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HÓLYAGHURUT KEZELÉSE ÉS MEGELŐZÉSE
TERMÉSZETES EREDETŰ HATÓANYAGOKKAL

Megelőzés

Kezelés

Visszatérő hólyaghurut
kezelésére és az akut epizód
kiegészítő kezelésére

Enyhe hólyaghurut
korai tüneteinek kezelésére
Medveszőlőlevél-kivonatot tartalmazó,
vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógysz
er

Csak vényre kapható gyógyszer

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Urzinol bevont tabletta 30x
(OGYI-TN 15/01) OGYÉI által jóváhagyott alkalmazási előírása az alábbi linken olvasható:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=34279
Utolsó megtekintés: 2018. április 2.
Uro-Vaxom kemény kapszula 30x
(OGYI-T-9748/01) OGYÉI által jóváhagyott alkalmazási előírása az alábbi linken olvasható:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=22833
Utolsó megtekintés: 2018. április 2.

Kezelés kiegészítése

Vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz

Bakteriális vaginózis és visszatérő hólyaghurut
kezelésének és megelőzésének kiegészítésére,
különösen a húgyúti fertőzések kiújulásakor és
antibiotikum-kezelést követően, akár a terhesség
és szoptatás ideje alatt is

A dokumentum lezárásának ideje: 2018. április
További információért kérjük, forduljon irodánkhoz!
Phytotec Hungária 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 61. • info@phytotec.hu • Tel.: (1)-398-0192 • www.phytotec.hu

PH-3001-01804

Bővebb információért olvassa el a készítmény használati útmutatóját! www.vitagyn.hu

Tisztelt Kollégák!
A MSZMT társaság ötödször rendezi meg nagysikerű multidiszciplinális konferenciáját,
melyen valamennyi szexuális gyógyításban érintett terület képviselve lesz. Lehetőség adódik a sikeres gyógyításhoz szükséges legújabb ismeretek megszerzésére, a vitás kérdések
megtárgyalására.

Szakmai konszenzust szeretnénk elérni a szexuális zaklatást illetően, illetve együttműködés koordinálását javítani a transzszexuálisok kezelésében.
A tudományos ülést az Európai Szexuális Medicina Társaság /ESSM/ hivatalos helyi
programjaként fogadja el és nemzetközileg ismert előadók küldésével támogatja.
A szexuál-endokrinológia egyik legaktívabb tehetsége, Giovanni Corona is ellátogat
hozzánk. A külföldi előadók mellett a legismertebb hazai szakemberekkel való
eszmecserére nyílik majd lehetőség.
Mindenkit várunk szeretettel!

Dr. Fekete Ferenc
az MSZMT elnöke

A rendezvény szervezőbizottsága:
Prof. Dr. Ács Nándor
Prof. Dr. Bajory Zoltán
Dr. Fekete Ferenc
Dr. Gyovai Gabriella

Tudományos szervező:

Dr. Hevesi Krisztina
Dr. Kopa Zsolt
Dr. Molnár Károly
Prof. Dr. Nyirády Péter

Dr. Pilling János,
Prof. Dr. Rurik Imre
Prof. Dr. Wikonkál Norbert

Dr. Fekete Ferenc és Prof. Dr. Nyirády Péter
A Magyar Szexuális Medicina Társaság vezetőségi tagjai
Telefon: +36 1 213 7737
E-mail: sexualmedicina@gmail.com
Szervező iroda:

Huba Stefánia
Congressline Kft.
1065 Budapest Révay köz 2.
Telefon: +36 1 429 0146, +36 1 312 1582
Fax: +36 1 429 0147
Email: huba@congressline.hu

sexualmedicine.hu/rendezvényeink.html
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Szponzorok és kiállítók
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Általános információk
Tudományos ülés helyszíne:
Thermál Hotel Visegrád - 2025 Visegrád, Lepence völgy 2.

Részvételi díjak
Típus

2018. április 15-ig

2018. április 15. után

Részvételi díj

33.000 Ft

40.000 Ft

15.000 Ft

18.000 Ft

Részvételi díj MSZMT
tagoknak
Részvételi díj
pszichológusoknak és
rezidenseknek
Kiállító
Kísérő

30.000 Ft

10.000 Ft

15.000 Ft

35.000 Ft

15.000 Ft
20.000 Ft

A részvételi díjak 27% Áfa-t 6.900 Ft/nap közvetített étkezést tartalmaznak.
A részvételi díjak tartalmazzák a konferencia anyagokat, kávészüneteket, a szombati
ebédet, de NEM tartalmazzák a pénteki ebéd és péntek esti vacsora költségét.
A kísérői részvételi díj a szombati ebédet és a péntek esti vacsorát is tartalmazza, azonban NEM tartalmazza a pénteki ebédet. Kísérő a tudományos programokat és a kiállítást
nem látogathatja.

Szállás

Hotel
Thermál Hotel
Visegrád****
2025 Visegrád,
Lepence völgy 2.

Szoba 1 fő részére

Szoba 2 fő részére

28.600 Ft

38.500 Ft

A fenti árak szoba/éjszaka értendők, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA,IFA).
A dunai panorámás szoba felára 1800 Ft/ szoba / éj.
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Fakultatív programok
Ebéd (2018. június 8. péntek)

Közös vacsora (2018. június 8. péntek)

Kiállítás

5.900 Ft
9.000 Ft

Ebéd (2018. június 9. szombat) A részvételi díj tartalmazza.

A tudományos program teljes ideje alatt gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz gyártó
cégek kiállítása tekinthető meg.

Közös vacsora

2018. június 8., péntek (9000 Ft/fő), Thermál Hotel Visegrád

Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvételi díjak a vacsora költségét nem tartalmazzák, csak
a kísérők esetében.

Előadások

Az egyes előadások időtartamát a programban jelöltük. Kérjük az előadókat az előadások
idejének pontos betartására.
Az előadások feltöltésére az adott előadásblokk előtti szünetben vagy korábbi szünetekben
van lehetőség.

Szak- és továbbképzés

A rendezvény akkreditálásra került, a teljes programon való részvétel esetén 18 pont kerül
jóváírásra.

Regisztrációs iroda nyitvatartása
2018. június 8. péntek 12.00-18.00
2018. június 9. szombat 8.00-18.00

Lemondási feltételek

Lemondási határidő: 2018. április 27.
2018. április 27. előtt a részvételi díj 50% át és a szállás egészét visszafizetjük.
2018. április 27. után nem áll módunkban részvételi díjat és a
szálláselőleget visszatéríteni.
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Program
2018. június 8. péntek
14.00-14.30 Megnyitó, köszöntés
Dr. Buzogány István, Dr. Fekete Ferenc, Dr. Gyovai Gabriella,
Dr. Kopa Zsolt, Dr. Molnár Károly, Prof. Dr. Nyirády Péter,
Prof. Dr. Papp György, Prof. Dr. Rurik Imre

14.30-16.00 AGING MALE - AGING FEMALE
Üléselnök: Dr. Buzogány István, Dr. Gyovai Gabriella, Prof. Dr. Papp György,
Dr. Ladoniczky Zoltán
Az emberiség változó szexualitása, különös tekintettel az öregkorra
(30 perc)
Prof. Dr. Papp György
MH Egészségügyi Központ, Urológia-andrológiai Osztály, Budapest

Szexualitás időskorban (20 perc)
Prof. Dr. Rurik Imre
Debreceni Egyetem, NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék,
Debrecen
Forró hullámok örvényében. Esetismertetés a változókor lelki
nehézségeiről (15 perc)
Dr. Süli Ágota
Pasarét Pszichoterápiás Rendelő , Budapest
Újdonságok a változókori hormon terápiában (15 perc)
Dr. Gyovai Gabriella
Nőgyógyászati magánrendelés, Szentes
Megbeszélés (10 perc)

16.00-16.30 PHYTOTEC SZIMPÓZIUM
A visszatérő hólyaghurut hatása a szexuális életre
Prof. Dr. Tenke Péter
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Urológiai Osztály, Budapest
16.30-17.00 Kávészünet
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17.00-18.00 TRANSZSZEXUÁLISOK KEZELÉSE – KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS
Üléselnök: Prof. Dr. Bajory Zoltán, Prof. Dr. Nyirády Péter, Dr. Vizi János,
Dr. Simon Lajos
A transzszexuálisok kezelésének aktuális helyzete (15 perc)
Prof. Dr. Nyirády Péter
Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest
Transzneműek a pszichiáter szemszögéből (20 perc)
Dr. Simon Lajos
Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai Klinika, Budapest

Endokrinológiai teendők transzszexuálisoknál (15 perc)
Dr. Szücs Nikolette
Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest
Megbeszélés (10 perc)

18.00-19.00 A PDE5 GÁTLÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
Berlin Chemie/A. Menarini Kft. által támogatott szimpózium
What have we learned after 20 years of PDE5i (30 perc)
Giovanni Corona MD., Ph.D.
University of Florence, Florence, Italy

Az Avanafil helye a merevedési zavar kezelésében (20 perc)
Dr. Fekete Ferenc
Mr Clinic magánrendelés, Budapest
Megbeszélés (10 perc)

19.00-19.30 „IGEN a nemek közt” -hasonlóságok és eltérések a nők és férfiak között
(30 perc)
Dr. Piczkó Katalin
Tolerance-Training Kft, Budapest
20.00-
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Közös vacsora

POLLSTiMOL®-CERniL
a prosztatagyulladás terápiájára
1a evidenciaszint a CPPS kezelésében*

*forrás: EAU Guidelines of Chronic Pelvic Pain, 2014

gyulladáscsökkentő
csillapítja
a prosztatagyulladás tüneteit
könnyíti a vizeletürítést
Vény nélkül kapható gyógyszer, keresse a patikákban! Javallatok: krónikus, nem bakteriális eredetű prostatitis,
prostatovesiculitis, urethritis. Benignus prostata hyperplasia esetén fellépő vizeletürítési zavarok. Adagolás: a kezelés
első hetében napi 3x2 tabletta, a második héttől kezdve naponta 2x2 tablettát étkezés után, kevés vízzel bevenni. A
panaszok átmeneti erősödésénél az adag 3x2 tablettára emelhető. Az információ lezárása: 2018. január 2. Szakmai
információ: Strathmann KG Képviselet, Telefon: (1) 320-2865, email: info@strathmann.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.

2018. június 9. szombat
9.00-10.00

GENITÁLIS SEBÉSZET
Üléselnök: Prof. Dr. Bajory Zoltán, Prof. Dr. Nyírády Péter, Dr. Flaskó Tibor,
Dr. Török Alexander

Hímvessződaganat miatt végzett funkciómegőrző műtétek (15 perc)
Dr. Murányi Mihály
Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika, Debrecen
Pénisz protézis implantáció szövődményei és kezelésük (20 perc)
Dr. Török Alexander
Erectör Clinic Uro-szexológiai Centrum, Pécs
Metoidioplasztika - első transzszexuális esetünk (15 perc)
Dr. Király István
Szegedi Tudományegyetem, Urológiai Klinika, Szeged
Megbeszélés (10 perc)

10.00-11.00 ESZTÉTIKA, DERMATOLÓGIA ÉS SZEXUALITÁS
Üléselnök: Dr. Erős Erika, Prof. Dr. Nyirády Péter

Mi újság az esztétikai kezelések terén- hogyan legyek szexi? (20 perc)
Dr. Papp Ildikó
Körúti Orvosesztétikai Centrum, Budapest
Intimszépség – az orvos szerepe és felelőssége (15 perc)
Dr. Erős Erika
Egészség és Jólét Klinika, Budapest
Lichen Sclerosus kezelése napjainkban (15 perc)
Dr. Bánvölgyi András
Semmelweis Egyetem, Bőr-,Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest
Megbeszélés (10 perc)

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-12.00 Mit tehetünk a kiégés szindróma ellen? - Interaktív előadás
Dr. Jónás Zoltán
Abaculus Kft , Budapest
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12.00-12.30 MSZMT Közgyűlés
12.30-14.00 Ebédszünet
14.00-15.30 SZEXUÁLIS ZAKLATÁS, ABÚZUS
Üléselnök: Dr. Hevesi Krisztina, Dr. Pilling János

A szexuális zaklatás pszichológiai és társadalmi hátteréről (30 perc)
Sz. Mikus Edit
Szexológiai és integrálpszichológiai rendelés, Kecskemét
„Szexualitás másképp?” Párkapcsolati konfliktusok és (meg)oldásaik
(20 perc)
Hal Melinda
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichològiai Intèzet, Budapest
“Vetkőzzön le, kérem!” Intim kapcsolat orvos és páciens között (30 perc)
Dr. Pilling János
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest
Megbeszélés (10 perc)

15.30-18.00 SZEXUALITÁS NAPJAINKBAN
Üléselnök: Dr. Gyovai Gabriella, Dr. Hevesi Krisztina, Dr. Molnár Károly
Szexuális zavarok a periconceptionalis és postnatalis időszakban
(20 perc)
Dr. Erős Erika
Egészség és Jólét Klinika, Budapest
Gyermekigény, mint a szexuális zavarok forrása? (20 perc)
Dr. Kopa Zsolt
Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest
Figyelemzavar, kapcsolat, szex (20 perc)
Dr. Gyovai Gabriella
Nőgyógyászati magánrendelés, Szentes
21. századi szexuális viselkedés (20 perc)
Csonka Balázs
Pszichológus, Budapest
13

A kőrisbogártól a Viagráig (fejezetek a szexualitás történetéből)
(20 perc)
Dr. Varga Attila
Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika, Debrecen
Szexualitás a robottechnika korszakában (20 perc)
Dr. Hevesi Krisztina
ELTE PPK Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

19.00-

Megbeszélés (10 perc)

Esti program – kapcsolatépítő találkozó

2018. június 10. vasárnap
7.30-8.00

Közös futás-nordic walking a Gyula forráshoz

9.00-11.00

A SZEXUÁLIS MEDICINA MINT MULTIDISZCIPLINÁLIS
TERÜLET- JELEN ÉS JÖVŐ
Kerekasztal megbeszélés
Prof. Dr. Bajory Zoltán, Dr. Fekete Ferenc, Dr. Gyovai Gabriella,
Dr. Kopa Zsolt, Prof. Dr. Nyirády Péter, Dr. Pilling János

11.00-11.15 Zárás
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Generikus tadalal
készítmény
20 mg lmtabletta

tadalafil

Az anyag lezárásának dátuma: 2018. február 7. - Hungary, Tadilecto_Ad147x210_201802

Több
menetre
készen.

ÚJ!
Tadilecto 20 mg lmtabletta. 20 mg tadalalt tartalmaz lmtablettánként. Laktózt tartalmaz. Terápiás jav.: Erectilis dysfunctio kezelése felnőtt féraknál. Ahhoz, hogy a tadalal hatásos legyen, szexuális stimuláció szükséges. A Tadilecto nőknél történő
alkalmazása nem javallt. Adagolás és alkalmazás: Felnőtt férak: A javasolt adag általában 10 mg, amit a várható szexuális
aktust megelőzően kell bevenni, étkezés közben, vagy attól függetlenül. Azoknál a betegeknél, akiknél 10 mg tadalal nem ér el
megfelelő hatást, megpróbálható a 20 mg-os adag alkalmazása. Ezt a szexuális aktus előtt legalább 30 perccel lehet bevenni. A
készítmény legfeljebb naponta egyszer alkalmazható. A 10 és 20 mg-os tadalalt a várható szexuális aktus előtt kell bevenni, folyamatos, napi használata nem javasolt. Azoknál a betegeknél, akik a tadalalt előre láthatóan gyakran (azaz legalább hetente kétszer)
fogják alkalmazni - a beteg választása és az orvos megítélése alapján - megfontolható a tadalal legalacsonyabb dózisának napi
egyszeri adagolása. Ezeknél a betegeknél a javasolt adag naponta egyszer 5 mg, amit megközelítően ugyanabban a napszakban kell
bevenni. Az egyéni toleranciától függően az adag naponta egyszer 2,5 mg-ra csökkenthető. A mindennapos folyamatos alkalmazás
helyességét időszakosan újra kell értékelni. Súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél, a maximális ajánlott adag 10 mg. A napi
egyszeri tadalalt alkalmazó adagolási rend nem javasolt a súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél. Károsodott májfunkciójú
férak: A tadalal erectilis dysfunctio kezelésére javasolt adagja szükség szerinti alkalmazásban 10 mg, amit a várható szexuális
aktust megelőzően, étkezés közben vagy attól függetlenül kell bevenni. Súlyos májkárosodásban (Child-Pugh C stádium) szenvedő
betegekkel kapcsolatban korlátozottan állnak rendelkezésre klinikai adatok a tadalal biztonságosságára vonatkozóan, ezért ha a készítményt felírják, a gyógyszert rendelő orvosnak egyénenként kell gondosan mérlegelnie az előny/kockázat arányt. Májkárosodásban
szenvedő betegek esetében a 10 mg-ot meghaladó tadalal dózisok alkalmazásáról nincsenek hozzáférhető adatok. Májkárosodásban
szenvedő betegeknél nem vizsgálták a napi egyszeri tadalal adagolási rendet, ezért ha a készítményt mégis felírják, a gyógyszert
rendelő orvosnak egyénenként kell gondosan mérlegelnie az előny/kockázat arányt. Gyermekek és serdülők: Erectilis dysfunctio
kezelésében a Tadilecto-nak gyermekek esetében nincs releváns alkalmazása. A Tadilecto szájon át alkalmazandó, 2,5 mg, 5 mg, 10
mg és 20 mg-os lmtabletták formájában kapható. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával
szembeni túlérzékenység. Klinikai vizsgálatokban a tadalal fokozta a nitrátok vérnyomáscsökkentő hatását. Ez valószínűleg a nitrátok és a tadalal nitrogén-oxid/cGMP anyagcsereútra gyakorolt közös hatásának a következménye. Ezért a tadalal alkalmazása
ellenjavallt azoknál a betegeknél, akik bármilyen organikus nitrátot szednek. Tilos tadalalt bevenniük azoknak a szívbetegségben
szenvedő féraknak, akiknél a szexuális tevékenység végzése nem tanácsos. Előzetesen fennálló cardiovascularis betegség esetén a
kezelőorvosnak mérlegelnie kell a szexuális aktivitás potenciális cardialis kockázatát. A klinikai vizsgálatokban nem vettek részt a
következő cardiovascularis betegségben szenvedők csoportjai, így ezért számukra a tadalal használata ellenjavallt:
• betegek, akik 90 napon belül myocardialis infarctuson estek át,
• betegek, akiknél instabil angina vagy angina jelentkezett a szexuális aktus alatt,
• betegek, akinek szívelégtelensége a megelőző 6 hónap alatt a New York Heart Association szerinti 2-es vagy ennél súlyosabb
fokozatú volt,
• betegek, akiknél kezeletlen arrhytmia, hypotonia (<90/50 Hgmm) vagy kezeletlen hypertonia volt megállapítható,
• azok a betegek, akiknél 6 hónapon belül stroke zajlott le.

A tadalal ellenjavallt azon betegek számára, akiknek féloldali látásvesztését nem-arteritises anterior ischaemiás opticus neuropathia (NAION) okozta, függetlenül attól, hogy ez az esemény összefüggésben volt-e korábbi PDE-5-gátló expozícióval vagy sem.
PDE-5-gátlók - beleérteve a tadalalt is - és guanil-cikláz stimulátorok, pl. riociguát együttes alkalmazása ellenjavallt, mivel ez
tünetekkel járó hypotoniához vezethet. 4 órán túl fennálló folyamatos erekció esetén a betegnek sürgős orvosi ellátásra van szüksége.
Amennyiben a priapismust nem kezelik azonnal, a penis szövete károsodhat, és tartós potenciavesztés alakulhat ki. A tadalal csak
kellő körültekintéssel alkalmazható azoknál a betegnél, akiknél a penis anatómiai deformációja (pl. a corpus cavernosum angulatioja, brosisa vagy Peyronie-betegség) vagy priapismusra hajlamosító betegség (sarlósejtes anaemia, myeloma multiplex vagy
leukaemia) áll fenn. A tadalal elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges
képességeket. Mellékhatások: leggyakrabban jelentett mellékhatás a fejfájás, dyspepsia, hátfájdalom és myalgia volt, amely mellékhatások gyakorisága a tadalal emelkedő adagjaival együtt nőtt. A jelentett mellékhatások átmenetiek, és általában enyhe vagy
közepesen súlyos lefolyásúak voltak. A tadalal napi egyszeri adagolásakor jelentett fejfájások többségét a kezelés elkezdésekor, az
első 10-30 napon belül észlelték. Gyakori volt még a kipirulás, orrdugulás, végtagfájdalom. Megjegyzés:  (egy kereszt). Kizárólag
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. eng tul.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia.
Alk. érv.: 2017.06.11.

Tadilecto 20 mg lmtabletta 4x ajánlott fogyasztói ára 10 990 Ft
Tadilecto 20 mg lmtabletta 8x ajánlott fogyasztói ára 16 499 Ft
Tadilecto 20 mg lmtabletta 12x ajánlott fogyasztói ára 22 990 Ft
Szabadáras készítmény. A nem támogatott gyógyszerek 2010. január elsejétől szabadárasak, az árképzés
a nagykereskedőtől és a gyógyszertártól függ.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó
magyarországi képviseletéhez: Krka Magyarország Kereskedelmi Kﬅ., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
3. torony 6. emelet; Tel.: (1) 355 8490; Fax: (1) 214 9520.

Fejlesztés és tudás a kiváló
minőségű, hatásos és
biztonságos termékekért.

