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„Primum non nocere.” 

(Hippokratész) 

 

Beszámoló a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság  

XXXI. Kongresszusáról 

 

Gyula, 2011. május 13-14. 

 
A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusának 2011. május 13-14-én 

Gyula városa adott otthont. A rendezvény helyszíne a polgármesteri hivatal impozáns, 

történelmi hangulatot idéző díszterme volt. 

 

A tudományos összejövetel kezdetén először a Himnusz csendült fel. Ezt követte az Erkel 

Kórus előadásában Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb áriája, mely 

közismert címét - Hazám, hazám - a szöveg egy részletéről kapta. 

 

A felemelő pillanatok után Dr. Párducz László megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a 

történelmi helyszínen történelmi pillanataikat élik meg a gyermeknőgyógyászok. A több éves 

- kitartó közös munka eredményeként - a szekcióból önálló társaság alakult, s itt, Gyulán 

rendezik meg első, önálló kongresszusukat. 

 

Ezt követően Prof. Dr. Pál Attila - a Magyar Nőorvos Társaság elnöke - köszöntötte a 

tudományos összejövetel résztvevőit.  Gratulált a gyermeknőgyógyászoknak az önálló 

társasággá alakulásukhoz. 

 

Prof. Dr. Tóth Zoltán, a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium elnökségi tagja - 

hivatalos elfoglaltsága miatt - levélben üdvözölte a kongresszus résztvevőit.  Hangsúlyozta 

azt a felelősségteljes munkát, amelyet a reproduktív egészségvédelemben kell a társaság 

tagjainak kifejteni.  

 

Dr. Csemely Tamás - a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnöke - beszámolójában 

részletesen ismertette az elmúlt évi eseményeket. Kitért a társasággá alakulás jelentőségére, 

megemlékezett az elmúlt évek nagysikerű és magas színvonalú rendezvényeiről, arról az 

összetartozásról, amely a hazai gyermeknőgyógyász társadalmat jellemezte és jellemzi. 

 

A vendéglátók közül Dr. Kövesdi József - a Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán 

Kórházának orvos-igazgatója, Prof. Dr. Fodor Lajos - a Szent István Egyetem 

Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet főigazgatója, valamint 

Dr. Görgényi Ernő - Gyula város polgármestere köszöntötte a vendégeket. 

 

A tudományos összejövetel legfontosabb témái a következők voltak:  a szexuális úton 

átvihető fertőzések jelentősége, új lehetőségek a fogamzásgátlásban, interdiszciplináris 

együttműködés jelentősége a gyermeknőgyógyászatban. 

A fenti témakörökön kívül esetismertetésekre is lehetőség adódott. 

 

A bevezető referátumok közül elsőként Prof. Dr. Papp Zoltán a prediktív genetikai 

tesztelések lehetőségeiről és etikai kihívásairól tartott kiváló előadást. Hangsúlyozta, hogy 

kizárólag válogatott, magas kockázatú családokban ajánlott ezt végezni.  Ha kiderül valakiről, 
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hogy fogékony az emlő/petefészek carcinomákra, ilyenkor a gyakoribb rákszűrés, és akár az 

emlők és/vagy petefészkek eltávolítása jöhet szóba. 

  

Prof. Dr. Borsos Antal „A gyermeknőgyógyászati rekonstrukciós műtétek elvi és gyakorlati 

kérdései” című előadásában negyven  év tapasztalatai alapján összegezte a tanulságokat. A 

fejlődési rendellenességek korrekciója centrumokban kívánatos. Az elrontott műtétek 

hegszövetes környezetében nem lehet szép eredményeket elérni. Gyakori, hogy 

hormonterápiával kell teljessé tenni a végeredményt. 

 

Prof. Dr. Bártfai György referátumában ismertette, hogy az adolescensek a kognitiv és 

emocionális éretlenség ellenére biológiailag érettek, és így teherbe eshetnek. Ezért a nem 

kívánt terhesség megelőzése, a szexuálisan közvetített betegségek elkerülése, azaz a 

reprodukciós egészség megőrzése - az adolescens életkorban kitüntetetten fontos feladat.  

 

Dr. Csermely Tamás referátumában felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a sexarche 

jelentősen csökken világszerte. Fiatal korban a nemi aktusok legtöbbje váratlanul, 

tervezetlenül történik. Az esemény utáni fogamzásgátlás ezért nagy jelentőséggel bír, hiszen 

serdülőkorban sajnálatos tény, hogy hazánkban - szemben az Európai Unió számos országával 

– nem kapható vény nélkül az esemény utáni tabletta. 

 

Dr. Pál Zoltán hangsúlyozta, hogy - ha az abortuszra vonatkozó országos adatainkat és az 

életkori sajátosságokat figyelembe vesszük (elfelejtett, vagy rendszertelenül szedett tabletta) -   

a fiataloknak különösen javasolt a Nuvaring alkalmazása. 

 

Dr. Juhász Lajos előadásában a XXI. századi fogamzásgátlásra tért ki. A fogamzásgátló 

tabletták non kontraceptív előnyei már a serdülőkori vérzészavarok átmeneti rendezésénél is 

megfigyelhetőek – a vérzészavarok átmeneti megszüntetése, esetleges enyhítése révén, majd a 

későbbiekben a ciklusrendeződés spontán beindulása által. 

A vérzésmentes (tartós) fogamzásgátlási igényekről megtudhattuk, hogy felméréseik szerint  a 

lányok 58%-a alkalmazná, ha biztosan tudná, hogy nem ártalmas. 

 

Dr. Szőnyi György a fiatalok szexuális és mentálhigiénés felvilágosítását szolgáló, országos 

szinten működő A-HA programot mutatta be. 

 

Dr. Keresztúri Attila „Endometriosis kezelése”című előadásában hangsúlyozta a minél 

korábbi diagnosztikában a laparoscopia jelentőségét. A sebészeti módszereken túl -  a gyakori 

recidívák elkerülésére - a gyógyszeres terápia fontosságát emelte ki. 

 

Dr. Major Tamás az EUROGYN 2011 májusában megrendezett kongresszusának 

legfrissebb adatai közül kiemelte, hogy a HPV elleni vakcináció kapcsán a nem vakcina-

specifikus HPV törzsek elleni keresztvédelem a bivalens vakcina esetében kifejezettebb. 

 

Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc referátumában tárgyalta a vírusszaporodás folyamatában a 

specifikus ellenanyagok megjelenésének sorrendjét,  és az ellenanyagok hatásának 

lehetőségeit a vírusszaporodás fázisaiban. Ismertette a jelenleg érvényes oltási naptárt, az 

esetleges interferenciákat más vakcinákkal , és a részleges keresztvédelmet más HPV 

genotípusokkal szemben.  

 

Dr. Stefanovits Ágnes, majd Dr. Varga-Tóth Andrea a méhnyakrák szűréssel kapcsolatosan 

tartott előadást.  
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Dr. Kamarás Ferenc referátumából megtudhattuk, hogy a terhességek demográfiai jellemzői 

közül - 2010-ben fordult elő először a szülészeti statisztika történetében, hogy a 30 éves 

életkorban volt a leggyakoribb a gyermekvállalás.  Ilyen formán a késői gyermekvállalás 

korai első szexuális kapcsolattal párosulhat, így megnőtt a felelős védekezés időtartama, a 

nem kívánt fogamzások elkerülésének jelentősége. 

 

Prof. Dr. Ságodi László a későn manifesztálódó adrenogenitális szindróma diagnosztikus 

buktatói közül kiemelte, hogy a CYT 21 génmutáció és enzimaktivitás változó csökkenését 

eredményezve a klinikai tünetek súlyossága eltérő, és a manifesztációja különböző életkorban 

észlelhető. 

 

Dr. Bálint Írisz Boglárka a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinikájának Gyermeknőgyógyászati Osztályán végzett laparoscopos műtétek tapasztalatai 

alapján elmondta, hogy mind gyermek-, mind serdülőkorban a laparoscopia az elsődlegesen 

választható  sebészi módszer, s a legtöbb műtétet cysticus adnex-képletek és a Müller-cső 

fejlődési rendellenességei miatt végeztek. 

 

Dr. Csokonyay Judit előadásából megtudtuk, hogy a debreceni lányok nemi érésének 

időpontjában közel 30 esztendős időszakban akceleráció nem tapasztalható.  

 

Prof. Dr. Apró György rendkívül érdekes, elgondolkodtató referátumából kitűnt az az egyre 

parancsolóbb igény, hogy az egymástól eltávolodott medicina-ágak magasabb szinten ismét 

kapcsolatba kerüljenek. Ugyanis a szuper-specializlódott szakemberek egyre kisebb rálátással 

rendelkeznek a társszakmák elméleti és gyakorlati vonatkozásaiban. 

  

Dr. Párduczné Szöllősi Andrea előadásában elmondta: a reprodukciós egészég megőrzése 

társadalmi összefogást igényel, ezért az oktatási közösségekre is óriási feladat hárul. A nem 

kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő fertőzések elleni küzdelemben alkalmazott 

eljárásokat is ismertette. Kiemelte a labordiagnosztikai lehetőségek fontosságát. 

 

A szombat délelőtti esetismertető előadásokból sok tanulságot vonhattak le a kitartó 

jelenlévők. 

 

Dr. Szűcs Márta előadásából megtudhattuk a serdülőkorú terhesség- megszakítás helyzetét a 

dél-magyarországi régióban. Szó volt arról, hogy a serdülők szexuális reproduktív 

egészséggel kapcsolatos tájékozottsága és elméleti ismerete nem hasznosul kellő mértékben, a 

mindennapi gyakorlatban. 

 

Reméljük, hogy a következő kongresszus szervezői számára legalább akkora kihívást és 

kiváltságot fog jelenteni a szervezőmunka, mint a jelen kongresszus szervezőinek. 

 

 
                          Dr. Párducz László 

           


