
Tisztelt Hölgyeim, Uraim, 
Kedves Kollégák!

A Magyar Gyermeknőgyó-
gyász Társaság életében az el-
múlt évtizedekben rendre az 
éves kongresszusunk jelentette 
szakmai-társadalmi tevékeny-
ségünk csúcsát, s nem lesz ez 
másként 2016-ban sem. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy a folya-

matosan változó körülmények ellenére változatlan 
lelkesedéssel és létszámmal gyűlünk össze szakte-
rületünk aktuális kérdéseit megbeszélni.

A kongresszus helyszínének kiválasztása után min-
dig izgalommal várjuk, hogyan tudnak a szervezők 
megfelelni az elvárásoknak, milyen szakmai és 
társasági programot szerveznek majd. Erről az iz-
galomról idén le kell mondanunk, hiszen Párducz 
főorvos úr legendás vendégszeretete, minden rész-
letre kiterjedő figyelme biztosan garantálja majd 
mindannyiunk számára az emlékezetes időtöltést 
Gyula városában.

Nincs olyan kongresszusi köszöntőnk, gyermeknő-
gyógyászati szakmatörténeti előadás, ahol Dobszay 
László professzor úr neve ne kerülne említésre. 
Nagy örömünkre unokája, Dobszay János a Magyar 
Gyermeknőgyógyász Kongresszuson mutatja be a 
professzor úr életéről írt „A gyerekgyógyító” című 
könyvét. A könyv a helyszínen megvásárolható 
lesz, így biztosan sokan olvassuk majd érdeklődés-
sel a kongresszust követő napokban a sok szemé-
lyes adalékot tartalmazó kiadványt.

Szeretettel várunk minden kollégát gyulai kong-
resszusunkra!

Dr. Major Tamás
a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnöke

“KÜLÖNBSÉGEINK”
„Nem szükséges egyetértenünk mindenben, de módot kell találnunk arra,
hogy úgy kezeljük a különbségeinket, hogy azok ne álljanak közénk.”
(Gary Chapman)

Tisztelt Kongresszusi Résztvevők!
Kedves Barátaink!

Megtiszteltetés számunkra, hogy immáron harmadik alkalommal rendezhetjük meg annak a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaságnak 
a kongresszusát, amelynek megalakulásánál  Gyulán, 2011-ben bábáskodtunk. A „gyulai trilógia” második rendezvényén, 2014-ben Márai 

Sándorral egyetemben azt vallottuk, hogy “az élet legnagyobb titka és ajándéka, ha két “egyféle” ember találkozik”.  A 2016-os rendezvényünk „Különbségeink” 
címet viseli. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy a női és férfi agy, az ezerarcú én hogyan alakul koronként, s hogyan alakíthatják ezeket a betegségek. Az emberi élet 
kezdetétől az egészség és a betegség tartományában – öntudatlanul – az élet elérhetetlen teljességéért küzdünk, ez adja hivatásunk egyik jellegzetességét, szépségét.
Mindent megteszünk a kellemes hétvégi itt tartózkodás érdekében, nemcsak a tudományos összejövetel helyszínein, hanem a fakultatív programjaink révén is.

Dr. Párducz László
osztályvezető főorvos,

a kongresszus házigazdája

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm 
Önöket Gyula Város 
Önkormányzata nevében a 
Magyar Gyermeknőgyógyász 
Társaság XXXVI. 
Kongresszusán!
Egy település számára mindig 
elismerés, ha olyan nagy 

múltú szakmai szervezet tagjait láthatja vendégül, 
mint a korábban Magyar Nőorvos Társaság 
Gyermeknőgyógyász Szekciójaként működő 
Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság! Az idei, 
2011 és 2014 után, már a harmadik alkalom, hogy 
Gyulán kerül sor e szakmai szimpóziumra, így 
talán kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy a 
társaság immáron hazajár városunkba.
A legutóbbi összejövetel óta eltelt két esztendő 
ismét jelentős előrelépést jelentett városunk 
számára, melyről reményeim szerint Önöknek is 
lesz alkalma meggyőződni a szakmai programok 
után. Szeretném figyelmükbe ajánlani Gyula 
legújabb – európai mércével mérve is –, 
egyedülálló attrakcióját, a kapuit a nagyközönség 
előtt néhány hete megnyitó Gyulai Almásy-
kastély Látogatóközpontot, ahol a ma látogatható 
kiállításoktól eltérően nem csak a főúri életforma 
ismerhető meg az országban egyedülálló interaktív 
eszközök segítségével, hanem az egykori kastély 
életét „láthatatlan motorként” működtető cselédség 
mindennapjaiba is betekintést nyerhetünk, sőt, 
magunk is kipróbálhatjuk, milyen teendőik voltak.
Városunk adottságai ideálisak a magas színvonalú 
szakmai rendezvények lebonyolításához, hiszen 
Gyula épített és természeti környezete egyedülálló, 
kulturális programjaink választéka bőséges. Fontos 
célunk, hogy a város a fent említett adottságok 
minél teljesebb körű használatára építve felkerüljön 
Magyarország konferenciaturisztikai térképére. 
Reményeim szerint az elkövetkezendő évek során 
újra és újra vendégül láthatjuk Önöket!
Ez úton kívánok sikeres tanácskozást, eredményes 
szakmai munkát és kellemes, tartalmas időtöltést 
mindannyiuknak! Érezzék jól magukat nálunk!

Dr. Görgényi Ernő
polgármester

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, 
Kedves Kollégák!

Több évtizedes tervezés, több 
éves előkészítés, több hónapos 
kemény munka után, ma, egy 
új intézmény védnöksége alatt 
zajlik az Önök kongresszusa. 
2016. április 01-től Békés 
megye két legnagyobb kórháza 
egyesült és meg kezdte 

működését a Békés Megyei Központi Kórház. 
Ezzel az integrációval az ország negyedig 
legnagyobb egészségügyi intézménye jön létre. A 
gyulai kórház megerősíthette térségi pozícióját, a 
békéscsabai kórház pedig megyei szintűvé vált.
Az egyesülés reményeim szerint a szakmai fejlődést 
is elősegíti. A rendelkezésünkre álló humánerőforrás 
összegződése egy magasabb minőségi szintet ad 
és ezzel nem csak számszerűsíthető mutatókban 
leszünk nagyok, hanem szakmaiságunkban is.  
Előre vetítve látható, hogy a munkatársaink számos 
speciális szakterületet ismernek, művelnek. A 
Békés Megyei Központi Kórház ellátási spektruma 
szélesedett a betegek szolgálatában. 
A szülészet-nőgyógyászat fontos, a megelőzést és 
egészségügyi felvilágosítást biztosító szakterülete, a 
gyermeknőgyógyászat. Az Önök elköteleződésén, 
elhivatottságán alapul a fiatal lányok, nők 
egészségkulturáltságának fejlesztése, ami egyik 
záloga a felnövekvő nemzedék egészégének. Önökre 
számítunk, a születéstől 18 éves korig, a leányok 
nőgyógyászati betegségeinek megelőzésében, 
felderítésében és gyógykezelésében. Az Önök által 
művelt szakterületnek szerepe van a felnőtté válás, 
az anya szerepre való felkészülés előkészítésében 
éppen úgy, mint, a serdülőkori nem kívánatos 
terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek 
elleni küzdelemben is. 
A kongresszuson a speciális témák kifejtésével a 
fenti célok eléréséhez kerülünk közelebb. Ehhez 
kívánok Önöknek, egy kis kikapcsolódással, 
kellemes időtöltéssel összekapcsolt hasznos 
szakmai munkát. 

Dr. Becsei László
főigazgató főorvos

Gyula, 2016. április 29-30.

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság
XXXVI.
Kongresszusa

www.szuleszet-pandy.hu www.crmedia.hu
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Sok szeretettel üd-
vözlöm azokat a 
kolléganőket és kol-
légákat, akik immár 
hag yományosnak 
nevezhető gyulai 
gyermek-nőgyógyá-
szati rendezvényen 
megjelentek Mind-
nyájunk nevében 
mondhatom, hogy 

őszinte és hálás köszönet illeti  Párducz főor-
vos urat, aki az első szóra vállalta a konfe-
rencia megrendezését. Tudjuk jól, hogy ez 
nem kis feladat. A főorvosi teendők mellett 
hibátlanul előkészíteni és levezényelni egy 
konferenciát, nem kis dolog. Ismerve a főor-
vos úr kitűnő szervezői adottságait,, bátran 
merem kijelenteni, hogy ez a konferencia is, 
hasonlóan a korábbiakhoz, sikeres rendez-
vény lesz. Köszönet illeti a munkatársait is, 
hiszen nagy jelentősége van annak, hogyan 
tudnak együttműködni és minden apróságra 
odafigyelni.
Biztos vagyok abban, hogy velem együtt na-
gyon szerencsésnek érezheti magát minden 
kolléganő és kolléga, akik ezt a rendkívül szép 
szakterületet, a gyermeknőgyógyászatot  vá-
lasztotta és sikeresen műveli. Ehhez kívánok 
a jövőre nézve is nagyon jó egészséget, kitar-
tást és nem utolsó sorban jókedvet.  Tudjuk 
nagyon jól, mennyire átsugárzik a kis páci-
ensekre a jó vagy rossz hangulatunk,  Volna 
gondunk elég, de ez nem tartozik a betege-
inkre.
Amikor megkaptam a főorvos úrtól a felké-
rést hogy mondjak néhány bevezető mon-
datot, arra gondoltam, elemezni kellene, mi 
változott az utóbbi egy-két évtizedben szű-
kebb szakmánk területén. Én az ultrahang 

csatasorba állítását és a legmodernebb készü-
lékek használatba vételét tartom rendkívüli 
jelentőségű történésnek. Van ennek hátránya 
is. Fiatalabb kollégák már nem tudnak olyan 
szinten hasat tapintani, ami jó adottság esetén 
csodálatos ajándék volt számunkra. Soha ne 
kényelmesedjünk el a műszerek, labor vizs-
gálatok birtokában.  A rectális és vaginális 
vizsgálatnak is meg van a nehezen pótolha-
tó szerepe.  Tudunk-e értékelni egy festett 
kenetet  vagy egy natív csepp készítményt 
mikroszkóppal? Felismerjük a kisgyerekkori 
fertőző betegségeket? És még sorolhatnám az 
elvárásokat.
Nem gondoltam volna fiatal orvos koromban, 
hogy a cervix carcinomát vírus okozza és elle-
ne védőoltást fogunk alkalmazni. Kezdetben 
kettő, majd három és legutóbb 9 komponens 
ellen tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Jó len-
ne tudni, milyen arányban élnek ezzel a lehe-
tőséggel a tizenévesek. Tudjuk jól, hogy terjed 
a védő oltás ellenesség az egész világon és így 
hazánkban is
Szerintem új ismeret az is, hogy az endo-
metriosis tizenéves korban is gyakori. Gon-
doljunk csak a menzeszek után végzett lapa-
roszkópiára. Feltünt-e, hogy milyen gyakori a 
Douglasban a menstruációs váladék megjele-
nése, Innen már csak egy lépés, hogy endo-
metrium sejtek inoculálódjanak és elkezdik a 
destruáló tevékenységüket.  Az a csoda, miért 
nem még gyakoribb az endometriosis a női 
kismedencében.
Az un. rekonstrukciós műtétek is nagy fej-
lődésen mentek át. Ma már alig végeznek a 
világon bélátültetéses hüvelyképző műtétet. 
A műtét akár mortalitással is járhat, nagy a 
vérveszteség, több órás az időtartam és igen 
rossz a végeredmény. A béltransplantációval 
képzett hüvely  legtöbbször nem is alkalmas 

közösülésre. Helyette (klinikánkon is) az 
un. Vecchietti műtétet javasoljuk. A műtét 
gyorsan elvégezhető és 7-8 nap múlva már 
coitusra is alkalmas a hüvely. A műtétet lapa-
roszkóppal végezzük, a hüvely kiképzésére a 
munkatársaim által kifejlesztett mulázst hasz-
náljuk. Szükséges azonban a fogások elsajátí-
tására törekedni, A mások kárán tanuljunk és 
ne a magunkén.
Változott a vélemény az ipszilont tartalmazó 
aberráns gonádok sorsát illetően. Régen 30 
éves korban javasolták az eltávolítását. Van-
nak olyan vélemények, hogy akkor kell ope-
rálni, amikor felfedezik. Tehát akár kisgyerek 
korban is. Mi magunk amellett vagyunk, 
hogy a pubertás vége az optimális időpont.  
Eddig kifejti a jótékony hatását a gonád. Ké-
sőbb tartós szubsztitucióra kényszerülünk. 
Jelentősen változott a nem megválasztásának 
elvi alapja. Ma már nem igaz az a tétel, hogy 
bizonytalan gonád esetén a hüvelyképzést kell 
választani, mert anői irányban történő operá-
ció könnyebben kivitelezhető, Meg kell várni 
a pubertás végét és a gyermekkel együtt kell 
dönteni.
Végezetül ismét szeretném hangsúlyozni, 
hogy a gyermeknőgyógyászat ideális terepe 
a prevenciónak. Kötelességünk a gyermekkor 
és pubertás eseményeinek zavartalanságát 
biztosítani. Ezzel a páciensnek is és magunk-
nak is jót teszünk.
Sok sikert és jó egészséget kívánok a konfe-
rencia résztvevőinek! Élvezzük Gyula  ven-
dégszeretetét ! 

Prof. Dr. Borsos Antal

Kedves régi Társaim,a Kongresszus aktív résztvevői!

Kedves Barátaim! 

Tisztelettel köszöntök Mindenkit, akik Gyulán ismét összegyűlnek--szinte itt családi otthonra lelve -, hogy ismereteiket, 
tudásukat megerősítsék és a szenvedő leánygyermekek szakorvosi ellátását egyre növekvő empátiájukkal művelhessék. Mi 
lehet most a szakmai sikereken túl a KÖTELEZŐ feladat?

Természetesen, az összefogás-, az együttműködés, közösségi érzés életre szóló kinyilvánítása. Ünnep minden perc, amit együtt 
e célért közösen átélhetnek. MOST. Mert mindenkit arra szeretnék kérni, hogy azokra is emlékezzünk, akik már - bár erejüket 
megfeszítve ma is helyt állnának, de a kiszámítható és mindenkire egyformán érvényes elmúlás ténye, ezt már nem teszi 
részükre lehetővé. Viszont a természetes élethordozók egyik felét-() itt és most a leánygyermekekre gondolok - segíteni kell, 

hogy betegségeikből megszabadulva, majdan betölthessék hívatásukat az életfenntartás és továbbadás lényegi feladatában. Épen, egészségesen 
és boldogan!

Hivatalosan l976 óta létezik a magyar gyermeknőgyógyászat. Örömmel mondhatjuk el, hogy van remény, biztos hitünk, hogy továbbra is 
virágozni fog a segítőszándék az elhivatottak körében.

Már van történelmünk és sajnos, sok eltávozott Társunk is. Gondoljunk Rájuk az őket megillető elszántságukért szeretettel. Bár a történelmet 
egyének mozgatják, de engedjék meg nekem, hogy felidézzem Deák Ferenc szavait:

SENKI SEM OLYAN NAGY, HOGY EGYEDÜL ELÉG LEGYEN ÉS SENKI SEM OLYAN KICSI,HOGY HASZNÁT NE LEHETNE VENNI!
Ünnepeljünk együtt az ÉLŐK , fejet hajtva az ELŐDEINK ELŐTT!

Dr. Örley Judit
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A MAGYAR GYERMEKNŐGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG
XXXVI. KONGRESSZUSA GYULA

2016. ÁPRILIS 29-30.
Programok (29. Péntek)
08.00-10.00 Regisztráció
10.00-10.30 Megnyitó, üdvözlések
 Marchesi: Ave Maria - (Bodó Vass Éva operaénekes  
 előadása, zongorán kísér: Vozár M. Krisztián)
 Dr. Párducz László-a kongresszus házigazdája
 Dr. Görgényi Ernő-Gyula Város polgármestere
 Dr. Becsei László-Békés Megyei Központi Kórház   
 főigazgató főorvosa
 Dr. Németh Gábor-SZTE ÁOK Szülészeti és  
 Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető
 Prof. Dr. Borsos Antal-Magyar Gyermeknőgyógyász  
 Társaság tiszteletbeli elnöke
 Dr. Major Tamás-Magyar Gyermeknőgyógyász  
 Társaság elnöke

I Szekció (üléselnök: Dr. Németh Gábor, Dr. Major Tamás)

10.30-11.30 Nyitó előadás-Vive la difference! Női agy – férfi agy
 Prof. Dr. Párducz Árpád - MTA Szegedi Biológiai  
 Kutatóközpont, Biofizikai Intézet Molekuláris Neurobi 
 ológiai Csoport
11.30-12.00 Sürgősségi fogamzásgátlás serdülőkorban
 Prof. Dr. Bártfai György - Szegedi Tudományegyetem,  
 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
12.00-13.30  Ebédszünet

II. Szekció (üléselnök: Prof. Dr. Borsos Antal, Dr. Szőczei Beáta)

13:30-13.45 Változások a gyermeknőgyógyászati gyakorlatban
 Dr. Major Tamás-DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati  
 Központ 
13.45-14.30 Dobszay emlékérem átadása
 -Dobszay János: emlékképek, könyvbemutató 
 gondolatok
 -A díjazott laudációja illetve gondolatai
14.30-14.45 Tévhitek és tévutak a gyermeknőgyógyászatban
 Prof. Dr. Apró György-Csongrád Megyei Egészségügyi  
 Ellátó Központ Hódmezővásárhely Szülészeti és  
 Nőgyógyászati Osztály

III Szekció (üléselnök:Dr. Csermely Tamás , Dr. Párducz László)

14.45-15.00 Congenitális vírusfertőzések diagnosztikája
 Prof. Dr. Deák Judit –SZTE Klinikai Mikrobiológiai  
 Diagnosztikai Intézet
15.00-15.15  Lactobacillusok szerepe a Chlamydia trachomatis  
 fertőzések megelőzésében
 Dr. Virok Dezső-SZTE, ÁOK Orvosi  Mikrobiologiai és  
 Immunbiológiai Intézet

15.15-15.30 A reprodukciót befolyásoló bakteriális STD  
 fertőzések (antibiotikum rezisztencia)
 Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc-Semmelweis Egyetem  
 Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest
15.30-15.45 Ulcus vulvae acutum (Lipschütz fekély)   
 előfordulása klinikánkon, esetismertetés
 Dr. Hadarits Orsolya ,Dr. Kovács Eszter,  Dr. Ujházy  
 András-SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,  
 Budapest
15.45-16.00  Kávészünet

IV Szekció (üléselnök: Dr. Varga-Tóth Andrea, Dr. Juhász Alpár Gábor)

16.00-16.30 Konyhatechnológia, lipidek és az egészség
 Dr. Szabóné Nagy Andrea -Budapesti Műszaki és  
 Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és  
 Biomérnöki Kar, KKFT, Budapest
16.30-17.00 Polycystas ovarium szindróma és a komplex  
 betegségek
 Prof. Dr. Szabó János,  Dr.Szabóné Nagy   
 Andrea - SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet,  
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  
 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, KKFT, Budapest

17.00-17.15 Az egészségnevelés helye és szerepe a fiatalkorúak  
 reprodukciós egészségmegőrzésében
 Dr.Párduczné Szöllősi Andrea –Szent István   
 Egyetem, Egészségtudományi Campus Gyula
17.15-17.45 Közgyűlés
19.00 Bankett

Programok (30. Szombat)
08.00-09.00  Közös reggeli

V Szekció (üléselnök: Dr. Krasznai Zoárd, Dr. György István)

09.00-09.15  Az első ezer nap jelentősége. Hogyan segít ebben a  
 Flavon termékcsalád?
 Dr. Gaál Emánuel - Békés Megyei Pándy Kálmán  
 Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív  
 Terápiás Osztály, Gyula
09.15.-09.30 Cseppet sem mindegy! (Az intim torna prevenciós  
 lehetőségei)
 Dr. Sárosiné Hőh Henriette Vezető gyógytornász -  
 Békés Megyei Központi Kórház
09.30-09.45 Újdonságok a  fiatalkori fogamzásgátlásban
 Dr. Varga-Tóth Andrea - Szegedi Tudományegyetem,  
 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
09.45-10.00 Korszerű fogamzásgátlás a serdülőkorban
 Dr. Juhász Alpár Gábor - DEKK Szülészeti és  
 Nőgyógyászati Központ 
10.00-10.15 Új lehetőségek a méhnyakrák megelőzésében 
 Dr Krasznai Zoárd Tibor-DEKK Szülészeti és  
 Nőgyógyászati Központ 
10.15-10.30 Kávészünet

VI. Szekció (üléselnök: Dr. Pócsi Tamás, Dr. Kanizsai Beáta, 
Dr. Bálint Írisz Boglárka)

10.30-10.45 Diagnosztikus és terápiás aktualitások a Turner  
 szindrómában
 Szabó Tünde–SZTE-ÁOK Gyermekgyógyászati  
 Klinika  VI. éves orvostanhallgató
10.45-11.00 Szexuális gyermekbántalmazás rendőri szemmel
 Pengő Erzsébet r. szds asszony - Békés Megyei  
 Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
11.00-11.15 Szexuális gyermekbántalmazások nyomozása
 Hankó Katalin címzetes rendőr őrnagy - Békés  
 Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság  
 Vizsgálati Osztály
11.15-11.30 Igazságügyi orvos szerepe és lehetőségei fiatalkori  
 szexuális (bűn)cselekmények esetén
 Dézsi Csilla1,2,3,4; Vanya Melinda2,4; Solya Kitti3;  
 Párducz László5; Kereszty Éva1; Nagy Z. Zsolt2;  
 Sipos Orsolya2; Szili Károly2,3,4;
 1 SZTE-ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Szeged,  
 2 MEDITEAM Szeged ZRT., Szeged, 3 MEDISONO  
 Magzati és Anyai Egészségkutató Központ, Szeged, 4  
 SOS24 KFT, Szeged, 5 Pándy Kálmán Kórház, Gyula
11.30-11.45 Általános és középiskolások között történt  
 prevenciós előadások eredményei és   
 felkészültségük vizsgálata (szexuális élet és  
 ismeretek, valamint STD-k szempontjából)
 Szili Károly1,2,3; Dézsi Csilla1,2,3,4; Vanya   
 Melinda2,3; Solya Kitti2; Devosa Iván5, Jurdi   
 Imad6, Párducz László6; Párduczné Szőllösi Andrea7;  
 Nagy Z. Zsolt1; Sipos Orsolya1; Kozinszky Zoltán8

 1 MEDITEAM Szeged ZRT., Szeged, 2 MEDISONO  
 Magzati és Anyai Egészségkutató Központ, Szeged,  
 3 SOS24 KFT, Szeged, 4 SZTE-ÁOK Igazságügyi  
 Orvostani Intézet, Szeged, 5 Kecskeméti Főiskola,  
 Kecskemét, 6 Pándy Kálmán Kórház, Gyula, 7 Szent  
 István Egyetem, Gyula, 8 Hostpital, Svédország
11.45-12.00 Nem klasszikus congenitális adrenális hiperplastia  
 – Esetismertetés
 Dr. György István – Szent János Kórház és Észak- 
 Budai Egyesített Kórházak Budai Gyermekkórház
12.00-12.15 A nemi szervek differenciálódása, hím és női  
 egyedek kialakulása
 Dr. Szőczei Beáta - Budapest, XIX kerületi   
 szakrendelő Szülészet- nőgyógyászat
12.15-12.45 X Y Z generációs különbségek napjainkban
 Szicsek Margit - tanácsadó szakpszichológus

12.45-13.00 Kongresszus zárása, tesztvizsga

13.00 –  Ebéd
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PROF. DR. BÁRTFAI 
GYÖRGY
Szegedi Tudományegyetem 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z at i 
Klinika, Szeged

Sürgősségi fogamzásgátlás

Sürgősségi fogamzásgátlás 
(emergency contraception 

EC) az a speciális módszer, melyet a nem kívánt 
terhesség megelőzésére védekezés nélküli 
közösülést követően vagy nem megfelelő módszer 
alkalmazása, illetve megfelelő módszer hibás 
alkalmazása után sürgősséggel, alkalomszerűen, 
nem rendszeresen, alkalmazunk a terhesség 
bizonyítható létrejötte előtt. Védekezés nélkül 
a terhesség valószínűsége 8%, EC használata 
esetén a nem kívánt terhességek előfordulásának 
gyakorisága 75-80%-al csökkenthető.
Elsődlegesen a peteérés gátlása révén hat. 
Napjainkban az egy dózisu levonorgestrelt (1,5 
mg LNG) vagy az  ulipristal acetatot (30 mg) 
alkalmazzuk.  Újabb klinikai vizsgálatok szerint 
nem csupán 72 órán belül, hanem 120 óráig van 
értelme a EC tabletta bevételének. Az ovulációt 
megelőzően, a follikuláris szakban használt 
sürgősségi fogamzásgátlás esetén a vérzés pár 
nappal korábban, luteális fázisban alkalmazva 
viszont pár napos késéssel jelentkezhet. Az EC 
tabletta szinte valamennyi európai országban 
recept nélkül kapható, így a védekezés nélküli 
közösülés és a gyógyszer bevétele közötti idő 
lerövidül, mert nincs szükség a nőgyógyászati 
ügyelet felkeresésére, ezáltal javul a hatékonyság. 
A módszer ajánlott ha hiba csúszik a hormonális 
fogamzásgátló tabletta rendszeres szedésébe, 
a mechanikus vagy a természetes módszerek 
alkalmazásába, de alkalmazható az IUD kilökődése, 
vagy eltávolítása, ill. teratogén gyógyszer-expozíció 
esetén is. A sürgősségi fogamzásgátlás széles 
körű megismertetése hozzájárulhat a nem kívánt 
terhesség számának csökkenéséhez. Ezért fontos 
a módszer hatásmechanizmusának ismertetése, 
az indikációs területek felsorolása, az egyes 
készítmények mellékhatásairól való tájékoztatás, 
a módszer közérthető bemutatása, valamint az 
egyszerű, hozzáférés, hiszen a módszer jellegéből 
adódóan nem mindig van lehetőség arra, hogy 
a rászorulók képesek legyenek az optimálisnak 
tartott 72 órán belül a gyógyszert felíratni, kiváltani 
és bevenni. 
Az ovuláció előtt alkalmazott EC az esetek 
többségében megakadályozta annak létrejöttét. 
Igen jelentős volt az a megfigyelés, hogy a kezelt 
csoportból származó szövettani mintákat a 
kontrolokkal összehasonlítva nem találtak jelentős 
változást sem a mirigyek sem a beágyazódás 
szempontjából lényeges spirális artériák számában. 

ABSZTRAKTOK

DR. MAJOR TAMÁS
Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika

Változások a 
gyermeknőgyógyászati 
gyakorlatban

Bár forradalmi változásról 
nem beszélhetünk, 

szakterületünk számos területén következett 
be fejlődés az elmúlt néhány évben: változott a 
fogamzásgátló módszerek fiatalkori alkalmazására 
vonatkozó ajánlás, új lehetőségek jelentek meg 
a méhnyakrák elleni védőoltásban, az MRKH 
szindróma kezelésében prioritást kapott a 
vértelen hüvelyképzés alkalmazása. A mindennapi 
gyakorlatunkban alkalmazható elvek mellett 
kitekintünk a ma még távolinak látszó jövőbe: 
megoldást jelenthet-e az uterus transzplantáció a 
fejlődési rendellenességek kezelésében?

PROF. DR. 
PÁRDUCZ ÁRPÁD
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
Biofizikai Intézet
Molekuláris Neurobiológiai 
Csoport

Vive la difference! Női agy – 
férfi agy

Az emberi kultúrtörténet legtöbbet vitatott kérdése 
a női-férfi különbségek megértése, értelmezése és 
megítélése. Az előadás az agykutató szemszögéből 
nézve keres választ olyan kérdésekre, amelyekkel 
a mindennapi életben találkozunk. Van-e eltérés 
agyunk méretében és szerkezetében? Miként 
magyarázható gondolkodásunk különbözősége? 
Hogyan kezeli a férfi és a nő a stresszhelyzeteket? 
Kimutatható-e szerkezeti eltérés a homoszexuális 
agyban? Egy gén lenne felelős a poligám hajlamért?
Az előadás kitér a nemi hormonoknak az 
idegrendszerre gyakorolt hatásából adódó 
következményekre. Mi az oka annak, hogy egyes 
megbetegedések (bulimia, migrén, dyslexia) 
nem egyforma gyakorisággal érintik a nőket és 
a férfiakat? Van-e szerepe a hormonoknak az 
idegsejtek védelmében? Az ösztrogén teszi a nőt a 
teremtés koronájává?

PROF. DR. APRÓ GYÖRGY
Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály

Tévhitek és tévutak a 
gyermeknőgyógyászatban

Az orvostudomány hallatlan 
fejlődése két ellentmondást hordoz.
•A diagnosztika és a terápia fejlődési versenyében 
jelenleg az előbbi vezet. 
•A szinte már a tudományos fantasztikum határát 
súroló eljárások azonban gyakorta csak kínálatot 
képviselnek, hozzáférhetőségük korlátozott.
Ebből adódóan a medicina - beleértve a 
gyermeknőgyógyászatot is – hétköznapjaiban 
konfliktus-helyzetek jelentkezhetnek. Másrészről 
az elérhető vizsgáló és gyógyító eljárások 
felhasználásában sincs mindig összhangban a 
beteg és orvosa. A hibás beavatkozás hátterében 
esetenként félreértések ill. a hozzáértés hiánya 
szerepel.
Néhány, a témával kapcsolatos, az elmúlt évtizedek 
tapasztalataiból leszűrt gondolatomat osztom meg 
a hallgatósággal.

PROF. DR. DEÁK JUDIT
Klinikai Mikrobiológiai 
Diagnosztikai Intézet, Általános 
Orvostudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem, 
Szeged

Congenitális vírusfertőzések 
diagnosztikája

A magzati és újszülött korban elszenvedett 
infekciók komoly következményekkel járhatnak. 
Az immuntolerancia a szülés után hosszan fennálló 
vírushordozás és ürítés miatt alakul ki. Az anya 
acut, vagy látensen jelen lévő és reaktiválódott, 
vagy reinfekció miatti újabb fertőzését többféle 
úton átviheti az embrióra. A transzplacentárisan 
és/vagy haematogén úton akvirált fertőzések közül 
leggyakrabban a rueola vírus (RuV), varicella-
zoster vírus (VZV), cytomegalovírus (CMV), 
humán immundeficiencia vírus (HIV) és humán 
parvovírus B19 (ParV B19) infekciók fordulnak 
elő. Intranatálisan, és post partum a humán herpes 
simplex vírus (HHSV), CMV, a hepatitis B vírus 
(HBV), a humán immundeficiencia vírus (HIV), 
valamint a non-polio enterovírusfertőzéseket 
(Coxsackia B vírus, enterovírus 68-71) 
diagnosztizálhatjuk. Nosocomialis újszülöttkori 
vírusfertőzések közül a CMV, VZV, HHSV és a 
respiratory syncytial vírusok (RSV) akvirálhatók. 
Ritkábban mumps vírus, morbilli vírus, hepatitis 
E és japán encephalitis vírusok is előfordulhatnak, 
utóbbi főleg Délkelet-Ázsiában.
 A diagnosztikai módszerek közül 
korábban a TORCH panelt vezették be szerológiai 
szűrésre Magyarországon. A panelben lévő 
rubeola szűrés a kötelező védőoltás bevezetése 
óta veszített jelentőségéből. A magyarországi 
populáció magas szintű átfertőzöttsége miatt a 
CMV és HSV szűrésnek akkor lenne értelme, 
ha a preconcepcionális tanácsadást és szűrést 
széleskörűen bevezetnénk (szérum bank) és a 
várandóság folyamán a felmerült vírusinfekciót 
monitorozhatnánk. (A Toxoplasma gondii fertőzés 
szerológiai markereinek kimutatása várandóság 
előtt és alatt nyomatékosan javasolt.) Napjainkban 
a PCR vizsgálatokat tekintjük gold standardnak 
a vírusdiagnosztikában és emellett az antivirális 
terápia monitorozásában is kiemelt jelentőségűek. 
A magzati CMV és VZV fertőzés kockázatát az 
éves születési szám ≈ 1%-ára becsülik.
 A molekuláris mikrobiológiai 
diagnosztikában a fejlődés exponenciálisan 
fejlődik. A PCR vizsgálatok költség igénye és a 
vizsgálatra fordított idő folyamatosan csökken. 
Előtérbe kerültek a szindrómán alapuló PCR 
vizsgálatok, mint a légúti, enterális, központi 
idegrendszeri, szexuális úton átvihető fertőzések 
kimutatására a CEPHEID által gyártott panelek. A 
jobb gyorsabb és olcsóbb, úgynevezett EXTRÉM 
PCR-ekkel ma már 30 mp - 5 perc időtartam 
alatt kvalitatív és kvantitatív PCR eredményt 
kaphatunk. A specifikus antivirális kezelésekkel 
egyidejűleg végzett monitorozás lehetővé teszi 
az antivirális kezeléseknek a lehető legkorábbi 
időpontban történő leállítását.
 A primer prevenció néhány 
vírusfertőzés megelőzésére: RuV és HBV, 
megoldott. Az antiviralis, az immunglobulin 
és monoclonalis antitest terápia csaknem 
minden vírusfertőzés esetében alkalmazható. 
A tapasztalaton alapuló és országonként egyedi 
módon kialakított algoritmusok a sikeres 
megelőzés és terápia zálogai.

Ezek alapján nem igazolódott az a korábbi 
feltételezés, hogy a sürgősségi fogamzásgátlók az 
embrió megtapadásának gátlásával biztosítják a 
nem kívánt terhesség megelőzését.
Az Egészségügyi Világszervezet által koordinált 
nemzetközi, kettős vak elrendezésű, több központú, 
klinikai vizsgálat melyben 2000 reproduktív korú 
nő vett részt kimutatta, hogy a nemi aktustól a 
gyógyszer bevételéig számított idő növekedésével 
csökken a gyógyszer hatékonysága, azaz nő a 
védekezés ellenére létrejött terhességek száma. 
Újabb klinikai vizsgálatok azonban azt igazolták, 
hogy az ulipristal acetat  egyszeri adagja 120 
órás intervallumban teszi lehetővé a postcoitalis 
fogamzásgátlást. 
Hazai kérdőíves felmérés melyet orvosok, 
gyógyszerészek, reproduktív korban lévő 
nők, tinédzserek, és ismételten terhesség 
megszakításra jelentkezők körében végeztek azt 
bizonyította, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás 
nem eléggé ismert és ez tükröződik a gyakorlati 
alkalmazásban. Egy fogamzásgátló módszer 
ismertségét és hatékonyságát jelentős mértékben 
javíthatja, ha a gyógyszer felírását végző orvosok, 
valamint gyógyszert kiszolgáló gyógyszerészek 
tájékozottsága javul és a fogamzásgátlást igénylők 
is tudják, hogy a védekezés nélküli közösülés 
után 120 órán belül nem kell a terhesség 
létrejöttét a véletlenre bízni. Az Egészségügyi 
Világszervezet támogatja a preventív szemléletet, 
hogy minden szexuális életet élő nő legyen ellátva 
sürgősségi tablettával, mert sokkal valószínűbb, 
hogy alkalmazza a módszert, ha kéznél van. 
A tapasztalatok szerint ettől nem gyakoribb a 
felelőtlen szexuális magatartás és nem növekszik 
a sürgősségi tabletta fogyasztás gyakorisága sem.
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többnek daganatkeltő hatása van, károsítja az 
immunrendszert, befolyásolja a hormontermelést.
A hidegen sajtolt olívaolaj fogyasztása hasznos, 
de a magas hőkezelés (sütés) hatására az értékes 
telítetlen kötések könnyen reakcióba léphetnek, 
és káros anyagok képződnek. A zsírok, olajok 
esetében a transz-zsírsavakra már korlátozó 
törvény született, de vannak még egyéb káros 
anyagok is, mint a heterociklikus aminok (HAS), a 
korom, ezek szintén toxikusak és rákkeltő hatással 
rendelkeznek.
Egy sütési sorozatot végeztünk a közkedvelt 
lángossal fehér sertészsírral, hogy a színváltozásokat 
jól követhessük. Egymás után 10 lángost sütöttünk 
a zsírban, és minden sütés után mintát vettünk a 
zsírból. A színméréssel egyértelmű képet kaptunk 
a sütőzsiradék elhasználtságáról, és felhívja 
a figyelmet, arra, hogy a sütőzsírt/olajat ne 
használjuk többször, ahogy ez sajnos napjainkban 
szokás éttermekben, menzákon, élelmiszeripari 
üzemekben is.

A káros vegyületek jelentős része a helytelen 
konyhatechnológia, különösen a magas 
hőmérséklet és oxidáció hatására jön létre. Ha az 
értékes, egészséges alapanyagokból a legjobbat 
akarjuk kihozni, érdemes megismerni és használni 
azokat a konyhai technológiákat, amelyek során 
a káros anyagok képződése minimális. Régóta 
ismerik az alacsony hőfokon, hosszú ideig, jól 
lezárt edényben főzés előnyeit. Az arabok és a 
kínaiak agyagedényben főztek, a franciák papírba 
csomagolva párolták az alapanyagot,  a sütőzacskót 
is régóta ismerjük. A napjainkban alkalmazott sous 
vide (szuvid) technika a vákuumos ételkészítés és 
az alacsony hőfokon főzés kombinációján alapuló 
ételkészítési mód. Lényege, hogy a légmentesen 
lezárt zacskóba tett ételt vízfürdőbe helyezzük, és 
alacsony, állandó hőmérsékleten lassan készítjük 
el. A sous vide technológiával az ételek megőrzik 
ízüket, szaftosak maradnak, nem veszítenek 
súlyukból, tápértékük megmarad. 
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lezárt edényben főzés előnyeit. Az arabok és a 
kínaiak agyagedényben főztek, a franciák papírba 
csomagolva párolták az alapanyagot,  a sütőzacskót 
is régóta ismerjük. A napjainkban alkalmazott sous 
vide (szuvid) technika a vákuumos ételkészítés és 
az alacsony hőfokon főzés kombinációján alapuló 
ételkészítési mód. Lényege, hogy a légmentesen 
lezárt zacskóba tett ételt vízfürdőbe helyezzük, és 
alacsony, állandó hőmérsékleten lassan készítjük 
el. A sous vide technológiával az ételek megőrzik 
ízüket, szaftosak maradnak, nem veszítenek 
súlyukból, tápértékük megmarad. 

DR. SZABÓNÉ NAGY 
ANDREA 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki 
Kar, KKFT, Budapest

Konyhatechnológia, lipidek és 
az egészség

Napjainkban egyre többen küzdenek túlsúllyal, 
keringési és daganatos, izületi és neurodegeneratív 
betegségekkel. A helytelen életmód és a táplálkozás 
ehhez jelentősen hozzájárul. A magyar lakosság 
túl sok telített zsiradékot fogyaszt, e zsírok/olajok 
összetétele, a telített/telítetlen zsírsavak aránya 
nem megfelelő, az esszenciális zsírsavak aránya 
és mennyisége sem optimális. Az egészségre 
gyakorolt hatást az élelmiszer előállítás, a tárolás 
körülményei, az ételkészítési módok is jelentősen 
befolyásolja.
A helytelen tárolás során a zsírok avasodnak, 
hőhatására pedig többféle káros anyag is képződik.
Széles körben elterjedt ételkészítési mód a bő 
zsírban, olajban történő sütés (rántás), grillezés, 
így az étel egyedi ízt kap, nem szárad ki. Számos 
ételt sütünk: burgonyát, zöldségeket, húsokat 
(bundában vagy anélkül), elősütött, félkész 
termékeket. Nagy hátrány, hogy az étel sok 
zsiradékot szív magába, illetve a hőkezelés során 
káros vegyületek keletkeznek. A felvett zsiradék 
mennyisége függ a sütési hőmérséklettől. A 
magas hőmérséklet hatására a felszín közelében 
lévő nedvesség gőz formájában távozik, apró 
kapillárisok keletkeznek, amelyeken keresztül 
zsiradék szívódik be az ételbe. Minél forróbb az 
olaj, annál több víz párolog el, és annál több olaj 
kerül az ételbe, ami zsíros, „nehéz” lesz. 
A sütés során fellépő egyes kémiai folyamatokat 
Maillard-reakciónak nevezik, a felfedező 
francia kémikus után. Magas hőmérsékleten a 
cukormolekulák és a fehérjék reagálnak egymással 
és jellegzetes, aroma- és színanyagok keletkeznek 
(pl. a kenyér, a hús felületén a sütésekor barna 
kéreg). A reakció során polimerizáció zajlik le, 
de hasonló folyamat miatt barnul meg a pirítós 
is valamint a karamell készítés során a hevített 
cukor is. Az égett szagot kis molekulák okozzák, a 
nyársonsült illatát például a mérgező akrolein idézi 
elő, de rákkeltő akrilamid is képződik.
A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) az 
élelmiszerek füstölése, pörkölése, sütése közben 
keletkező rákkeltő vegyületek. Ezek a vegyületek 
a szennyezett levegővel is a szervezetünkbe 
juthatnak, de kolbászban, pörkölt kávéban, 
lisztben, gabonákban, többször felhasznált 
étolajban (mely veszélyes hulladék!), margarinban 
is megtalálhatóak. A PAH vegyületek közül 

DR. HADARITS ORSOLYA 
SE I.SZ. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, 
Budapest

Ulcus vulvae acutum 
(Lipschütz fekély) előfordulása 
klinikánkon, esetismertetés

Az akut genitális fekély (ulcus vulvae acutum, 
Lipschütz fekély) prepubertás és pubertás korú, 
virgo lányoknál figyelhető meg. Kezdetben 
influenzaszerű tünetek, láz és lymphadenopathia 
tapasztalhatók, melyet fekélyek megjelenése 
követ a genitális tájékon. Hátterében vírus- vagy 
bakteriális infekció valószínűsíthető. A diagnózis 
felállítása a klinikum alapján történik, melyet 
szerológiai vizsgálatokkal támaszthatunk alá. 
A terápia elsősorban tüneti, mely több hetet is 
igénybe vehet. Jelen előadásunkban egy 13 éves, 
virgo kamasznál jelentkező kiterjedt, kétoldali 
Lipschütz fekély esetét szeretnénk bemutatni. 
Szerodiagnosztikai vizsgálatok során kizárólag 
EBV IgG pozitivitást tapasztaltunk, mely felveti a 
vírus nyugalmi állapotban történő fennmaradását 
a szervezetben, illetve annak újra aktiválódásának 
lehetőségét.

DR. VIROK DEZSŐ
SZTE, ÁOK Orvosi 
Mikrobiológiai és 
Immunbiológiai Intézet

Lactobacillusok szerepe 
a Chlamydia trachomatis 
fertőzések megelőzésében

A hüvelyi normál flóra alapvető tagjai a különböző 
lactobacillus fajok. Ezek a baktériumok a laktát 
termeléssel és a hüvelyi pH alacsonyan tartásával, 
hidrogén-peroxid és egyéb antimikrobiális 
anyagok termelésével biztosítják azt, hogy a 
kórokozó mikroorganizmusok ne tudjanak 
tartósan jelen lenni és szaporodni. A bakteriális 
vaginózis, az az állapot, amely a lactobacillusok 
eltűnésével jár, a szexuálisan átvihető betegségek, 
köztük a Chlamydia trachomatis baktérium által 
okozott fertőzések gyakoribb megjelenéséhez 
vezet. Ezek a krónikus és/vagy visszatérő fertőzések 
kismedencei hegesedésekhez, összenövésekhez, 
legrosszabb esetben terméketlenséghez vezetnek. A 
Chlamydia trachomatis fertőzések a leggyakoribb 
szexuálisan átvihető bakteriális betegségek a 
világon, ezért népegészségügyi jelentőségük 
kiemelkedő. Előadásunkban a lactobacillusok 
szerepét tárgyaljuk a szexuálisan átvihető 
betegségek, különösen a Chlamydia trachomatis 
fertőzések megelőzésében.elkövető megbüntetése 
össztársadalmi feladat.

PROF. DR. ROZGONYI 
FERENC
Semmelweis Egyetem, Bőr-, 
Nemikórtani és Bőronkológiai 
Klinika, Országos STD 
Diagnosztikai és Terápiás 
Centrum, Budapest

A reprodukciót befolyásoló 
bakteriális STD fertőzések 
(antibiotikum rezisztencia)

Az előadásban a szerzők a genitális Treponema 
pallidum, Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae és 
Ureaplasma urealyticum fertőzések vizsgálata 
során szerzett tapasztalataikat foglalják össze. 
Az STD korokozók megelőzési lehetőségein, a 
jellemző klinikai tünetek bemutatása mellett a 
diagnosztikai módszereket is ismertetik. A T. 
pallidum fertőzések diagnosztizálása specifikus 
és nem specifikus szerológiai tesztekkel, a C. 
trachomatis fertőzés meghatározása chlamydia 
antigén kimutatásán alapuló ELISA vizsgálatokkal 
történt. A N. gonorrhoae, S. agalactiae és U. 
urealyticum fertőzés/hordozás tényét a szexuálisan 
aktív személyek genitális mintáinak tenyésztési 
eredménye alapján állították fel. Az adatokat kor 
és nem alapján elemezték. A szerzők a vizsgált 
kórokozók által kiváltott tüneteket is értékelik. 
Következtetéseket vonnak le a fertőzések 
reprodukcióra kifejtett hatásáról. A tenyészthető 
baktériumok előfordulási gyakorisága mellett 
az adott kórokozó antibiotikum-rezisztencia 
viszonyait, valamint a rezisztencia mechanizmusok 
genetikai hátterét is ismertetik, különös figyelmet 
fordítva a biofilmképző U. urealyticum által 
kiváltott fertőzések kezelésére. Az in vitro nem 
tenyészthető kórokozók (T. pallidum és C. 
trachomatis) esetében az antibiotikum rezisztencia 
a sikertelen terápia után állapítható meg.
A gyakori tetracyclin, erythromycin és clindamycin 
terápia jelentősen elősegítette az antibiotikum 
rezisztencia gyakoriságának növekedését. A 
szerzők új terápiás irányelvek kidolgozásának 
szükségességére hívják fel a figyelmet a 
meghatározott antibiotikum rezisztencia adatok 
alapján.
Nem volt olyan baktérium törzs, ami mindegyik 
antibiotikumra érzékeny lett volna, ezért a 
terápia indítása előtt a tenyésztést és antibiotikum 
érzékenységi vizsgálatot minden esetben el kellene 
végezni, hisz a genitális infekciók a kellemetlen 
panaszokon túl csökkentik a fertilitást és növelik 
a koraszülés kockázatát, a magzati és újszülött 
károsodás esélyét, esetleges halálát is okozhatják.
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DR KRASZNAI ZOÁRD 
TIBOR 
DEKK Dzülészeti és 
Nőgyógyászati Központ 

Új lehetőségek a méhnyakrák 
megelőzésében 

A női daganatos halálozást 
tekintve a méhnyakrák kiemelt helyen áll, ami azért 
szomorú, mert egy potenciálisan megelőzhető 
daganatról van szó. Az évtizedekre visszatekintő 
szekunder prevenció, a méhnyakrákszűrés- ahol 
a populációs szintű átszűrtség magas- leszorította 
a daganatos halálozást, de ennek ellenére jelentős 
számú nő esik a betegség áldozatául évente. Az egy 
évtizede megjelent első generációs profilaktikus 
HPV vakcinák mint a primer prevenció eszközei 
(úgy a bivalens mint a kvadrivalens vakcina), a 
betegség megelőzésében kiemelt szerepet kaptak, 
ezt számos ország az oltás támogatásával, majd a 
nemzeti oltási programokba történő beemeléssel 
ismerte el. A profilaktikus vakcinákról számos 
hit- tévhit kering, a HPV fertőzés és a vakcináció 

DR. GAÁL EMÁNUEL
Békés Megyei Pándy 
Kálmán Kórház Központi 
Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Osztály, Gyula

Az első ezer nap jelentősége. 
Hogyan segít ebben a Flavon 
termékcsalád?

A prevenció és a terápia 
célja az élettartam meghosszabbításán túl az 
egészségben eltöltött éveink számának növelése. 
Ez egy soktényezős folyamat, amiben alapvető 
szerepet játszik a minőségi táplálkozás.
A nutrigenomika új terület, sok kérdés vár még 
megválaszolásra, de az eddigi ismereteink alapján 
már tudjuk, hogy a kisgyermekkortól kezdve 
tudatos táplálkozással alapvetően befolyással 
bírunk a hosszú távú egészségünkre. Az életünk 
első 4-5 éve ezen a téren döntően fontos időszak, 
a fogantatástól számított első 1000 nap pedig 
különös jelentőséggel bír. 
A WHO ajánlása is a primer prevenciót célozza 
meg. Megkerülhetetlen a színanyagokban gazdag 
nyers gyümölcsök, zöldségek napi fogyasztása nagy 
mennyiségben, ami alapvetően egy mediterrán 
típusú étrendet jelent.
A flavonoid kutatás magyar gyökerekkel bír. 
Szent-Györgyi Albert munkáját tanítványai 
vitték tovább. 2004-ben egy egyedi összetételű, 
magas beltartalmi értékű, magyar fejlesztésű 
táplálékkiegészítő, a Flavon Max született meg, 
kiváló biohozzáférhetőséggel és biohasznosulással. 
Prof. Dr. Dinya Zoltán akadémikus fejlesztésének 
köszönhetően a Flavon termékcsalád nyolc tagja 
érhető el. Az élet minden szakaszában egyszerűen 

használható gél állagú gyümölcs és zöldség 
koncentrátum a szervezetünk védelmében is 
világelső, az integrált terápiában, a prevencióban 
szerepe meghatározó. Legoptimálisabb 
összetevőkkel és arányokkal, korcsoportoknak 
célzottan összeállítva biztosítja napi szinten 
azokat a több ezer növényi összetevőket, melyek 
az egészségünk megőrzéséhez, az anyagcsere 
folyamatainkhoz szinte nélkülözhetetlenek. 
Jó alapot biztosít egy egészségesebb generáció 
felnövekedésének.

DR. JUHÁSZ ALPÁR 
GÁBOR 
DEKK Szülészeti és 
Nőgyógyászati Központ 

Korszerű fogamzásgátlás a 
serdülőkorban

Az adolescens korosztály 
(15-19 évesek) körében 
bekövetkező nem kívánt 

terhességek számát tekintve hazánk sajnos 
előkelő helyet fogal el a világranglistán. Az ebben 
a korosztályban alkalmazott fogamzásgátlási 
módszerek hatékonysága bizonyítottan jó. 
Felmerül tehát a kérdés, mi az oka annak, hogy 
mégsem eléggé hatékony ezirányú tevékenységünk 
a magyar egészségügyben.
Az adolescens populáció nagyon inhomogén, 
testi-lelki fejlettségük nagyban befolyásolja a 
különböző kontraceptív módszerek alkalmazására 
vonatkozó képességüket. Sokkal valószínűbb, 
hogy egy tinédzser fogamzásgátlási tanácsot 
fog kérni, ha: negatív kimenetelként él meg egy 
terhességet, hosszú távú tanulási céljai vannak, 
idősebb korosztályhoz tartozik, fél a terhesség 
bekövetkeztétől, illetve család/barátok/orvos 
javasolja neki a megfelelő módszer alkalmazását.
Sok tényező befolyásolja a megfelelő módszer 
elérhetőségét: az adekvát konzultációra 
való bekerülés lehetőségének hiánya, vagy a 
mellékhatásoktól való félelem (pl. súlygyarapodás, 
csontdenzitás csökkenése, MVT rizikójának 
növekedése, kismedencei gyulladástól való félelem). 
A megfelelő módszer alkalmazásának megkezdése 
előtt nagyon fontos az alapos anamnézis 
felvétele, az abszolút és relatív kontraindikációk 
feltérképezése, az előnyök/rizikók átbeszélése, és 
nem utolsósorban, a tinédzser beleegyezésének 
rögzítése (szülővel vagy anélkül). A tanácsadás 
során mindig ki kell térni az esetlegesen előforduló 
problémák (pl: áttöréses vérzés) megbeszélésére, 
az óvszerhasználat fontosságára (különösen az 
első szexuális együttlét alkalmával), a sürgősségi 
fogamzásgátlás témakörére, és arra, milyen 
startégiát kövessünk, hogy a páciensek ne 
morzsolódjanak le.

és az azzal kapcsolatos következmények 
megelőzése.  A serdülők egyre fiatalabb 
korban esnek át az első szexuális aktuson, de a 
védekezéssel kapcsolatos ismereteik hiányosak. 
A gyermeknőgyógyász feladatai közé tartozik 
a fiatalok felvilágosítása, a fogamzásgátlás 
szükségességének hangsúlyozása a nem kívánt 
terhességek számának csökkentése érdekében. A 
fogamzásgátlási módszer kiválasztásánál a szakmai 
szempontok mellett figyelembe kell vennünk a 
páciens lehetőségeit, kívánságait, a szülővel való 
kapcsolatát is. Világszerte egyre jobban terjed a 
már fiatalkorúaknál is használható hosszú távú 
fogamzásgátlási módszerek alkalmazása. Fontos, 
hogy ismerjük az újdonságokat és tájékoztatást is 
adjunk ezekről.

DR. VARGA-TÓTH 
ANDREA
Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert 
Klinika Központ Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika

Újdonságok a fiatalkori 
fogamzásgátlásban

Korunk örök megoldandó 
problémája marad a fiatalkori szexualitás 

DR. SÁROSINÉ HŐH HEN-
RIETTE
Békés Megyei Központi Kórház
Gyula

CSEPPET SEM MINDEGY!
(Az intim torna prevenciós le-
hetőségei)

Dinamikus, versengő vilá-
gunkban elképzelhetetlen, 

hogy a nők alakjuk formálására, kondíciójuk meg-
tartása érdekében ne járjanak valamilyen tornára.
Testünk ún. „rejtett izmaival” azonban sokkal ke-
vesebbet törődünk. Mik is ezek a rejtett izmok? A 
női medencét alulról záró és tartó medencefenék 
és gátizomzat.
Az utóbbi időben szerencsére egyre több olyan 
publikáció lát napvilágot, amely a medencefenék és 
gátizomtorna jelentőségét hangsúlyozza.
Köztudott, hogy a keleti kultúrákban a nők már 
kislánykorban elsajátítják a medencefenék és gá-
tizomtornát. Éppen ezért ott %-os arányban is lé-
nyegesen kevesebb az inkontinenciás problémával 
küzdő nők száma.
A  medencefenék és gátizomtorna erősíti ezen iz-
mokat és ezzel egyidejűleg csökkenti vizelet vissza-
tartási problémák előfordulási gyakoriságát.
Nagyon diszkrét téma ez, hiszen minden fiatal /
beteg gátlásokkal, szorongásokkal teli. Fontos meg-
értetni a fiatalokkal, a betegekkel a speciális torna 
jelentőségét a prevencióban, a kialakult probléma 
után a gyógyulásban és hogy csak a kitartó rend-
szeresen végzett gyakorlás hozhat eredményt.
A rendszeresen tornáztatott izom erőssé, edzetté 
válik, így sok kellemetlen panasz megelőzhető.
Az inkontinencia elsősorban a nőket sújtja. Ennek 
oka a két nem közötti anatómiai eltérésekben ke-
resendő. Az alkalmatlan időben és helyen történő 
vizeletvesztésben szenvedők ¾-e nő.
A medencefenék izmok tornájának az inkontinen-
cia kezelése mellett fontos, vagy talán legfontosabb 
szerepét a prevencióban, megelőzésben látjuk!
 Gáttorna alatt a medencefenék izma-
inak erősítésére szolgáló speciális gyakorlatokat 
értjük. Ezek a gyakorlatok az amerikai KEGEL 
professzor nevéhez fűződnek, de természetesen ma 
már ennek a továbbfejlesztett módszerét használ-
juk. Rendszeresen, intenzíven végzett gyakorlatok 
segítségével 2-3 hónap alatt a gáti harántcsíkolt 
izomzat és egyben a külső záró izmok erejének, 
tónusának növekedése érhető el.
 Eddig nem tulajdonítottunk a gátiz-
moknak túlzottan nagy jelentőséget. Ennek az le-
het az egyik oka, hogy ez az izomcsoport a szem 
elől rejtve van és mint általában a nem látható terü-
letekre, erre is kevesebb figyelmet fordítottunk. Pe-
dig a gátizmok működési területe az ürítés, a nemi 
aktus és a szülés végigkíséri az egész életünket.
 A torna másik fontos hatása a kisme-
dencei keringés javítása. Minden izom működésé-
hez szükséges az izmot ellátó erek megfelelő funk-
ciója. A gátizmok tréningje javítja a vérellátást, a 
keringés javulása pedig fokozza az adott terület 
tápanyag és oxigén ellátását, mely működésének 
alapfeltétele.

DR. PÁRDUCZNÉ 
SZÖLLŐSI ANDREA
Szent István Egyetem Egészség-
tudományi Campus, Gyula

Az egészségnevelés 
helye és szerepe a 
fiatalkorúak reprodukciós 
egészségmegőrzésében

A reprodukciós egészséget 
számos tényező befolyásolja és veszélyezteti.
A tizenévesek szexuális aktivitása világszerte 
és hazánkban is folyamatos növekedést mutat, 
mind számarányait, mind jelentőségét tekintve. A 
fiatalkori szexualitás két leggyakrabban előforduló, 
nem kívánt következménye: a szexuális úton 
terjedő fertőzések kialakulása, és a nem kívánt 
terhességek létrejötte.
Az elmúlt évtizedekben a szexuális úton terjedő 
fertőzések (STD) növekvő arányszámot mutatnak. 
Az STD gyakori előfordulásával elsősorban a fiatal, 
szexuálisan aktív, nem stabil párkapcsolatot folytató 
személyek között számolhatunk (promiszkuitás).
Hazánkban viszonylag magas a megbízható 
fogamzásgátló módszerek alkalmazásának aránya, 
mégis magas a terhességmegszakítások száma. 18 
év alattiaknál ezek az arányszámok évek óta nem 
csökkentek jelentősen.
Az egészségtudatosság már fiatal korban is fontos, 
hiszen akkor még könnyebb primer prevenció 
keretein belül az egészség védelmét, megőrzését és 
fejlesztését megvalósítani, mint már egy kialakult 
betegséget kezelni. 
Az egészségnevelés hatékonyságának kulcskérdése 
az egészségnevelő személye. A kortársoktatás 
során az előadó szakmailag megalapozott és a 
gyakorlatban is alkalmazható és hasznosítható 
információkkal látja el a serdülőket. Ez az oktatási 
forma hatékony kiegészítője lehet az iskolai 
egészségfejlesztésnek, különösen a reproduktív 
egészséget érintő témakörökben.

 

PROF. DR. SZABÓ JÁNOS
SZTE ÁOK Orvosi Genetikai 
Intézet, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki 
Kar, KKFT, Budapest

Polycystas ovarium szindróma 
és a komplex betegségek
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immunológiai alapjainak áttekintésével az oltások 
elméleti limitációit tekintjük át. A legújabb, 
nanovalens HPV ellenes profilaktikus vakcina 
megjelenése kapcsán az első generációs HPV 
vakcinák hatékonyságát, illetve a nanovalens 
HPV vakcinának ezekhez képest mutatkozó 
előnyeit, esetleges hátrányait elemezzük.  A HPV 
fertőzés, jellegéből adódóan, a nőgyógyászati 
tumorok mellett számos egyéb lokalizációjú 
daganat patogenezisében is elsődleges 
szereppel bír, ezek áttekintésével a lehetséges 
jövőbeni irányokra is próbálunk rátekinteni. A 
vakcináció eredményeinek, a mellékhatásoknak 
illetve a vakcinának tulajdonított lehetséges 
szövődményeknek az áttekintését evidencia alapon 
közelítjük meg, bemutatva számos az interneten 
keringő elméletet is. A HPV ellenes profilaktikus 
vakcinák egy olyan lehetőséget teremtenek, 
amellyel nők milliói kímélhetik meg magukat 
nem csak a betegségtől, de az azt megelőző 
állapotok gyógyításának kellemetlenségeitől is. A 
témában a gyermeknőgyógyászok véleménye és 
szerepe kiemelt, hiszen a nők leghatékonyabban 
immunizálható korcsoportját képviselik.

SZABÓ TÜNDE EMÍLIA 
SZTE-ÁOK 
Gyermekgyógyászati Klinika

Diagnosztikus és terápiás 
aktualitások a Turner 
szindrómában
Bevezetés: A Turner szindró-
ma (TS) a leggyakoribb geneti-
kai betegség nők körében. Pre-
natalis diagnosztika fejlődése 

ellenére sokszor későn kerül felismerésre.
Célkitűzés: TS tüneteinek, diagnosztikus és terá-
piás aktualitásainak ismertetése és ezek nőgyógyá-
szati fontosságának hangsúlyozása a nemzetközi 
szakirodalom felhasználásával.
Eredmények: A prenatalis diagnosztika lehető-
ségeivel 16.-20. terhességi hétben kimutatható a 
szindróma. Születéskori jellegzetes tünetek mellett 
a később kifejeződő alacsonynövés, nemi érés és 
cikluszavar esetén TS-re kell gondolnunk. Növeke-
dési hormon, valamint ösztrogén terápiát időben 
alkalmazva jól javítható a betegek életminősége.
Megbeszélés: A minél korábbi diagnózis és kezelés 
megindítása elengedhetetlen a legmagasabb végső 
testmagasság, a normális nemi működés és a gyer-
mek egészségének megóvása érdekében.

PENGŐ ERZSÉBET 
R.SZÁZADOS 
Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

Szexuális gyermekbántalmazás 
rendőri szemmel

Törvényi háttér, gyermekek 
sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, 
ezek elkövetésének módja, - Jelzőrendszer, annak 
működése, - Együttműködés

HANKÓ KATALIN
CÍMZETES RENDŐR 
ŐRNAGY
Munkahely: Békés Megyei 
rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóság
Vizsgálati Osztály

Szexuális gyermekbántalmazá-
sok nyomozása
- Gyermekek sérelmére el-

követett szexuális bűncselekmények nyomozása 
(konkrét példákon levezetve) - A (gyermek) nő-
gyógyászok szerepe a nyomozás során - Szakértők 
bevonása - Együttműködés fontossága

DÉZSI CSILLA
SZTE-ÁOK Igazságügyi 
Orvostani Intézet, Szeged
Szexuális gyermekbántalmazá-
sok nyomozása

Igazságügyi orvos szerepe és 
lehetőségei fiatal kori szexuális 
(bűn)cselekmények esetén

Célkitűzés: olyan gyorsan ki-
vitelezhető és egyszerű személyazonosítási mód-
szerek bemutatása, amelyek kizáró vagy bizonyító 
módon képesek megítélni a rendelkezésre álló 
nyomok alapján az adott bűncselekménnyel való 
kapcsolatot.
A CSI sorozatok közkedveltsége, illetve az internet 
által megnyitott hozzáférés a szakértői anyagokhoz 
lényegesen megkönnyítette a bűncselekményre 
készülők munkáját, így nagy alapossággal képe-
sek kijátszani a rendvédelmi szerveket és bűnügyi 
technikai csoportokat. A személyazonosítás másik 
komoly akadálya a mintagyűjtés korlátozott lehe-
tőségei okozzák akár a helyszínen, akár kórházi kö-
rülmények között, hiszen az idő múlásával a hely-
színen található forró nyomok „kihűlnek” vagy a 
sértettek a megfelelő időkapun túl és/vagy tisztán, 
bűnjel nélkül jelentkeznek.  Ezek közvetlen követ-
kezménye, hogy a jelenlegi „gold standard” DNS 
azonosítás mellett szükség van különleges direkt és 
indirekt technikák alkalmazására is. 
A fogászati személyazonosítás gyakran nyújtott 
segítséget a fent említett sorozatokban, de itthon 
kevésbé közismert és ritkábban használt technika. 
Azonban az áldozatok testén/ben vagy a helyszínen 
megmaradt nyomok nagy segítséget jelenthetnek a 
személyazonosítás ilyen speciális eseteiben is.
Ilyen fogászatinak tekinthető nyomok közé sorol-
juk a harapásmintát, a helyszínen kitört vagy letört 
fogakat, a sértetten és az elkövetőn jelentkező sérü-
léseket, valamin a „egyéb” védőeszközökön maradt 
sérülésnyomokat és azok pontos formáját.
Előadásunk célja egy képzelt riport és helyszín, 
valamint bűneset konstruálása és modellezése, ki-
emelve akár az elkövető, akár a bűnfelderítő szer-
vek szemszögéből, vagy akár az orvos, így a gyer-
meknőgyógyász nézőpontjából a fontos hibákat és 
megfigyelendő tényezőket is.
A fentieken túl szeretnénk bemutatni egy új, ál-
talunk fejlesztetett módszert, mely nagy segítség 
lehet a biometrikus személyazonosításban és a 
jövőben nagyban segítheti az elrabolt, emberke-
reskedelem során eladott vagy elcserélt gyermekek 
felismerését. Az eredményeik azt mutatják, hogy 
akár a prenatális kortól egészen a posztmortem 
időszakig az általunk fejlesztetett ruga alapú mód-
szer alkalmas nagy pontosságú személyazonosítás-
ra. Bár a ruga alapú módszer szenzitivitása valami-
vel alacsonyabb a DNS-t alkalmazó technikákéval 
szemben, de költséghatékonyabb, nem invazív és 
széleskörben alkalmazható akár biometrikus adat-
bázisokhoz vagy igazolványokhoz is, melynek 
köszönhetően jogi és erkölcsi vonzata jelentősen 
könnyedebb.

alatt összesen 131 alkalommal történő szexuális és 
STD felvilágosító előadáshoz kapcsolt kérdőíves, 
szóbeli és személyes konzultáció történt. Kérdőíves 
és/vagy egyéb formában történő felvilágosításban 
összesen 3723 fő, ebből szóbeli felmérésben vagy 
személyes konzultáció keretében összesen 121 fő 
részesült.
Eredmények: Ebben a dekádban a szexuális cse-
lekmények megítélése jelentősen megváltozott: a 
csókot, az orális, a vaginális és az anális szexuális 
érintkezést 2003-ban az érintettek 5%, 60%, 95% 
és 87% tekintette szexuális együttlétnek, míg 2015-
re 2,5%, 20%, 98% és 67%-ban tekintette szexuális 
kapcsolatnak. A megjelölt kor a valós és az ideális 
első szexuális együttlétre 2003-ban 16,7év és 16 év 
volt, míg 2015-ben 15,4 év és 14,8 év lett. A fon-
tos változások között az is jelentkezik, hogy mind 
a fiúk, mind pedig a lányok részéről a szexuális 
zaklatás aránya ebben a dekádban 15-szörösére 
emelkedett.
Konklúzió: A fiatalok körében jelentős változások 
történtek szexuális szokások tekintetében. A sze-
xualitás egyéb formáinak megjelenése, kipróbálá-
sa és elfogadottsága is jelentősen változott. Fontos 
megjegyezni, hogy akár a családi/rokoni, akár a 
külső bántalmazás és szexuális zaklatás is megvál-
tozott, melynek szerepe sejthető a szexuális szo-
kások változásában, illetve az interneten könnyen 
hozzáférhető pornográfiának. Míg az STD-kel, a 
szexualitással,  valamint a védekezéssel (és annak 
használatával) kapcsolatban meglehetősen hiányos 
eredményeket mutattak a fiatalok.

DR. SZILI KÁROLY
MEDITEAM Szeged ZRT., Sze-
ged

Általános és középiskolások 
között történt prevenciós 
előadások eredményei és fel-
készültségük vizsgálata (szexu-
ális élet és ismeretek, valamint 
STD-k szempontjából)

Bevezetés:
A fiatalok szexuális trendjei folyamatosan változ-
nak, a szexuális élet évről-évre korábbra kerül. 
Ezek a trendek globálisan és régió szinten is je-
lentkeznek, hiszen hatásaik  útvonala rövidült, el-
jutási idejük pedig jelentősen csökkent az elmúlt 
10évben az internet és az info-telekommunikáció 
széleskörű elérésével együtt. Fontos megjegyezni, 
hogy az eseti promiszkuitás aránya és a szingliség, 
mint követhető trend is megjelent. Mindemelett a 
családhoz/szülőkhöz kapcsolt felnőttkor mind a fi-
úknál, mind pedig a lányoknál is egyre komolyabb 
akadályokat okoz.
Anyag és módszer:
Vizsgálatunk az elmúlt 12 év (2003-2015) pros-
pektív eredményeit foglalja össze. Ezen időszak 

DR. GYÖRGY ISTVÁN
Szent János Kórház és Észak 
Budai Egyesített Kórházak 
budai telephely

Nem klasszikus congenitális 
adrenális hiperplasia – 
Esetismertetés

DR. SZŐCEI BEÁTA
Budapest, XIX kerületi 
szakrendelő
Szülészet- nogyogyaszat

A nemi szervek differenciá-
lódása, hím és női egyedek 
kialakulása

A nemek kialakulása genetikai, 
gonadalis ,szomatikus es 

pszichoszexualis szempontból vizsgálható.
A nemi szervek kialakulása, fejlődési különbségei 
az intrauterin életben meghatározzák a nemek 
közti gondolkodási és érzelmi különbségeket.
gyakrabban okoz vérzés zavart, mint 10-20 évvel 
ezelőtt.

SZICSEK MARGIT
Tanácsadó szakpszichológus

X Y Z generációs különbségek 
napjainkban

Korábban a generációkat bio-
lógiai alapon definiálták. Most 
szociológiai megfontolások 
és a digitális eszközhasználat 
szerint történik a besorolás. Az 

előadás az alábbi paraméterek mentén hasonlítja 
össze az egyes generációkat.
-gondolkodásbeli jellemzők, -tanulásról vallott 
nézetek, -munkáról való vélekedés, -életkezdést 
nehezítő gondolkodás, -érzelmi háztartás kezelése, 
párkapcsolatok, -az azonnaliság igénye, -embe-
ri-munkatársi viszonyok, -önmagunkkal való kap-
csolatunk, -az online tér hátrányai és következmé-
nyei, -kapcsolati minták jellemzői a 21. században
-milyen nőnek lenni a 21. században
Az előadás célja, hogy a különböző generációkhoz 
tartozókat segítse hozzá a másik gondolkodásmód-
jának a megismeréséhez és ezáltal az egymáshoz 
vezető utak megtalálásához.Ne azt keressük, ami 
elválaszt, hanem arra figyeljünk, ami összeköt!
„Semmi sincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyer-
mekekre, mint a szülő meg nem élt élete.”  
(C. G. Jung)



8 Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXVI. Kongresszusa

Apró György - Mese

Ilyen is van. Szürrealista mese Piroskáról, a Nagymamáról és a gyermeknőgyógyászról
Tisztelettel hajtok fejet minden drága nagymama előtt. Az alábbi történetben szereplő nagyi egyedi és kitalált.
Piroska nagycsoportos és előírásosan bájos volt. Nagyon szerette a meséket. A Nagymama sokat próbált családfő – a többiek csak 
másodrendű statiszták. Nevelési elve a következetes szigor és a legkisebb csíny, rosszaság, gazemberség stb. súlyos és igazságtalanul 
arányos megtorlása volt. Ezen a módszertani betonfalon a legélesebb szemű minőségellenőrző audit sem találhatott rést. 
Eltévelyedett laikusok vélhették volna, hogy a Nagymama szerint dekadens és teljességgel hatástalan melegséget, engedékenységet, 
netán jutalmazást nagyon is szűk marokkal méri, ez azonban csak az illetők bárgyú tudatlanságát mutatja.
Történt egyszer, hogy Piroska megvakarta magát „ott”. Nagymama rajtacsípte, és ha nem lett volna olyan erős, talán szörnyet is 
halt volna. Ehelyett beindult a prüdéria-alapú, öngerjesztő dühroham.
-Te kis szajha! Mit művelsz magaddal?
Piroska nem tudta, mi lehet az a szajha, biztosan valami fertelmes. Csak suttogni tudott:
-Viszket.
-Hát persze, hogy viszket, ha folyton vakarod.
Piroska mondta volna, hogy nem folyton, de mivel nem vette észre, hogy a Nagymama okfejtése fittyet hány az ok-okozati 
kapcsolat logikájára, inkább hallgatott.
-Én ezt már nem bírom tovább, megyünk az orvoshoz! Így a Nagyi.
Piroska ugyancsak elcsodálkozott. Ez is büntetés? Hisz a doktor bácsi aranyos. Igaz, hogy már szurit is kaptam és nem is fájt. Csak 
egy kicsit.
A csapat előállt. Élen a Nagymama. Előadta a szörnyű tényt. Kivon karddal őrködött azon, hogy a kisleány semmi borzalmasat nem 
műveljen. És persze a doktor se. Isten tudja milyen visszavonhatatlan következményekkel járhat egy vizsgálat. Ezen aggodalmának 
szót is adott. A doktor, bár sokat próbált nős ember volt, nyakát a szokottnál is mélyebbre húzta gallérja mögé. 
-Ne babusgassa már, inkább meséljen neki, azt szereti! Fortyant fel a Nagyi.
Piroska félig aléltan feküdt a vizsgálóasztalon. Félt. Nem a doktortól Tőle nem. A doktor monitor-bámulástól véreres szemeivel 
szemügyre vette az inkriminált testtájat. Semmi különöset nem észlelt. Igyekezett a hozzátartozókat megnyugtatni. Makogott 
valamit a cérnagilisztáról, más kórokozókról, a tisztasági rendszabályokról. Utóbbit a Nagymama kikérte magának. A doktor 
gondolatban ki is adta. Tanácsokkal látta el a fúriát, aki meglehetősen elégedetlen volt az ellátással. Duzzogva vette tudomásul, hogy 
néhány nap múlva ellenőrzésre kellene visszajönni, 
ha nincs javulás. Piroska még maradt volna. Ha írni-
olvasni tudott volna, a rendelő fölé képzelte volna a 
közismert kocsmai feliratot: „Jobb, mint otthon”.
Hazaérve Piroska kétségbeesetten tiltakozott a 
kamillás ülőfürdő ellen. Hiába. Emlékezett ugyanis 
arra, hogy egyszer kamillavirágot gyűjtöttek, és 
közben a levelek nagyon összecsípték a lábát. Nem 
tudhatta, hogy az a csalán volt. A gyermek végül, a 
szakszerű ellátás ellenére meggyógyult.
Az évek teltek-múltak. Piroska is cseperedett. Egyszer 
aztán fájt a hasa, és úgy döntött, hogy lesz, ami 
lesz, elmegy a dokihoz (figyeljünk a leányzó nyelvi 
fejlődésére!).
Mit ad Isten, a doktor emlékezett. Súlyos mértékben 
vívódott az erkölcs-jog-emberség dilemma lelket őrlő 
malmában: szabad-e szóba állni egy kísérő nélküli 
fiatalkorúval. Kitérőleg, egyúttal mindenre kiterjedő 
informáltságát is fitogtatva megkérdezte:
-Aztán kisasszony! Szereted-e még a meséket?
-Nagyon is dokikám! (Közben a szájából kitüremkedő, 
óriási rágógumi-léggömb a felületi feszültség hirtelen 
megszűnése miatt hangtalanul elenyészett.)
-És melyik mese a kedvenced?
-Hát a Piroska és a farkas. De nem ám mesélve, ezt 
álmodni szoktam. És egy kicsit másképp, mint ahogy 
általában ismerik.
-???
-Addig stimmel, hogy az erdei úton danolászva 
találkozom a farkassal (mert persze Piroskának 
álmodom magam), és elbeszélgetünk. Aztán a farkas 
belopakodik nagymama kunyhójába. Azt hiszi, nem 
veszem észre. Én viszont nem megyek utána, hanem 
elhúzok hol ide, hol oda.
-Oké, de mi van a vadásszal, aki mindenkit megment?
-Ja, ő egyáltalán nem szerepel az én álommesémben.

DOBSZAY LÁSZLÓ KITÜNTETETTEK

Prof. Sas Mihály 1988.  
Prof. Kovács Lajos    
Prof. Gáti István 1993. Prof. Christian Lauritzen   
  (Németország)
    Dr. Irmi Rey Stocker (Svájc)
    Prof. Alina Komorowska   
  (Lengyelország)
    Prof. Alvin Goldfarb (USA)
Prof. Frank Kálmán 1996. Prof. George Creatsas    
  (Görögország)
    Prof. Vincenza Bruni    
  (Olaszország)
    Prof. Jan Horejsi (Csehország)
    Prof. Gerhard Tscherne 
(Ausztria)
    Dr. Marlene Heinz (Németország)
Prof. Székely József 1998. Prof. Seichii Matsumoto (Japán)
Dr. Aszódi Imre 2000. Dr. Judit Esser-Mittag    
  (Németország)
Dr. Őri Imre 2002.  
  2003. Prof. Milko Sirakov (Bulgária)
Prof. Dr. Borsos Antal 2006. Prof. Dan Apter (Finnország)
    Prof. Jurij Gurkin (Oroszország)
    Dr. Francesca Navratil (Svájc)
Dr. Örley Judit 2007. Prof. Isolde Wachter    
  (Németország)
Dr. György István 2009.  
Dr. Lehotzky Helga 2010.
Prof. Dr. Apró György 2012
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További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. Onkológia és CNS Üzletág
1134 Budapest, Lehel u. 15., tel.: 803-22-22,  fax: 803-24-59, 
e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2016. 04.01.
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Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos 
információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, illetve 

ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
honlapján: www.oep.hu. Bármely említett termék alkalmazásakor 

az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.

VEZETŐSÉG

Elnök Dr. Major Tamás  
Alelnök Dr. Párducz László 
Főtitkár Dr. Juhász Alpár Gábor 
Szervező titkár Dr. Szőczei Beáta 
Pénztárnok Dr. Kanizsai Beáta  
Tagok Dr. Krasznai Zoárd
 Dr. Csermely Tamás
 Dr. Varga-Tóth Andrea
 Dr. Bálint Írisz Boglárka 
 
Gyermeknőgyógyász Kongresszusok
1. 1976.12.16.  Bp. Semmelweis terem. Alakuló ülés.
2. 1978.03.17.    Bp. Semmelweis terem. Szentkirályi út 21. 
3. 1979.03.16.  Bp. Semmelweis terem. Szentkirályi út 21. 
4. 1980.03.21.  Bp. Semmelweis terem. Szentkirályi út 21. 
5. 1981.04.24.  Bp. II. Női Klinika
6. 1982.04.23.  Bp. I. Női Klinika
7. 1983.04.22.  Bp. I. Női Klinika
8. 1984.04.27.  Bp. OTKI
 1985.05.07-10.  2. Európai Gyermeknőgyógyász   
    Kongresszus, Budapest
9. 1986.04.28.  Bp. OTKI 10. éves jubileum
10. 1987.   Bp. OTKI
11. 1988.05.07.  Bp. OTKI
12. 1989.05.13.  Bp. OTKI 
    (Vezetőség választás – 6 fő helyett 9)
13. 1990.04.21.  Bp. OTKI
14. 1991.04.20.  Bp. OTKI
15. 1992.04.30.  Bp. OTE
 1993.09.05-08.  6. Európai Gyermeknőgyógyász   
    Kongresszus, Budapest
16. 1994.05.13.  Bp. OTE (Vezetőség választás)
17. 1995.04.21.  Bp. OTE
18. 1996.04.12.  Bp. OTE 20. éves jubileum
19. 1997.04.04.  Bp. HIETE
20. 1998.04.03.  Bp. HIETE
21. 1999.   Bp. HIETE
22. 2000.04.07  Bp. HIETE
23. 2001.04.21.  Bp. HIETE
24. 2002.04.26.  Bp. OGYK (Vezetőség választás)
25. 2003.04.11.  Bp. OGYK
26.  2004.09.17.  Bp. OGYK
 2006. 05.10-13.  10. Európai Gyermeknőgyógyász  
    Kongresszus, Budapest
    (Vezetőség választás)
27.  2007.04.20-21.  Pécs (szervezte: dr. Csermely Tamás)
28.  2008.04.17-18. Debrecen (szervezte: dr. Major Tamás)
29.  2009.04. 3-4.  Szeged (szervezte: dr. Lehotzky Helga)
30.  2010.04. 9-10.  Kéked.  (Vezetőség választás, 
    (szervezte: dr. Pázsit  Emese))
31.  2011.05. 13-14. Gyula (szervezte: dr. Párducz László)
32. 2012.   Budapest (szervezte: Dr. Kanizsai Beáta)
33. 2013. 04. 12-13  Tiszafüred(szervezte  Dr. Pázsit Emese)
34. 2014. 04.25-26 Gyula  (vezetőségválasztó közgyűlés, 
    (szervezte dr. Párducz László)
35. 2015.04.17-18  Visegrád (szervezte dr. Szöczei Beáta) 
36. 2016.04.29-30  Gyula (szervezte dr. Párducz László)
37. 2017   Debrecen (szervezi Dr. Major Tamás)

A kongresszus támogatói:
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