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Kedves Kolléganők és Kollégák!

A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől 
új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez, minden év november 
végén, Update címmel. Az első rendezvényt 2013. november 22-23-án tartjuk 
a visegrádi Thermal Hotelben.

Az előadások megtartására a klinika munkatársai mellett az adott témakör 
vezető hazai szaktekintélyeit kértük fel. Nagy örömünkre szolgál, hogy számos 
kiváló barátunkat köszönthetjük előadóként rendezvényünkön, akik a felkérést 
első szóra, készséggel fogadták el. A továbbképző tanfolyam során kifejezetten 
a gyakorló nőgyógyász mindennapi munkája során felmerülő kérdésekre 
koncentrálunk, az elmúlt év legfrissebb információit összefoglalva. 

A Tanfolyam kreditpontos vizsgával zárul (50 kreditpont). A téli ünnepek előtti 
találkozással a szakmai továbbképzésen túl jó lehetőség adódik a szülészet-
nőgyógyászat aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő 
kikapcsolódásra is. Azt reméljük, hogy a gyönyörű környezet tökéletes helyszínt 
biztosít a tanfolyam megrendezéséhez, a magunk részéről mindent megteszünk 
a kiemelkedő szakmai program biztosítása érdekében.

Dr. Ács Nándor    Prof. Dr. Bánhidy Ferenc
egyetemi docens, igazgató egyetemi tanár, igazgató-helyettes

Merck Kft.  –  Consumer Health Care  •  1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.  •  Tel.: (1) 463-8100  •  Fax: (1) 463-8174

*  Czeizel E. et al (2001): A metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) gén polimorfizmusának 
(C677T) magyarországi gyakorisága. Orvosi Hetilap 2001, 142 (23), 1227-1229 alapján

MAGYARORSZÁGON A NŐK AKÁR 
56% -A NEM KÉPES A FOLSAVAT 

MEGFELELŐEN HASZNOSÍTANI.* 
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UPDATE 2013 – Szervező Intézmény

Tudományos Szervezők

Dr. Ács Nándor, igazgató 
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Prof. Dr. Bánhidy Ferenc, igazgató-helyettes
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
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ARANY fokozatú támogatók

EZÜST fokozatú támogatók

Kiállítók

Tudományos program
NOVEMBER 22., PÉNTEK

9:30-9:45 Megnyitó
Dr. Ács Nándor, igazgató
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

9:45-11:15 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

Terhesség alatti magas vérnyomás gyógyszeres kezelése 
Prof. Dr. Rigó János 
Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A terhességi hypertonia-preeclampsia máig nem megoldott kérdés, súlyos 
szövődmények előidézője. A témakör elsőszámú hazai szakértőjét, Rigó professzort 
ezért kértük fel a legfrissebb terápiás elvek összefoglalására.

Az ultrahang leletezés kérdései a nemzetközi protokollok tükrében 
Dr. Valent Sándor 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A kiváló színvonalon végzett hazai ultrahang vizsgálatok ellenére számos pert 
veszítettek el a szülészeti intézetek az elmúlt években. A dokumentáció javításával 
talán enyhíthető ez az ellentmondás?

Betegbiztonság / Hogyan végezzük jól a munkát, és miként tudjuk 
elkerülni a jogi következményeket? 
Prof. Dr. Rákóczi István 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

Az előző előadáshoz hasonlóan a kérdés elkötelezett szaktekintélyétől, Rákóczi 
professzortól betegellátásunk jogi biztonságának javítása érdekében várunk 
javaslatokat.

Műhiba, vagy Big business a nőgyógyászt perelni? 
Dr. Martini Jenő 
Ügyvédi Iroda, Budapest

Martini ügyvéd úr (aki szülész-nőgyógyász szakorvos is egyébként) talán a legtöbb 
peres ügyben állt védőként kollégáink oldalán. E perek során szerzett tapasztalatainak 
összefoglalására kértük.
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A D-vitamin hiány megelőzésének jelentősége a várandós anyáknál 
Prof. Dr. Szabó András 
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Az elmúlt években derült fény arra, hogy a korábban elegendőnek gondolt D-vitamin 
bevitel többszörösére van szükség a várandósság során (is). Szabó professzor hosszú 
ideje foglalkozik az újszülöttkori D-vitamin hiány megelőzésével. Mit tehet a szülész-
nőgyógyász ez ügyben?

Terhesség során alkalmazott gyógyszeres kezelés hatásai a magzat 
fejlődési rendellenességeire 
Dr. Bánhidy Ferenc 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A terhesség során szükségessé váló gyógyszeres kezeléstől gyakran félünk, és 
indokolatlan félelmet keltünk a várandósnál is. Melyek a valóban magzatkárosító, és 
melyek a biztonságos gyógyszercsoportok?

11:15-11:30 Kávészünet

11:30-13:00 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán

A várandósság során alkalmazott vitamin- és ásványianyag pótlás 
gyakorlati kérdései 
Dr. Ács Nándor 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Szükség van-e a „terhesvitaminok”-ra? Valóban túl nagy magzatok születnek, ha 
vitamint adunk? Mely összetevőik fontosak elsősorban?

A családközpontú szülészet 2013-ban 
Dr. Hagymásy László 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Székesfehérvár

Régóta beszélünk családközpontú szülészetről, baba-barát kórházakról, például az 
otthonszülés biztonságos alternatíváiként is. Hol tartunk 2013-ban?

A habitualis vetélés kivizsgálásának és kezelésének kérdései
Prof. Dr. Pajor Attila 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A habitualis vetélés kérdésének vizsgálata különösen fontos a kedvezőtlen hazai 
szülészeti mutatók mellett. A HABAB Bizottság vezetőjét, Pajor professzort ezért is 
kértük fel a kérdéskör összefoglalására.

A szívfejlődési rendellenességek ultrahang szűrése 
Dr. Belics Zorán 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Az 1. és 2. trimeszteri ultrahang szűrés fejlesztése mellett talán a szív fejlődési 
rendellenességeinek felismerésére kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk. Belics 
főorvos úrtól gyakorlati tanácsokat várunk.

A vérzéscsillapítás lehetőségei nőgyógyászati műtétek során 
Dr. Lintner Balázs 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A nőgyógyászati műtétek során a mortalitás elsődleges oka a súlyos vérzés 
kialakulása. Az egyik legjobb fiatal nőgyógyász operatőrt ezért kértük fel a vészhelyzet 
elhárítási lehetőségeinek összefoglalására.

Az endometriosis gyógyszeres kezelése az új ESHRE guideline alapján 
Dr. László Ádám 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Az új ESHRE guideline alapján úgy tűnik, hogy a hazai gyógyszeres terápia gyakorlata 
nem feltétlenül felel meg az európai protokolloknak. Kell-e változtatnunk? 
Az endometriosis kezelésének kiváló szakértőjét nyertük meg előadóként.

13:00-14:00 Ebédszünet
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14:00-15:30 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Pajor Attila

Miért lenne jó a Semmelweis Terv? 
Dr. Demeter János 
Honvédkórház, Budapest

Demeter főorvos úr, mint első számú szakmapolitikusunk, és mint a Semmelweis Terv 
elkötelezett híve, a szülészet-nőgyógyászati ellátás optimális szervezésének kérdéseit 
foglalja össze.

A fenyegető koraszülés kezelése – tocolysis, antibioticum? 
Dr. Pap Károly 
Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

A fenyegető koraszülés kezelésében számos olyan terápiát alkalmaznak a magyar 
osztályok, amelyet bizonyítékok nem támasztanak alá. Mik a valóban hatékony 
lehetőségek, és mit kell elfelejtenünk? Pap főorvos úr az egyik legnagyobb forgalmú 
hazai osztályt vezeti, és az evidenciákon alapuló orvoslás ismert híve.

Magyarországon nem szokványos szülészeti megoldások gyakorlati 
kérdései 
Dr. Siklós Pál 
Szent István Kórház, Budapest

Siklós főorvos úrról közismert, hogy számos olyan szülészeti megoldásban járatos, 
és alkalmazza azokat osztályán, amelyeket máshol kevesen gyakorolnak. Érdemes 
ellesnünk a jó ötleteket!

Peri- és postmortem császármetszés. Újraélesztés a terhességben 
Dr. Sobel Gábor 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Sobel adjunktus úr a szülészet-nőgyógyászat mellett az oxyologiában is nagy 
gyakorlattal bír. A határterület rendkívül éles és nehéz kérdéseit foglalja össze 
számunkra.

Császármetszés – szemészeti indikáció? 
Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt 
Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest

Annak ellenére történik kifejezetten sok császármetszés szemészeti indikáció alapján, 
hogy vezető szemészek véleménye alapján ilyen indikáció nincs, ez csak dogma. Hol 
az igazság ebben a kérdésben Professzor úr?

A medencefenék süllyedésének laparoscopos sebészete 
Dr. Szabó István 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A medencefenék süllyedésének sebészete óriási változáson ment át a világban. Az 
egyik lehetséges megoldás a verzátus szakember által végzett laparoscopos műtét. 
Mely műtéttípusokat érdemes alkalmaznunk?

15:30-15:45 Kávészünet

15:45-17:15 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidy Ferenc

Laparoszkópos szupravaginális amputáció - Egy régi módszer új 
köntösben 
Dr. Németh Gábor 
Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A supravaginalis amputationak mindig is voltak hívei a hysterectomiával szemben. 
A laparoscopos megoldás lehetősége tovább javíthatja a betegek elégedettségét. 
Németh tanár úr nagy gyakorlattal bír e műtétek területén.

Az operatív hysteroscopia szerepe a klinikai gyakorlatban 
Dr. Lintner Ferenc 
Szent János Kórház, Budapest

Az operatív hysteroscopia számos intrauterin kórkép legkevésbé invazív megoldását 
jelentheti. Mik az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján leszűrhető gyakorlati javaslatok? 
E beavatkozások hazai úttörőjét, a MNET elnökét kértük fel előadónak.
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Fogamzást támogató étrend-kiegészítő

Folsav 200 µg
Mio-inozit 2000 mg
Fogamzást támogató étrend-kiegészítő, 
hozzájárulhat:

• a szabályos ovulációhoz1

• a menstruációs ciklus rendezéséhez2

• a petesejt minőségének javításához3

• a teherbeesés esélyének növeléséhez

Javasolható:
Mindenkinek, akinél a � ziológiásnál alacsonyabb 
a  mio-inozit és a folsav szint, vagy akinél fokozott 
bevitelre van szükség.

www.inofolic.hu

LadeePharma Kft. 
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. E. épület

tel.: +36 1 275 0338; +36 1 275 0343  
fax.: +36 1 275 3219

email: info@ladeepharma.hu 
web: www.ladeepharma.hu

1. E Papaleo, et al.: Myo-inozitol in patients with polycystic ovary syndrome:
A novel method for ovulation induction; Gynecological Endocrinology 

2007 23:12 (700-703)
2. S. Gerli, et al.: Randomized, double blind placebo-controlled trial: e� ects
 of Myo-inositol on ovarian function and metabolic factors in women with 

PCOS. Europien Review For Medical and Pharmacological Sciences 
2007; 11: 347-354

3. L. Ciotta, et al: E� ects of Myo-Inositol supplementation on oocyte’s 
quality in PCOS patients: a double blind trial. Europien Review for 
Medical and Pharmacological Sciences, 2011 May; 15(5): 509-514

A medencefenék süllyedésének hüvelyi sebészete 
Dr. Koppán Miklós 
Pécsi Tudományegyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A medencefenék süllyedésének korszerű nemzetközi sebészete meghaladta a régi 
hazai operatív gyakorlatot. A korszerű elvek bemutatásához kiváló operatőrt, egyben 
kiváló anatómust nyertünk meg.

A meddőség kezelésének kérdései 35 évnél idősebb életkorban 
Dr. Gimes Gábor 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A társadalmi változások hatásaként a gyermekvállalás életkora jelentősen későbbre 
tolódott, így megnőtt az infertilitas miatt hozzánk forduló 35 évnél idősebb nők aránya. 
E csoport speciális jellemzőit foglalja össze Gimes tanár úr.

Nőgyógyászati műtétek típusos urológiai szövődményei – diagnosztika és 
terápia 
Dr. Majoros Attila 
Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

A nőgyógyászati műtétek során kialakuló szövődmények egy jelentős része urológiai 
jellegű. Hogyan ismerjük fel ezeket, és mik a megoldás lehetőségei? Urologus (és 
szülész-nőgyógyász) barátunkat kértük fel a tapasztalatok összefoglalására.

Az STD-k szerepe a koraszülés pathogenesisében 
Dr. Melczer Zsolt 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A koraszülési arány Magyarországon továbbra is rendkívül kedvezőtlen. A számos 
kórok közül talán az infectiok oldaláról tudunk a legtöbbet tenni a helyzet javítása 
érdekében.

20:00 Vacsora
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NOVEMBER 23., SZOMBAT

9:00-10:45 Előadások
Üléselnök: Dr. Ács Nándor

Európai ajánlások a koraszülöttek mortalitásának és morbiditásának 
csökkentésére és a hazai gyakorlat. Koraszülés – magzati sérülések az 
ellátási szint függvényében 
Dr. Szabó Miklós 
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Ismerve a rendkívül kedvezőtlen magyarországi koraszülési adatokat, különösen 
fontos, hogy ezeket a gyermekeket legalább a lehető legkevesebb trauma érje a szülés 
során. Nem biztos, hogy szülészeti ellátásunk hibátlan!

A szív fejlődési rendellenességeinek sebészi megoldásai 
Dr. Székely László 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest

A szív fejlődési rendellenességeit elfogadható arányban felismerjük. De milyenek 
ezeknek a gyermekeknek az életkilátásai? Mely elváltozás operálható és hogyan? Az 
egyik legelismertebb magyar szívsebész kollégánkat kértük fel a kérdés bemutatására.

Az akut szülészeti vérzések ellátása 
Prof. Dr. Papp Zoltán 
Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest

A szülés rettegett szövődménye a súlyos, csillapíthatatlan vérzés kialakulása. Papp 
professzor úr kiemelkedő gyakorlattal bír az ehhez hasonló esetek ellátásában. 
Tapasztalatainak átadására kértük fel.

Bél-sebészeti beavatkozások nőgyógyászati műtétek során 
Dr. Pálfalvi László 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Kiterjesztett (elsősorban onkológiai, illetve endometriosis miatt végzett) műtéteink 
során gyakran találkozunk súlyos bél-érintettséggel. Mik a megoldás lehetőségei? E 
téren közülünk Pálfalvi főorvos úr rendelkezik a legnagyobb gyakorlattal.

Férfi szexuális funkciózavarok a meddőség hátterében 
Dr. Fekete Ferenc 
Mr. Clinic rendelő, Budapest

A meddőség hátterében általunk talán kevéssé jól ismert férfi szexuális funkciózavarok 
is állhatnak. Kiváló andrologus barátunkat, a Magyar Szexuális Medicina Társaság 
elnökét kértük fel ezek bemutatására.

A koraszülések típusai, a megelőzés lehetőségei 
Prof. Dr. Paulin Ferenc 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A koraszülés a perinatalis morbiditas és mortalitas elsődleges oki tényezője. 
Magyarországon különösen súlyos a helyzet e téren. Paulin professzor több évtizede 
kutatja a megelőzés lehetőségeit.

A GBS-szűrés helyzete Magyarországon 
Dr. Sziller István 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

A GBS fertőzés szűrésének gyakorlata jelentős szórást mutat a különböző magyar 
szülészeti osztályok között. A témakör mindannyiunk által elismert elsőszámú hazai 
szakértőjét kértük fel, hogy az útkeresésben segítséget nyújtson.

10:45-11:00 Kávészünet

11:00-12:45 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidy Ferenc

Az idő előtti burokrepedés kezelése 
Dr. Sziller Péter 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Az idő előtti burokrepedés kezelése tekintetében a nemzetközi protokollok sem 
egységesek. Meddig várhatunk? Milyen gyógyszereket alkalmazzunk?



1716

Hosszú távú fogamzásgátlás újratöltve 
Dr. Major Tamás 
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A fogamzásgátló módszerek fejlesztése hosszú, és máig is tartó, folyamatos történet. 
Az elmúlt időben ismét előtérbe került a hosszú távú megoldások keresése.

Koraszülés – magzati shock. A késői köldökellátás jelentősége 
Dr. Nobilis András 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A rendkívül sérülékeny koraszülöttek ellátása során számos kis lépés különös 
jelentőséggel bírhat. Neonatologusaink javaslatára ezért vezettük be klinikánkon a 
késői köldökellátást is.

A császármetszés növekvő arányának okai 
Dr. Gyarmati Béla 
Uzsoki utcai Kórház, Budapest

Örökzöld, és rendkívül sokat vitatott kérdés a császármetszések arányának 
növekedése. Mennyi a valóban sok? És miért nő folyamatosan? Megállítható a 
folyamat?

Intamuscularis progeszteron - a fenyegető vetélés kezelési lehetőségei 
Dr. Sipos Miklós 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Úgy tűnik, hogy a fenyegető vetélés kezelése során korábban széles körben 
alkalmazott megoldások egy része (pl. magnesium adása) teljesen hatástalan. Mik a 
valóban eredménnyel kecsegtető terápiás lehetőségek?

Tanulságok az elmúlt évek szülészeti statisztikai adatai alapján 
Dr. Csákány M. György 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Csákány főorvos úr a Tauffer-statisztika legjobb hazai ismerője. Az elmúlt évek 
statisztikai adataiból milyen tanulságokat érdemes levonnunk?

A metformin alkalmazásának kérdései a meddőség kezelésében és a 
várandósság során 
Dr. Várbíró Szabolcs 
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Milyen a metformin kezelés valódi hatékonysága a meddőség terápiájában? 
A várandósság során folytatható (vagy folytatandó)-e a terápia, és meddig? Eltérőek 
az európai és amerikai ajánlások. Hogyan döntsünk?

12:45 A tanfolyam zárása. Tesztvizsga

13:00-14:00 Ebéd
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Általános információ
A TANFOLYAM HELYSZÍNE

Thermal Hotel Visegrád 
2025 Visegrád, Lepence-völgy

SZERVEZŐ IRODA

CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2. 
Tel: (1) 429 0146, Fax: (1) 429 0147 

Papp-Vid Melinda  Gaitz Éva
(kiállítás, szponzoráció)  (regisztráció, szállásfoglalás)
pappvid@congressline.hu  gaitz@congressline.hu 

Regisztráció

2013. október 15. 
előtt

2013. október 15. 
után

Helyszínen

Résztvevő 27.000 Ft 31.000 Ft 35.000 Ft

Rezidens, szakorvos jelölt 
(igazolással)

21.000 Ft 25.000 Ft 28.000 Ft

Kísérő 23.000 Ft 25.000 Ft 27.000 Ft

Napijegy (péntek) 20.000 Ft

Napijegy (szombat) 17.000 Ft

A részvételi díj 27% Áfa-t és 9.800 Ft értékben közvetített étkezést tartalmaz.

A részvételi díj tartalmazza a rendezvényen való részvételt, a tanfolyam 
kiadványait, a kiállítás megtekintését és az ebédeket. 

A kísérői részvételi díj tartalmazza a részvételt a társasági programokon 
(a tanfolyam tudományos programjai ezzel a belépővel nem látogathatók). 

A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, 
kitűzőt és a programfüzetet.

A TANFOLYAM HONLAPJA

www.congressline.hu/update2013
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A REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA A TANFOLYAM IDEJE ALATT

2012. november 22., péntek 08:00 – 18.00
2012. november 23., szombat  08.00 – 12.00

KREDIT PONT

A tanfolyam akkreditálásra került, szombaton tesztvizsgával zárul, a résztvevők 
50 kreditpontot szerezhetnek. (SE-TK/2013.II/00332)

TÁRSASÁGI PROGRAM

2013. november 22., péntek 20:00 óra
Vacsora a Thermal Hotel Visegrádban 
(fakultatív, 4.900,-Ft/fő)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a társasági programon csak kitűzővel és 
meghívóval lehet részt venni!

EBÉD

A tanfolyam ebédszünetében a Thermal Hotel Visegrád éttermében szűkített 
svédasztalos ebédet biztosítunk november 22-én és 23-án. 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a Szervezőirodánál.
2013. november 1. előtt a részvételi díj 80%-át a szálláselőleg és a fakultatív 
program egészét visszafizetjük. A megadott határidők után nem áll módunkban 
a részvételi díjat a szálláselőleget és a fakultatív program díját visszatéríteni.

PARKOLÁS

Ingyenes a Hotel parkolójában.
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Kiállítói alaprajz
Sejtbank Kft.  1
Elektro-Optika Kft.   2
Sandoz Hungária Kft. 3
Johnson&Johnson/Ethicon 4
Teva Magyarország Zrt. 5
Richter Gedeon NyRt. 6
Vitaminkosár Kft.   7
Bayer Hungária Kft.  8
Merck Kft.  9
Hipp Kft.   10
Q Pharma Kft.  11
Boehringer Ingelheim  12
Ferticad Kft.  13
Gyümölcsborokháza.hu Kft.  14
Wörwag Pharma Kft. 15
Krio Intézet Zrt.   16
LadeePharma Kft.  17
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1103 Budapest, Gyömr�i út 19-21 N�gyógyászati Marketing Osztály: 431 4391 www.richter.huFax: 431 4449

Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu

Gyógyszerkészítmény megnevezése: Min�ségi és mennyiségi összetétel:Belara 0,03 mg/2 mg filmtabletta 0,030 mg etinilösztradiol és 2 mg klórmadinon-acetát (1,71 mg.

klórmadinonnak felel meg) filmtablettánként. Hormonális fogamzásgátlás. Minden nap ugyanabban az id�ben egy filmtablettát kellJavallat: Adagolás és alkalmazás:

bevenni 21 egymást követ� napon át, majd hét napos szünetet kell tartani. A hét napos gyógyszermentes id�szak után a gyógyszer szedését tovább kell folytatni a következ�

csomag Belara-val, függetlenül attól, hogy a vérzés megsz� nt-e vagy sem. : Artériás vagy vénás trombózis, tromboflebitisz, nem kontrollált diabetes mellitus,Ellenjavallatok

nem kontrollált hypertonia, APC-rezisztencia, antithrombin-III hiány, protein-C hiány, protein-S hiány, hiperhomociszteinémia, és antifoszfolipid ellenanyagok, májfunkció-

zavarok, generalizált viszketés, epepangás, különösen megel�z� terhesség vagy ösztrogén-terápia során, Dubin-Johnson szindróma, Rotor-szindróma, korábbi vagy jelenleg

fennálló májdaganat, májmegnagyobbodás, a lipidanyagcsere súlyos zavarai, migrénes fejfájás tünetei, korábbi migrén fokális neurológiai tünetekkel, súlyos depresszió,

megmagyarázhatatlan genitalis vérzés, a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb

interakciók: A Belara ösztrogén alkotóelemének, az etinilösztradiolnak a kölcsönhatásai más gyógyszerekkel emelhetik vagy csökkenthetik az etinilösztradiol

szérumkoncentrációját. Ha ezekkel a hatóanyagokkal tartós terápia szükséges, akkor nem hormonális fogamzásgátlási eljárásokat kell alkalmazni. Terhesség és szoptatás:

Terhesség alatt a Belara szedése nem javallt. Az ösztrogének befolyásolhatják a szoptatást, mivel módosíthatják az anyatej mennyiségét és összetételét. Ezért a Belara szoptatás

során nem alkalmazható. áttöréses vérzés, pecsétel� vérzés, fejfájás és eml�fájdalom. A szabálytalan vérzés a Belara szedésének folytatásaLeggyakoribb mellékhatások:

mellett rendszerint csökken. : csak vényre kiadható gyógyszer. : nem támogatott. : OGYI-T-Rendelhet�ség TB támogatás Forgalomba hozatali engedély száma

8786/01,-02. : 39369/2011. 20Alkalmazási el�írás engedélyszáma További információt a részletes alkalmazási el�írás tartalmaz! Lezárás dátuma: 13.10.09.

0,03 mg / 2 mg filmtabletta
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LARC: Long-acting reversible contraception = 
Hosszútávú visszafordítható fogamzásgátlás

I ❤ LARC
Jaydess® 13,5 mg méhen belüli gyógyszerleadó rendszer (OGYI-T-22404/01) ATC: G02BA03   
H: 13,5 mikronizált levonorgesztrel.
J: Fogamzásgátlás, legfeljebb 3 évig. 
A: Az eszköz a méh üregébe helyezve 3 éven keresztül fejti ki hatását. 
E: Terhesség, kismedencei gyull., akut cervicitis vagy vaginitis; postpartum endometritis vagy fertőzéses vetélés három hónapon belül; cervicalis 
intraepithelialis neoplasia, uterus vagy a cervix rosszindulatú tumora, progesztogén érzékeny tumorok, tisztázatlan etiológiájú, rendellenes hüvelyi 
vérzés, az uterus űrét torzító congenitalis eredetű vagy szerzett alaki rendellenségei, akut májbetegség vagy májdaganat, gy.érz.
M: fejfájás, hasi fájdalom, akne, hátfájás, menstruációs vérzés menny. változás, petefészekciszta, vulvovaginitis, depresszió, migrén, émelygés, 
alopecia, genitális traktus felső részének fertőzése, dysmenorrhea, mellfájdalom, kilöködés, folyás.
Kiadhatóság: Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz). 
Kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előiratát!
A rövidített leírás forrásául szolgáló, hivatalos alkalmazási leírás dátuma: 2013. május 24.

Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Tel.: 06-(1)-487-4100; Fax: 06-(1)-212-1574
www.bayerhungaria.hu
www.baymedinfo.hu
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