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Tisztelt Kolleganők,
Kollégák.
Kedves Barátaink! 

Nagy öröm számunkra, hogy 

a pandémia miatti online 

rendezvények után ismét 

személyesen találkozhatunk. 

Az utóbbi két évben ismert okokból adódóan a személyes 

megjelenéssel járó rendezvények sora maradt el, és bár 

ezeknek az online rendezett kurzusoknak is megvan a 

maguk haszna és fontossága, soha nem pótolják a perszonális 

kapcsolatokon alapuló összejöveteleket. 

Nehéz időszakon vagyunk túl. Ugyanakkor úgy hiszem 

sokat tanultunk mind emberileg, mind szakmailag. 

Megéltünk veszteségeket, azonban olyan eredményeket és 

élményeket is megtapasztaltunk, melyhez ez a rendkívüli 

helyzet volt szükséges. Mindenből sokat tanulhattunk is.

Ennek tükrében különös jelentőséggel bír a jelen 

gyulai rendezvény. Ismét beszélgethetünk, szakmailag 

fejlődhetünk, nem utolsó sorban fehér asztal mellett 

kiértékelhetjük az elmúlt időszak tapasztalatait. 

A tudományos ülést, mely a Magyar Nőorvos Társaság 

Délkelet-magyarországi Szekciójának jubileumi XL. 

Kongresszusa, összekötjük a Magyar Család és Nővédelmi 

Tudományos Társaság, valamint a Magyar-Szerb 

Nőgyógyász Társaság rendezvényével. 

Külön köszönettel tartozunk a szervező intézménynek 

és Dr. Párducz László főorvos úrnak, aki ebben a nehéz 

időszakban is vállalta a rendezvény megszervezését. 

Bízunk benne, hogy mind a tudományos, mind szabadidős 

programok tekintetében emlékezetes két napot töltünk 

együtt. Jó lesz újra együtt lenni barátainkkal. Mindenkit 

szeretettel várunk Gyulán.

 

Prof. Dr. Németh Gábor

MNT Délkelet-magyarországi Szekció

elnöke

Kedves Vendégeink! 

Az évfordulók sok esetben 
elmaradnak, feledésbe 
merülnek, hacsak nincs egy 
lelkes szervezőbizottság. A 
Szegedi Női Klinika és  a 
Békés Megyei Központi 
Kórház mindkét Tagkórháza  
között kialakult szoros 
együttműködés eredményei 
többek között  a Gyulán megrendezett kongresszusok. 
A Délkelet Magyarországi Nőorvos Társaság megalakulása is 
városunkhoz köthető. Gyulán „Gondolatok a könyvtárban” 
címmel rendeztük az első tanácskozásunkat. 

A jubileumi negyvenedik kongresszus jelmondata: 
„Voltunk, vagyunk, leszünk” Köszönet ezért Dr. Párducz 
László főorvos kollégámnak, aki átérzi, hogy a mindenkori 
vezetők kötelessége  a jövő építésének zálogát is biztositani, 
azaz egymás mellé téve ,  összhangba hozni  a jelenünket a 
múltunkkal, a hagyományok őrzésével, továbbadásával. 
Az idei,  jubileumi kongresszusunk alkalmat ad arra, hogy 
az elmúlt negyven év kisérő jelensége szinkronizálásra 
kerüljön a jelen és a jövő kialakításával. Gyula városa 
számos orvostudományi rendezvénynek ad otthont. 

Közülük hadd emeljem ki a Békés Megyei Központi 
Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Szülészet-nőgyógyászati 
Osztályának szakmai tudományos rendezvényeit. 
A Párducz főorvos által megálmodott rendezvények 
interdiszciplinárisak. Erre jó példát mutatnak a 
jogtudományi partnerekkel megrendezésre kerülő 
konferenciáink.
A kapcsolatok ápolása szempontjából is rendkívül fontos 
mindenki számára minden rendezvény. A napi munkából 
kiszakadva beszélgethetünk, tapasztalatokat cserélhetünk. 
A jubileumi kongresszus értékét növeli, a Szerb-Magyar 
Nőgyógyászati Baráti Társaság összejövetele,  valamint 
az ehhez kapcsolódóan a  Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság éves kongresszusa is. Az itt 
elhangzásra kerülő előadások mindegyike a családbarát 
szülészeti ellátást képviseli, nemzeti és kormányzati céljaink 
megvalósítása érdekében.

A kongresszuson a speciális témák kifejtésével a fenti célok 
eléréséhez kerülünk közelebb. Ehhez kívánok Önöknek, egy 
kis kikapcsolódással megfűszerezett, kellemes időtöltéssel 
összekapcsolt hasznos szakmai munkát. 

Dr. Becsei László
Békés Megyei Központi Kórház Főigazgató főorvosa



Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!

Sok szeretettel köszönöm 
Önöket Gyula város minden 
polgára nevében!

Igazán megtisztelő, hogy 
Magyarország egyik legnagyobb 
múltú orvostársasága, a Magyar 
Nőorvos Társaság Délkelet-magyarországi Szekciója 
Gyulát választotta házigazdául jubileumi 40. kongresszusa 
számára. Mindig elismerés számunkra, ha ilyen tekintélyes 
szakmai grémium tagjait láthatjuk vendégül városunkban.

A hétvégi program szakmai súlyát tovább növelik a 
kongresszus társrendezvényei: a Magyar Család- és 
Nővédelmi Tudományos Társaság konferenciája és a 
Szerb-Magyar Nőgyógyász Baráti Társaság V. találkozója. 
Ritka együttállás ez, aminek köszönhetően nem csak a 
megtiszteltetés, de a felelősség is nagyobb. Természetesen 
igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, és méltó helyszínéül 
szolgálni mindhárom rendezvénynek.

Gyula egyik társaság számára sem új helyszín, a Magyar 
Nőorvos Társaság és a Szerb-Magyar Nőgyógyász Baráti 
Társaság sem első alkalommal tanácskozik településünkön, 
a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság pedig 
– kis túlzással élve – hazajár városunkba, így bizonyára 
sokak számára ismerős lesz a környezet. Ugyanakkor a 
társaságok tagsága számára ez lesz az első olyan rendezvény, 
melyen új helyszínként bemutatkozhat Gyula legújabb 
büszkesége, az Almásy-kastély Stefánia-szárnya.

A szakmai munkán felül, egy jól megszervezett konferencia 
számos lehetőséget kínál résztvevőinek: az utazás során 
megismerkedhetnek új, korábban nem látott helyekkel, 
megízlelhetik más vidékek gasztronómiai specialitásait, 
belekóstolhatnak egy-egy város kultúrájába, bepillanthatnak 
annak történelmébe is, aminek köszönhetően remélhetőleg 
kedvet kapnak ahhoz, hogy később családjukkal, 
barátaikkal térjenek vissza hozzánk. Mindig tárt karokkal 
várjuk Önöket!

Ez úton kívánok sikeres tanácskozást, eredményes szakmai 
munkát és kellemes, tartalmas időtöltést mindannyiuknak! 
Érezzék jól magukat Gyulán, a történelmi fürdővárosban!

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere

Kedves kongresszusi 
résztvevők!

Négy évtizeddel ezelőtt 
rendeztük a gyulai városi 
könyvtárban a Délkelet 
Magyarországi Nőorvos 
Társaság alakuló összejövetelét. 
Az első összejövetel címének 
„ Gondolatok a könyvtárban” 
címet javasoltam, amit Jakubecz Tanár Úr elfogadott, így ez 
volt az alakuló értekezlet címe.
Az ünnepi negyvenedik kongresszust újra itt Gyulán 
rendezhetjük. Ezúttal Németh Professzor Úrnak jelen 
rendezvényünkre a „Voltunk, vagyunk, leszünk” címet 
javasoltam. Elfogadta. Igy ez lett a mostani jelmondatunk. 
Az elmúlt évek bizonytalanságai, a tőlünk független hatások 
állandóan módosították tervezett dátumainkat. Annyi sok 
aggodalom, kilátástalanság, bizonytalanság után úgy tűnik, 
újra megkaptuk az életterünket. 

Találkozhatunk egymással, feltöltődhetünk.
Változtunk, voltunk, vagyunk, leszünk…
Ezt az érzést szeretnénk átadni főként azoknak, akik az 
elmúlt negyven évet a régiónkban megélték, végigküzdötték.
Tisztelet és hála MINDENKINEK aki maradt, aki ma is 
dolgozik térségünkben  valamelyik állami közintézményben. 
Sajnos, voltak, akik elmentek, nem lehetnek itt közöttünk.
Vannak, akik nyugdíjba mentek.
Voltak, és még napjainkban is vannak, akik nem bírták 
vagy bírják tovább,  és a könnyebb megoldásoknak látszó 
magánutakat választották.
Bármennyire is fáj nekünk, az állami szférában maradtaknak, 
adjunk hálát egymásnak és a sorsnak.

Vörösmarty szavaival élve, ide vonatkoztatva: adjunk esélyt 
a folytatásra, a „ jó mulatságra”, mert…
 „Mi dolgunk a világon? küzdeni, 
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek a sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből
…Mondhatjuk térvén őseink porához
Köszönjük élet áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt.”

Végezetül megköszönöm mindenkinek az elmúlt negyven 
évet, és azt, hogy újra együtt lehetünk!
Megköszönöm, hogy újra eljöttek Gyulára, a jubileumi 
kongresszusunkra. Kérem érezzék át a jelmondatunk 
érzését/ értelmét: „Voltunk, vagyunk, leszünk!”

Dr. Párducz László
a kongresszus házigazdája



Június 17. - Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpont  - Stefánia-szárny

08:00-09:30 Regisztráció

09:30-10:00 Ünnepi megnyitó
 Prof. Dr. Németh Gábor, Dr. Görgényi Ernő, 

Dr. Becsei László, 
Dr. Párducz László

10:00-12:00 Üléselnök:
 Prof. Dr. Németh Gábor, Dr. Párducz László, 

Dr. Szeberényi Zsolt,
  

Az elmúlt 40 év a pályafutásomban (15’) 
Prof. Dr. Papp Zoltán 

 (Semmelweis Egyetem, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika és Maternity Szülészeti 
és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest) 

A délkelet-magyarországi régió szülészet-
nőgyógyászati ellátásának aktualitásai (15’) 
Dr. Novák Tibor 
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika

Gondolatok az otthon szülésről (15’) 
Prof. Dr. Apró György 
CSMEK HMV Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály 

Otthonszülési kísérlet ill. otthonszülés 
után a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályára 
beszállított esetekkel kapcsolatos 
tapasztalataink (10’)
Dr. Dankó István - Dr. Oskolás Odett 
Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét 

A magzati diagnosztikai vizsgálatok 
korszerű spektruma (20’)
Dr. Várhegyi Vera 
Czeizel Intézet

Torquálódott méhfüggelék laparoszkópos 
ellátása a 32. terhességi héten (10’)
Dr. Vincze Márió Attila, Dr. Novák Tibor,  
Prof. Dr. Németh Gábor 
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Nőgyógyászati ultrahang lelet és a 
klinikum (10’)
Dr. Kancsó János, Dr. Farczádi Csilla Enikő, 
Dr. Svarsnig Lajos 
Dr. László Elek Kórház Orosháza, Szülészeti- 
Nőgyógyászati Osztály

12:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:00 Üléselnök:  
Dr. Svarsnig Lajos, Dr. Dinya Tibor, Dr. Fekete 
Zoltán

Epesav szint mérés szerepe a terhességi 
cholestasis diagnosztikájában és 
kezelésében (10’) 
Dr. Csákány Lóránt, Dr. Rachamin Yakov,  
Dr. Pásztor Norbert, Prof. Dr. Németh Gábor 
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

RDS profilaxis osztályunk gyakorlatában 
(10’)
Dr. Farczádi Csilla Enikő, Dr. Kancsó János, 
Dr. Svarsnig Lajos 
Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet - 
Orosháza

Kismedencei descensusok korszerű ellátása 
(10’) 
Dr. Fekete Zoltán 
Bács-Kiskun Megyei Kórház és Rendelőintézet 
Kecskemét Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 

Postpartum hysterectomia az elmúlt tíz 
évben a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán (10’) 
Dr. Dankó István, Dr. Tóth Ákos 
Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét 

Osztályunk szülésszámának változása és 
egyéb betegforgalmi statisztikák a COVID 
pandémia idején (2019-2022) (10’)
Dr. Rénes Loránd, Dr. Sári Tamás 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Covid-19 és a fogamzásgátlás (10’) 
Dr. Gazdag Andrea 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula 

A kismedencei műtétek leggyakoribb 
intraoperatív szövődményeinek ellátása 
osztályunkon (10’) 
Dr. Nógrády Miklós 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

A MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG
DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK

XL. JUBILEUMI KONGRESSZUSA GYULA
2022. JÚNIUS 17-19.



Mola terhesség diagnosztikája és ellátása- 
esettanulmány (10’) 
Dr. Jakó Mária, Dr. Kalmár László, Dr. Bitó 
Tamás, Prof. Dr. Németh Gábor 
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika

Konzervatív mióma műtétek lehetőségei 
pandémia idején (10’) 
Dr. Zelenyánszki Márk 
BMKK Dr Réthy Pál Tagkórház 

Méhen kívüli terhesség problematikája 
Covid idején (10’) 
Dr. Hagymási Dániel 
BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház 

A kiégés és család az információ korában 
(10’) 
Dr. Mák Kornél 
Gál Ferenc Egyetem

16:00- 17:00 Szerb-Magyar Nőgyógyász Baráti Társaság 
V. találkozója
Üléselnök: Prof. Dr. Németh Gábor, Prof. Dr. 
Tihomir Vejnovic, 
Prof. Dr. Bártfai György, Dr. Slobodan 
Zivkovic

Cesarean section technique as a 
preventable factor for Placenta Accreta 
Spectrum (15’)
Prof. Dr. Vejnovic Tihomir, Dr. Vejnovic 
Aleksandra 
University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 
Department of Gynecology and Obstetrics 
University Clinical Center of Vojvodina, Clinic 
of Gynecology and Obstetrics 
Diczfalusy Foundation 

A Szülészet-nőgyógyászat szerepe a család- 
és nővédelemben (10’)
Dr. Slobodan Zivkovic 
Zenta Városi Kórház

A méhnyak ultrahangvizsgálatának 
jelentősége a koraszülés megelőzésében 
Dr. Belics Zorán 
Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati 
Magánklinika, Budapest 

Fakultatív programok

19:30 Fogadás

Június 18. - A MEGELŐZÉS 
SZOLGÁLATÁBAN XIII. BMKK Pándy 
Kálmán Tagkórház - Árvay terem

A védőnőknek/szülésznőknek a szombati programon 
helyszíni regisztrációja díjmentes az MCSNTT tagjainak 
is (érvényes tagsági jogviszonnyal)

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság 
országos rendezvénye

08:00-09:00 Regisztráció

09:00-09:30 MNT közgyűlés

09:30-12:00  Üléselnök:
Bábiné Szottfried Gabriella, Dr. Bitó Tamás, 
Dr. Párducz László 

MCSNTT díjak átadása

A genetikai indikáció alapján végzett 
terhességmegszakítások jogi szabályozása 
és etikai dilemmái (15’) 
Dr. Veszprémi Béla  
Pécsi Tudomány Egyetem, Klinikai Központ, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs 

Új képzés indul: Pre- és perikoncepcionalis 
védőnők  szerepe az alapellátásban, 
valamint a Családtervezési és 
Meddőségkezelési Szakambulanciákon 
(15’) 
Bábiné Szottfried Gabriella 
Országos Kórházi Főigazgató helyettes 

A Családvédelmi Szolgálat működésének 
eredményei az elmúlt 30 év forgalmi adatai 
alapján (10’)
Kotroczóné Antal Terézia 
Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Pericoitális hormonális fogamzásgátlás 
(10’) 
Dr. Bitó Tamás, Prof. Dr. Bártfai György 
SZTE ÁOK Szülészeti  és Nőgyógyászati  
Klinika

“Hogyan tovább?” Védőnők és az abortusz 
kérdésköre (10’)
Perge Anna 
Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar

A magzati diagnosztikai vizsgálatok 
korszerű spektruma (20’)
Kónya Márton 
Czeizel Intézet



Megelőzés és szűrővizsgálatok 
-Tanácsadása (10’)
Tulit- Incze Ágnes 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, 
Családtervezési rendelő 
A sokproblémás családok 
gyermekvállalásának szakmai kérdései 
(10’)
Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna (1) 
Klinger Mária (2) 
1) Széchenyi István Egyetem Egészség- és 
Sporttudományi Kar, Egészségtudományi 
Tanszék, Győr 
2) Területi összefogással a megelőzésért 
Alapítvány, Vác 

Díszoklevelek átadása a Békés megyében 
Családvédelmi szolgálatban az elmúlt 30 
évben dolgozó védőnőknek

12:00-14:00 Ebédszünet

14:00-16:00 Üléselnök:
 Prof. Dr. Tóth Zoltán, 

Kotroczóné Antal Terézia, Dr. Sári Tamás
Amit a koronavírusról feltétlenül tudni kell 
(15’)
Dr. Somogyvári Ferenc 
SZTE, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet

A SARS-CoV-2 ellenes mRNS vakcinák 
története (15’) 
Dr. Virok Dezső 
SZTE, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 

Koraszülő családok sorstárs segítése 
- együttműködés lehetősége a 
szakemberekkel (10’)
Jalekné Dr. Rózsavölgyi Katalin, 
Monostori Dóra 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula

Társadalmi attitűdök a várandós nők és 
gyermekeiket szoptató anyák Covid-19 
elleni védőoltásával kapcsolatosan (5’)
Dr. Szalma Ivett (1) – Dr. Bitó Tamás (2) 
Poszter prezentáció ismertetése 
1) MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Lendület Reprodukciós 
Döntéseket Vizsgáló Kutatócsoport 
2) SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika

Negatív családtervezés számokban…… 
fókuszban a hátrányos helyzet (10’) 
Dr. Rucska Andrea 
Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar 

Fiatalok, családalapítás, külön utak… (10’) 
Herczegné Számel Annamária 
Egyensúly AE Egyesület, Család és 
KarrierPONT 

Rapid Antigén Tesztek (ART/RAT) és RT-
PCR tesztek a COVID-19 pandémia alatt 
és a következőnél (10’)
Dr. Szili Károly, Dr. Cserháti Nóra, Dr. 
Szvetnyik Fanni, Dr. Lázár Tímea, Dr. 
Dézsi Csilla, Patkós Dávid, Dézsi Norbert, 
Ábrahámné Szabó Zsuzsanna, Dr. Patkós 
Róbert 
S.O.S. 24 Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és 
Kereskedelmi  KFT (LTD)

POCT forradalom hajnala, az új típusú 
alapellátás? (10’)
Dr. Szili Károly, Dr. Cserháti Nóra,  
Patkós Dávid, Dr. Szvetnyik Fanni, Dr. Dézsi 
Csilla 
S.O.S. 24 Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és 
Kereskedelmi  KFT (LTD)

Pszichés és preventív támogatási 
lehetőségek a gyermekvállalás előtt, alatt és 
után (10’)
Klinger Mária (1), Soósné Dr. habil. Kiss 
Zsuzsanna (2) 
1) Területi összefogással a megelőzésért 
Alapítvány, Vác 
2) Széchenyi István Egyetem Egészség- és 
Sporttudományi Kar, Egészségtudományi 
Tanszék, Győr

16:00  Fakultatív programok

19:30 Fogadás

Június 19. BMKK Pándy Kálmán Tagkórház 
- Árvay terem

09:00-11:00 Üléselnök:
Prof. Dr. Apró György,  
Prof. Dr. Bártfai György, Dr. Párducz László

Sürgősségi fogamzásgátlás országos 
problémái (10’) 
Dr. Párducz László, Prof. Dr. Bártfai György 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula 

Védőnői szemmel a szülészeti osztály 
család- és bababarát működéséről (10’)
Vágvölgyiné Kocsor Katalin Edit 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórháza Szülészeti 
Osztály Újszülött részleg



Utógondozási rendszerek az élővilágban 
(10’)
Baranyai Tamás 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula 

Békés megyében élő 14-25 év közötti 
fiatalok egészségmagatartásának vizsgálata 
(10’)
Földesi Alexandra,  
Dr. Párduczné Dr. Szőllősi Andrea  
Gál Ferenc Egyetem Egészség-és Szociális 
Tudományi Kar 

Azzá válok, ahogy bánsz velem (A 
„Biztos Kezdet Gyerekházak“ szerepe a 
koragyermekkori esélyteremtésben) (10’) 
Veress Erzsébet 
egyetemi óraadó oktató a Gál Ferenc 
Egyetemen és a Kodolányi János Egyetemen 

Helyzetképeink (10’)
Dr. Juhász Lajos 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula

Az obesitas mint rizikófaktor a szülészet-
nőgyógyászatban (10’)
Dr. Andrássy Tímea 
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula 

Óriásciszta műtéti ellátása kórházunk 
nőgyógyászati osztályán - esetismertetés 
(10’)
Dr. Farkas Lajos 
Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórház, Szentes

11:00 A kongresszus zárása

Egyéb Fakultatív programok (A regisztráció nem tartalmazza a fakultatív programokon való részvételt)

Almásy Látogatóközpont:
A Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban- A gyulai Almásy-kastély évszázadai kiállítása.

Zengő vizek városa - Evezés az Ó-Fehér-Körösön
Az egyórás élményevezés résztvevői vízitúra-vezető irányításával, egy teljesen más perspektívából, indiánkenuból 
evezve ismerkedhetnek meg a vizek városával, Gyulával, valamint az Élővíz-csatorna és a Körös-vidék különleges 
élővilágával.

Időpontok: csütörtökön, pénteken és szombaton: 16.00-20.00 óra között, óránként

Gyulai történetek és legendák
Gyula városa bővelkedik látnivalókban, története pedig számos érdekességet tartogat. Mi köze volt Albrecht 
Dürernek Gyula városához, és kik voltak a reneszánsz kori Gyula legjelentősebb urai? Hogyan került városunkba 
az Erkel család, és hogyan történt, hogy a fiatal Munkácsy (Lieb) Mihály Gyulán döntötte el, hogy festő lesz? 
Mindezt és még nagyon sok más érdekességet megtudhatnak mindazok, akik részt vesznek gyalogos sétánkon.

Időpont: pénteken 19.00-21.00 óra között

Sorsfordító gyulaiak
Településünk közel hétszáz esztendős történetét a küzdelmek, harcok és a szakadatlan újrakezdés időszakai 
tarkították. Az árvizek, a tűzvészek és a várost leigázó ellenségek pusztításaival állandóan számolniuk kellett. Egy-
egy vezéregyéniség mindig segítségükre volt abban, hogy sorsukon a jó irányába fordíthassanak. Ilyen vezérlő 
csillag volt a kiegyezést követően Göndöcs Benedek, akinek munkássága és hatása által Gyula városa elérkezett 
második aranykorához. Fedezzük fel kerékpárral e jeles géniusz tevékenységének máig meglévő emlékeit!

Időpont: szombaton 17.00-18.00 óra között



Az Erkel Ferenc Társaság szervezésében
a Gyulai Virtuózok hangversenye

Helyszín: Almásy Látogatóközpont
Részvétel: ingyenes

Péntek esti fogadás:
Libás tanya 

Libás menü végigkóstolása Pista gazda hagyományos 
vendégszeretetével (minden, ami a száj-toroknak ingere)
Korlátlan étel és italfogyasztás!

Sztojka zenekar

Csoportos indulás 17:00-kor a Park Hotel elől (busz)

Csoportos visszaérkezés: 22:00.

Előzetesen regisztrált Résztvevők részére. Csak érvényes 
jeggyel!

Szombat esti fogadás:
Gyulavári Kastély

Helyben sütött pogácsa, sörkülönlegességek, hidegtál, 
pörkölt

DISCO - Jobbágy Zoltán DJ

Csoportos indulás 18:00-kor a Park Hotel elől (kisvonat és 
busz)

Csoportos visszaérkezés: 22:00.

Előzetesen regisztrált Résztvevők részére. Csak érvényes 
jeggyel!



Mosdók

Pult

Vendégtér

Előadóterem

Bejárat

7

5

3

1

6

4

2

A MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK
XL. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁNAK HELYSZÍNE

STEFÁNIA BÁLTEREM

1 - Bayer Hungária
2 - Exeltis Magyarország

3 - Med-En Trade
4 - Phytotech
5 - Wörwag Pharma

6 - Czeizel Intézet
7 - Richter Gedeon



BMKK DR RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZ BÉKÉSCSABA SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY 

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ SZÜLÉSZET-
NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYA - SZENTES

Dr. Baukó Attila
főorvos

Dr. Józsa Géza
osztályvezető főorvos

Dr. Orosz István
főorvos

Dr. Farkas Lajos
szakorvos jelölt

Dr. Szeberényi Zsolt
osztályvezető főorvos

Dr. Hagymási Dániel
rezidens orvos

Dr. Csabai László
főorvos

Dr. Boros Zoltán
osztályvezető főorvos 

helyettes

Dr. Ombódi Róbert
főorvos

Dr. Apró Zoltán
főorvos

Dr. Gruda Miklós
főorvos

Dr. Rácz Ferenc 
osztályvezető főorvos 

helyettes

Dr. Zelenyánszki Márk
szakorvos

Dr. Dajka Dalma
rezidens

Osztályunk a békéscsabai kórház műtétes szárnyában 25 nőgyógyászat,17 szülészeti, 
összesen 42 ággyal működik. Orvos létszámunk 8, szakdolgzói létszámunk 42.

Évente – járványmentes időben - átlagosan 900-1000 szülés, 1700 műtét, ebből 550 
nagy műtét, 400 endoszkópos beavatkozás történik osztályunkon. Az osztály fő 
profilja a meddőség kezelése, szervi okainak műtétes megoldása. Laparoszkópos 
mióma műtétet 1996-ban elsőként végeztünk az országban, évi 100-120 ilyen 
beavatkozással jelenleg is legtöbbet jegyezzük Magyarországon. Másik leggyakoribb 
műtét az osztályon az endometriózis ellátása.

Szülészeti osztályunk mindenben a természetes szülés zavartalan lefolyását 
támogatja a lehető legnagyobb biztonság megteremtésével. Császármetszés 
gyakoriságunk évek óta 30% körül mozog, perinatális adataink megegyeznek az 
országos átlaggal.

Rendkívüli terheléssel, legjobb tudásunk szerint, tiszta lelkiismerettel, európai műtéti 
palettával és szülészeti mutatókkal állunk a hozzánk fordulók rendelkezésére.

A Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya Szentes város és járás, Csongrád 
város és járás, valamint Kunszentmárton város és járás mintegy 80 000 fős lakosságának szülészeti és nőgyógyászati 
ellátását végzi 25 finanszírozott ágyon .

Osztályunk gyermekosztállyal és újszülött részleggel együtt a pavilon rendszerű kórház külön épületében működik. Az 
épület földszintjén a három szakrendelés – nőgyógyászat, várandós gondozás, ultrahang – és az adminisztrációs, szociális 
helyiségek vannak. Az emeleten a műtő, a postoperatív, a gyermekágyas osztály, a szülőszoba és az újszülött részleg 
működik.

Az évente 700-750 szülés a családbarát szülészeti pályázat keretében két éve felújított szülőszobán történik. Itt korszerű 
szülőágyak mellett lehetőség van alternatív vajúdási módokra, vízben vajúdásra és szülésre is. A pályázat keretében szintén 
felújított és komfortosított gyermekágyas szobákban igény esetén a 24 órás rooming-inn is biztosított. Az újszülött részleg 
szervezetileg a gyermekgyógyászati osztályhoz tatozik.

A viszonylag korszerű műtőnkben az onkológiai eseteken kívül az összes hasi-, hüvelyi és laparoszkópos műtéteket 
elvégezzük. Az egynapos ellátás keretében a kisebb beavatkozások külön műtőben történnek.



BMKK PÁNDY KÁLMÁN TAGKÓRHÁZ GYULA SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY 

Dr. Pomucz János
főorvos

Dr. Tóth József
főorvos

(tartós táppénzen)

Dr. Párducz László
osztályvezető főorvos

c. egyetemi docens

Dr. Bene-Andrássy 
Tímea

szakorvos

Dr. Baranyai Nikolett
szakorvos jelölt

Dr. Juhász Lajos László
főorvos

Dr. Gheith Saoud 
főorvos (részmunkaidős)

Dr. Paulik Tibor
osztályvezető főorvos 

helyettes

Osztályunk Gyulán  1928-tól működik önállóan, jelenleg kórházunk műtéti blokkjának második és harmadik emeletén, ötven 
aktív ággyal, kiemelt megyei Szülészeti Nőgyógyászati Osztályként. Célunk, hogy a XXI. század körülményeinek megfelelő 
egészségügyi és oktató kórház legyünk, azaz maradjunk, elkötelezve magunkat minden hozzánk forduló ember egészségének 
megőrzésére, helyreállítására. 

A szülészet-nőgyógyászati betegellátás valamennyi profilját végezzük. Nálunk a magas szakmai érték kiemelt emberi 
értékekkel párosul. Napi munkánkban, a gyógyításban - a minőség és a biztonság mellett — kifejezésre jut a törődés és az 
empátia. 

Teljes körű terhespatológiai munkánkat — kórházunk gyermekosztálya és a Neonatális Intenzív Centruma mellett — öt 
belgyógyászati osztály specialistái segítik. A konzultációkban természetesen a többi harminckét osztály szakdolgozóira is 
számíthatunk. 

Operatív tevékenységünk majdnem teljes körű. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a klasszikus nőgyógyászati műtétek mellett az 
osztályunkon tizenhét éve használt operatív laparoszkópia folyamatos, magas szintű művelését és fejlesztését. Az osztályunk 
mind a szülészet-nőgyógyászatban, mind a neonatológiában jelentős műszerezettséggel, kitűnő szakembergárdával 
rendelkezik.  

Nemcsak a betegellátás szakmai színvonalán, hanem körülményeinek kulturáltsági fokán is folyamatosan javítunk. Osztályunk 
folyamatosan megújul mind belülről, mind kívülről is. Így betegeink nemcsak gyógyultan, hanem elégedetten is távozhatnak 
tőlünk 

Szülészeti tevékenységünkben, a szülőszobai történések folyamán igyekszünk a várandós nők illetve az édesanyák igényeinek, 
elvárásainak megfelelően mindent biztosítani.Így teremtjük meg a harmonikus és családcentrikus szülés körülményeit. 

A fekvőbetegként kezelt esetek száma évenként 3600 körül van. Az osztályon és az osztályhoz tartozó ambulanciánkon évente 
20 000–22 000 beteg fordul meg. Évenkénti szülésszámunk 1000 körüli. A koraszülési arány 7,21%, perinatális mortalitás 
8–9‰. A műtétek száma 2000 körül volt a covid járványt megelőzően. 

Több éve kijelölt osztályként a megye szülészeti és nőgyógyászati covid ellátását végezzük főként.  

A betegeink kényelmét a szülészeti részlegünkön kiemelten berendezett szoba biztosítja. Ezt térítés ellenében bárki igénybe 
veheti. 

Osztályunk orvosai rendszeresen tanítanak a Gál Ferenc Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetének 
diplomás ápolói szakán. Osztályunkon a rezidensek és orvostanhallgatók, szigorló orvosok képzése meghatározott tematika 
alapján történik. A diplomás ápolók, ápolók, és segédápolók gyakorlata is folyamatos nálunk. 

Minden egyes részlegünkön szakképzett orvosok, ápolók, szülésznők, csecsemőgondozók dolgoznak. Mindannyian 
hivatásuknak tartják annak elősegítését, hogy a terhesség megállapításától kezdve az újszülött hazaviteléig a szülőpár 
folyamatosan érezze: az anya és magzata illetve újszülöttje egészségének védelme mellett az anyai és apai szerep kialakulása 
igen fontos a családdá szerveződés folyamatában. 

A fent leírtak napjainkra csak részben igazak hisz: - az utóbbi évek változásai/történései a humán erőforrásunk oly 
nagymértékű csökkenését okozták, mely szerint, mind a napi rutinmunkánk, mind az ügyeleti ellátásunk jelenleg komoly 
veszélyben van.



CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ

1. Hódmezővásárhelyi Tagintézet
Szülészet- Nőgyógyászat 

osztályvezető főorvos: Dr. Borthaiser Zoltán

osztályvezető főnővér: Balláné Daru Gabriella

A szülészeti és nőgyógyászati osztályt 1929-ben alapították a sebészeti osztály részeként. Teljes önállóságát 1934-ben 
nyerte el. Első vezetője Dr. Horváth Árpád volt, akit a Szegedi Orvostudományi Egyetem orvosai követtek. Az osztály 
jelenleg is az egyetem oktató egysége. A néhány évvel ezelőtti rekonstrukció, amelynek eredményeként korszerű 
egységben dolgozhatunk, Dr. Viski Sándor áldozatos szervező munkájának köszönhető. Kórtermeink egyágyas (2), 
kétágyas (5) és ötágyas (1), fürdőszobával, WC-vel, ágy melletti telefonnal felszerelve.

Munkatársak: az osztályon 9 szülész-nőgyógyász szakorvos dolgozik, közülük egy gyermeknőgyógyászati szakképesítéssel, 
PhD és egyetemi magántanári minősítéssel is rendelkezik, kettő részmunkaidős. Egy rezidensünk van. 

A munkát 14 szülésznő, 4 ápolónő, 1 segédápoló és 1 asszisztens segíti, akik közül 4 okleveles minősítésű. (Egy szülésznő 
tartós táppénzen van, 3 nem dolgozik a szülőszobán, 1 ápolónémás osztályra átirányítva.)

Szülészet:

Évente az osztályon mintegy 400-500 várandós ad új életet szülőszobánkon, ahol lehetőség van az együtt szülésre. A 
szülőnő által választott bármely személy (egy időben egyszerre maximum kettő) jelenléte megengedett, sőt kívánatos a 
vajúdás és a szülés alatt. Az „apás” szülés külön álló helyiségben komfortos körülmények között zajlik (külön fürdőszoba, 
WC). Az szülőszobán bordásfal, gumilabda és halk zene teszi teljessé a kényelmet. A tornateremben a kismamák részére 
terhes torna lehetősége biztosított. Igény szerint a szülőszoba bemutatását, a körülmények megismerését biztosítjuk. A 
szülőszobai egységben öt szülőágy, három vajúdó ágy. Ebből kettőn a magzat állapotát folyamatosan észlelő monitor 
működik. Az egységen belül egy a császármetszés azonnali elvégzésére alkalmas, önálló műtő van. Az alternatív szülési 
módokat, a szélsőségek kizárásával, lehetővé tesszük. A szabad orvos-választás lehetősége biztosított. Nem kötelező, de 
minden gyermekágyas számára biztosított, hogy újszülöttjével együtt töltse a gyermekágyas napokat, a „rooming-in” 
lehetőség keretében.

Nőgyógyászat:

A nőgyógyászat területén a speciális hátteret igénylő, ritka műtétek kivételével minden beavatkozás elvégzését vállaljuk. 
Különleges esetben (pl. „lombik baby”, radikális műtét) a velünk szorosan együttműködő központi intézetek segítsége 
áll rendelkezésre. A méheltávolítások jelentős részét hüvelyi úton tudjuk megoldani, ami a gyors, műtét utáni felépülést 
szolgálja. Rutinszerűen végzünk laparoszkópiás (hastükrözés) beavatkozásokat, ami a has megnyitásának elkerülését teszi 
lehetővé. 

Járóbetegellátás, két nőgyógyászati szakrendelés, egy terhesgondozó, egy ultrahang rendelés

2. Makói Tagintézet
Nőgyógyászati szakrendelés

H-P 08.00-14.00. Tel: 62/511169

Munkatársak:

1 szülész-nőgyógyásza szakorvos (részmunkaidős)

2 szakápoló

Dr. Kováts Dénes Dr. Kováts TiborDr. Borthaiser Zoltán Prof. Apró GyörgyDr. Boleman István Dr. Kovács Krisztián



A KISKUNHALASI SEMMELWEIS KÓRHÁZ A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÓ 
KÓRHÁZA SZÜLÉSZETI- ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYÁNAK

Dr. Balogh Dániel

Dr. Sári Tamás
osztályvezető főorvos

Dr. Nógrády Miklós

Dr. Nagy László

Dr. Tiszlavicz Noémi 
Éva

szakorvos

Dr. Horváth Attila
főorvos

Dr. Mare Norbert 
Adrián

szakorvos jelölt

Dr. Berze Angéla

Dr. Szabó Benedek
rezidens orvos

Dr. Rénes Loránd
osztályvezető főorvos 

helyettes

Dr. Czagány Anita
szakorvos jelölt

Dr. Badó Attila

Osztályunk az elmúlt három évben jelentős átalakulásom ment keresztül. Megnövekedett és megfiatalodott 
orvosi és szakdolgozói gárdával igyekszünk, minél jobban ellátni, a ránk bízott közel 60.000.-es lakosságot.

Szülészeti osztályunk a közelmúltban került felújításra. 3 ágyas szülőszobánkban családbarát elvek mentén 
kísérjük a bennünket választó nők várandóságát és szülését. A kórház vezetésének progresszív szemlélete 
lehetővé teszi, hogy nagyszámú „területen kívüli” várandóst lássunk el. Császármetszés műtőnk a szülőszoba 
területén került kialakításra.

Gyermekágyas osztályunkon 25 ágy üzemel, két-három és négy ágyas, önálló vizesblokkal ellátott 
kórtermekben, amiből egy három ágyas szoba a „subintenzív-ébredő”-ként üzemel. 

Az aranyórás helyiségünkben, ill. császármetszés esetén (igény szerint az apa jelenlétében) a „szőr-bőr” 
kontaktus biztosítása után az intim családi együttlétet igyekszünk megteremteni.

A Gyermekosztály keretein belül üzemelő Újszülött és Koraszülött osztály PIC II. szintű ellátást biztosít.  

Kifejezetten jó és gyümölcsöző az együttműködésünk; a közel 4.000 tagot számláló Kiskunhalason szültem/
Szülök FB csoporttal, ami lehetővé teszi, hogy „felkészülten” érkezzenek a várandósok osztályunkra.

 Nőgyógyászati és operatív betegellátásunk a kórházi matrix keretein belül 25 ágyon történik. Központi 
műtőnkben 4 steril és egy septikus műtő biztosítja az ellátást. A nagyobb műtéti megterhelés utáni szoros 
obszervatiot az 5 ágyas központi ébredő teszi lehetővé az ITO falain belül. Műtéti ellátásunk is jelentősen 
túlterjed az ellátási területen. Kifejezetten nagy számú nőbeteg keresi fel osztályunkat urogynecologiai, 
infertilitási és endometriozissal kapcsolatos tünetei miatt. Jelentős számban látunk el oncologiai betegeket is. 
Hasi műtéteink döntő többsége Laparocopos ellátás.

A központi műtőblokk előnyeit kihasználva a társszakmák intraoperativ konziliuma teljes munkaidőben adott, 
illetve a „kiterjesztett” műtétek megszervezése sem igényel erőn feletti munkát.

 Járóbeteg ellátásásunkat 2 általános ambulancia, 2 Uh.ambulancia, egy CTG ambulancia és egy 
terhesgondozó ambulancia biztosítja, valamint egy ügyeleti vizsgáló. Minden ambulanciánkon Uh. vizsgáltok 
elvégzésére is van lehetőség.

 Kifejezetten jó az együttműködésünk a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztályával, minden szakmai segítséget megkapunk a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának dolgozóitól, valamint kapcsolatokat építünk a 
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájával.   



DR. LÁSZLÓ ELEK KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET - OROSHÁZA

Dr. Huhn Lajos
főorvos

Dr. Szikora György
szakorvos
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szakorvos
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Dr. Felek Csanád
főorvos

Dr. Kancsó János
adjunktus

A Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben a betegellátást 8 szakorvos végzi. 6 szakorvos állandó 8 órás munkaidőben, 1 
szakorvos részmunkaidőben, 1 szakorvos ügyeleti szolgálatot vállal. 1 rezidensünk szülési szabadságon van. 1 szakorvosunk 
anaestheziológus és intenzív terápiás-, 4 szakorvosunk UH licence szakvizsgával is rendelkezik. 
 
Szakdolgozóink között 14 E kategóriás szülésznő (ketten diplomás ápolók is), 3 E kategóriás szakápoló van jelenleg. Intézeti 
védőnőnk idén szerezte meg a laktációs szaktanácsadó végzettséget, mellyel nagy mértékben hozzájárul a korai mellre helyezés 
és helyes szoptatás sikerességéhez. Továbbá két diplomás szülésznőnk és egy E kategóriás szakápolónk GYES állományban 
van. 
 
Ellátási területünk Dél- Békés megye: Orosháza, Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Battonya, Csorvás, Tótkomlós városok, és 
10 nagyközség, mintegy 150 ezer lélekszámú terület. Az utóbbi évek átlagában 500 körüli az éves születésszámunk, 35-40 % 
körüli császármetszés frekvenciával. Éves szülészeti műtéteink száma 300 körüli, hüvelyi nőgyógyászati műtéteink 350 körüli, 
hasi nőgyógyászati műtéteink 500 körüli. Nőgyógyászati ambuláns vizsgálataink száma 6000, terhesgondozói betegellátásunk 
6-7000, UH vizsgálataink száma 8000 körüli évente. 
 
A publikációnk nagy része leginkább a Magyar Nőorvosok Lapjában jelenik meg esetismertetések formájában. Csak úgy, mint 
kongresszusi előadásaink.  
 
A betegellátást 17 szülészeti és 13 nőgyógyászati ágyon végezzük. Szülőszobánk 3 ágyas, 1 ágy a vajúdó szobában került 
elhelyezésre, melyet 3 éve nyitottunk meg alapítványi támogatásból finanszírozva. Itt ülőgarnitúra, televízió, mennyezeti kötél, 
bordás fal, vajúdás során ülőalkalmatosságnak használt plasztik labdák, sarokkád került elhelyezésre, biztosított a vízben 
szülés lehetősége, így lehetőséget teremtünk a családok együtt vajúdására. Biztosított az Aranyóra, melynek során szülés utáni 
obszerváció alatt az anya mellkasán tartózkodhat az újszülött bőrkontaktusban, császármetszés esetén ezt a lehetőséget az 
apának biztosítjuk. 1 szülészeti ágyunk külön kórteremben televízióval, fürdőszobával felszerelt környezetben működik. Az 
osztályon 0-24 órában működik a rooming-in, amely hozzájárul a kizárólagos anyatejes táplálás megvalósításához. 
 
Osztályunk két egymást követő évben elnyerte a Családbarát Szülészeti Osztály címet, melynek alapelveit igyekszünk követni. 
Évente kétszer kerül megrendezésre az édesanyák és apukák számára a szülőszoba és vajúdószoba látogatásával egybekötött 
ismeretterjesztő célú kötetlen beszélgetés, ahol minden kérdés válaszra talál. 
 
Nőgyógyászati műtéteink nagy részét az 5 éve átadott központi műtétitömbben végezzük, mely európai szintű munkafeltételek 
biztosít.



JNSZM HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET SZÜLÉSZETI NŐGYÓGYÁSZAT

Osztályunk a Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház részeként működik jelenleg 78 ágyon.

Az osztályon dolgozó orvosok létszáma: 15 fő, ebből 3-an jelenleg GYES-en vannak. Szakdolgozók létszáma: 43 fő.

Osztályunkon évente 1700-1800 szülés zajlik.

Nőgyógyászati műtéteink száma évente kb. 1000.

Járóbeteg forgalmunk éves szinten kb. 37.000.

Fekvőbeteg forgalom éves viszonylatban kb. 4200.

Az osztályon megtalálható járóbeteg ambulanciák száma: 4. Ezen belül gyermeknőgyógyászati ill. nőgyógyászati endokrin 
szakrendelés is megtalálható.

Orvos létszám ill. szakdolgozói létszám sajnos folyamatos csökkenést mutat, ez egyre inkább a napi ellátási nehézségeket is 
eredményezi, de gondolom ezzel nem vagyunk egyedül az országban.
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika bemutatása

Intézetvezető: Prof. Dr. Németh Gábor, egyetemi tanár

A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikája, mint a délkelet-magyarországi 
régió tercier szülészeti és nőgyógyászati intézete, 
küldetésnyilatkozatának megfelelően végzi gyógyító 
tevékenységét, az aktív tolerancia, az „egész ember“ 
szemléletének, a beteg ember méltóságának és az ápolás 
szakmai elveinek megfelelően. Mindezek mellett részt vesz 
az Általános Orvosi Kar graduális-, szakorvos- és doktori 
képzésben, valamint kiemelt feladata a tudományos 
kutatási munka koordinálása. 

Intézetünkben a rezidensek és szakorvosjelöltek szakmai 
képzéséhez hozzátartozik a mindennapi rutin megszerzése 
mellett a kifejezetten kiemelt patológiás esetek kezelésének 
a lehetősége is. Ebből adódóan a klinikai betegellátó 
tevékenységük során az egyébként a szakmai képzésükhöz 
szükséges alapismereti tanfolyamok, kötelezően és 
szabadon választott továbbképzések kapcsán felhalmozott 
elméleti és gyakorlati tudásukat lehetőségük van újabb 
és újabb ismeretekkel kiegészíteni. A szakmai fejlődésük 
során, továbbiakban a rezidens és szakorvosjelölteknek 
intézetünkben lehetőségük van a tudományos-kutatási 
munkába való bekapcsolódásra is, ennek megfelelően 
folyamatosan lehetőséget kapnak különböző hazai és 
nemzetközi tudományos konferenciákon való aktív 
részvételre, természetesen ebben az esetben is, mind a 

betegellátásban, szakorvosi, tutori felügyelet mellett. A 
COVID pandémia által generált helyzetben a tanfolyamok, 
konferenciák online térbe való áthelyezésével továbbra 
is lehetőség nyílt a továbbképzésre, új információk 
megszerzésére a betegellátás területein.

Ennek az oktató tevékenységnek a célja a jövő generáció 
minőségi szülész-nőgyógyász szakorvosképzés 
folytonosságának a fenntartása, olyan társadalmi 

elvárások mellett, mely során a szakma folyamatosan 
egyéni és kollektív orvosszakmai és jogi számonkéréseknek 
és elvárásoknak van kitéve. A SZTE Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikáján folyó szülész-nőgyógyász 
szakorvos képzés célja továbbá olyan kiemelkedő kollégák 
képességeinek a fejlesztése, akik a környező kórházak 
szülészeti-nőgyógyászati osztályain vezető beosztásban 
képesek legyenek az adott részleg vezetésére. 

A SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, mint 
EBCOG akkreditált szakképzőhely is, minőségbiztosítási 
tanúsítványa folyamatos, a gyógyítás a szakmai protokollok 
gyógyszer- és terápiás irányelvek alkalmazásával 
történik. Intézetünkben számos hazai és nemzetközi 
szakmai továbbképzés és konferencia került és kerül 
megrendezésre szülészet-nőgyógyászat és társszakmái 
témakörben mint például a Consilium Trimestre, Good 
Clinical Practice továbbképzések, Magyar Nőorvos 
Társaság délmagyarországi szekcióinak ülései, Alpok-
Adria Perinatális Medicina Konferenciák, Szakmai 
Továbbképzési Tanfolyamok szakorvosjelöltek számára, 
Duna-Körös-Maros Tisza regionális konferenciák, Egon 
and Ann Diczfalusy Foundation konferencia, Magyar-
Román és Magyar-Szerb határon átnyúló Európai Uniós 
pályázatokban való részvételek. A Magyar Nőorvos 
Társaság idén tartott 32. Nagygyűlését Intézetünk 
szervezte Siófokon 2022.05.12-14. között.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ előírásainak 
megfelelően Intézetünkben a nosokomiális fertőzések 
ellenőrzése, munka- és balesetvédelmi rendszerek 
működtetése illetve a többszintű, belső és külső 
auditálások folyamatosak.

Intézetünk a régió tercier szintű nőgyógyászati eseteinek 
az ellátásában is kiemelt szerepe, érintve elsődlegesen a 
nőgyógyászati daganatsebészeti onkológiai, valamint az 
infertilitás diagnózisával és kezelésével, endometriosissal 
szövődött eseteket is. Szülészeti vonatkozásban, többek 
között a patológiás terhességgel, fenyegető koraszüléssel, 
magzati fejlődési rendellenességekkel diagnosztizált 
várandósokat ellátásában is folyamatos szerepet vállalunk.

2020-2021 közötti időszakban a COVID pandémia által 
generált helyzet mellett, a Szülőszoba-Gyermekágy-
Újszülött Osztályokon kiemelt jelentőségű, az épület teljes 



első emeletét érintő infrastruktúrát és eszközbeszerzéseket 
is érintő beruházások zajlottak le, melyeknek elsődleges 
célja a vajúdással, szüléssel, gyermekágyi időszakkal 
kapcsolatos események minél otthonosabb körülmények 
közötti biztosítása volt, mind a várandós és újszülöttje/i, 
illetve a közvetlen hozzátartozó részére. 

A Szülőszoba Osztályon, a korábbiakban szülésre 
kialakított négy részleg összevonásával és újraosztásával 
három teljesen új, klimatizált, elkülönített részt 
alakítottunk ki, ahol a vajúdás folyamatánál a 
hozzátartozó is jelen lehet, illetve igény esetén biztosítani 
tudjuk jelenlétét a császármetszésnél is. 

Az Újszülött Megfigyelő Osztályon, hasonló módon 
teljes átalakítást végeztünk, figyelembe véve a kor 
követelményeinek megfelelő szakmai igényeket, a 
részleget pedig új eszközökkel, modern inkubátorokkal 
láttuk el. 

Átalakítottuk, komfortosabbá tettük az édesanyák szülést 
követő időszakban használatos Megfigyelő részlegét, 
illetve teljes felújítás alá kerültek a korábbiakban már 
kialakított azon részlegek is, ahol a hozzátartozók az 
intimitás megőrzése mellett, részt vehettek a vajúdás-szülés 
folyamatában. Az infrastruktúrát érintő beruházások 
mellett mind az öt, ilyen módon átépített és felújított 
szülésre alkalmas részlegbe a szakmai követelményeknek 
megfelelő új és modern szülőágyak, vajúdást elősegítő 
eszközök kerültek beszerzésre. 

A Gyermekágy Osztályon található többágyas kórterem 
újraosztásával kétágyas, külön vizesblokkal ellátott 
kórtermeket alakítottunk ki, teljeskörű felújítás alá 
kerültek az osztályon már meglévő egyéb helységek és 
vizesblokkok, illetve minden kórterembe új bútorzat 
került beszerzésre.

Az Újszülött Osztály teljes újraépítésével biztosítjuk 
például a különböző szűrővizsgálatok elvégzéséhez, 
védőnői tanácsadáshoz szükséges helységeket, illetve 
többek között új inkubátorok, fénykezelésre alkalmas 
eszközök kerültek beszerzésre.

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika első emeletén, 
érintve a fent megnevezett osztályokat, minden 
részlegben, kórteremben új medikai csatlakozások, teljes 
villamoshálózat és világításcsere történt, korszerű riasztó 
és beteghívó rendszerek lettek kialakítva.

Mindezekkel párhuzamban Intézetünk pályázott 
és részt vesz a szülést követően közvetlenül lezajló 
„aranyóra” támogatásában, mely során biztosítjuk a 
kiemelt jelentőségű, meghitt együttlét biztosítását az 
édesanya és újszülöttje részére, illetve részt veszünk a 
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság által szervezett 
programokon, az ott elhangzottak minél szélesebb 
körben történő ismertetésében (védőnők, szülésznők, 
háziorvosok, egészségügyi szakdolgozók) bátorítva azt, 
hogy az édesanyák elsajátítsák mindazokat a technikákat 
és módszereket amelyek segítségével otthonukba távozva, 
biztosítani tudják ennek a fontos élettani folyamatnak a 
minél hosszabb ideig tartó meglétét.

Intézetünk a határon átnyúló együttműködések keretén 
belül, szintén az elmúlt időszakban sikeresen pályázott 
az Európai Unió finanszírozásával korszerű ultrahang 
diagnosztikai eszközökre, teljes endoszkópos toronyra 
és kiegészítő kéziműszekre, valamint tervezzük a 
közeljövőben a II. emeleten található Műtőblokk teljes 
felújítását is.
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MEZŐTÚRI KÓRHÁZ

A Mezőtúri Kórház történetét 1950. június elsejétől lehet számítani. Erre ekkor adott jogot az Egészségügyi Minisztérium. 
A műtő szegényes, az ágyak száma 95 volt, de nem sokkal később - 1953-ban a szülészet-nőgyógyászat már elkülönülten 
működött. Az ellátási terület: Mezőtúr mellett, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás és Mezőhék. 
Így több, mint 32.000 lakos egészségügyi ellátását biztosítja kórházunk. Az intézet jelenlegi ágyszáma 140. 
A szülészet-nőgyógyászaton 15 ágy áll rendelkezésünkre. 2005-ben 1,5 milliárd forint állami támogatással új pavilon építése 
kezdődött, a projekt 3 év alatt valósult meg. Ebben kapott helyett a szülészet-nőgyógyászat. 
 
A szülészeti szint 2020-as felújításával az emelet helységei klimatizáltak lettek. Modern sectiós műtő mellett 2 szülőszoba 
kialakítására is sor került, az egyikben sarokkáddal, amely az alternatív vajúdás és szülés lehetőségét biztosítja várandós 
anyukáknak számára. 
 
A szakrendelő a kórház területén lett kialakítva. 
Szülészet-nőgyógyászat, terhesgondozás mellett UH-os szűrővizsgálatokra, újabban pedig gyermek-nőgyógyászati ellátásra is 
lehetőség nyílt. Orvosok száma 5, ebből 3 teljes állású. Szakdolgozók: 6 szülésznő, 3 műtősnő, 3 műtősfiú. 
Egyéb egészségügyi dolgozó még 11 fő. Szülésszám: 215. Nőgyógyászati műtétek: 16. Kisműtétek: 267. 
 
A számok a 2021 évi adatokat jelentik, ami figyelembe véve a pandémiát és az anaesthesiológia szűk keresztmetszetét, nem 
tükrözik a valós lehetőségeket.

Dr. Dinya Tibor
osztályvezető főorvos

Dr. Mike Géza
főorvos

Dr. Szalay Miklós
főorvos

Dr. Berényi Mátyás
főorvos

Dr. Ádám István
főorvos



Gondolatok az otthon 
szülésről

Dr. Apró György 
CSMEK HMV Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztály, 
Hódmezővásárhely

Megtiszteltetés számomra, hogy az 
otthon szülés témájában előadás 
tartására kértek fel. Nehézségek 
árán sikerült aggodalmaimat 
elnyomnom, hiszen a kérdés súrolja 
az „agyonrágott csont” kategória határát.
Mindent elkövetek, hogy elfogadható módon összefoglaljam 
a szülés helye körüli széleskörű vita okait, módszereit és 
eredményeit. Felvázolom a résztvevők érveit, a fő ütközési 
pontokat és a megegyezés lehetőségét.

Otthonszülési kísérlet 
ill. otthonszülés után 
a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház Szülészeti 
és Nőgyógyászati 
Osztályára beszállított 
esetekkel kapcsolatos 
tapasztalataink

Dr. Dankó István
Bács-Kiskun Megyei Kórház, 
Kecskemét

2017 és 2021 között 25 esetben vettünk fel vajúdó Szülőszobánkra 
tervezett, szaksegítséggel történő otthonszülési kísérletet 
követően (10 esetben tágulási szakaszban érkezett a várandós, 
míg 15 esetben a méhszáj eltűnése után került sor a felvételre); 3 
esetben otthonszülés után, illetve a szövődmények miatt történt 
beszállítás Szülőszobánkra. Előadásunkban az otthonszülési 
kísérletek ill. otthonszülések szülészeti és perinatológiai 
aspektusból történő statisztikai elemzését végezzük el.

Torquálódott 
méhfüggelék 
laparoszkópos ellátása a 
32. terhességi héten

Dr. Vincze Márió Attila
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika, Szeged

Terhességben az élettani és 
anatómiai változások miatt bizonyos 
patológiás szervi eltérések nem 
specifikus tünettan¬nal járhatnak. A várandósság alatt fellépő hasi 
panaszok esetén lényeges felállítani a gyors és pontos diagnózist, 
a minél korábbi adekvát terápia érdekében. A klinikai tünetek 
hátterében többek között állhatnak szülészeti betegsé¬gek, illetve 
appendicitis, megnagyobbodott ovariumcysta, nephrolithiasis 
vagy diverticulitis is. Esetismertetésünkben egy 32 hetes gravida 
ellátását prezentáljuk, aki jobb alhasi panaszok miatt jelentkezett 
a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati 

Az elmúlt 40 év a 
pályafutásomban

Papp Zoltán
Semmelweis Egyetem, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika és Maternity 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Magánklinika, Budapest

Amikor 1978 végén skóciai 
tanulmányutamról, Edinburghból 
hazatértem, nagy lendülettel vettem 
részt a szülészet-nőgyógyászat és a 
klinikai genetika legújabb eredményeinek hazai bevezetésében 
és alkalmazásában.  A sorsnak köszönhetően nemcsak passzív 
szemlélője, hanem aktív formálója lehettem a felgyorsult 
eseményeknek. A magzati citogenetikai vizsgálatokat sikerült 
a későbbiekben molekuláris genetikai analízisekkel bővíteni, 
az ultrahang-diagnosztika jóvoltából a congenitalis anomáliák 
széles választékát sikerült a terhesség első felében felismerni 
és a házaspárok kérésére a beteg magzatot viselő terhességeket 
megszakítani. Nagy tapasztalat gyűlt össze ahhoz, hogy kifejlődjék 
a fetopatológia és a magzati szindromatológia tudománya. A 
magzati rendellenességek terhesség alatti, válogatás nélküli 
szűrésével sikerült néhány évtized alatt a veleszületett anomáliák 
gyakoriságát 3-4%-ról 0,3-0,4%-ra csökkenteni. A prospektív 
randomizált MRC-tanulmánynak köszönhetően a folsav 
periconceptionalis alkalmazása lehetővé tette a velőcsőzáródási 
rendellenességek primer prevencióját.
 Eric Saling és Roberto Caldeyra-Barcia úttörő kutatásaival 
megindult a szülészet perinatológiává válása, mely alapvető 
szemléletváltozást hozott a szülészetben. A neonatológia és az 
aneszteziológia és intenzív terápia a szülészeti ellátás részévé vált, 
biztosítva az anyák és az utódok egészségét, látványosan javítva a 
perinatalis statisztikai mutatókat.
A nőgyógyászatban is jelentős eredmények születtek, főleg 
az endokrinológia, az asszisztált reprodukciós technológiák, 
a laparoszkópia/hiszteroszkópia és az onkológia forradalmi 
újításainak köszönhetően. Ezzel lépést tartott a képalkotó eljárások 
és a hisztopatológiai gyakorlatban egyre inkább alkalmazott 
hisztokémiai módszerek skálájának látványos bővülése. 
A szülészet-nőgyógyászat ma már az egészségmegőrzés és a 
betegek multidiszciplináris ellátásának részévé vált. Napjainkban 
mások az elvárások a szakorvosainkkal szemben, mint 40 évvel 
ezelőtt. Ma mást kell tudniuk, és sok dolgot már nem kell tudniuk. 
A beteg érdeke azonban nem változott.

A délkelet-
magyarországi régió 
szülészet-nőgyógyászati 
ellátásának aktualitásai

Dr. Novák Tibor
SZTE ÁOK Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A délkelet-magyarországi régió 
szülészeti-nőgyógyászati ellátásának 
egyik legnagyobb és aktuális 
kihívása jelenleg az orvosi és szakdolgozói utánpótlás kérdésének 
a megoldása. A szakma iránti érdeklődés mint a rezidensek, mind 
a szakdolgozó körében nagyon alacsony, ennek következtében az 
ellátás folyamatossága és folytonossága erőn felüli erőfeszítéseket 
követel az ellátók részéről. A szolgálati jogviszony által generált új 
helyzet tovább bonyolítja az ellátást, főleg azokon a helyeken, ahol az 
ellátó személyzet száma nagyon alacsony. 



Klinikáján. A magzati paraméterek megfelelőek voltak. A 
klinikai vizsgálatok appendicitis gyanúját vetették fel, mely miatt 
laparoszkópia történt. Torquálódott jobb oldali tuba uterina 
miatt jobb oldali sal¬pingectomiát végeztünk, az appendix kóros 
elváltozása nem igazolódott. Magzati, illetve anyai szövődmény a 
posz¬toperatív szakban nem volt. A további terhesgondozás során 
szövődményt nem észleltünk, majd a betöltött 40. ter¬hességi 
héten hüvelyi úton egészséges újszülött született. A méhfüggelék 
megcsavarodásának operatív megoldása laparoszkópos úton 
alkalmazható módszernek tekinthető terhességben is. Az 
adnexcsavarodás ritka sürgősségi nő¬gyógyászati kórképnek 
számít, bár szakirodalmi adatok alapján az adnexum torsiójának 
rizikója fokozott lehet a ter¬hesség korai szakaszában, kiváltképp 
asszisztált reprodukciós technikák alkalmazása esetén. 
Várandósság alatt hirtelen jelentkező alhasi panaszok esetén az 
anamnesztikus adatok tükrében, a klinikai vizsgálatok során 
szükséges az adnex¬torsio lehetőségére is gondolni.

Nőgyógyászati 
ultrahang lelet és a 
klinikum

Dr. Kancsó János
Dr. László Elek kórház Orosháza 
Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály, 
Orosháza

Kétes klinikai esetekben az elsőként 
választott diagnosztikus technika 
az ultrahang. A gyakorlat számára 
a szisztematikus irányelvek szerint 
elvégzett ultrahangvizsgálat és az egységes terminológián alapuló, 
standardizáltan dokumentált ultrahang lelet révén érhető el a 
módszer által nyújtott legrészletesebb kismedencei exploráció. 
Tanuljuk, használjuk, javasoljuk.

Epesav szint 
mérés szerepe a 
terhességi cholestasis 
diagnosztikájában és 
kezelésében

Dr. Csákány Lóránt
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika, Szeged

2022. március óta a Szegedi 
Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ - Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 
a szérum epesav szint mérés a rutin várandósgondozás részévé 
vált. 
A terhességi cholestasis (ICP), a terhesség alatti leggyakoribb 
májbetegség, mely Európában a várandósok megközelítőleg 1%-
át érinti. A fő klinikai jellemzők a bőrkiütés nélküli viszketés 
és az emelkedett szérum epesavszint (≥ 10 µmol/L). Az ICP 
interdiszciplináris kihívás, mivel olyan súlyos perinatális 
szövődményekkel járhat, mint a koraszülés, a meconiummal 
festett magzatvíz, az újszülöttkori adaptációs szindrómák, és a 
méhen belüli magzati elhalás.
Kutatásom során három nemzetközi szakmai kollégium ajánlásait 
foglaltam össze, az ICP diagnózis felállításához vezető útról, a 
terápiás lehetőségeiről, valamint a szérum epesav koncentrációtól 
függő szülésindukció tervezéséről.

RDS profilaxis 
osztályunk 
gyakorlatában 

Dr. Farczádi Csilla Enikő
Dr. László Elek kórház Orosháza 
Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály, 
Orosháza

Az antenatalis corticosteroid 
adása az újszülöttkori morbiditás 
és moralitás csökkentésének 
legfontosabb tényezője. 
Összefoglalom alkalmazásának protokollját, 
hatásmechanizmusát, mellék-és esetleges késői hatásait.

Kismedencei 
descensusok korszerű 
ellátása 

Dr. Fekete Zoltán Ph.D
Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Kecskemét Szülészeti és 
Nőgyógyászati osztály, Kecskemét

2019.04 során az FDA a korábban 
széles körben használt hüvelyi hálók 
teljes tiltását rendelte el az Amerikai 
Egyesült Államokban. Ugyan az 
ellátási protokollok Európában és az Amerikai kontinensen 
gyökeresen eltérőek, de a tiltás jogos kérdéseket vet fel a hüvelyi 
hálók további használatával kapcsolatban.

Postpartum 
hysterectomia az 
elmúlt tíz évben a 
Bács-Kiskun Megyei 
Kórház Szülészeti 
és Nőgyógyászati 
Osztályán 

Dr. Dankó István
BMK Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály, Kecskemét

2011-2021 közötti időszakban Osztályunkon 22 345 szülést 
vezettünk; 48 esetben történt postpartum hysterectomia. 20 
esetben hüvelyi szülés után, 28 esetben pedig császármetszés után 
került sor a még eltávolítására. 18 esetben méhtest supervaginalis 
amputációja, míg 30 esetben teljes hasi méheltávolítás történt. 
Előadásunkban a szülés utáni méheltávolítás okait, az 
elvégzett műtét típusát, a szövettani feldolgozás eredményeit 
és posztoperatív időszak tapasztalatait elemezzük statisztikai 
szempontból.



szövettani lelet alapján lehet felállítani. A molaterhesség mielőbbi 
terminálása javasolt a lehetséges szövődmények, mint például a 
choriocarcinoma kialakulának elkerülése érdekében.
Jelen előadásban a a mola hydatiosa diagnózisára, terápiájára és 
a páciens utánkövetésére vonatkozó ajánlásokat (RCOG, New 
Zeland Gynecologc Cancer Group Guideline, Royal Austrian and 
New Zeland Obstetrics and Gynecolgy guideline, Joint GOC/
SOGC Guideline, ACOG Practice Bulletin) hasonlítjuk össze egy 
esettanulmány ismertetésén keresztül.

Konzervatív mióma 
műtétek lehetőségei 
pandémia idején

Dr. Zelenyánszki Márk
BMKK Dr Réthy Pál Tagkórház, 
Békéscsaba

1996 óta összesen 1700 
laparoszkópos mióma műtétet 
végzetünk osztályunkon. 
Járvány mentes időszakban 100-120 
ilyen beavatkozás történik átlagosan nálunk. 
A COVID időszakában minden hullám idején komoly 
korlátozások között dolgoztunk, ugyanakkor 40 év feletti, 
szülést tervező miómás páciensek esetén ezen beavatkozásokat is 
sürgősnek kellett tekintenünk.
Rövid műtéti videókkal demonstráljuk műtéti gyakorlatunkat, 
mely gyakorlattal fiatal szakorvosaink is rendelkeznek.

Méhen kívüli terhesség 
problematikája Covid 
idején

Dr. Hagymási Dániel
BMKK Dr Réthy Pál Tagkórház, 
Békéscsaba

A pandemia időszakában jelentősen 
megemelkedett a méhen kívüli 
terhesség gyakorisága, az általa 
okozott szövődmények.
Endoszkópos ellátásában a kürt eltávolítása a javasolt metódus, 
ugyanakkor osztályunkon jó tapasztalatokkal alkalmazzuk a 
konzervatív, szervkímélő eljárásokat is.
Rövid műtéti klipekkel demonstráljuk gyakorlatunkat, mely 
műtéteket osztályunkon fél éves gyakorlattal rendelkező rezidens 
kolléga is végez.

A kiégés és család az 
információ korában

Dr. Mák Kornél Ph.D
GFE intézetvezető egyetemi docens

Korunk túlhajszolt társadalmának 
jelensége a kiégés, mely az 
életminőséget, a családi kötelékek 
erősségét egyre gyengébbé teszi. 
Előadásomban azt mutatom be, 
hogy a kiégés, miként jelenik meg 
egyes segítő szakmák keretén belül 
az egyén és a család életében.

Osztályunk 
szülésszmának változása 
és egyéb betegforgalmi 
statisztikák a COVID 
pandémia idején (2019-
2022)

Dr. Rénes Lóránd
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Az elmúlt évek világjárványa új 
kihívások elé állította a teljes magyar egészségügyet. Mint regionális 
COVID19 ellátó központnak, Kiskunhalasnak kiemelt szerep jutott 
ezen a fertőző betegek gondozásában. A megnövekedett terhelés 
érintette a szülészeti és nőgyógyászati ellátást is, mely során a 
szakmai követelmények mellett törekednünk kellett a családbarát 
légkör fenntartására is. Előadásomban a több, mint két éves munka 
eredményét szeretném bemutatni esetszámaink fényében.

A kismedencei 
műtétek leggyakoribb 
intraoperatív 
szövődményeinek 
ellátása osztályunkon

Dr. Nógrády Miklós
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

A kismedencei sebészet során 
átlagosan 0,5 és 1 százalék közé 
tehető a húgyutakat és a bélrendszert 
érintő sérülések előfordulása. Ez persze függ attól is, hogy milyen 
beavatkozásokat végeznek egy adott osztályon. Kifejezetten fontos az 
említett sérülések primer ellátása, mely nagyban befolyásolja a betegek 
további gyógyulását. Előadásomban a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán az elmúlt két évben 
előfordult intraoperatív szövődményeink ellátásáról lesz szó.

Mola terhesség 
diagnosztikája és 
ellátása- esettanulmány

Dr. Jakó Mária
SZTE ÁOK Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A mola hydatiosa prevalenciája 
1/1000 terhesség köré tehető. 
Etiológiai tényezői között szerepel 
az abnormális megtermékenyülés az 
apai kromoszómakópia többletével. 
A komplett mola terhességre jellemző leginkább az enukleált 
petesejt megtermékenyülése egy, vagy több haploid spermium 
által. A karyotípos  legtöbbször 46,XX vagy 46,XY. Szövettanilag 
a trophoblast sejtek túlburjánzását láthatjuk a villusok 
degenerálódása, dezorganizációja mellett. A parciális molák 99%-
ában triploid kariotípus figyelhető meg. A molaterhesség gyanúját 
az ultrahang kép veti fel, melyen a jellegzetes “hóvihar- szerű” 
képet láthatjuk. Parciális mola esetében akár a 9-10. terhességi 
héttől is észlelhető a chorion vascularis elfajulása, cystikusnak 
imponáló képletek megjelenése. A definitív diagnózist a 



Cesarean section 
technique as a 
preventable factor 
for Placenta Accreta 
Spectrum

Vejnovic Tihomir
University of Novi Sad, Faculty 
of Medicine, Department of 
Gynecology and Obstetrics

The repair of the uterus is the most 
important step of cesarean section. Main complications in the post 
cesarean pregnancies occur at the site of the uterine scar. Although 
the principle of making uterine sutures so that they penetrate 
the full thickness of the myometrium without penetrating the 
decidua is well known and strongly recommended, still many 
surgeons suture the uterine wall through all the layers. This can 
cause eversion of the cut margins, iatrogenic adenomyosis and 
compromise healing process which will lead to thinning of the 
scarred uterine wall and creating locus minoris resistantiae for 
uterine rupture and even more serious conditions- scar pregnancies 
and placenta accreta spectrum (PAS). Another assumed reason for 
this is that in the existing techniques of uterine closure prolonged 
approximation of the incisional surfaces is not guaranteed due 
to the involution process. New problems induced new requests 
and ideas – to make smaller scar of the uterus and to preserve 
thickness and the structure of the uterine wall. Following these 
ideas Vejnović modification of the cesarean section was created. 
First time it was performed in year 2000 at the Clinic of Obstetrics 
and Gynaecology in Novi Sad. After the comparative prospective 
study was done, description of the technique was published first 
in Serbian 2008 and then in English 2012. In 2017, the Ministry 
of Health of the Republic of Serbia approved the implementation 
of the Modification of cesarean section operative technique by 
Vejnović as scientifically proven and tested new health technology. 
This technique includes innovations in each step of the operation. 
However, technique of the uterus repair carries the greatest value 
and clinical impact of Vejnović modification. Main principle of 
the Vejnović modification is that performing the cesarean section 
should be the imitation of the  vaginal delivery – its factors and 
mechanism. However, it also has to be synchronized with the 
physiological changes in puerperium. The new hypothesis is 
that operative technique has an impact in frequency of placenta 
accreta spectrum. Until 2019 around 10.000 cesarean sections – 
modification Vejnović were done. Preliminary results showed that 
there were no cases of PAS among the patients who were delivered 
only using Vejnović modified technique in previous pregnancies, 
which could be a significant result. Imperative for obtaining 
relevant data and conclusion is to standardize technique and 
reduce inter surgeon variability. With this aim we developed 
educational 3D animation according to Vejnovic modification of 
the cesarean section technique. This project should help trainees 
to better understand all detailes of the technique and can perform 
it in the same way as originally concepted. Only in this conditions 
trustworthy multicentric studies can be performed and make 
conclusions that represent reality, all with the aim to help our 
patients and make caesarean section a safer procedure.

A Szülészet- 
nőgyógyászat 
szerepe a család- és 
nővédelemben, 
Vajdaságban

Dr. Slobodan Zivkovic
University of Novi Sad, Faculty 
of Medicine, Department of 
Gynecology and Obstetrics

Közös felelősségünk, hogy a 
terheség tervezett, a gyermekvállalás kívánt legyen. Tudatosítani 
kell, hogy a gyermekvállalásra tervezetten és felelős magatartással 
kell felkészülni. A testi érettség mellett ugyanolyan fontos a 
lelki érettség is. Alapvető fontosságúnak tartjuk a nem kívánt 
terhességek megelőzését. A koraszülések arányának csökkentése 
igen fontos feladat. A krónikus megbetegedések esetén egyéb 
szakorvosi konzultációkat veszünk igénybe. Az előadásban a 
születési arányszámokat. A szülés körülményeit biztositó helyi 
viszonyainkat és nehézségeinket is bemutatjuk.

A méhnyak 
ultrahangvizsgálatának 
jelentősége a koraszülés 
megelőzésében

Dr. Belics Zorán Ph. D
Maternity Szülészeti és 
Nőgyógyászati Magánklinika, 
Budapest
Széchenyi István Egyetem, Egészség- 
és Sporttudományi Kar, Győr

Bátran kimondható, hogy a koraszülés népbetegség, hiszen 
világszerte közel 15 millió koraszülött születik évente, 
Magyarországon 2016-ban majdnem minden tízedik újszülött 
koraszülött volt. A koraszülés a perinatalis mortalitás 80%-áért, a 
perinatalis morbiditás 90%-áért felelős, így megelőzés igen fontos 
feladat.

A prevenció lehetséges eszközei:
- elsődleges prevenció: prekoncepcionális gondozás 

(alapbetegségek, a méh fejlődési rendellenességeinek és 
myomás elváltozásainak diagnosztikája és kezelése)

- másodlagos prevenció: méhnyak ultrahangvizsgálata, a 
koraszülés biokémiai markereinek vizsgálata – magzati 
fibronektin)

- harmadlagos megelőzés: a megindult koraszülés kezelése

Az ultrahangvizsgálatnak nagy jelentősége van a cervix  
elégtelenség vizsgálatában, amely definíció alapján 
méhtevékenység nélkül bekövetkező progresszív méhnyak 
rövidülést jelent. Hüvelyi ultrahangvizsgálattal a vizsgálható 
a cervix hossza, a belső méhszáj nyitottsága (funneling – 
kitölcséresedés) és a cervix mirigyes állománya. A cervix 
rövidülése, a belső méhszáj nyílása, a mirigyes állomány eltűnése 
hasznos lehet a koraszülés előrejelzésében. 
A koraszülés előjelzésére használható biokémiai markerek közül 
a legnagyobb klinikai jelentősége a magzati fibronektinnek van. 
A cervix ultrahangvizsgálata és a hüvelyi magzati fibronektin 
vizsgálata hasznos eszközök a koraszülés előrejelzésében, 
„szűrésében”, annak esetleges megelőzésben, ezért alkalmazásuk 
segíthet a koraszülés gyakoriságának csökkentésében.



kérőket személyre szóló információval, pszichoszociális 
támogatással segíti abban, hogy megismerje és éljen a minőségi 
családtervezés lehetőségével. Ahhoz, hogy a gyermeket vállalni 
szándékozó párok a megfelelő tájékoztatást megkapják szükséges, 
hogy a háziorvosnak, védőnőknek legyen elegendő információja a 
meddőséggel küzdő párok „betegút” lehetőségeiről, megismerve 
problémájukat pontos tájékoztatást adhassanak a pároknak a 
számukra szükséges, elérhető lehetőségekről, ellátásokról.

A Családvédelmi 
Szolgálat működésének 
eredményei az elmúlt 
30 év forgalmi adatai 
alapján

Kotroczóné Antal Terézia
Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály, 
Békéscsaba

A 30 éves működését ünneplő 
Családvédelmi Szolgálatok munkájának áttekintése jó alapot 
adhat a tagság: védőnők, orvosok, tanárok, demográfusok, 
közgazdászok, társadalomkutatók, szociális munkások és 
jogászok közös gondolkodására a jövőt illetően. 
Az elmúlt 30 év alatt 75.358 főről 23.901 főre csökkent a kérelmező 
kliensek száma, ami nagy eredmény a tudatos gyermekvállalás 
támogatásában.
„A fogantatással induló magzati élet tiszteletet és védelmet 
érdemel. A családtervezés a szülők joga és felelőssége, ahogy 
a magzat, a gyermek egészséges fejlődését biztosító feltételek 
megteremtése is elsődlegesen a szülők felelőssége. 
A magzatvédelem, és a családvédelem „több szereplős” 
tevékenység, amelyben az egyén, a szülők, a család feladatán és 
felelősségén túl, nagy jelentőségű az állam és a társadalom által 
biztosított támogatás, védelem. 
A magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem illeti 
meg. Az állam a támogatás és védelem egyik „eszközeként” – a 
magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben 
foglaltak szerint – hozta létre és működteti az állami családvédelmi 
szolgálatot (továbbiakban: CSVSZ).
Az állami családvédelmi szolgálat végzi a tanácsadást, 
válsághelyzet esetén segítséget ad annak feloldásában, valamint 
szervezi az oktatási intézményeken kívül a családtervezéssel 
kapcsolatos ismeretek terjesztését.
A tanácsadás alapvető módszere a „négyszemközti” tanácsadás, 
illetve együtt érkező pár, vagy a törvényes képviselővel/
hozzátartozóval érkezők esetében „hatszemközti” tanácsadás. 
A tanácsadások – a tanácsadás felkeresés oka, és a tanácsadást 
felkeresők kérdései – alapján 3 fő csoportra oszthatóak: 
családtervezési, ifjúsági és családvédelmi tanácsadás.
A tanácsadások preventív jellegűek, a tanácsadásra érkező 
szükségletei, és kérdései alapján személyre szabottak.
A tanácsadások során nagy figyelmet kell fordítani a 
családtervezési ismeretek átadására, a nem kívánt terhesség 
megelőzésére, a fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható 
módszereinek objektív ismertetésére, különös tekintettel azok 
hatásmechanizmusára, a módszer előnyére és hátrányára. 
A tanácsadása során a CSVSZ védőnőnek a legjobb tudása, 
szakmai ismerete és tapasztalata alapján, kereskedelmi érdekektől 
mentesen, elfogulatlanul kell tájékoztatnia.”
A tevékenység rövid összefoglalójából is látszik, hogy nem 
könnyű ez a támogató, tanácsadó tevékenység. Talán ezért is 
indokolt, hogy a szolgálat  30 tevékenységét áttekintsük és a jó 
helyi gyakorlatokat megismertessük a családokért tevékenykedő 
szakemberekkel.

A genetikai indikáció 
alapján végzett 
terhességmegszakítások 
jogi szabályozása és 
etikai dilemmái

Dr. Veszprémi Béla
Pécsi Tudomány Egyetem, 
Klinikai Központ, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Pécs

Magyarországon az genetikai indok 
alapján történő terhességmegszakítást a magzati élet védelméről 
szóló 1992. évi LXXIX. törvény szabályozza.
A 6. § (1) a terhesség akkor szakítható meg a 12. hétig ha:
b.) a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban 
vagy egyéb károsodásban szenved.
A 6. § (3) A terhesség a 20. hetéig - a diagnosztikus eljárás 
elhúzódása esetén 24. hetéig - szakítható meg, ha a magzat 
genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri.
(4) A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg:
b) a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen 
rendellenesség fennállása esetén.
A problémát a 6.§ (3) megfogalmazás adja. Ennek kapcsán 2020-
ban egy tanácsvezető bíró az Alkotmánybírósághoz (AB) fordult, 
normakontrollt kérve, mert véleménye szerint az idézett rész nem 
egyeztethető össze az Alaptörvény II. cikkével.
A problémát az igazságügyi miniszter véleményezte, AB határozat 
az ügyben nem született.
Az előadás arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a törvény 
megalkotása, (29 év) óta a prenatális genetikai diagnosztika sokat 
fejlődött. A nem invazív szűrővizsgálatok sok esetben segítenek 
a fejlődési rendellenességek felismerésében a 20. hét előtt. Egyre 
több rendellenesség műtéti korrekciója lehetséges a megszületés 
után. Ezeknek a tényeknek a figyelembevételével fontos 
volna a törvény módosítása a megváltozott körülményeknek 
megfelelően, amennyiben ez nem lehetséges, a szakmának kellene 
egységes elveket kialakítani a kérdésekkel kapcsolatban, amíg a 
törvény aktualizálása bekövetkezik. Ezzel elejét vehetnénk több 
egészségügyi ellátással kapcsolatos polgári pernek is.

Új képzés indul: Pre- 
és perikoncepcionalis 
védőnők  szerepe az 
alapellátásban, valamint 
a Családtervezési és 
Meddőségkezelési 
Szakambulanciákon

Bábiné Szottfried Gabriella
Országos Kórházi Főigazgatóság, 
Budapest

A védőnők Magyarországon közel egy évszázados hagyománnyal 
rendelkeznek a megelőző egészségügyi alapellátás területén. 
Elsősorban a megelőzésre képzett, felsőfokú egészségügyi 
képesítéssel rendelkező szakemberek, akik a nők 
egészségvédelmében, egészségnevelésében, a családtervezésben, 
az anyaságra való felkészítésben és a lakossági célzott 
szűrővizsgálatok szervezésében vesznek részt, amely jó alapul 
szolgál egy új szolgáltatás bevezetéséhez és elfogadtatásához. A 
termékenységgel kapcsolatos információk átadása, tanácsadás 
a reproduktív egészségfejlesztés része, mely a tanácsot kérőt, 



Pericoitális hormonális 
fogamzásgátlás

Dr. Bitó Tamás
SZTE ÁOK Szülészeti  és 
Nőgyógyászati  Klinika, Szeged

A sürgősségi fogamzásgátlásra 
vonatkozóan több évtizedes 
tapasztalat áll rendelkezésünkre.  
Elsődleges hatásmechanizmusa 
az ovuláció megakadályozása, 
illetve késleltetése. A sürgősségi 
fogsamzásgátlót a védekezés nélküli szexuális aktus, illetve 
sikertelen védekezés esetén minél előbb be kell venni, mivel az idő 
múlásával csökken a módszer hatékonysága. A progesztagének 
ismert hatása az is, hogy megváltoztatják a méhnyaknyák 
konzisztenciáját, ami ezáltal kevésbé lesz átjárható a spermiumok 
számára. Ezen hatás a progesztagén bevétele után már 3 órával 
kimutatható.  Ezt használja ki a pericoitális alkalmazás, azaz 
amennyiben más védekezést tervezetten nem alkalmaznak, 
úgy az aktus elött legalább 3 órával (de 24 órán belül) bevett 
levonorgesztrel tartalmú sürgősségi fogamzásgátló várhatóan 
nagyobb hatékonysággal védi ki a nem kívánt terhességet, mint 
az aktus után bevéve.  Ez a módszer azonban csak olyan nőknek 
javasolt, akik ritkán (max. havi 6 alkalommal) élnek szexuális 
életet.  Rendszeres szexuális élet esetén más hatékonyabb 
védekezési módszer alkalmazása javasolt. A módszer leggyakoribb 
mellékhatása a vérzési rendellenességek előfordulása. Viszont az 
ösztrogénmentes és ritkább hormonbevitelnek köszönhetően 
a hormonális fogamzásgátlók egyéb ismert mellékhatásai 
is várhaztóan ritkábban fordulnak elő, illetve enyhébbek. 
Klinikánk is részt vett egy olyan WHO vizsgálatban, ami a 
levonorgesztrel tartalmú sürgősségi fogamzásgátló hatékonyságát 
és tolerálhatóságát vizsgálta pericoitális alkalmazás esetén.

“Hogyan tovább?” 
Védőnők és az abortusz 
kérdésköre

Dr. Perge Anna
Miskolci Egyetem 
Egészségtudományi Kar egyetemi 
tanársegéd. Miskolc

A Magyar Védőnői Szolgálat 
egy nemzetközileg egyedülálló, 
tradicionális ellátási rendszer. A 
több mint egy évszázados múltra 
visszatekintő védőnői hivatás - mint speciális szolgáltatástípus 
-,  százéves történelme során számos változáson ment keresztül. 
Kompetenciakészlete igazodik a társadalom egészségi állapota 
által igényelt ellátásokhoz, gondozáshoz. A védőnői munka 
szerves része az anya-és csecsemővédelem, a családtervezéssel 
kapcsolatos tanácsadás, amik indokolttá teszik a holisztikus 
szemléletet az abortusz kérdéskörére vonatkozóan. 
„Hogyan tovább?” Annak megválaszolása, hogy milyen 
szinteken és módszerekkel tudunk megfelelő segítségnyújtást 
biztosítani, a védőnői hivatást gyakorlók részéről több 
aspektusból lehetséges. Egyrészről nagy jelentősége van a 
megelőzésre tett törekvéseknek, másrészről a fogantatás utáni 
abortusz gondolatának megjelenésétől a védőnők munkája 
átível az abortuszon átesettek és az abortuszkérelmüket 
elutasítottak gondozására. Így sok esetben ezen folyamatban 
a védőnői szakma képviselői mindvégig jelen vannak: területi 
védőnőként, Családvédelmi Szolgálat munkatársaként, 
kórházi munka során, de tanácsadására való szükségesség 

tekintetében akár iskolavédőnőként is megjelenhet ebben a súlyos 
válsághelyzetben. A meghallgatás, megnyugtatás, támogatás, 
információátadás, valamint a testi, lelki következmények 
megelőzésére irányuló preventív tevékenységeken túl az abortusz 
kérdése a különböző munkatevékenységeket ellátó védőnőktől 
eltérő kompetenciákat igényel. Mindemellett pedig gyakran 
„rejtve” maradhat a szakemberek előtt az abortusz gondolata, 
esetleg annak megtörténte is eltitkolásra kerülhet egy későbbi 
várandósgondozásba vétel során. A súlyos válsághelyzetben 
lévő várandósok leghatékonyabb gondozása és ellátása a 
társszakmákkal történő szoros együttműködés mellett lehetséges. 

Megelőzés és 
szűrővizsgálatok - 
Tanácsadása

Cl. Psh. Tulit- Incze Agnes
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Korház, Csíkszereda

• Az egészségmegőrzés 
különböző szemlélete

• Fiatal koruak tájkoztatása, 
felvilágosítása

• Az egészségnevelés célja
• Hogyan figyeljünk oda egymás egészségére
• Mit értünk szűrővizsgálat alatt?
• Szűrővizsgálatok fontossága
• Szűrővizsgálatok életkor és nem szerint
• Emlőrák és méhnyakrák szűrővizsgálat
• Ingyenes méhnyakrák szűrő pályázati program Romániaban
• Méhnyakrák elleni védőoltás

A sokproblémás 
családok 
gyermekvállalásának 
szakmai kérdései

Soósné Dr. habil. Kiss Zsuzsanna
Széchenyi István Egyetem 
Egészség- és Sporttudományi Kar, 
Egészségtudományi Tanszék, Győr

Az első és a további gyermekek 
vállalásának kérdéskörei a család, a 
szakemberek oldaláról egyedi és komplex mérlegelést kívánnak. 
Magyarországon a gyermekvállalás témaköre kiemelt figyelmet 
kap, mindemellett a sokproblémás családok gyermekvállalásának 
szakmai kérdéseivel keveset foglalkozunk.
Az előadás a sokproblémás családok gyermekvállalásának 
kérdéseit járja körbe. Bemutatásra kerül egy,  az első gyermek 
születése után akut krízisbe (gyermekvédelmi hatósági 
intézkedés) került sokproblémás család. Az előadás végigköveti 
a család talpraállását, a professzionális és nonprofesszionális 
támogatás melletti nagycsaláddá válását.
Az előadók felhívják a figyelmet a sokproblémás, gyermeket vállaló 
családokkal kapcsolatos előítéletmentes gondolkodásmódra, 
a szülők fejlődésébe vetett hitre, a professzionális, szoros 
együttműködésen alapuló szakmai munka fontosságára.



Társadalmi attitűdök 
a várandós nők és 
gyermekeiket szoptató 
anyák Covid-19 
elleni védőoltásával 
kapcsolatosan

Dr. Szalma Ivett
MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Lendület Reprodukciós 
Döntéseket Vizsgáló Kutatócsoport, 
Budapest

Bevezetés: Magyarországon 2021 óta széleskörben hozzáférhető 
Covid-19 elleni oltóanyagok. Ennek ellenére a hazai lakosság egy 
jelentős része visszautasította a vakcinációban való részvételt. 
Különösen szembetűnő, hogy a nők inkább elutasítják a Covid-19 
elleni védőoltást, mint a férfiak. Ennek hátterében az is állhat, hogy 
a nők egy része azért óvatos, mert a gyermekvállalás előtt áll, vagy 
éppen szoptatja a kisgyermekét. 
Célkitűzés: Megvizsgálni, hogy a magyar lakosság hogy viszonyul 
a várandós nők és a szoptatós anyák a Covid-19 elleni vakcina 
felvételéhez. Hipotézisünk az volt, hogy a lakosság inkább elutasító a 
Covid-19 elleni vakcinációval kapcsolatosan, ha az a várandós nők és 
gyermekiket szoptató anyákat érinti, mint általában Covid-19 elleni 
vakcinációval kapcsolatosan. 
Módszerek: 1000 fős mintán online adatfelvételre került sor 2021. 
november 29. és 2021. december 11. között. A mintavétel online, 
önkitöltős módon, nem-valószínűségi, kvótás módszerrel zajlott. 
A kvóta meghatározása a kor, a nem, a településtípus és az iskolai 
végzettség dimenziói szerint a KSH továbbvezetett népességi adatai 
alapján történt. 
Eredmények: A lakosság több mint egyharmada nem ért egyet 
azzal, hogy várandós nők is megkaphassák Covid-19 elleni vakcinát, 
ugyanilyen arányban ellenzik azt is, hogy a gyermeküket szoptató 
anyák beolttassák magukat. A két változó között nagyon erős a 
korreláció. 

Negatív családtervezés 
számokban…… 
fókuszban a hátrányos 
helyzet

Dr. Rucska Andrea
Miskolci Egyetem Egészségtudományi 
Kar egyetemi docens, oktatási 
dékánhelyettes

A születések alakulása markánsan 
meghatározza a népességszám 
változását, formálja a korösszetételt, befolyásolja a fiatal, közép- és 
időskorú népesség egymáshoz viszonyított arányát. Ahhoz, hogy 
eljussunk a negatív családtervezési adatokhoz, fontos demográfiai 
és egyéb társadalmi értékeket kell elemezni. Fontos megvizsgálni 
a születéskor várható élettartamot, mely folyamatosan nő, de 
hátrányos helyzetű régiókban ezek az értékek alacsonyabbak az 
országos átlagnál. Borsod- Abaúj-Zemplén megyében a lakosság 
szám 4,3 ezer fővel, 0,7%-kal volt kevesebb, mint 1 évvel ezelőtt.
A statisztikai adatok mutatják, hogy elmúlt időszakban jelentős 
változások történtek a gyermekvállalási magatartásokban, melynek 
okai rendkívül szerteágazóak és komplexek. Egyes társadalmi 
rétegekben a kulturális tőke erősödése, a tanulás és a tudás 
fontossága, a magasabb képzettségi szint elérése, a munkavállalás 
az életpreferenciák sorrendjében előtérbe került. A stabil 

A SARS-CoV-2 ellenes 
mRNS vakcinák 
története

Dr. Virok Dezső
SZTE, Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Kar, Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet, Szeged

A SARS-CoV-2 ellenes vakcinákkal 
szemben gyakori ellenérv, hogy 
a fejlesztésük gyors volt, ezért 
hatékonyságuk megkérdőjelezhető. 
Ezzel ellentétben, az mRNS vakcinák fejlesztése tulajdonképpen 
az mRNS felfedezésével, az 1960-as évek elején kezdődött. Az 
előadás során áttekintjük az mRNS vakcinák fejlesztésének 
történetét és természetesen a “magyar szálat” a kutatásokban.

Amit a koronavírusokról 
feltétlenül tudni kell

Dr. Somogyvári Ferenc
SzTE SzAOK Orvosi Mikrobiológiai 
Intézet, Szeged

A koronavírusok az 
állatgyógyászati jelentőségük 
mellett enyhe tünetekkel járó felső 
légúti fertőzések kórokozóiként 
voltak ismertek. Az alsó légúti 
koronavírusok megjelenése után 
várható volt egy újabb pandémia megjelenése, de az elmúlt 
években tapasztalható helyzetre senki sem volt felkészülve. A 
fertőzés mára már mindenki által ismert tünetei mellett az un. 
postcovid szindroma szintén meglepetésként érte a társadalmat. A 
környezeti tényezőknek és a társult betegségeknek fontos szerepe 
van a vírus terjedésében és a fertőzés súlyosságában. A betegség 
érintheti a reprodukciós szerveket is. Az előadásban a COVID-19 
patológiája mellett a diagnosztikai és terápiás lehetőségek is 
felsorolásra kerülnek.

Koraszülő családok 
sorstárs segítése 
– együttműködés 
lehetősége a 
szakemberekkel

Jalekné dr. Rózsavölgyi Katalin
BMKK - Pándy Kálmán Tagkórház, 
Korábban Érkeztem Dél-Alföldi 
Regionális Koraszülött Intenzív 
Osztályért Alapítvány

Előadásunkban szeretnénk bemutatni a Korábban Érkeztem 
Alapítvány sorstárs segítői munkáját, a mentorálás során nyert 
tapasztalatainkat – koraszülő családokra ható traumatizáló 
ágensek, elakadások, lélektani specifikumok-, valamint az 
Alapítvány által kínált segítő szolgáltatásokat, sorstárssegítés és 
professzionális szakmai segítségnyújtás lehetséges kapcsolódási 
pontjait.



párkapcsolat, a családalapítás és gyermekvállalás kevésbé preferált, 
egyértelműen hátrább sorolódott. Demográfiai szempontból 
mindez a házasságkötés és az első gyermek vállalásának emelkedő 
életkorában érhető tetten. A nők első házasságkötésének átlagos 
életkora több mint 8 évvel, az első gyermekek világra hozatala 5,8 
évvel emelkedett a rendszerváltás óta. A gyermekvállalás átlagos 
életkora 24 évről 30 évre változott. Magyarországon 2021-ben 
93.000 gyermek született, 0,7%-kal több, mint 2020-ban. Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyében az élveszületések száma csupán 0,4%-kal 
haladta meg az előző évi adatokat. A térségben a házasságkötések 
száma is 13%-kal emelkedett 2021-ben, mely a rendszerváltás óta a 
legmagasabb adatot mutatja.  Ezek az adatok azért lényegesek, mert 
a kutatások egyértelműen alátámasztják, hogy gyermekvállalás és 
a házasságkötések száma szoros összefüggést mutat. A statisztikai 
adatok alapján az elmúlt időszakban a negatív családtervezésben 
egyik leggyakrabban alkalmazott terhességmegszakítások száma 
jelentősen csökkent. Az abortuszok aránya összefüggésben áll 
többek között az iskolázottsággal és az életkorral, családi állapottal.
A kutatások alapján Magyarországon túlnyomó többségben a 
lakosság támogatja az abortusz lehetőségét, mely támogatottsági 
arány magasabb, mint a világátlagnál. Az abortusz megítélése 
évezredek óta társadalmi viták részét képezik, mely nemcsak orvos-és 
egészségtudományi, hanem vallási, etikai, orvosetikai és jogi kérdés 
is (KSH.hu). A tanulmány a Tématerületi Kiválósági Program 2021 
– Nemzeti kutatások alprogram keretében, a TKP2021-NKTA-22 
azonosítási számú Creative Region III. projekt részeként, az NKFIH 
támogatásával valósult meg.

Fiatalok, családalapítás, külön utak…

Dr. Herczegné Számel Annamária
Egyensúly AE Egyesület, Család és 
KarrierPONT, Békéscsaba

Két lánygyermek édesanyjaként 
mindig kerestem azokat a 
programokat amikkel a fiatalok 
családi életre nevelését a termékenység 
tudatos családtervezését 
megkönnyíthetnénk. Nagy 
örömömre 2016-ban a CSÉN-t és az 
MFM Ciklus show-t ismerhettem 
meg. 2018-ban a Születés Kiállítás 
programot kaptam meg majd 
2019-ben a Titkos küldetés fiú óra 
programora csodálkozhattam rá. Szerelem volt első látásra, azóta 
Békés megyében a születés kiállítást több mint 800 fiatal és közel 
400 felnőtt ismerhette meg. Termékenység tudatos foglalkozáson 
2018 óta Békéscsaba ötödik osztályos tanulója közül több mint fele 
részt vett. Küldetésemnek érzem, hogy minél több helyre eljussunk 
ezekkel az értékteremtő és hiánytpótló programokkal. Biztosan 
tudom, hogy minden szülő aki megismerte rövid bemutatónkat azt 
kívánta, hogy az Ő gyermeke is részt vegyen ezeken az eseményeken.

Rapid Antigén Tesztek 
(ART/RAT) és RT-PCR 
tesztek a COVID-19 
pandémia alatt és a 
következőnél

Dr. Szili Károly

Bevezetés
A COVID-19 okozta pandémia 
jelentős változást hozott az 
ágymelletti diagnosztikában. Soha 

nem volt ilyen elfogadottsága és szükségessége az ágymelletti 
teszteknek.
Módszer és anyag:
Három prémium minőségű antigén tesztet(RAT), egy IgG/M-
tesztet,egy hexaplex-LAMP, valamint egy hagyományos triplex-
qPCR-thasonlítottunk össze.
Eredmények:
A hullámok alatt a legjobb eredményt folyamatosan a PCR reakció 
adta, mely alkalmas a szűrésre és diagnosztikára is. A LAMP 
eredményei az mutatják, hogy amennyiben reakciót „arra alkalmas” 
környezetben készítjük, úgy azok megbízhatóság nagyon magas. 
A RAT és az Ig tesztek megbízhatósága gyakran megegyezik vagy 
alulmúlja a páciens tünet alapú diagnosztikáját.
Megbeszélés:
Szignifikánsan jobbak a molekuláris tesztek, antigén vagy antitest 
alapú társaiknál. Valódi PCR reakciót 8-27perc alatt tudunk végezni 
gépi vagy manuális izolálás nélkül is.

POCT forradalom hajnala, az új típusú 
alapellátás?

Dr. Szili Károly

Célkitűzés: Az előadás célja egy önkísérlet bemutatása, melynek 
célja, hogy a mindennapi alapellátásban.
Bevezetés: Rendelőinkben 3 év alatt többlépcsőben vezettünk be az 
alapszintű, majd a teljeskörű ágymelletti diagnosztikát. Az eredeti 
18 paramétertől, mai napig több mint 180 hematológiai, biokémiai 
paramétert tudunk mérni.
Módszer: eset, eszköz, illetve rendszerbemutatás végzünk, ezzel 
megalkotva azt, az elvet, hogy „15 perc mindenkinek jár.”
Eredmény: az antibiotikum írások aránya a zajló COVID-19 járvány 
ellenére csökkent, célzott empirikus terápiát követően vagy eset 
függően azzal párhuzamosan tenyésztés indult, így az antibiotikum 
felírási arány jelentősen tudtuk csökkenteni, mint belső indikátor.
Konklúzió: A POCT és POCUS helye nagyon fontos az alapellátásban, 
alapvető ismerete és használata mindennapi gyakorlatban effektív és 
költséghatékony.

Pszichés és preventív 
támogatási lehetőségek 
a gyermekvállalás előtt, 
alatt és után

Dr. Klinger Mária
Területi összefogással a megelőzésért 
Alapítvány, Vác

A mai világban egyre fontosabb, hogy 
a gyermekvállalás egy tudatos döntés 
legyen.
Az első és a további gyermekek 
vállalásának segítésében és támogatásában érdemes végignézni, 
hogy a szakemberek milyen szerepet tudnak vállalni. A védőnő, 
a szülésznő, a szülész-nőgyógyász, a gyermekorvos mellett egyre 
többször csatlakoznak be ebbe a munkába a pszichológusok, 
családterapeuták is.
Az előadás bemutatja azokat a egyéni vagy csoportos pszichológiai 
tanácsadásokat, ismeretterjesztő rendezvények megszervezése adta 
lehetőségeket, a szakemberek együttműködési módjait, amellyekkel 
a szakemeberek hatékonyabban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
megvalósult gyermekvállalások száma egyre inkább közelítsen a 
vágyott gyermekszámhoz.



Sürgősségi 
fogamzásgátlás országos 
problémái

Dr. Párducz László
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 
Gyula

Európa számos országában a 
„bajbajutottak” a patikában 
recept nélkül is beszerezhetik.a 
sürgősségi fogamzásgátló 
tablettát, míg hazánkban erre  
nincs lehetőség. 
A sürgősségi tabletták beszerzését Európa sok országában 
részben, vagy egészben az egészségügyi finanszírozó 
támogatja.
A  sürgősségi fogamzásgátlási kampány folytatását (Diamond 
Agency és a Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos 
Társaság) fontosnak véljük,  tudatosítani kívánjuk a fiatal 
lányok körében azt, hogy ha megtörténik a „baj”, ha a 
védekezésbe netán hiba csúszik, akkor is van megoldás, van 
esély a nem kívánt terhesség elkerülésére. Nagy hangsúlyt  
fektetünk a megfelelő ismeretek átadására , ugyanis a 
hormonális fogamzásgátlásról számos tévhit él a köztudatban.  
A fiatalok abortusz számának csökkenését szeretnénk elérni.
Kimutatott tény, hogy azoknál a nőknél, akiknél több 
abortuszt is végeznek, sokkal magasabb a spontán vetélések és 
a koraszülések aránya.

14-25 év közötti fiatalok 
egészségmegtartása 
Békés megyében

Földesi Alexandra
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és 
Szociális Tudományi Kar

Bevezetés / Vizsgálat célja
A téma az egészségfejlesztés 
területét érinti, számos kutatás 
vizsgálja a felnőttek egészségi 
állapotát, egészségmagatartását, 
viszont a fiatalokat érintően kevés átfogó eredmény van 
találkozunk. A Magyar Család-és Nővédelmi Társaságnak és 
a Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően lehetővé vált, hogy 
nagyobb betekintést kaphassunk arról, hogy melyek azok a 
kérdések melyekről fiatalkortól kezdve szükséges beszélni, ezzel 
egy tudatosabb élethez való kulcsot adhatunk a kezükbe.
Vizsgálati anyag és módszer
Kutatásunk célja volt felmérni, hogy a fiatalok, hogyan 
vélekednek az egészségnevelés fontosságáról, kitől kapják ezeket 
az információkat és milyen területekre szükséges nagyobb 
hangsúlyt fektetni. Kutatásunkat 14-25 év közötti Békés megyei 
fiatalok körében végeztük. A vizsgálat önkitöltős online és papír 
alapú formában valósult meg. Az adatok az online megosztott 
kérdőívből és papír alapú kérdőívből adódott össze. A kérdőív 
zárt és nyitott kérdéseket egyaránt tartalmazott, a pontosabb 
információk szerzése érdekében. A vizsgálat eredményei 
Microsoft Excel programba segítségével kerültek feldolgozásra.
Eredmények
A vizsgálat során számos nehézségbe ütköztünk, a nemek között 
nagymértékű eltérés nem tette lehetővé érdemben a köztük 
lévő szignifikáns különbség feltárását. Viszont a hiányosságok 
ellenére is láthatóak melyek a fiatalokat is foglalkoztató kérdések. 

Védőnői szemmel 
a szülészeti osztály 
család- és bababarát 
működéséről

Vágvölgyiné Kocsor Katalin Edit
BMKK Pándy Kálmán Tagkórháza 
Szülészeti Osztály Újszülött részleg, 
Gyula

Az emberek életét nagyon 
meghatározza és megváltoztatja ha 
a családba gyermek születik. 
A család kialakulása, átalakulása és a megszülető gyermek 
életének elindulása egy folyamat, melynek állomásain a védőnők 
bekapcsolódnak a családok életébe. 
Ezek a közös pontok lehetőséget teremtenek olyan segítség 
adására, mely egy nagyon érzékeny, fogékony és stresszel teli, 
élményekben gazdag időszakban az eligazodást, optimális 
életforma kialakítását teszik lehetővé. 
Kórházi védőnői munkám során az egyik ilyen” állomás”, a 
szülés-születés ideje és helyszíne körül van alkalmam végezni a 
családok körül ezt a segítő tevékenységet , baba-és családbarát 
elvek szerint, a szükségletek mentén elindulva.

Covid-19 és a 
fogamzásgátlás

Dr. Gazdag Andrea
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 
Gyula

A SARS-Cov2 RNS vírust 2019-ben 
Wuhanban azonosították először. A 
megbetegettek 30-40% tünetmentes 
volt, a tünetesek közül 81%-nak 
enyhe, 14%-nak közepesen súlyos, 
5 százaléknak súlyos (citokin vihar) 
tünetei voltak. A halálozás, 2,3% volt a világon. A szövődmények 
közül a pneumonia mellett kiemelendő a thomboemboliás 
események megnövekedett száma. Az enyhe vagy tünetmentes 
esetekben is diagnosztizáltunk a betegség lezajlása után 2-4 
héttel fokális szegmentális pulmonális thrombosist. Az ösztogén 
tartalmú fogamzásgátlót szedő fiatal nőbetegek pedig különösen 
ki voltak téve ennek. Ezért nagy jelentősége van a nem ösztrogén 
tartalmú fogamzásgátlók alkalmazásának a coronavírus 
fertőzöttek esetében.

Utódgondozási 
rendszerek az 
élővilágban

Baranyai Tamás
Békés Megyei Központi Kórház, 
Gyula

Párkapcsolati rendszerek hatása 
az utódgondozásra. Betekintés az 
élővilágban található utódgondozás, 
formákba néhány példán keresztül. 
Az ember utódgondozási formáinak 
beillesztése az élővilágban előforduló rendszerekbe.



A vizsgálat központi kérdése, az egészségfejlesztő programok 
, melyen a fiatalok megközelítőleg fele-fele (48% vett részt, 
52%-a nem) vett részt. Ugyanakkor a megkérdezettek 65%-
a szívesen venne részt kíván. a testi, lelki változásokat (27%), a 
kortárskapcsolatokat (20%), káros szenvedélyeket (18%) érintő 
programokon.
Következtetés
A kutatás során felmerülő kérdések további vizsgálatához egy 
újabb vizsgálatot tartunk szükségesnek, melyet az itt ismertetett 
eredmények kiegészítésére kívánunk felhasználni. Ennek ellenére 
látható, hogy számos területen szükséges további vizsgálat, 
egyeztetés. Az eredményekből látható, hogy a fiatalok többsége 
igényt tart arra, hogy egészségfejlesztő rendezvényeken vegyen 
részt, ahol az őket foglalkoztató kérdésekre választ kaphatnak. 
Szükséges egy átfogó, életkoron átívelő egészségnevelő, 
kortársoktató program kidolgozása, lehetőséget szerezve ezzel 
kortársoktatók képzésére, oktatására.
Az adott témakörökről szakemberek segítségével kaphatnak 
hiteles információt a fiatalok, biztosítva az utána felmerülő 
kérdések megbeszélését mind szakemberrel, mind kortárs 
oktatóval. 

Azzá válok, ahogy bánsz 
velem
(A „Biztos Kezdet 
Gyerekházak“ szerepe 
a koragyermekkori 
esélyteremtésben)

Dr. Veress Erzsébet
egyetemi óraadó oktató a Gál 
Ferenc Egyetemen és a Kodolányi 
János Egyetemen

Előadásom két részből áll:
1. A Biztos Kezdet Gyerekház programról röviden
A program célja: a szociokulturális hátrányokkal küzdő, 0-3 
év közötti csecsemők/kisgyermekek számára esélyt teremtsen. 
Segítse a gyemekek egészséges fejlődését. Erősítse a szülői 
kompetenciákat szakemberek és szolgáltatások biztosításával.
2. A program pszichológiai jelentősége
A fogantatástól 3 éves korig terjedő életszakasz több fejlődéslélektani 
mérföldkövet tartalmaz, melyek bár nem determinálják, de 
mélyen meghatározzák személyiségfejlődésünket. Ennek az 
életszakasznak gazdag, szerteágazó szakirodalma van, amelyből 
két szerző, Margaret Mahler és Bowlby elmélete alapján szeretném 
alátámasztani a Biztos Kezdet Gyerekház program jelentőségét és 
fontosságát.

Helyzetképeink

Dr. Juhász Lajos László
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 
Gyula

A covid járvány előtti időszakban 
a nőgyógyászati endoszkópia 
fejlődésével, a mikroinvaziv 
eljárások elterjedésével egyre 
több beavatkozást végeztünk az 
osztályunkon.
A módszer előnyeinek ismertetésén 
túl a jelenlegi személyi, tárgyi 
feltételeinket a valóságunkat szeretnénk bemutatni

Az obesitas mint 
rizikófaktor a szülészet-
nőgyógyászatban

Dr. Andrássy Tímea
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 
Gyula

Az elhízás számos nehézséget 
okoz a szülészeti-nőgyógyászati 
tevékenységeinkben. A normális 
peteérés gátlásával sok esetben 
a fogamzást is nehezíti, vagy 
lehetetlené teszi, és hatással van a mesterséges megtermékenyítés 
kimenetelére is. A terhességi szövődmények közül kiemelnénk a 
gesztációs diabétesz, a preeklampszia, gyakoribb előfordulását, 
a fertőzések nagyobb arányszámát amely a húgyúti, valamint a 
szülés utáni fertőzések kockázatát növeli meg.
Mind hüvelyi, mind császármetszéses szülés esetén a trombózis 
esély nagyobb lehetőségével kell számolnunk. Vajúdási 
problémák (túlhordás, szülés indítás, császármetszések nagyobb 
arányszáma) szintén az obesitas  rizikófaktorai közé tartoznak.

Óriásciszta műtéti 
ellátása kórházunk 
nőgyógyászati osztályán 
- esetismertetés

Dr. Farkas Lajos
Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház, Szentes

55 éves nőbeteg hasi tumort igazoló 
UH lelettel érkezik heves hasi 
fájdalom miatt SBO-ra. Hasi CT 
ovarialis tumort véleményezett. Műtéti exploráció során egy 
torqualt cystát távolítottunk el.
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 Alacsony rezisztencia az uropatogének esetén (2)

Nők és serdülőkorú lányok esetében akut, nem komplikált cisztitisz kezelésére

Elsőként választandó hatóanyag a pivmecillinam és nitrofurantoin mellett (1)

Nem javasoltak sem fluorokinolonok, sem aminopenicillinek (1)
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1 Almásy kastély - Stefánia Szárny (pénteki kongresszus helyszíne)

2 Békés Megyei Központi Kórház
 Pándy Kálmán Tagkórház - Árvay Terem  (Semmelweis u. 1.)
 Szombat- vasárnapi kongresszus helyszíne
 Ingyenes parkolási lehetőség a kongresszus résztvevőinek

3 Park Hotel 
 Ebéd pénteken és szombaton a regisztrált és az előzetesen igényelt 
 ebédjeggyel rendelkezők részére

4 Aqua Hotel

5 Ingyenes parkolási lehetőség a kongresszus résztvevőinek

6 Wellness Hotel

Kongresszus térkép
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