak orvoshoz. Thrombosis gyanúja vagy igazolt thrombosis esetén a kombinált orális fogamzásgátló (COC) alkalmazását abba kell hagyni. Daganatok: a 
méhnyakrák fokozott kockázatát állapították meg hosszú ideje COC készítményeket szedőkön. Egyéb állapotok: életkor növekedése, dohányzás, dyslipoproteinémia, obezitás, hipertónia, 
migrén, cukorbetegség Interakciók: Az orális fogamzásgátlók és az enziminduktor gyógyszerek közötti kölcsönhatások áttöréses vérzéshez és még a fogamzásgátló hatás elmaradásához is 
vezethetnek. A májenzim induktor hatóanyagokkal végzett hosszantartó kezelés esetén más fogamzásgátló módszer alkalmazását kell mérlegelni. Az orális fogamzásgátlók befolyásolhatják más 
gyógyszerek metabolizmusát. Különös figyelmet kell szentelni a lamotriginnel való kölcsönhatásnak. Terhesség: Zoely ellenjavallt terhesség alatt. Ha a Zoely szedése alatt terhesség alakul ki, a 
gyógyszer további szedését abba kell hagyni. Szoptatás: A kombinált orális fogamzásgátlók (COC) alkalmazása addig nem javasolt, amíg a szoptató anya teljesen el nem választotta gyermekét. 
Különleges populációk: Nincs rendelkezésre álló adat a hatásosságra és a biztonságosságra vonatkozólag 18 év alatti serdülők esetében. Nemkívánatos hatások: >10%: acne és rendellenes 
megvonásos vérzés; >1%:csökkent libido, depressziós hangulat, fejfájás, migraine, hányinger, metrorrhagia, testtömegnövekedés, emlőfájdalom és kismedencei fájdalom. Felírás előtt, kérjük, 
olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2) és a figyelmeztetésekre (4.4) (EMEA/2012.04.20) 
Referenciák: 1. Dhont M. History of oral contraception. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010;15(S2):S12-S18. 2. Zoely alkalmazási előírás.  3. Christin-Maitre S, Serfaty D, Chabbert-Buffet N, 
Ochsenbein E, Chassard D, Thomas J-L. Comparison of a 24-day and a 21-day pill regimen for the novel combined oral contraceptive, nomegestrol acetate and 17ß-estradiol (NOMAC/E2): a 
double-blind, randomized study. Hum Reprod. 2011;26(6):1338-1347. 4. Mansour D, Verhoeven C, Sommer W, Weisberg E, Taneepanichskul S, Melis GB, Sundström-Poromaa I, Korver T. Efficacy and 
tolerability of a monophasic combined oral contraceptive containing nomegestrol acetate and 17ß-oestradiol in a 24/4 regimen, in comparison to an oral contraceptive containing 
ethinylestradiol and drospirenone in a 21/7 regimen. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011 Dec;16(6):430–43
A dokumentum lezárásának ideje: 2012. augusztus 28.
08-2013-WOMN-1049207-0004
MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ö. fasor 8. Tel.: 888-5300 Fax: 888-5388
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Gyno-Cont Kft.

A HELY, AHOL CSALÁD SZÜLETIK

A gyermekáldás minden párkapcsolatban az egyik 
legnagyobb várakozással járó esemény. A várandósság 
egy életre szóló csoda kezdete, amikor több hónap 
várakozás után gyermekünk születésével a kapcsolatunk 
párunkkal igazán teljessé válik.

A SZÜLÉSI CSOMAG HÉT APRÓ 
FIGYELMESSÉGET TARTALMAZ:

  „család születik”: elhelyezés családi szobákban
	 	a	szolgáltatás	a	38.	héttől	kezdődik	(ingyenes	
CTG,	UH	–	és	nőgyógyászati	vizsgálat)

  édesapa a szülésnél és a császármetszésnél is 
jelen lehet

  azonos a szülés és császármetszés ára 

  az ár tartalmazza a szülési fájdalomcsillapítás 
(EDA)	és	a	császármetszés	érzéstelenítését

  neonatológus orvos jelenléte

  két éjszaka teljes ellátása a szülés után

MATERNITY MAGÁNKLINIKA

AMBULÁNS VIZSGÁLATOK

•	 	Nőgyógyászat	
•	 	Várandós	nők	gondozása
•	 	Aneszteziológiai	ambulancia
•	 	Dietétikai	tanácsadás	
•	 	Fogamzás	előtti	egészségtanácsadás
•	 Genetikai	tanácsadás	
•	 Gyermeknőgyógyászat	
•	 HPV-ambulancia	
•	 Menopauza-tanácsadás	
•	 Pszichológia	és	pszichiátria	
•	 Tinédzser	ambulancia	
•	 	Újszülött-	és	csecsemőgyógyászat

SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK

•	 Genetikai	vizsgálatok	terhesség	alatt
•	 HyCoSy	vizsgálat
•	 Csecsemő-ultrahang	(agy,	has,	csípő)
•	 	Cukorbeteg	várandós	nők	gondozása
•	 Endokrinológia
•	 	Gondozási	program	a	koraszülés	megelőzésére	 

arra hajlamos terhesek részére
•	 Inkontinencia	diagnosztika,	terápia
•	 	Magzat i	 és	 újszülöt t	 echocardiographia,	

csecsemőkardiológia
•	 	PCO	(policisztás	ovárium	szindróma)	tanácsadás
•	 	Súlyos	betegségben	(pl.	HELLP	szindrómában)	 

szenvedő	várandós	nők	gondozása

Elérhetőségek
Címünk:	1125	Budapest,Kútvölyi	út	4.
Ambuláns	előjegyzés:	06-1-2134222
Fekvőbeteg	osztály:	06-1-2134220
e-mail:	info@maternity.hu



2013. május 31., péntek
9.30 - 9.45 Magyar Nőorvos Társaság – megnyitó
Prof. Dr. Bódis József, elnök 
 
9.45 - 11.15 Előadások    
Üléselnök: Dr. Ács Nándor 

A komplett medencefenék rekonstrukció implantációs 
technikával
Dr. Endrődi Tamás
Toldy Ferenc Kórház, Cegléd

A szülészet-nőgyógyászat aktuális jogi kérdései 2013-ban
Dr. Sztakó Péter
Uzsoki Utcai Kórház, Budapest

Az alsó húgyutakat érintő mélyen infiltráló endometriózis  
sebészi kezelése
Dr. Bokor Attila
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A szülészet-nőgyógyászati aneszteziológia aktuális kérdései
Dr. Hupuczi  Petronella
SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Maternity Szülészeti 
és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest

A magzati kromoszóma rendellenességek korszerű 
molekuláris biológiai szűrése és diagnosztikája
Dr. Lázár Levente
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

New Era Genetics előadás
A PrenaTest® helye az európai prenatalis diagnosztikában
Dr. Michael Lutz, vezérigazgató
Lifecodexx AG, Konstanz, Németország

11.15-11.30 Szünet
 
11.30-13.00 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán

Merck Kft. előadás – Folsav vagy folát?      
 Prof. Dr. Bánhidy Ferenc

SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
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A császármetszés gyakoriságának alakulása
Prof. Dr. Tóth Zoltán 
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A pszichológiai szűrés bevezetése a szegedi terhesgondozásba: 
2 év tapasztalatai és statisztikája
Dr. Töreki Annamária
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Nőgyógyászati daganatok műtéti kezelése
Prof. Dr. Póka Róbert
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A mélyen infiltráló endometriózis diagnosztikájának buktatói
Dr. Koppán Miklós
PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A nemzetközi szülészeti tanulmányok jelentősége 
a mindennapi gyakorlatban
Dr. Major Tamás
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

13.00-14.00 Ebéd
 
14.00-15.00 MSD Szimpózium - „Praxis határok nélkül”
Üléselnök: Dr. Ács Nándor

Igazságügyi orvosszakértés a szülészet-nőgyógyászatban
Dr. Tóth Zsuzsanna
igazságügyi orvosszakértő, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet

Az orvosok büntetőjogi felelőssége a bírói gyakorlat tükrében
Dr. Nagy Erzsébet
Szegedi Ítélőtábla büntető ügyszakos bírája

Hibák és tévedések kommunikációja az orvosi gyakorlatban
Dr. Pilling János
pszichiáter, kommunikációs szakember, SE Magatartástudományi Intézet
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15.00-15.30  Előadások
Üléselnök: Dr. Demeter János

A kismedencei süllyedések UH diagnosztikája
Dr. Sipos Attila
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

A méhnyak vizsgálatának jelentősége terhesség alatt
Dr. Vízer Miklós
PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

15.30-15.45 Szünet               
 
15.45-17.30 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Rigó János

Az anyai halálozás trendjei hazánkban
Prof. Dr. Rigó János 
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Peripartalis cardiomyopathia
Dr. Masszi Gabriella
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Minimal invazív suburethralis sling (mini sling) műtétek 
a női stress incontinentia kezelésében
Dr. Rubliczky Levente
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Székesfehérvár

Hysterectomia - változó indikációk és elvek
Dr. Pap Károly
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

A non-invazív prenatalis diagnosztika jelene és jövője
Dr. Török Olga
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A menopausa hatása a központi idegrendszerre
Dr. Pál Zoltán
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

18.00 A Magyar Nőorvos Társaság küldöttgyűlése                     Marbella terem

20.00  Közös vacsora

11
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2013. június 1., szombat
 

9.00-10.30  Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

A szexuális élet változása terhesség alatt
Dr. Mészáros Gyula 
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Postpartum vérzés: Új transzfúziós protokoll
Prof. Dr. Rákóczi István  
Szent Imre Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Profil, Budapest 

Visszatérő hüvelyi fertőzések immunológiai alapú kezelése
Dr. Vajda György
Zalaegerszegi Megyei Kórház, Zalaegerszeg

A korai petefészek-kimerülés klinikuma és diagnosztikája
Dr. Beke Artúr 
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Az urogenitális traktus prolapsusának műtéti megoldása
Dr. Fekete Zoltán
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A reprodukciót befolyásoló bakteriális STD fertőzések 
jelentősége és diagnosztikája
Prof.  Dr. Rozgonyi Ferenc
SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

10.30-11.00  Szünet  

13

11.00-11.30  Bayer szimpózium

Az erős menstruációs vérzés korszerű kezelése
Prof. Dr. Szöllősi János
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Mozi - Bepillantás a fogamzásgátlás jövőjébe (OC 2.0)

11.30-12.30  Előadások 
Üléselnök: Prof. Dr. Pajor Attila
 
A diabeteses várandósok ellátása a terhesség és szülés alatt
Prof. Dr. Szilágyi András
Kaposi Mór Oktatókórház, Kaposvár

Reumatológiai betegségekben szenvedő nők reprodukciója
Dr. Veszprémi Béla
PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A szülészet helyzete hazánkban a szülészeti adatszolgáltatás, a “Tauffer”, 
adatai alapján
Dr. Csákány M. György
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest

A STAN alkalmazása a szülésvezetésben
Dr. Halvax László
PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
 
12.35-  Tesztvizsga
 
13.00-14.00 Ebéd     
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Hogy a HPV Vakcináció anyagi megfontolások 
Helyett szakmai alaPon történHessen!

SILGARD®: A méHnyakrák 
Vakcina és még töBB...

• A Magyarországon forgalomban lévô két HPV vakcinával 
megelôzhetô méhnyakrákos esetek száma 100.000  
vakcinált nôre vonatkoztatva közel azonos.2, 3

• A méhnyakrák mellett a szeméremtesti és hüvelyrák, va-
lamint a nemi szervi szemölcsök megelôzésére azonban 
CSAK A SILGARD VAKCINÁVAL VAN LEHETÔSÉG!4, 5

A 2012-ben HPV vakcinációban részesült páciensek több mint 
2/3-ának a SILGARD vakcinát javasolta a kezelôorvosa.6

„…az egyéni HPV prevenció felelőssége a kezelőorvosé: neki kell 

eldönteni a rendelkezésére álló, esetenként nem egyértelmű  

információk alapján, hogy melyik vakcinát ajánlja a páciensének”1

A döntés az Ön kezében van: csak Ön adhat esélyt 
a pácienseinek, hogy egy vakcinával NE CSAK 
a méhnyakrákot elôzzék meg!4

*Ajánlott fogyasztói ár

2013. március 18-tól június 18-ig
15.900 Ft-ért* oltásonként 
a PatikákBan

A silgard (humán papillómavírus [HPV] vakcina [rekombináns, adszorbeált], MSD) 6, 11, 16 és 18-as típusú HPV rekombináns L1 fehérjét tartalmaz (sorrendben 20, 40, 40, ill. 20 µg 0,5 ml-ben. AAHS adjuvánsra adszorbeálva). A  
szuszpenziós injekció csak vényre adható ki.  Javallatok:  9 éves kortól a HPV bizonyos onkogén típusai által okozott premalignus genitalis lesiok (cervicalis, vulvalis és vaginalis), méhnyakrák, valamint specifikus HPV-típusok által 
okozott külsô genitalis szemölcsök (condyloma acuminatum) megelôzésére szolgál. adagolás: 0,5 ml-es adag 3 alkalommal, a 0., 2. és 6. hónapban im. beadva (váll- vagy combizomba). Alternatív sémák: 0., 1. és 4. hónapban 
vagy tetszôlegesen nagyobb idôközökkel, de mindhárom dózist 1 éven belül. Az emlékeztetô oltás szükségességét még nem állapították meg. ellenjavallatok: bármely összetevô iránti túlérzé kenység (ha erre utaló tünetek 
léptek fel az egyik dózis után, a további dózisokat nem szabad beadni); akut, magas lázzal járó megbetegedés (ilyenkor az oltást el kell halasztani; kisebb fertôzések esetén azonban nem kontraindikált). figyelmeztetések:  
Az egyes személyek oltásával kapcsolatos döntés során figyelembe kell venni egy elôzetes HPV-érintettség kockázatát, valamint az oltás által nyújtott potenciális elônyt. Mint minden injektálható vakcina ese-
tében, megfelelô orvosi ellátásnak mindig rendelkezésre kell állnia a vakcina beadását követôen, ritka esetben fellépô anafilaxiás reakciók kezelésére. Bármely vakcina beadását követôen ájulás következhet be, 
fôként serdülôknél és fiatal felnôtteknél. Silgard-dal történt vakcináció után elôfordult már ájulás, mely idônként összeeséssel és/vagy tónusos-klónusos mozgásokkal járt együtt. Ennél fogva a beoltott szemé-
lyeket a Silgard-dal történt vakcinációt követôen kb. 15 percig gondos megfigyelés alatt kell tartani. Más oltásokhoz hasonlóan nem feltétlenül eredményez védettséget minden egyes beoltottnál. gyógyszer-
kölcsönhatások: A Silgard együtt adható olyan kombinált emlékeztetô oltással, amely diphteriát és tetanust tartalmaz pertussisszal és/vagy poliomyelitissel (IPV) együtt vagy anélkül, hogy az bármely vakcina, 
bármely komponensére adott immunválaszra szignifikáns hatást gyakorolna. terhesség: Nem végeztek a vakcinával specifikus vizsgálatokat terhes nôkön. A klinikai fejlesztési program során 3819 nô (1894 oltott 
és 1925 placebót kapó) jelentett legalább egy terhességet. A rendellenességek típusai és a mellékhatással kísért terhességek aránya terén sem volt szignifikáns különbség a Silgard-ot és a placebót kapó sze-
mélyek csoportja között. Ezek, a terhes nôkkel nyert adatok (több mint 1000 expozíció eredményei) nem jeleznek malformatív vagy föto-/neonatális toxicitást. A terhesség ideje alatt beadott Silgard esetében 
semmilyen ártalmassági jelzés nem mutatkozott. Azonban ezek az adatok nem elegendôk ahhoz, hogy a Silgard alkalmazása terhességben is javasolt legyen. Az oltást a terhesség végéig el kell halasztani. szop-
tatás: A Silgard szoptatás alatt alkalmaz ható. fôbb mellékhatások: A leggyakrabban megfigyelt mellékhatások az injekció beadásának helyén fellépô mellékhatások (a beoltottak 77,1%-ánál, bármelyik vakci-
náció után 5 napon belül léptek fel) és a fejfájás voltak (a beoltottak 16,6%-ánál lépett fel). Ezek a mellékhatások általában enyhe-közepes intenzitásúak voltak. különleges  populáció: Nem áll rendelkezésre  
adat a Silgard alkalmazásáról károsodott immunitású betegek esetén. Erôs immunszupresszív kezelés, genetikai hiba, humán immundefficiencia vírus(HIV) fertôzés, vagy egyéb okból kifolyólag károsodott immunitású 
betegeknél elôfordulhat, hogy nem reagálnak a vakcinára. A rendszeres cervicalis méhnyakrákszûrés továbbra is rendkívül fontos. 
felírás elôtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási elôírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4).  (EMEA/H/C/732/WS/241 2012.05.25.) 

a felhasznált irodalom jegyzéke: 1. Mészáros Gy. Nôgyógyászati és Szülészeti Továbbképzô Szemle 2012;február:1-2.  2. Munoz N et al. J Natl Cancer Inst. 2010;102:325-339.  3. Lehtinen M et al. Lancet Oncol. 
2012;13:89-99.  4. Silgard alkalmazási elôírás: http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2011/20111219114949/anx_114949_hu.pdf  5. Cervarix alkalmazási elôírás: http://ec.europa.eu/health/docu-
ments/communityregister/2011/20111205114269/anx_114269_hu-pdf  6. Az IMS (International Medical Statistics) forgalmi adatai – Magyarország, 2012. január–december

msD Pharma Hungary kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III., 3. emelet • Telefon: 888 5300 e-mail: hungary_msd@merck.com
Minden jog fenntartva. A dokumentum lezárásának dátuma: 2013. február 19., VACC-1073031-0000

silgard_ad_VACC_1073031_0000_148x210_final.indd   1 5/10/13   11:09 AM



Internet
Az Azúr Hotelben Wi-Fi Internet hozzáférés biztosított, amely a lobby területén ingyenes, a 
szobákban 3.990 Ft/nap.

Ebéd 
A tanfolyam ebédszünetében ebédet biztosítunk május 31-én és június 1-jén.

Busztranszfer
A tanfolyam ideje alatt (május 31-én 14.00 órától a közös vacsora végéig, június 1-jén 08.00 
órától a program végéig) a Hotel Azúr és a szállodák között folyamatos busztranszfert biz-
tosítunk.

Regisztráció

A részvételi díj tartalmazza a tanfolyamon való részvételt, a tanfolyam kiadványait, a kiállítás 
megtekintését, kávészüneteket, ebédeket és a közös vacsorán való részvételt 1 fő részére.

A kísérői részvételi díj tartalmazza a részvételt a tanfolyam közös vacsoráján 1 fő részére 
és 2 ebédet (a kongresszus tudományos programjai ezzel a belépővel nem látogathatók).

16 17

Általános információ

A tanfolyam helyszíne
Hotel Azúr, Siófok - 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.

A tanfolyam honlapja
www.congressline.hu/mnt2013

A Szervező Bizottság vezetője
Dr. Ács Nándor
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a
Tel: (1) 459-1500/53112
E-mail: acs.nandor@med.semmelweis-univ.hu

Szervező Iroda
CongressLine Kft.

Papp-Vid Melinda (kiállítás, szponzoráció) 
E-mail: pappvid@congressline.hu

Gaitz Éva (regisztráció, szállásfoglalás)
E-mail: gaitz@congressline.hu

1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429 0146; (1) 312 1582 Fax: (1) 429 0147
www.congressline.hu

A Regisztrációs Iroda nyitva tartása a tanfolyam ideje alatt
2013. május 31., péntek  08:00 – 18:00
2013. június 1., szombat  08:00 – 13.00

Kreditpont
A tanfolyam akkreditálásra került, szombaton tesztvizsgával zárul, a résztvevők 
50 kreditpontot szerezhetnek.

Részvételi díjak

Résztvevő

Szakdolgozó,
30 év alatt,
Nyugdíjas

Kísérő

Kiállító

2013.04.19-ig

28.000,- Ft

18.000,- Ft

19.000,- Ft

25.000,- Ft

2013.04.19-től

32.000,- Ft

21.000,- Ft

22.000,- Ft

25.000,- Ft

Helyszínen

35.000,- Ft

24.000,- Ft

25.000,- Ft

25.000,- Ft

A részvételi díj 27% áfa-t tartalmaz.
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Jelentkezés
Legutolsó jelentkezési határidő: 2013. május 27., az ezután beérkező jelentkezéseket az iro-
da helyszíni regisztrációként kezeli.
A 2013. május 27. után, illetve a helyszínen jelentkező résztvevőknek a szervező iroda túl-
jelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a tanfolyam anyagait, illetve a közös 
vacsorán való részvételt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közös vacsorán csak kitűzővel lehet részt venni!

Szálláshelyek

• A szobák elfoglalása: 2013. május 31-én, pénteken 14.00 órától, rugalmasan az érkezés 
sorrendjében történik. Csomagszobát biztosítunk!

• A szobák elhagyása: 2013. június 1-jén, szombaton 10.00 óráig, a Hotel Azúrban 12.00 órá-
ig lehetséges.

Regisztráció és szállásfoglalás lemondási feltételei
• Lemondási határidő: 2013. április 26.
• 2013. április 26. utáni lemondás esetén nem áll módunkban sem a részvételi-, sem a szál-

lásdíj visszatérítése.

Hotel Azúr****   8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.
Vértes Hotel   8600 Siófok, Batthyány u. 24.
Hotel Yacht Club*** superior 8600 Siófok, Vitorlás u. 14.
CE Plaza Hotel   8600 Siófok, Somogyi Bacsó út 18/b.
Hotel Residence   8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.
Villa Margarita   8600 Siófok, Sirály utca 4.

Szállás térkép

5/14/13 MNT 2013 - Google Maps

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=217518367270004655199.0004d59fe84bbae8401b3&ie=UTF8&t=m&source=embed&z=15&vpsrc=0&ei=g… 1/2

MNT 2013
Magyar Nőorvos Társaság III. Szakmai Továbbképző Tanfolyama
Public · 191 views
Created on Feb 13 · By Gabor · Updated Feb 15

8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.

8600 Siófok, Batthyány u. 24.

8600 Siófok, Vitorlás u. 14.

8600 Siófok, Somogyi Bacsó út 18/b.

9 reviews
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Atmos Hör-Ka Kft.
Istenhegyi Családtervezési és   
Nőgyógyászati Szolg. Központ
Phytotec Bt.
Wörwag Pharma Kft.
Karl Storz Endoskop
Austria GmbH
MSD Pharma Hungary Kft.
Sejtbank Kft.
TEVA Magyarország ZRt.
Bayer Hungária Kft.
HiPP Kft.
Merck Kft.
Merck Serono Képviselet
Cord-Blood Center SRO MFT
Q Pharma Kft.

Maternity Magánklinika
Sonarmed Kft.
GlaxoSmithKline Kft.
LadeePharma Kft.
Boehringer Ingelheim RCV
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HumanCell MCC Kft.
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LadeePharma Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. E. ép. | tel.: 06 1 275 0338, 06 1 275 0343 | fax: 06 1 275 3219 | e-mail: info@ladeepharma.hu
www.ladeepharma.hu

Velgyn 3 mg/ 0,02 mg filmtabletta ATC kód: G03A A12. Hatóanyag: 3 mg drospirenon és 0,02 mg etinilösztardiol aktív filmtablettánként.  Terápiás javallatok: Orális fogamzásgát-
lás. Adagolás és alkalmazás: Per os. Napi egy aktív (rózsaszín) tabletta 24 egymást követô napon, majd napi egy inaktív (fehér) tabletta  4 napon át. A tablettaszedés folyamatos. 
Az elsô tablettát a menstruáció elsô napján kell bevenni. A következô csomag szedését az elôzô csomag utolsó tablettájának bevételét követô napon kell megkezdeni a naponkénti 
tablettaszedés megszakítása nélkül, függetlenül attól, hogy a megvonásos vérzés befejezôdött-e.Ellenjavallatok: aktív vagy a kórelôzményben szereplô vénás thrombosis (mélyvénás 
thrombosis, tüdôembolia); aktív vagy a kórelôzményben szereplô artériás thrombosis (pl. myocardialis infarctus) vagy thrombosis kialakulására utaló állapotok (pl. angina pectoris, TIA,); 
aktív vagy a kórelôzményben szereplô cerebrovascularis esemény; artériás thrombosisra hajlamosító jelentôs, vagy többszörös rizikófaktor(ok) (diabetes mellitus vascularis tünetekkel; súlyos 
magasvérnyomás; súlyos dyslipoproteinemia); öröklött vagy örökletesen prediszponált vénás vagy artériás thrombosis, valamint APC-rezisztencia, antitrombin-III hiány, protein C hiány, protein 
S hiány, hiperhomociszteinémia és antifoszfolipid-antitestek (anticardiolipin-antitestek, lupus anticoagulans); aktív vagy a kórelôzményben szereplô súlyos hypertriglyceridaemiával társult 
pancreatitis; aktív vagy a kórelôzményben szereplô súlyos májbetegség, míg a májfunkció-értékek nem normazilálódnak; súlyos veseelégtelenség vagy akut veseelégtelenség; fennálló, vagy 
a kórelôzményben szereplô (jó-, vagy rosszindulatú) májdaganat; kórismézett vagy feltételezett szexuálszteroid-dependens malignomák (pl. nemi szervek, emlô rosszindulatú daganatai); 
tisztázatlan eredetû hüvelyvérzés; fokális neurológiai tünetekkel járó migrén a kórelôzményben;  Velgyn 3 milligramm/ 0,02 milligramm filmtabletta hatóanyagá(ai)val vagy bármely se-
gédanyagával szembeni túlérzékenység. Mellékhatások: érzelmi labilitás; fejfájás; hányinger; emlôfájdalom, metrorrhagia, amenorrhea. Csomagolás típusa és kiszerelése: 24 db aktív  
(rózsaszín) + 4 db placebo (fehér) filmtabletta. Csomagolási egységek: 1 x 28 filmtabletta, 3 x 28 filmtabletta Osztályozás: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. 
hoz. eng. jog.: LadeePharma Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Magyarország. Forg. hoz. eng. szám: OGYI-T-22325/01 1x28, OGYI-T-22325/02 3x28. Szöveg ell. dátuma: 2012. október 29. 
A Velgyn tabletta rendelése elôtt, kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási elôírást!

• 24/4, optimalizált adagolási séma

• Szedési hiba elôfordulási gyakorisága kisebb1

• Magasabb fogamzásgátlási hatékonyság 

 a fiatalok körében is2

1. Dinger J. et al  – Effectiveness of Oral Contraceptive Pills in a Large U.S. Cohort Comparing Progestogen and Regimen; Obstetrics & Gynecology Jan. 2011, 117, No. 1
2. Dinger J. – Comparative effectiveness of combined oral contraceptives in adolescents; J Fam Plann Reprod Health Care 2011, 37: 118

20
13
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.

Feledhetetlen biztonság. Velgyn

velgyn A5 hird.indd   1 4/25/13   3:50 PM
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Cord Blood Center s.r.o. Mft. • Cím: 1112 Budapest,  Budaörsi út 153. • E-mail: infohu@cordcenter.com • www.cbc.hu
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Forrás: Annual Report BMDW 2010, page 11, table 5

A Cord Blood Center Csoport
SEJTMEGTARTÓ MÓDSZER

  A speciális feldolgozási módszernek köszönhetően az értékes őssejtek 99%-a1

rendelkezésünkre áll. Egy jövőben szükségessé váló transzplantáció esetében
az őssejtek száma a legfontosabb.  

VSEL SEJTEK MEGŐRZÉSE

 A sejtmegtartó feldolgozási technika lehetővé teszi a legtöbb őssejt tárolását
és más fontos sejtek megőrzését, pl. a VSEL sejteket. VSEL sejtek – Very small
embryonic like stem cell (nagyon kicsi embrionális szerű őssejtek): az őssejtek-
hez hasonló kis sejtek, amelyek a vörösvérsejtekkel összetapadva találhatók.

TÁMOGATÓI PROGRAMOK

 Európában egyedüliként a Transzplantáció Támogatói Program keretén
belül köldökzsinórvér transzplantációs támogatást nyújtunk ügyfeleink részére
– összesen 185 000 € értékben. A Segítőkéz Program célja, hogy segítsünk 
azon ügyfeleinknek, akik gyermeke gyermekbénulásban szenved vagy súlyos
veleszületett immunzavarokkal vagy vérképzési rendellenességekkel rendel-
keznek. 

PLACENTÁRIS VÉRVÉTELI SZOLGÁLTATÁS

 A Cord Blood Center a Placentáris vérvétel lehetőségét kínálja ügyfelei
számára.  Az eljárás során alkalmazott módszerrel akár 40%-kal nagyobb
mennyiségű vér, és így több őssejt levételére van lehetőség. Minél több
őssejt kerül transzplantációra, annál nagyobb a graft megtapadásának esélye
és sebessége.2 44 közösségi őssejtbank mintájának összehasonlító vizsgálata
alapján a Cord Blood Center csoport által feldolgozott és tárolt minták tar-
talmazzáák a legnagyobb számú őssejtet egységenként.3

(1)  Chow R. esal: Analysis of Hematopoietic Cell Transplants Using Plasma-Depleted Cord Blood Products That Are Not Red Blood Cell Reduced. Biol of Blood and
Marrow Transplant. 2007;13 (11):1346-1357. (2)  Grewal et al., Blood 2003;101:4233-4244 Unrelated donor hematopoietic cell transplantation: 

marrow or umbilical cord blood? American Society of Hematology (3)  Annual Report BMDW 2010, page 11, table 5


