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Tisztelt Kollégák!
A Magyar Nõ-
orvos Társa-
ság Délkelet-
Magyarorszá-
gi Szekciójá-
nak XXXII.
Kongresszu-
sa ez évben

Gyulán kerül megrendezésre.
Mindannyian tudjuk, hogy
ezen rendezvények nemcsak
tudományos értékük, hanem
a kapcsolatok ápolása szem-
pontjából is fontos számunk-
ra. A mindennapok munkájá-
ból kissé kiszakadva minden
évben találkozhatunk, beszél-
gethetünk és nem utolsó sor-

ban tapasztalatokat cserélhe-
tünk akár a fehér asztal mel-
lett. A program és a szervezõk
munkája a találkozó sikeré-
nek záloga. Az elõadások és
felkért referátumok tartalmas
és színvonalas programot kí-
nálnak a résztvevõknek

Az elõadók beszámolhat-
nak nemcsak szakmai ta-
pasztalataikról, hanem egy-
egy érdekes eset megismeré-
sével is gazdagabbak lehe-
tünk. A szociális programok
kellemes kikapcsolódási le-
hetõséget biztosítanak mind-
nyájunk számára és alkalmat
nyújtanak a baráti kapcsola-

tok elmélyítésére is. Az õszi
Gyula reményeink szerint
ideális helyszínt biztosít a
rendezvénynek. Minden
résztvevõnek hasznos tudo-
mányos tanácskozást és ki-
kapcsolódást kívánok!

PPrrooff..  DDrr..  PPááll  AAttttiillaa
eeggyyeetteemmii  ttaannáárr,,  aa  MMaaggyyaarr  NNõõ--

oorrvvooss  TTáárrssaassáágg  eellnnöökkee,,  aa
SSZZTTEE  SSzzeenntt--GGyyöörrggyyii  AAllbbeerrtt
KKlliinniikkaaii  KKöözzppoonntt  eellnnöökkee,,  aa

SSzzüülléésszzeettii  ééss  NNõõggyyóóggyyáásszzaattii
KKlliinniikkaa  iiggaazzggaattóójjaa

Keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat Gyulán a Megyeház u. 10. szám alatt,  vagy  jelentkezzen a következő elérhetőségek
egyikén: 06-66/527-206, aniko.mandak@axelspringer.hu. KOLLÉGÁINK KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE.
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Tisztelt Kolléganők és Kollégák!  Kedves Vendégeink!
Öröm, megtiszteltetés és felelõsség is
egyben mind  nekem, mind  munka-
társaimnak, hogy a Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórház Szülészet- Nõ-
gyógyászati Osztálya rendezi meg
2011-ben,  Gyulán a Magyar Nõorvos
Társaság Délkelet-magyarországi

Szekciójának XXXII. Kongresszusát.
Tudjuk, hogy életünk szerves része a változás, mely bizo-

nyos idõközönként önmagától is bekövetkezik. Napjainkban
a felgyorsult, néha értékvesztett társadalmunkban a válto-
zások hatására az egészségügy —  mint egy élõ organizmus
—  folyton alakul, formálódik. 

Reménykedünk abban, hogy a továbbiakban változá-
sok lesznek a hazai egészségügyi ellátásban. Miközben
kételyeket fogalmazunk magunkban, hogy ezek a válto-
zások milyen irányba terelik szakmánk helyzetét. Mun-
kahelyeinken a napi mûködési zavar szintjét súrolja a
nagymértékû eladósodottság. Tántoríthatatlanul a szü-
lészeti szakma mûvelõiként keressük a legjobb, legcél-
szerûbb szakmai irányelveket. Ezeket megpróbáljuk ér-
vényesíteni úgy, hogy közben kénytelenek vagyunk iga-
zodni a valóságoz.

Ilyen körülmények között megkértük többször is, de
- sajnos, sokszor eredménytelenül - a térségünkhöz
tartozó  kórházi osztályvezetõket, hogy röviden mutas-
sák be az osztályukat, szóljanak arról, hogyan érzik
magukat a XXI. századi körülmények között.  Lehetõ-
ség et teremtve arra, hogy megismerjük kollégáink
hovatartozását. Mindazt, amirõl írtak —a Békés Megyei
Hírlapnak köszönhetõen —  maradandó emlékként,
fényképes formában  hazavihetik  magukkal  kong-
resszusunkról.

Koránt sem teljesek az összeállítások. Célunkat, hogy
megismerjük illetve erõsítsük a délkelet- magyarorszá-
gi nõgyógyászok közösségét, nem adtuk fel. A beérkezett
anyagokat megjelentetjük, hisz az összetartozásunkat,
egyfajta egységünket szeretnénk hangsúlyozni, hisz
ennek jelentõsége nem más, mint az, hogy bizonyos ese-
tekben ettõl az egységtõl függ a környezõ lakosság tes-
ti-lelki egészsége. 

Nap, mint nap találkozhatunk mind
feszültebb és indulatosabb betegek-
kel, munkatársakkal, akik kevésbé
tudják fegyelmezni magukat.  Mi
azonban tudjuk, hogy  nekünk  — sze-
mély szerint,  egyenként,  a valós ér-
tékeinket képviselve -  öntudatosan és
önérzetesen kell cselekednünk betegtársaink és egymás
érdekében.

Kongresszusunk helyszínéül Gyula Város Önkormány-
zata  Polgármesteri Hivatalának  dísztermét választottuk
,mely méltó helyszínt biztosít  rendezvényünknek.

A kongresszus tudományos programja minden bizony-
nyal kiváló lehetõséget ad egymás véleményének, tapasz-
talatának megismerésére. 

A megadott témakörök felkért referálói a garanciái an-
nak, hogy megismerhetjük a legújabb hazai és nemzet-
közi eredményeket.

Gyula - történelmi múltjának, a modernizálódott, szö-
kõkutakkal teli belvárosának köszönhetõen-  az egyik leg-
figyelemreméltóbb üdülõhely az országban.

Úgy gondoljuk, hogy e hosszú hétvégén szakmai prog-
ramunk úgy lesz teljes, ha mindenki mindenkivel beszél-
gethet, véleményt cserélhet. Mindez történhet az elõadó-
teremben, fehérasztal mellett vagy akár a termálvizes me-
dence padkáján üldögélve is.

A fentiekben leírtak már jelzik, hogy szeretnénk alkal-
mat és lehetõséget biztosítani  arra is, hogy a résztvevõk
megismerkedhessenek Gyula gazdag történelmi-kulturális
múltja, jelene mellett hagyományos vendégszeretettével.

Reméljük, hogy kongresszusunk egyik legfõbb célja tel-
jesül: ezeken a napokon lehetõséget teremtünk a munka-
és baráti kapcsolatok ápolására és építésére.

Kívánom, hogy a gyulai kongresszusról mindenki  —
hasznos szakmai ismeretekkel, maradandó élményekkel
gazdagodva,  dél - alföldi városunkat a szívébe zárva tá-
vozzon.

DDrr..  PPáárrdduucczz  LLáásszzllóó
oosszzttáállyyvveezzeettõõ  ffõõoorrvvooss,,  aa  sszzeerrvveezzõõbbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sok szeretettel köszön-

töm Önöket Gyula vá-

ros Önkormányzata

nevében a Magyar Nõ-

orvos Társaság Délke-

let-Magyarországi

Szekciójának XXXII. Kongresszusán!

Hatalmas megtiszteltetés az, ha olyan rangos orvosi

szakmai társaságot láthatunk vendégül városunkban,

mint amilyen a Magyar Nõorvos Társaság! Elismerés ez

a városnak, a Pándy Kálmán Kórháznak, különösen an-

nak szülészet-nõgyógyászati osztályának és egyben

minden gyulai orvosnak.

Városunk adottságai ideálisak a magas színvonalú

szakmai rendezvények lebonyolításához, hiszen Gyula

épített és természeti környezete egyedülálló, kulturális

programjaink választéka bõséges. Kiemelt figyelmet

szentelünk a helyi egészségturizmus fejlesztésének,

nagyban építve a Pándy Kálmán Kórház által biztosított

szakmai háttérre és a Várfürdõ egészségügyi szolgálta-

tásaira.

A minõségi szálláshelyeink és a magas színvonalú

szolgáltatásokat nyújtó konferenciatermeink kínálata

évrõl évre bõvül, idén két négycsillagos szálloda nyitot-

ta meg kapuit a vendégek elõtt. 

Fontos célunk, hogy a város a fent említett adottságok

minél teljesebb körû használatára építve felkerüljön

Magyarország konferenciaturisztikai térképére. Remé-

nyeim szerint az elkövetkezendõ évek során többször

láthatjuk vendégül Önöket is!

Ez úton kívánok sikeres tanácskozást, eredményes

szakmai munkát és kellemes, tartalmas idõtöltést mind-

annyiuknak! Érezzék jól magukat nálunk!

DDrr..  GGöörrggéénnyyii  EErrnnõõ

ppoollggáárrmmeesstteerr

Dr. Faragó
László
fõorvos — 1942. október
10-én született Jász-
árokszálláson. Általános
orvosi diplomáját 1966-
ban, a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Általá-
nos Orvosi Karán szerez-
te. 1966 októberében
került a Békés Megyei

Kórház Szülészet — Nõgyógyászati Osztályára,
1970-ben Szülészet- Nõgyógyászati szakvizs-
gát szerzett Szegeden. 1973-tól osztályvezetõ-
fõorvoshelyettesként tevékenykedett. 1973-tól
1990-ig területi szülészfõorvos, majd a státusz
megszûntével megyei szakfelügyelõ fõor-
voshelyettes. 2006. január 1-jétõl osztályveze-
tõ fõorvosi megbízást kap, ezt 2009. október
1-jéig látja el. 

Jelenleg mint önkéntes segítõ — aktívan
részt vesz az osztály munkájában. 2011 szep-
temberétõl az újonnan megnyílt Sarkadi Szülé-
szeti- Nõgyógyászati Szakrendelés itt mint ve-
zetõ dolgozik.

Dr. Faragó László fõorvos úr 1967 óta számos
szakmai társaság tagja: 
� Magyar Nõorvos Társaság (MNT),
� Magyar Psychosomaticus Szülészeti-

Nõgyógyászati Társaság,
� Magyar Család- és Nõvédelmi Tudományos

Társaság,
� Magyar Szülészeti-Nõgyógyászati Prevenciós

Tudományos Társaság,
� Magyar Nõorvosok Endoszkópos Társasága,
� Magyar Perinatológiai Társaság.

A betegek, barátok, rokonok, munkatársak
szeretete mellett a társadalom elismerését
több magas kitüntetés is jelzi:

� 1978-ban — Megyei fõorvosi dicséret,
� 1981-ben — Egészségügyi Miniszteri 

Dicséret,
� 1982-ben — Fõigazgatói fõorvosi dicséret,
� 1986-ban — „Kiváló munkáért” kitüntetés,
� 2009-ben — Pándy emlékérem.

A szülészeti szakmához kapcsolódóan
aneszteziológiai, epidurál-aneszteziológiai,
valamint traumatológiai tanfolyamokon vett
részt. Különbözõ fórumokon — helyi, regio-
nális kongresszusokon — közel 30 elõadást
tartott, és 14 közleménye jelent meg. Aktí-

van vett részt a gyulai kongresszusok szer-
vezésében. 

Három-három alkalommal szervezte a Dél
Magyar Nõorvos Társaság és a Magyar Család-
és Nõvédelmi Tudományos Társaság Kong-
resszusait, két-két alkalommal pedig a Peri-
natológiai Társaság és a Magyar Psychoso-
maticus Szülészeti-Nõgyógyászati Tudomá-
nyos Társaság Kongresszusait.

Szakmai munkáját a pontosság, precizitás,
az önállóság és a kezdeményezõkészség jelle-
mezte. Döntései mindvégig megalapozottak
és határozottak voltak.

Pályája során mindig nagy hangsúlyt fekte-
tett szakmai és tudományos ismereteinek bõ-
vítésére, azok gyakorlati hasznosítására, vala-
mint átadására.

Mûtéttechnikájának fejlesztésére a szerve-
zett tanfolyamokon túl egyéni továbbképzése-
ken vett részt a Szegedi Tudományegyetemen,
Pécsett és Budapesten a nõgyógyászati klini-
kákon. 

Kiváló manualitása, nagy munkabírása és jó
szervezõkészsége révén új mûtéti eljárásokat
vezetett be a gyulai Szülészet- Nõgyógyászati
Osztályon. 

Munkássága folyamán Wertheim mûtéteket
is végzett, majd vezetése alatt vezették be a vi-

zelet — inkontinencia TOT (Trans Obturator
Tape) — módszer alkalmazását.

2008 áprilisától — kezdtek el végezni mûté-
teket a méhszájon rádióhullámú vágókészü-
lékkel (Radio-Surg Conisatio).

Fiatalos lendületét, mozgékonyságát, azt a
feltöltést, amely ezen munkához nagymérték-
ben szükségeltetik, reumatológus fõorvos fele-
sége, marketing közgazdász szakos lánya, vál-
lalkozó fia és két unokája nagyban segítette
és segíti mind a mai napig.

Michel de Montaigne mondja:
„Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely

arra érdemes, hogy ne csak idõt, verejtéket,
fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá, de
még életünket is kockára tegyük a nyomában,
hiszen nélküle az élet csak szánalmas bot-
rány. Nélküle kéj, bölcsesség, tudomány, erény
elfakul és elernyed...”

Ezekkel a gondolatokkal tiszta szívbõl gratu-
lálunk Faragó fõorvos úrnak a Szontágh-
Emlékéremhez!

Kívánunk még sok, a betegek gyógyításá-
ban és a kollégák szakmai támogatásában el-
töltött évet, mindezekhez szükséges jó egész-
séget!

DDrr..  PPáárrdduucczz  LLáásszzllóó  
oosszzttáállyyvveezzeettõõ  ffõõoorrvvooss

SZONTÁGH-EMLÉKÉREM 2011 = DR. FARAGÓ LÁSZLÓ
„Igazán jó orvos csak az lehet, aki a dolgok mélyére hatol.” (Szilvási Lajos)
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Vízben, várban, Gyulán!
A méltán híres négycsillagos strand-
és gyógyfürdõ, a Gyulai Várfürdõ ké-
nyeztet, ellazít, megmozgat és gyógyít.
E gyógyvíz jótékony hatását évente 1
millióan élvezik Magyarország leg-
szebb gyógyhelyén, melynek egyedi-
ségét garantálja az egykori Almásy-
kastély 8,5 hektáros meseszép park-
ja. A kültéri medencéknek otthont
adó, botanikai látványossággal bíró
200 éves kastélykert természetvédel-
mi terület. A 19 medence között min-
denki számára akad megfelelõ. Meg-
található itt az árnyékolós, a dögönyö-
zõs és a pezsgõfürdõs gyógyvizes me-
dence is. A gyermekek kedvence a
gyerek-víziparadicsom, a fiatalokat
vonzza a hullám- és a csúszdás me-
dence, az úszni vágyókat várja a 25
és az 50 méteres úszómedence. A 72
°C-os, 2005 méter mélységbõl feltö-
rõ, magas ásványianyag-tartalma mi-
att barnás tónusú alkáli-hidrogén-
karbonátos-kloridos gyógyvíz gyógyír-
ként szolgálhat mozgásszervi károso-
dások, reumás panaszok, helyi ideg-

bántalmak, savas eredetû gyomor-
problémák és gyulladásos nõgyógy-
ászati betegségek esetén, emellett si-
kerrel alkalmazható balesetek, mûté-
tek utáni rehabilitációs kezelések so-
rán is. A gyógyászaton igénybe vehetõ
kezelések csoportjai: fizikoterápia,
hydroterápia, balneoterápia és gyógy-
torna. A Wellness Center kitûnõ hely-
szín a szórakozni vágyóknak. Sokféle
élményelem várja az ide látogatókat:
sodrófolyosó, buzgár, nyakzuhany, ál-
lómasszázs, ülõpados hidromasszázs
és fekvõ pezsgõfürdõ.

A világszínvonalú Castello Szauna-
park számtalan luxusszolgáltatással
kényezteti vendégeit a belsõ és szabad-
téri részeken egyaránt. Az itt pihenõk
számos, testet-lelket melengetõ sza-
unafelöntés közül választhatnak, szau-
názás után lehûlhetnek a szabadtéri fa-
dézsás merülõkben, vagy lazíthatnak a
szabadtéri jakuzziban. Igazi élmény a
kültéri kandalló melletti idõtöltés pazar
fotelokban forralt bor vagy vitamindús
koktél szürcsölésével. A beltéri pihenõ-
ben fûtött padok, látványkandalló,

hang- és fénytechnikai effektusok ké-
nyeztetik az érzékeket.

Gyula város legrégebbi épített örök-
sége a több mint 600 éves gyulai vár,
Közép-Európa egyetlen épen maradt
gótikus sík vidéki téglavára. Az 1566-os
ostrom után 129 évig állt török uralom
alatt. A helyreállított várat és a 2005-
ben megnyílt vármúzeumot semmikép-
pen sem szabad kihagyni egy gyulai ki-
rándulás során. A vármúzeumban 24
kiállítóterem mutatja be Gyula város
sok száz éves múltját. Az ide látogatók
megtekinthetik, hogyan rendezkedtek
be õseink várúrként és várúrnõként,
miben különbözött a török szandzsák-
bég hivatali szobája a magyar várúrétól,
vagy milyen fegyverekkel harcoltak az
elmúlt évszázadok során. A vár számta-
lan lehetõséget nyújt különbözõ rendez-
vények lebonyolítására: az újraszentelt
kápolna keresztelõk, esküvõk; a lovag-
terem fogadások, konferenciák meg-
rendezésére alkalmas. Városunk legne-
vesebb kulturális rendezvénye, a Gyulai
Várszínház Összmûvészeti Fesztivál
és Shakespeare Fesztivál elõadásai a
vár udvarán felállított és a vár melletti
csónakázótavon kiépített, pazar lát-
ványt nyújtó tószínpadon tekinthetõk
meg. A nyári színház esténként a látvá-
nyos történelmi dráma, a prózai szín-
ház különféle mûfajai, az opera, az ope-
rett, a balett, a bábszínház, a komolyze-
ne, a középkori udvari zene, a jazz, a
népzene és a néptánc mûfajainak elõ-
adásaival várja az idelátogató turistákat
és a helyieket egyaránt. A Várszínház
kamaraterme a nyári szezonon kívül is
várja a mûvészet és kultúra iránt fogé-
kony vendégeket.

Híres szülötteink
Gyula városnak történelme folyamán
sok jeles fia volt. Albrecht Dürer
ötvösmester édesapja Ajtósfalváról
vándorolt ki, hogy európai mesterútja

során új hazában telepedjen le. Gyu-
lán született a magyar nemzeti opera
megteremtõje, a Himnusz megzenésí-
tõje, Erkel Ferenc. A magyar festészet
egyik legnagyobb alakja, Munkácsy
Mihály sorsa is e városban dõlt el,
Szamossy Elek festõ itt ismerte fel te-
hetségét, és terelte õt mûvészi pályá-
ra. Itt született és nevelkedett Kohán
György Kossuth-díjas festõ, aki mûvé-
szi hagyatékát végrendeletében Gyulá-
ra hagyta. Szintén városunk híres szü-
löttei voltak Bay Zoltán és Bródy Imre
fizikusok. Bay holdradarja a modern
radarcsillagászat kiindulópontja, Bródy
a kriptonlámpa feltalálója. 1991-ben
avatták díszpolgárrá Simonyi Imre Jó-
zsef Attila-díjas költõt, kinek élete és
munkássága ezer szállal kötõdik a te-
lepüléshez.

Kulturális barangolás
A török kiûzése után elnéptelenedett
Gyulára az 1720-as évektõl betelepí-
tett románok és németek megtart-
hatták saját vallásukat, hagyománya-
ikat, szokásaikat, kultúrájukat. Emlé-
keiket a róluk elnevezett városrészek,
épületek és templomok a mai napig
hûen õrzik. Számos mûemlék, látni-
valókban bõvelkedõ múzeum csalo-
gatja ide a látogatókat. A Ladics-ház
a XIX. századi polgári család életmód-
ját, lakóházát mutatja be. A Kohán
Képtárban a festõmûvész állandó ki-
állítását rendezte be a város. Az Er-
kel Emlékház gazdag tárgyi és doku-
mentumanyagai között Erkel Ferenc-
nek és négy fiának több relikviáját is
megtalálhatják az érdeklõdõk. Keve-
sen tudják, hogy Erkel korának kiváló
sakkozója volt, tiszteletére születés-
napján rendez Gyula emlékversenyt.

A Dél-Alföld legértékesebb emele-
tes polgárházának földszintjén üze-
mel Magyarország második legrégeb-
bi alapítású és a mai napig mûködõ

cukrászdája, a Százéves cukrászda,
mely 1840-ben nyitotta meg kapuit.
Csodálatos szalonjaiban eredeti bie-
dermeier bútorok, gazdag rajzolatú
falfestések idézik fel a századot. A
szabad kéményes cukrászmúzeum-
ban betekintést nyerhetünk a kora-
beli cukrászmûhelyek világába. Való-
di idõutazás ez, a XIX. század ínyenc-
ségei és édességei eredeti receptek
alapján készülnek.

A Húsipari Történeti Kiállítás a
gyulai hentesipar kézmûves korsza-
kát és a nagyüzemi termelés kialaku-
lását mutatja be a látogatóknak.

Az elsõ és az egyetlen tematikus ma-
gyarországi Rádiótörténeti Kiállítás a
nyolcvanéves magyar rádiózás legizgal-
masabb korszakának (1924–64) állít
emléket, foglalkozik a magyar radar-
program kezdeteivel, melyek 1946-ra
elvezettek a Bay Zoltán által végzett si-
keres holdradarkísérlethez.

A XVIII. században épült Wenck-
heim–Almásy-kastély Gyulaváriban
található. Az itt kialakított látogató-
központ célja elsõsorban az, hogy a
Dél-Alföld értékeit kulturális, termé-
szeti, környezeti és gazdasági terüle-
teken mutassa be. Csodálatos parkja
természetvédelmi terület.

Belvárosi korzózás
Gyula város dobogó szíve a Kossuth
tér, mely új arcával a helyiek és az ide-
látogatók kedvence lett. A nagy forgal-
mat lebonyolító tér rendezvényeinek
köszönhetõen új központtá nõtte ki
magát. A belváros különleges hangu-
latát a Világóra, a terek szépsége, a
parkok zöldje s a vizek csobbanása
teszi teljessé, egyedi hátteréül szol-
gálva a korzó nyáresti nyüzsgésének.

ÚTI CÉLKÉNT VÁLASSZA HÁT A SOKSZÍ-
NÛ LEHETÕSÉGEK VÁROSÁT, GYULÁT!
Forrás: Gyula Város Önkormányzata, www.gyula.hu

Kedves Olvasó!
Gyula város nevében köszöntöm Önt!

Gyula a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásától nem messze, utóbbi bal partján

épült, csodálatos, mára részben nemzeti parkká nyilvánított és már az õskorban is

lakott területen.

Üdülõkörzetünk a Dél-Alföld régió egyetlen minõsített gyógyhelye, így nagy várako-

zással tekintünk a következõ esztendõk elé. A gyógyhely több mint gyógyfürdõ, nem

elég hozzá a termálvíz, szükség van szakavatott kezekre is, melyek a vízben rejlõ gyó-

gyító erõt igazán irányítani tudják. Az Almásy- kastély õsparkjában kialakított Várfürdõ

ezért ideális célpont a gyógyulásra, rekreációra vágyóknak.

Városunk nagyszerû turisztikai célpont, köszönhetõen egyedülálló természeti és

épített környezetének, egész évben pezsgõ kulturális életének, a több évtizedes

múltra visszatekintõ Várszínháznak s a fesztiválok, rendezvények sorának, melye-

ket kora tavasztól késõ õszig rendezünk.

Számos olyan látnivalóval találkozhat nálunk, mely magában is érdemes lenne egy uta-

zásra, de így együtt, sokszínûségükben egészen különlegessé teszik Gyulát.

FOGADJA EL MEGHÍVÁSUNKAT, LEGYEN A VENDÉGÜNK!

Dr. Görgényi Ernõpolgármester

A kongresszus ideje:

2011. október 14–15.

A kongresszus helyszíne:

Gyula Város Polgármesteri Hivatal

Díszterme

5700 Gyula, Petõfi tér 3.

A kongresszus védnökei:

Prof. Dr. Pál Attila
egyetemi tanár, a Magyar Nõorvos Társaság

elnöke, a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai

Központ elnöke, a Szülészeti és Nõgyógyászati

Klinika igazgatója

Dr. Kovács József
fõigazgató fõorvos, a FIDESZ-MPSZ és KDNP közös

országgyûlési képviselõje, az Egészségügyi

Bizottság elnöke,

Dr. Görgényi Ernõ
Gyula város polgármestere

Szálláslehetõségek:
Az ajánlott szállások jegyzéke, elérhetõsége

megtalálható a www.szuleszet-pandy.hu címen. 

Az ajánlott szálláshelyek a Kongresszus
résztvevõinek kiemelt kedvezményt

biztosítanak.

A kongresszus fõ témái:

1. Prevenciós lehetõségek 
a szülészet-nõgyógyászatban

2. Fogamzásgátlás a XXI. században
3. Szabadon választott elõadások

4. Poszter bemutatás

Poszter bemutatás:
A kongresszus fõ témáiról poszter is készíthetõ. A bejelen-
tett posztereket a kongresszus teljes idõtartama alatt ki-
állítjuk. A beküldött munkák értékelését a Tudományos Bi-
zottság végzi és a legjobb 3 posztert díjazza. Ezen túlme-
nõen a résztvevõk szavazatai alapján egy „Közönség díj“
kiosztására is sor kerül.
A nyertes poszterek szerzõinek lehetõséget biztosítunk
munkájuk bemutatására, 5 percben, 3 diakép felhaszná-
lásával. Kérjük, hogy díjazás esetére készüljenek fel posz-
terük bemutatására

Szakmai kiállítás:
A kongresszus idején az érdekelt gyártó-forgalmazó cé-
gek, vállalkozások szakmai termék-bemutatóra várják a

résztvevõket.

A kongresszus Akkreditációja folyamatban van, 
várható pontérték 15–20 kreditpont.

Tudományos információ:
Dr. Párducz László, e-mail: parducz@pandy.hu

Dr. Németh Gábor, e-mail: nemethdr@t-email.hu

Részvételi információ: 
Cora Szabolcs, e-mail: cszabolcs78@t-online.hu

MAGYAR NÕORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-

MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓ VEZETÕSÉGE

Elnök:

Prof.Dr. Pál Atilla

Örökös tiszteletbeli elnök:

Prof. Dr. Kovács László

Titkár:

Dr. Németh Gábor

Vezetõségi tagok:

Dr. Bánfalvi Attila (Kecskemét)

Prof. Dr. Herczeg János (Szeged)

Dr. Bay Csaba (Baja)

Dr. Párducz László (Gyula)

Dr. Rucz Árpád (Békéscsaba)

Dr. Úri-Szabó Károly (Szolnok)

A szervezõbizottság elnöke:

Dr. Párducz László
osztályvezetõ fõorvos

Szervezõbizottság:

Dr. Párducz László, Dr. Paulik Tibor, Dr. Pomucz

János, Prohászka Béla, Katona Katalin,

Lengyelné Rapport Ildikó, Cora Szabolcs
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08:00- Regisztráció

10:00-10:45 Megnyitóünnepség, köszöntõk
Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
Szülészeti- Nõgyógyászati osztályvezetõ fõorvosa
Prof. Dr. Kovács László a Magyar Nõorvos Társaság Délkelet-
Magyarországi Szekció Örökös tiszteletbeli elnöke
Dr. Németh Gábor a Magyar Nõorvos Társaság Délkelet-
Magyarországi Szekció titkára
Prof. Dr. Tóth Zoltán a Szülészeti és Nõgyógyászati Szakmai
Kollégium elnöke
Dr. Kovács József a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
Igazgató fõorvosa, az Országgyûlés Egészségügyi Bizottságának
elnöke
Dr. Görgényi Ernõ Gyula város polgármestere
Prof. Dr. Pál Attila egyetemi tanár, a Magyar Nõorvos Társaság
elnöke, a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke,
a Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika igazgatója

I. 10:45-11:45 Referátumok
Üléselnökök: Prof. Dr. Pál Attila, Prof. Dr. Tóth Zoltán

E-01 Magzati szívbetegségek antenatális szûrése (’30)
Prof. Dr. Katona Márta1

Dr. Orvos Hajnalka2, Dr. Horváth Emese2, Prof. Dr. Szabó János2

Prof. Dr. Pál Attila3

1Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ Gyermekklinika
2Orvosi Genetikai Intézet
3Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E-02 Fogamzásgátlás a XXI. században (’30)
Dr. Keresztúri Attila
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

11:45-12:00 Szontágh emléklap és emlékdíj átadása (méltatás)

12:00-13:30 Ebéd

II. 13:30-14:40 Tudományos elõadások
Üléselnökök: Dr. Párducz László, Prof. Dr. Bártfai György, 

E-03 Legújabb ismereteink a HPV fertõzésrõl a XXVII.
Papillomavírus Konferencia tükrében (’10)
Dr. Major Tamás
DEOEC Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika 

E-04 Fókuszban a méhnyakrák megelõzés (’10)
Dr. Daru József egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E05 Aktív immunizálási lehetõségek a Humán papillomavírus
(HPV) fertõzések ellen (’15)
Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Bõr-, Nemikórtani és Bõron-kológiai
Klinika, Országos STD Diagnosztikai és Terápiai Centrum,
Budapest

E-06 A méhnyakszûrés szerepe a HPV- vakcináció tükrében (’10)
Dr. Nagy Károly
Dr. Csuka Ferenc, Dr. Bánfalvi Attila
Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
Szülészet- Nõgyógyászati Osztály

Vita (’15)

14:40 – 15:00 Kávészünet

III. 15:00-16:10 Tudományos elõadások
Üléselnökök: Dr. Németh Gábor, Dr. Úri-Szabó Károly

E-07 Gestatios diabetes mellitus Szülészeti, neonatológiai és
diabetológiai tapasztalataink (’10)
Dr. Pomucz János1

Dr. Párducz László1 Dr. H. Nagy Katalin2, Dr. Varga Richard3

1Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Szülészet- Nõgyógyászati
osztály, Gyula
2BékésMegyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekgyógyászati
osztály, Gyula
3Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház I. Belgyógyászati osztály,
Gyula

E-08 Androgén pótlás szerepe a menopausában (’10)
Dr. Pál Zoltán
Dr. Koloszár Sándor
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E-09 Postpartum vérzés: pathomechanizmus, rizikószûrés, jogi
vonatkozások (’15) 
Prof. Dr. Herczeg János
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E-10 Perinatális pszichopatológiák a szegedi Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinikán (’10)
Töreki Annamária1

Dr. Andó Bálint1, Dr. Kozinszky Zoltán2, Dr. Dudás Róbert3

1Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged
2Osloi Nõi Klinika, Oslo
3Pszichiátriai Klinika, Cambridge

E-11 Várható újdonságok a fogamzásgátlás terén (’10)
Dr. Bitó Tamás
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Vita (’15)

16:10-16:30 Kávészünet

IV.16:30-17:55 Tudományos elõadások
Üléselnökök: Dr. Bay Csaba, Dr. Bánfalvy Attila

E-12 PET/CT a nõgyógyászati daganatokban (’10)
Dr. Lengyel Zsolt
Pozitron- Diagnosztika Központ, Budapest

E-13 A nõgyógyászati radikális sebészet napi gyakorlata a
Szegedi Nõgyógyászati Klinikán (’10)
Dr. Tarnai László
Budapesti Nõgyógyászati Daganatsebészeti Központ, Budapest
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E-14 Terápiás ultrahang technikák (’10)
Dr. Sikovanyecz János
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E-15 Myoma and pregnancy (’10)
Prof. Tihomir Vejnovic
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Novi Sad

E-16 A radikális-onkológiai sebészi technikák napjainkban ('10)
Dr. Novák Zoltán
Budapesti Nõgyógyászati Daganatsebészeti Központ, 
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

E-17 Megfelelõ táplálék-kiegészítés a terhesség tervezésétõl a
szoptatási idõszak végéig. ('20)
Dr. Gimes Gábor
Semmelweis OTE II. sz. Nõi Klinika, Budapest

Vita (’15)

17:55-18:10 Poszter szekció bemutatása
P-01 Férfi és nõi szexuális szokások és elégedettség a Kelet-

Magyarországi régióban ('5)
Dr. Rákos Márta1

Holman Endre2, Dr. Párducz László1

1Békés Megyei Pándy Kálmán Kórháza Szülészet-
Nõgyógyászati osztály, Gyula
2Semmelweis Kórház, Kiskunhalas

P-02 Lehetõségek és kockázatok sclerosis multiplexben szenvedõ
nõk gyermekvállalásában ('5)
Dr. Vanya Melinda
Dr. Szûcs Márta, Dr. Bencsik Krisztina, Dr. Nyári Tibor, 
Prof. Dr. Bártfai György
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

P-03 A Down-kór szûrése ('5)
Dr. Pétervári László
Vajdáné Varga Ágnes, Dr. Bánfalvi Attila,
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét

19:00 Vacsora

2011. október 15., szombat

V. 09:00-10:05 Tudományos elõadások

Üléselnökök: Prof. Dr. Herczeg János, Prof. Dr. Apró György

E-18 Az endoszkópia fejlõdése osztályunkon: - diagnosztikus

laporoscopiától laporoscopos hysterectomiáig (’10)

Dr. Jurdi Imad

Dr. Paulik Tibor, Dr. Párducz László

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Szülészet- Nõgyógyászati

osztály, Gyula

E-19 Endometriómák laporoscopos ellátása osztályunkon (’10)

Dr. Szurovecz Csilla

Dr. Szeberényi Zsolt, Dr. Rucz Árpád

Réthy Pál Kórház, Szülészet és Nõgyógyászati osztály,

Békéscsaba

E-20 Cystectomiák laporoscopos megoldása osztályunkon (’10)

Dr. Jurdi Imad

Dr. Paulik Tibor, Dr. Párducz László

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórháza Szülészet- Nõgyógyászati

osztály, Gyula

E-21 A Myomák laporoscopos ellátása osztályunkon (’10)

Dr. Ombódi Róbert

Dr. Szeberényi Zsolt, Dr. Rucz Árpád

Réthy Pál Kórház, Szülészet és Nõgyógyászati osztály,

Békéscsaba

E-22 Gondozatlan terhesség a Dél-alföldön - neonatológus

szemmel (’10)

Dr. Bakki Judit

Dr. Gyurkovits Zita, Dr. Németh Gábor, Prof. Dr. Pál Attila, Prof.

Dr. Orvos Hajnalka

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai

Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Vita (’15)

10:05-10:25 Kávészünet

VI. 10:25-11:20 Tudományos elõadások

Üléselnökök: Dr. Veszelovszky Iván, Dr. Rucz Árpád

E-23 A magzat habitulációja és feszültsége (’10)

Dr. Jakobovits Ákos

Toldy Ferenc Kórház- Rendelõintézet, Cegléd

E-24 Nemi erkölcs elleni bûncselekmények nõgyógyászati

vonatkozásai (’10)

Dr. Temesváry Béla

BKMK Kecskemét Szülészet- Nõgyógyászat

E-25 Terhességi trofoblaszt tumorok (’10)

Dr. Singh Margit1

Dr. Németh Gábor1, Dr. Fülöp Vilmos2, Prof. Dr. Pál Attila1,

Prof. Dr. Ross S. Berkowitz3

1Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai

Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
2Állami Egészségügyi Központ, Budapest
3Brigham and Women Hospital, Boston, USA

E-26 A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP-38)-

szerû immunreaktivitás változása emberi plazmában a

terhesség alatt és a szülést követõen (’10)

Dr. Bay Csaba1

Reglõdi D.2, Márk L.3, Csanaki K.4, Bánki E.4

1Bajai Szent Rókus Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati

Osztálya
2PTE-Anatómiai Intézet
3PTE-Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
4PTE-ÁOK

Vita (’15)

12:00- Ebéd

RÉSZLETES PROGRAM

2011. október 14., péntek
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E-01 Magzati szívbetegségek antenatális szûrése
Prof. Dr. Katona Márta1

Dr. Orvos Hajnalka2, Dr. Horváth Emese2, Prof. Dr. Szabó János2, 
Prof. Dr. Pál Attila3

1Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekklinika
2Orvosi Genetikai Intézet

3Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika

A prenatalis diagnosztika fejlõdése lehetõvé teszi, hogy  egyre
több magzati betegség kerül antenatalis felismerésre
(chromosoma rendelleneségek, fejlõdési rendellenességek,
hydrops foetus, magzati distress, intrauterin retardáció,
cardialis decompensatio, arrhythmia, intrauterin infekció, stb.).
A magzati fejlõdési rendellenességek prevalenciája emelkedõ
tendenciát mutat (4 %-6 %). Az etiológia multifaktoriális: gene-
tikai eredet, környezeti tényezõk által kiváltott teratogén hatás,

étkezési szokások, anyai betegség, ill. az asszisztált reprodukcióval fogant magzatok
számának növekedése (IVF, ICSI) lehet ezen változás  magyarázata. A congenitalis
vitiumok (CV) a leggyakrabban elõforduló és a legsúlyosabb fejlõdési rendellenessé-
gek. A magzati szûrések célja, hogy az antenatalis diagnosztikában érdekelt szakem-
berek (szülész, neonatológus, gyermekgyógyász, genetikus, gyermeksebész, csecse-
mõ szívsebész, stb.) összehangolt munkája révén javuljon a súlyos fejlõdési rendelle-
nességek felfedezése. Hazánkban a CV-ok mintegy 10-30%-a kerül antenatalis felis-
merésre (régiónként jelentõs különbségek fordulnak elõ), noha a foetalis Doppler-
echocardiographia (FDE) fejlõdése lehetõvé tette, hogy a legsúlyosabb szívbetegségek
(hypoplasiás balszívfél syndroma, canalis atrio-ventricularis communis, súlyos nagyér
stenosis, stb.) jól felismerhetõvé váljanak. Elõször a magzati szív részletes anatómiai
vizsgálatát kell elvégezni kétdimenziós echocardiographiával, majd a  szívmûködés
hemodinamikai vizsgálatát pulzatilis, színkódolt Dopplerral, ill.  M-módozatú
echocardiographiával. A FDE korlátai a megfelelõ tapasztalat, ill. mûszer hiánya, rend-
ellenes magzati pozíció, anyai obesitas, magzati tachycardia, stb. A beteg magzat gyó-
gyítását olykor már méhen belül el kell kezdeni.  Minden perinatalis centrumban mû-
ködnie kell egy speciális bizottságnak, amely az adekvát diagnózis alapján dönt a
foetalis terápiáról (transplacentaris medicatio, sebészi interventio, stb.), ill. további
sorsáról, nevezetesen in utero transport  PIC-be, elektív császármetszés, a postnatalis
gyermek-vagy szívsebészeti beavatkozás idõpontja, helye. Különbözõ szintû, rendsze-
res továbbképzés indokolt, hogy az orvosokat, szonográfusokat megfelelõen kiképez-
zék a fejlõdési rendellenességek antenatalis felismerésére. Bõvíteni kell az FDE indi-
kációját is. Az FDE tanítása terjedjen ki a kóros négyüregi kép felismerésére, a ki-
áramlási pályák vizualizálására, a rövid és hosszútengelyi képre, a ductalis és az aor-
taív megjelenítésére, a magzati arrhythmia és a cardiovascularis fiziológia vizsgálatá-
ra. A diagnózis felállítása és a terápia elkezdése során etikai kérdések is felmerülhet-
nek, amelyek megválaszolása nagy körültekintést igényel.

E-02 Fogamzásgátlás a XXI. században
Dr. Keresztúri Attila

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika

A fogamzásgátlás célja, hogy a nem kívánt terhességeket
megelõzzük. Az alkalmazott módszerrel szemben alapigény-
ként jelentkezett a nagyfokú megbízhatóság és jól tolerálha-
tóság. Napjainkra ez az attitûd részben megváltozott, illetve
kiegészült a készítmények nem contraceptív elõnyeivel
szembeni elvárásokkal. A szerzõ elõadásában áttekintést
nyújt a fogamzásgátláson túl ezen kedvezõ, illetve képet ad
néhány kedvezõtlen hatásról is.

E-03 Legújabb ismereteink a HPV fertõzésrõl a XXVII.
Papillomavírus Konferencia tükrében

Dr. Major Tamás
DEOEC Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Az elmúlt évtizedben egyértelmûen igazolódott a méhnyakrák
primer prevenciójában a védõoltások szerepe. Megnyugtató,
hogy mindkét ismert oltóanyag alkalmazásával az
oltásspecifikus törzsek elleni védettség HPV naiv populáció-
ban gyakorlatilag 100 százalékos.  A korábbi eredmények rö-
vid összefoglalása mellett ismertetjük a 27. Nemzetközi
Papillomavírus Konferencián, Berlinben elhangzott új és érde-
kes adatokat: a kétszeres vakcináció gazdaságilag is fontos

hatásokkal járó eredményét, a bivalens vakcina stabil keresztvédettségen alapuló
védõ hatását. Érdekes adat a magas kockázatú HPV törzsek jelenléte a condylómás
elváltozások közel 40%ban. 
Teret kapott a kongresszuson a HPV által okozott, nem nõgyógyászati daganatok
kérdése. A végbél és a fej-nyaki régió rosszindulatú daganatai viszonylag ritkán for-
dulnak elõ, de számuk világszerte folyamatosan növekszik. Összesített számuk kö-
rülbelül a méhnyakrákos esetek számával megegyezik, így mindenképpen odafigye-
lést érdemel. Mivel ezen daganatok jó része férfi dominanciát mutat felvetõdik a lá-
nyokon eredményes HPV elleni vakcináció kiterjesztése a fiúkra is. 
Hazánkban is további lépéseket kell tenni mind a laikusok, mind az orvoskollégák
körében a vakcinációval kapcsolatos –immár csaknem 10 éves- eredmények meg-
ismertetése terén.

E-04 Fókuszban a méhnyakrák megelõzés
Dr. Daru József egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

A méhnyakrák a legnagyobb teher a humán papillómavírus (HPV) által okozott be-
tegségek közül, az emlõrák után a 2. leggyakoribb megbetegedés a 45 év alatti nõk
körében Európában.  Nõk körében a HPV-hez köthetõ carcinogén elváltozások több
mint 90%-a méhnyakrák. Az 5 leggyakoribb és daganatindukció szempontjából leg-
agresszívebb törzsek, a 16, 18, 31, 33 és 45 együttesen a méhnyakrákok több
mint  80%-áért felelõsek. A védõoltás mint a primer prevenció eszköze, valamint a
rendszeres szûrés együttesen jelenti a legbiztosabb védelmet a méhnyakrák meg-
elõzésében.
Az elõadás során vizsgálati eredményekkel alátámasztott választ kapunk a
vakcinációval kapcsolatos leggyakoribb kérdésre: Milyen szempontokat mérlegel-
jünk méhnyakrák elleni vakcináció esetén?

E-05 Aktív immunizálási lehetõségek a Humán papilloma vírus
(HPV) fertõzések ellen

Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Bõr-, Nemikórtani és Bõron-kológiai Klinika, Országos STD

Diagnosztikai és Terápiai Centrum, Budapest

Az elõadás bemutatja a HPV-t, ismerteti a HPV antigén szerke-
zetét és az egyes komponensek ellen termelõdõ ellenanyago-
kat, a nem oncogen és oncogen genotípusokat, az általuk oko-
zott és a nemiszervekre lokalizálódó benignus és malignus el-
változásokat. Tárgyalja a vírusszaporodás folyamatában a spe-
cifikus ellenanyagok megjelenésének sorrendjét és az ellen-
anyagok hatásának lehetõségeit a vírusszaporodás fázisaiban.
Bemutatja a 4-kompenensû Silgard rekombináns vaccina  elõ-

nyeit. Ismerteti a vaccina indikációit és kontraindikációit,  a vele szerzett nemzetközi
tapasztalatokat különbözõ korcsoportú, egészséges és különbözõ precancerosus ál-
lapotú  önkénteseken végzett vizsgálatok alapján. Tárgyalja a jelenleg érvényes oltási
naptárt, az esetleges interferenciákat más vaccinákkal és a részleges keresztvédel-
met más HPV genotípusokkal szemben.

E-06 A méhnyakszûrés szerepe a HPV- vakcináció tükrében (’10)
Dr. Nagy Károly

Dr. Csuka Ferenc, Dr. Bánfalvi Attila
Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza, 
Kecskemét Szülészet- Nõgyógyászati Osztály

A szerzõk 2009 július 1. és 2011 február 28. között vizsgál-
ták a kóros citológiai leletek HPV-tipizálási eredményeit. Kecs-
keméten a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórházának
vonzáskörében egyéb, kevésbé elterjedt HPV-típusok is ma-
gasabb arányban kerülnek felismerésre. A szerzõk így tovább-
ra is fontosnak tartják a méhnyakszûrés privilégizált helyze-
tét, tekintettel a nem létezõ vagy még egyáltalán nem ismert,
a HPV-vakcináció által kialakított, keresztvédelem tükrében. A

szerzõk hangsúlyozzák az anyagukban nagyobb százalékban elõforduló, (HPV tipi-
zálás statisztikai kiértékelése: 10 % 51 -es és 8 % 66-os típus) egyebekben ritkább
HPV-tipusok méhnyakrák kialakításában betöltött szerepét az ismert szövettani
eredmények feldolgozását követõen.

E-07 Gestatios diabetes mellitus Szülészeti, neonatológiai 
és diabetológiai tapasztalataink

Dr. Pomucz János1

Dr. Párducz László1 Dr. H. Nagy Katalin2, Dr. Varga Richard3

1Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Szülészet- Nõgyógyászati osztály, Gyula
2BékésMegyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekgyógyászati osztály, Gyula

3Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház I. Belgyógyászati osztály, Gyula

A gyulai Pándy Kálmán Kórházban a gestatios diabetes-
munkacsoport egyre szélesedõ, napjainkban teljes körben
végzi a terhességi cukorbetegség szûrését. Ennek folyomá-
nyaként a 2000. évi 1,6%-os incidencia 4,3%-ra nõtt.
Az elõadásban bemutatják a szûrés és gondozás menetét, a
terhességek szülészeti, neonatológiai és belgyógyászati ada-
tait. Hangsúlyozzák a gestatios diabetes mellitus szülés utáni
reklasszifikációjának és nyomonkövetésének a fontosságát,

ezzel a 2-es típusú diabetesre potenciálisan veszélyeztetettek prevencióját.

E-08 Androgén pótlás szerepe a menopausában
Dr. Pál Zoltán

Dr. Koloszár Sándor
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 

Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

A fejlett társadalmakban egyre fontosabb kérdés az élet minõsé-
gének javítása. Az élet minõségben központi szerepe van a har-
monikus szexuális életnek. Az életminõség szempontjából a
menopauza során jelentkezõ változások negatív hatással bírnak.
A nõk várható életkora az elmúlt 150 évben duplájára emelke-
dett, amely jelenleg közelíti a 80 évet. Ugyanakkor a menopauza
idõpontja nem változott, így az ösztrogén hiányos állapot 30 évet
ölel fel. A probléma fontosságát jelenti az, hogy jelenleg a világ-
ban mintegy 750 millió nõ él a változás korába.  A házasélet

szempontjából fontos, hogy a libidó csökkenése tapasztalható, melynek oka a relatív
androgén és az abszolút ösztrogén hiány. A libidó változása miatt csökken a szexuális
élet gyakorisága, a szexuális élet minõsége és a partner kapcsolatban is nehézségek
lépnek fel. A libidó szempontjából rendkívül fontos szerepe van az androgén hormonnak
és a természetes menopauza során a nõi szervezet elveszti tesztoszteron szintjének
1/3-át. Ma már a nõk esetében a nõi hormonkezelés mellett rendelkezünk korszerû
tesztoszteron készítményekkel, melyekkel a hiányzó androgén pótolható és a libidó fo-
kozható. Fontos tudni, hogy változó korban önmagában a tesztoszteron hatástalan a nõi
szervezet megfelelõ ösztrogén ellátottsága nélkül, tehát kedvezõ eredmény csak a két
hormon együttes alkalmazásával lehet elérni. A tesztoszteron libidóra kifejtett hatása
nem új keletû, hiszen az elsõ komoly közlemény már 1950-ben megjelent, azóta is szá-
mos vizsgálat számolt be kedvezõ alkalmazásról. A tesztoszteron pótlás lehetséges mód-
jai: tabletta, tapasz, krém és gél. Sajnos Magyarországon a fent felsorolt tesztoszteron-
pótló készítmények alkalmazására nincs lehetõség, mert a fenti készítmények jelenleg
nincsenek forgalomban. Hazánkban jelenleg egyetlen módja van a változókorban lévõ
nõ libidójának fokozásának, ez pedig a tibolon alkalmazása. A tibolon egy szintetikus
szteroid vegyület, mely a szervezetben három izomérre bomlik és az egyik izomérnek
androgén hatása van, ezáltal alkalmazása során a libidó fokozódása tapasztalható. 

E-09 Postpartum vérzés: pathomechanizmus, 
rizikószûrés, jogi vonatkozások

Prof. Dr. Herczeg János
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai

Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Az acut szülészeti vérzés drámai kórkép, gyorsan életve-
szélybe sodorhatja az anyát, mert perceken belül a kerin-
gés összeomlását eredményezheti. Gyakran kiséri
coagulatiós zavar, támogatva a vérzés folytatódását.

Pathomechanizmusának megértéséhez tanulmányozni kell az uterus véredény-
rendszerének legújabb ismereteit. Artériás oldalon arterio-venosus «fistula»,
venás oldal rendkívül nagy és nyitott a méhûr felé. A placenta leválását követõ-
en  200 véredény nyílik meg az uterusban, és a verõtérfogat 10%-a az uterus fe-
lé megy. Erõteljes hemostasis nélkül minden szülõnõ elvérezne. Már a vajudás
alatt megindul az alvadás az uterus-keringésben és ez folytatódik egy napon át.
Szüléskor beindul a fibrinolysis, szülésmegindulástól az 1.nap végéig folytatódik
a lokális DIC. A kockázat-szûrés nem mûködik napjainkban sem. Orvosjogi prob-
lémák: lehetnek a szülõnõvel kapcsolatosak (Jehova-tanu), otthonszülés, kórház
szervezési problémák (kis kórházakban) téves, késõi diagnózis, vérzés gyorsasá-
gának, mértékének alábecsülése, alap-uterotonikumok nem-alkalmazása,
protokol nem-követés, császármetszés után hasûri vérzés, transfusio késése,
gyakran elfelejtõdik, hogy egészséges szülõnõ keringõ vérmennyiségének 35%-
át (1200-1500 ml) veszítheti anélkül, hogy a hypovolaemia tünetei jelentkezné-
nek, de a következõ néhány ml vérvesztés már irreverzibilis fázis lehet, hirtelen
drámai tünetekkel. 

E-10 Perinatális pszichopatológiák a szegedi 
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán

Töreki Annamária1

Dr. Andó Bálint1, Dr. Kozinszky Zoltán2, Dr. Dudás Róbert3

1SZTE Pszichiátriai Klinika, Szeged
2Osloi Nõi Klinika, Oslo

3Pszichiátriai Klinika, Cambridge

A szegedi Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán 2009. július 1. óta elérhetõ a pszi-
chológiai támogatás a fekvõbeteg osztályokon és az ambuláns betegellátásban.
2010. júniusától 2011. márciusáig mintegy 450 ambuláns terhes és gyermekágyas
pszichológiai szûrése történt meg a következõ módszerrel: az elsõ csoportba 220
olyan terhes tartozott, akik 12 hetes ultrahang szûrésre érkeztek a klinikára. A má-
sodik csoportba olyan szülés utáni szakban lévõ anyák kerültek, akik 6 héttel vol-
tak szülés után.
A vizsgálatban résztvevõ személyek elõször EPDS (Edinburgh Postnatal Depression
Scale) kérdõívet töltöttek ki, majd közvetlenül ezután DSM-IV SCID-I pszichiátriai di-
agnosztikai interjún vettek részt. Az EPDS kérdõívvel minor illetve major depresszi-
ót szûrtünk, a diagnosztikai interjúnak pedig az A-tól F-modulig terjedõ részét hasz-
náltuk, azaz kiterjesztettük a pszichodiagnosztikát a szorongásokra, az alkohol- és
drogfüggõségre, a pszichotikus esetekre is. 
Az EPDS kérdõív nemzetközi szinten a legelterjedtebb perinatális hangulati mérõ-
eszköz, amely a postpartum, ritkábban az antepartum depresszió mérésére szolgál.
10 kérdésbõl álló önkitöltõs kérdõív, amely a Beck-depresszió kérdõívvel szemben
kihagyja azokat a kérdéseket, amelyek a perinatális idõszakban kerülendõk, pl.: az
alvással és a súlyvesztéssel kapcsolatos kérdések.
Jelen kutatás gyakorlati haszna abban áll, hogy az antepartum 10%-os, és a
postpartum közel 15%-os depressziós arányt figyelembe véve, a szegedi Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika 2011-tõl bevezette a terhesek részére a pszichológiai szû-
rést, amely a terhesség mindhárom trimeszterére kiterjed, és a védõnõi szolgálta-
tás bevonásával történik. Az ily módon kiszûrt betegek a továbbiakban pszichológi-
ai, vagy állapotuk súlyosságától függõen, pszichiátriai ellátásba kerülnek.

E-11 Várható újdonságok a fogamzásgátlás terén
Dr. Bitó Tamás

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

A reprodukciós egészség kutatás-fejlesztési célja, hogy biz-
tonságosabb, és több járulékos „non cotraceptiv” elõnnyel já-
ró fogamzásgátló módszereket fejlesszenek ki. Új hormon be-
viteli forma a transzdermális tapasz, spray, ill. gél lehetnek,
továbbá a levonorgesztrel tartalmú hüvelygél pericoitális al-
kalmazása. Új fogamzásgátló gyûrûk is kifejlesztés alatt áll-
nak, mint az egy évig viselhetõ hormont (entinil-ösztradiol és
levonorgesztrel) kibocsátó gyûrû, vagy a három hónapos
levonorgesztrelt kibocsátó gyûrû. A kombinált hormonális fo-

gamzásgátló tabletták esetében új ösztrogén és gesztagén komponenesek alkal-
mazása merült fel. Az estetrol várható elõnyei a májfunkcióra gyakorolt kisebb ha-
tás, az emlõben kifejett védõ szerep (antiösztrogén hatás az endogén ösztradiol
mellett), kevesebb szubjektív mellékhatás, valamint a nagyobb kardiovaszkuláris
biztonság (kevesebb vénás thromboembólia). Hazánkban a közeljövõben egy új
monofázisos kombinált tabletta bevezetése várható, melynek ösztrogén kompo-
nense a természetes 17-béta-ösztradiol, míg gesztagén komponense a hosszú
féléletidejû (46 óra) magas antigonadotrop hatású, de androgén, mineralokortikoid
és glukokortikoid hatás nélküli nomegesztrol acetát.

E-12 PET/CT a nõgyógyászati 
daganatokban
Dr. Lengyel Zsolt

Pozitron- Diagnosztika Központ, Budapest

E-13 A nõgyógyászati radikális sebészet napi gyakorlata
a Szegedi Nõgyógyászati Klinikán

Dr. Tarnai László
Budapesti Nõgyógyászati Daganatsebészeti Központ, Budapest

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Alapvetõ fontosságú, hogy a daganatos betegek kezelése
centrumokban történjék, ahol nagy gyakorlattal rendelkezõ
nõgyógyász radikális sebészekbõl, onkológusokból és
sugárterápeutákból álló munkacsoport biztosítja a megfelelõ
ellátást. A nõgyógyászati malignómák kezelésében egyre
eredményesebbek a radikális szebészi technikák. Ezek  al-
kalmazásával bizonyos  betegek adjuváns sugárkezelése
szükségtelenné válik mindamellett jobb túlélési eredménye-

ket és életminõséget tudunk biztosítani. Az elõadásban részletesen áttekintjük a
különbözõ kórképek kezelési stratégiáját.

ELÕADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI
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E-14 Terápiás ultrahang technikák
Dr. Sikovanyecz János

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika

Az ultrahang technika fejlõdésének köszönhetõen lehetõségünk van egyes kóros
magzati állapotok invazív intrauterin kezelésére. A tehermentesítõ amniocentesis,
az intrauterin infusio, az intrauterin transfusio, a szelektív foetocid, a szeptotomia
célja, hogy kitoljuk a terhesség idõtartamát a magzat maradandó károsodása vagy
elhalása nélkül. Ezek többségükben olyan tüneti kezelések, amelyekkel a
foetoplacentáris egység mûködését befolyásoljuk. Elõadásomban összefoglaltam
az elõbb felsorolt beavatkozások indikációs körét, elõnyeit és hátrányait.

E-15 Myoma and pregnancy
Prof. Tihomir Vejnovic

Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Novi Sad

Definition:Uterine myoma (fibroids) are non-cancerous, solid
tumor made of fibrous tissue, thet aren't associated with an
increased risk of uterine cancer . There are three types of
fibroids: submucose, subserosal and intracavital.
They are affecting between 20-50% of women of childbearing
age and between 10% and 30% of pregnant women. They are
usually asymptomatic, don’t grow during pregnancy and only
1-2% pregnant women have  complications related to fibroids. 

Key symptoms are :bleeding and abdominal pain. Complications: However, fibroids
during pregnancy do increase  risk of miscarriage or preterm labor slightly.
Complications can include : postpartum hemorrhaging ,obstructed labor (if the
fibroid grows into the birth canal) ,fetal malpresentations ,stalled labor and
cesarean section. The key questions about fibroids are: how do they affect
pregnancy and if this influence is important for pregnancy outcome what should we
do and when – which treatment is the best and when is appropriate time for
therapy. Fibroids that change the shape of the uterine cavity (submucouse) or are
within the cavity (intracavitary) decrease fertility by about 70% and removal of these
fibroids increases fertility by 70%. Other types of fibroids, those that are within the
wall (intramural) but do not change the shape of the cavity, or those that bulge
outside the wall (subserosal) do not decrease fertility, and removal of these types of
fibroids does not increase fertility.
Treatment: There's no single best approach to uterine fibroid treatment . Expectant
management could be the best option in pregnent women because they rarely
interfere with pregnancy and tend to  shrink after menopause when levels of
reproductive hormones drop. Until recently, hysterectomy was the preferred option
for treating symptomatic fibroids but it is not option for women who tend to save
their fertilty. Now, however, there are a number of uterine fibroid treatments
including the noninvasive, outpatient MR guided Focused Ultrasound myoma
treatment, medications and alternative approaches.
Conclusion: further random and prospective studies are needed on this subject to
determine the best way for treating fibroids and for long term outcomes regarding
MR guided focus ultrasound myoma treatment.
Key words: fibroid, pregnancy, complications, terapy

E-16 A radikális-onkológiai sebészi technikák napjainkban
Dr. Novák Zoltán

Budapesti Nõgyógyászati Daganatsebészeti Központ,
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 

Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Ismert tény, hogy a malignus betegségek „nem tartják” a je-
lenlegi magyar szakorvosképzésben megszokott szakmai ha-
tárokat.  A radikális sebésznek mindennapi gyakorlattal kell
rendelkeznie a bélsebészetben, érsebészetben, urológiai,
máj, hasnyálmirigy mellkasi és plasztikai sebészetben is. Az
elõadásban szóban és képekben is betekintünk  a mindenna-
pi gyakorlatba.

E-17 Megfelelõ táplálék-kiegészítés a terhesség tervezésétõl a
szoptatási idõszak végéig. ('20)

Dr. Gimes Gábor
Semmelweis OTE II. sz. Nõi Klinika, Budapest

E-18 Az endoszkópia fejlõdése osztályunkon: - diagnosztikus
laporoscopiától laporoscopos hysterectomiáig

Dr. Jurdi Imad
Dr. Paulik Tibor, Dr. Párducz László

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórháza Szülészet-
Nõgyógyászati osztály, Gyula

Az elõadók bemutatják az endoscopia fejlõdését 1989-tõl
2011-ig, kitérve a meghatározó, befolyásoló momentumokra
illetve személyi és tárgyi akadályok adta nehézségek
megoldására.

E-19 Endometriómák laporoscopos 
ellátása osztályunkon

Dr. Szurovecz Csilla
Dr. Szeberényi Zsolt, Dr. Rucz Árpád

Réthy Pál Kórház, Szülészet és Nõgyógyászati osztály, 
Békéscsaba

E-20 Cystectomiák laporoscopos megoldása
osztályunkon

Dr. Jurdi Imad
Dr. Paulik Tibor, Dr. Párducz László

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Szülészet- 
Nõgyógyászati osztály, Gyula

E-21 A Myomák laporoscopos ellátása 
osztályunkon

Dr. Ombódi Róbert
Dr. Szeberényi Zsolt, Dr. Rucz Árpád

Réthy Pál Kórház, Szülészet és Nõgyógyászati osztály, 
Békéscsaba

E-22 Gondozatlan terhesség a Dél-alföldön - neonatológus szemmel
Dr. Bakki Judit

Dr. Gyurkovits Zita, Dr. Németh Gábor, Prof. Dr. Pál Attila, Prof. Dr. Orvos Hajnalka
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 

Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Célkitûzés: Gondozatlan terhességbõl született újszülöttek neonatológia adatainak
elemzése.
Anyag és módszer: Az SZTE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán 2006. január 1. és
2010. december 31. között 12722 újszülött született, közülük 113 (0,89%) édes-
anyja nem járt terhesgondozásra. Az anyai életkor, lakóhely, iskolázottság, állampol-
gárság, a szülés módja, az újszülött állapota, valamint az állami gondozásba vétel
elõfordulása került feldolgozásra.
Eredmények: Az anyák átlagos életkora 26,9 ± 7,5 év volt, 10 (8,9%) volt 18 évnél
fiatalabb. Az átlagos terhességi hét 36,8 ± 3, születési súly 2815 ± 623 g volt. 82
újszülött (72,6%) született hüvelyi úton (5 intézeten kívül), 31 (27,4%) császármet-
széssel. 36 (31,9%) koraszülöttként, 19 (16,8%) dysmaturus újszülöttként jött a vi-
lágra. 9,7%-uk intenzív, 34,5%-uk patológiás újszülött osztályos ellátást igényelt, 7
(6,2%) született fejlõdési rendellenességgel. Az újszülöttek 23,9%-át édesanyja nem
vitte vagy nem vihette haza.
Megbeszélés: Gondozatlan terhességek esetén magasabb a koraszülöttség, az
újszülöttkori megbetegedések, a fejlõdési rendellenességek, a családból való ki-
emelés kényszerének gyakorisága. A terhesgondozásba való bevonással, a koope-
ráció kialakításával csökkenthetõ lenne ezen negatív mutatók elõfordulása.

E-23 A magzat habitulációja és feszültsége
Dr. Jakobovits Ákos

Toldy Ferenc Kórház- Rendelõintézet, Cegléd

20 magzat fejre gyakorolt nyomás vizsgálata történt.
Külön-külön egy-egy magzatra a fejre többször történt inger hatására áll be. A
magzat többsége két lábbal rugdalt az ingerlésre. A feszült magzat rugdalt inger-
lése során a magzatok karjaikat reflexióba hozták és fejükhöz vagy arcukhoz
nem tették.

E-24 Nemi erkölcs elleni bûncselekmények 
nõgyógyászati vonatkozásai

Dr. Temesváry Béla
BKMK Kecskemét Szülészet- Nõgyógyászat

Egy készülõ protokoll része

E-25 Terhességi trofoblaszt tumorok
Dr. Singh Margit1

Dr. Németh Gábor1, Dr. Fülöp Vilmos2, Prof. Dr. Pál Attila1,
Prof. Dr. Ross S. Berkowitz3

1SZTE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Szeged
2Állami Egészségügyi Központ, Budapest

3Brigham and Women Hospital, Boston, USA

Jelenlegi ismereteink szerint a terhességi szövet inváziójának és annak fennmara-
dását az endometriumban, illetve a méh üregében az anyai immunválaz, a decidua
sejtek fehérje profilja és az endometrium vérellátása által szigorúan szabályozott
folyamat. Amennyiben a szabályozó folyamatok egyensúlya megbomlik, a
trofoblaszt invázió kontrollálhatatlanná válik, és lokális, valamint távoli áttétet ké-
pezve rosszindulatú trofoblaszt tumor alakulhat ki. A placentáció során olyan sej-
tek találhatóak a korai méhlepényben, amelyek a malignus daganat sejtekhez ha-
sonló invazív tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért az invazív trofoblaszt sejtek, a
tumorsejtek analógjaként, a tumorkutatásban széleskörûen használatosak. Az
extracelluláris mátrixot szétbontó proteázok különbözõ családjairól, köztük a mát-
rix metalloproteinázokról (MMP) kimutatták, hogy közremûködnek az anyai szöve-
tekbe történõ trofoblaszt invázió folyamatában. Napjainkban az MMP-k, családja
lehetséges célponttá vált azon intenzív kutatások számára, amelyek egy új
antineoplasztikus terápia kifejlesztésre irányulnak. Mindezek alapján vizsgáljuk
meg a jó és rosszindulatú trofoblaszt sejtek anyai szövetekbe történõ inváziójában
szerepet játszó MMPk, gátlóik és szabályzói jelenlétét a normál placentában és a
terhességi trofoblaszt tumorokban.

E-26 A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid 
(PACAP-38)-szerû immunreaktivitás változása emberi 

plazmában a terhesség alatt és a szülést követõen
Dr. Bay Csaba1

Reglõdi D.2, Márk L.3, Csanaki K.4, Bánki E.4

1Bajai Szent Rókus Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztálya
2PTE-Anatómiai Intézet

3PTE-Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
4PTE-ÁOK

A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) 1989-
ben történõ felfedezése óta számos, rendkívül szerteágazó
hatásait kimutatták a központi idegrendszerben, különbözõ
perifériás szervekben, illetve bizonyították szabályozó szere-
pét az endokrin rendszerben is. A PACAP terhesség alatt be-
töltött szerepére vonatkozó ismereteink azonban hiányosak.
Kutatásunk célja a PACAP-38-immunreaktivitas változásának
detektálása volt egészséges terhesség során, szülés alatt és

után, illetve e polipeptid szintjének mérése köldökzsinórvérbõl és egészséges új-
szülöttek perifériás vérmintáiból.
A PACAP-38-immunreaktivitas meghatározása EDTA-t és peptidáz-gátló aprotinint
tartalmazó 2 ml vér centrifugálása után nyert plazmából történt specifikus és szen-
zitív radioimmunoassay módszerrel. A PACAP-38-szerû immunreaktivitásban szigni-
fikáns emelkedést tapasztaltunk a 3. trimeszterben lévõ kismamák plazmamintái
esetén az 1. és 2. trimeszterhez, illetve a nem terhes, egészséges fiatal nõi populá-
cióhoz viszonyítva. Szülés során szignifikáns csökkenés volt detektálható, amely 3
nappal késõbb ismét az átlag populációéval megegyezõ értéket mutatott. Egészsé-
ges újszülöttek perifériás vérében hasonló PACAP-38-szerû immunreaktivitást mér-
tünk, mint az egészséges felnõtt populációban, azonban a köldökzsinór artériás és
vénás vérének PACAP-38-szerû immunreaktivitása szignifikánsan alacsonyabb volt.
Ezen túlmenõen a köldökzsinór vénában az artériához képest alacsonyabb PACAP-
38 koncentráció volt kimutatható.
Eredményeink azt mutatják, hogy egészséges terhesség és szülés során a PACAP-
38 szintekben érzékeny változás figyelhetõ meg. A köldökzsinór artériában mért
magasabb PACAP-38-koncentració alapján arra következtethetünk, hogy a magzati
szervek aktívan szintetizálják e polipeptidet. További vizsgálatok szükségesek ah-
hoz, hogy a megfigyelt változások funkcionális jelentõségét felderítsük.

P-01 Férfi és nõi szexuális szokások és elégedettség 

a Kelet-Magyarországi régióban
Dr. Rákos Márta1

Holman Endre2, Dr. Párducz László1

1Békés Megyei Pándy Kálmán Kórháza Szülészet- Nõgyógyászati osztály, Gyula
2Semmelweis Kórház, Kiskunhalas

Vizsgálat célja: Párkapcsolatban élõ önkéntes férfiakat és nõket kérdeztünk szexuális viselkedésükrõl és elégedettségükrõl a
Kelet-Magyarországi régióban.
Betegek és módszer: 313 nõ és 275 férfi töltötte ki kérdõívünket, a nõk között 46 várandós  volt. A nõi kérdõív 5 kérdése a nõi
szexuális funkció indexbõl (FSFI) származott, a férfiaké a nemzetközi erektilis funkció indexbõl (IIEEF). A további kérdések a
szexuális aktivitásról, frekvenciáról, elégedettségrõl, önkielégítésrõl és házasságon kívüli kapcsolatról szóltak.
Eredmények: A nõk 63%-a,a férfiak 88 %-a volt többé-kevésbé elégedett szexuális életével. A domináns szexuális frekvencia: 1-
2 alkalom hetente (nõk és férfiak 43 %-a). A nõk 58 %-ának van orgazmusa mindig, majdnem mindig, vagy általában. A terhes
nõk szexuális aktivitása és elégedettsége szignifikáns különbséget nem mutat. A nõk 25 %-a, a férfiak 41 %-a szeretne
gyakoribb szexuális együttlétet. A nõk 5%-ának és a férfiak 15%-ának van házasságon kívüli kapcsolata, a nõk 10, a férfiak 39%-
a szívesen létesítene házasságon kívüli kapcsolatot. A nõk 11 %-a, a férfiak 1,5 %-a egyáltalán nem akar semmilyen szexuális
kapcsolatot. 
Következtetés: A szexuális életükkel elégedetlen nõk többsége nem kíván változtatni szexuális szokásain. Jóllehet a férfiak
többsége elégedett szexuális életével, többségük gyakoribb együttlétet és/vagy házasságon kívüli kapcsolatot szeretne.

P-02 ('5)
Dr. Vanya Melinda

Dr. Szûcs Márta, Dr. Bencsik Krisztina, Dr. Nyári Tibor, Prof. Dr. Bártfai György
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

P-03 A Down-kór szûrése ('5)
Dr. Pétervári László

Vajdáné Varga Ágnes, Dr. Bánfalvi Attila,
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét

A szerzõk összefoglalják a Down-szindróma szûrésének lehetõségeit. Ismertetik a szûrésre használt módszerek anyai életkor, -
magzati ultrahang/NT, - tarkóredõ mérés/, - biokémiai markerek, valamint ezek együttes alkalmazásának hatékonyságát.
A Down-szindróma szûrésére alkalmas javallatokat tekintettük át a 2006. május 2.-tõl és 2010. december 31.-ig tartó
idõszakban osztályunkon elvégzett 8742 biokémiai marker szûrés alapján javasolt chorionboholy mintavétel (323) 1778 eset
eredményeit.
Ezen idõszakban diagnosztizált Down-szindrómás (24 eset) esetbõl biokémiai marker szûrés (11 eset) történt.
Megállapítható külön vizsgálva az egyes szûrõmódszerek hatékonyságát: az anyai életkor 23/1140 /2,01 %/, az ultrahang
vizsgálat 19/291 /6,52 %/ és a szérum biokémiai markerek 11/342 /3,21 %/.
Várandósoknál az elsõ trimeszterbeli ultrahang vizsgálat, - a kettõs szérum biokémiai marker szûréssel a leghatékonyabb és
legracionálisabb módszer a magzati aneuploidiák felismerésében.



A MAGYAR NÕORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXII. KONGRESSZUSA 7

A Bajai Szent Rókus Kór-
ház Bács-Kiskun megye déli
részén, a határtól 35 km-re
elhelyezkedõ, pavilon-rend-
szerû intézmény. Megyén-
ken belül 110 km-es körzet-
ben magasabb szintû
egészségügyi ellátást bizto-
sító intézmény nem találha-
tó.  Ellátási területünk észak
déli irányban 50 km, kelet-
nyugati irányban 35 km.

A Szülészet-nõgyógyászati
osztály jelenleg 37 finanszí-
rozott aktív ágyon mûködik
a kórház egyik emblema-
tikus épületében. Az épület-
ben a fekvõ részleg mellett

az ambulanciák és a bajai
terhesgondozó is megtalál-
ható. 

Osztályunk felvevõ terüle-
te Baja város és 29 telepü-
lés, lakosság számát tekint-
ve mintegy 110 ezer fõ. Szü-
léseink száma 500/év körül
mozog az utóbbi idõben, nõ-
gyógyászati mûtéteink szá-
ma 1800–2000 évente.

Ambulanciánkon a rutin
szülészet-nõgyógyászati ellá-
táson kívül, UH labor, gyer-
mek-nõgyógyászat és klimax
ambulancia is mûködik. Az
éves betegforgalom 20
000–24 000 között mozog.

SZENT RÓKUS KÓRHÁZ, BAJA RÉTHY PÁL KÓRHÁZ, BÉKÉSCSABA

OSZTÁLYUNK ORVOSAI
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Dr. Bay Csaba 
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Kovács István
fõorvos

Dr. Mátrai Tibor
fõorvos, orvosigazgató

Dr. Küttel Péter
fõorvos

Dr. Karasz László
fõorvos

Dr. Ivók Csaba
fõorvos

Dr. Tóth István
fõorvos

Dr. Bárdos Erik
szakorvos

Dr. Szluha Gyula
fõorvos

Dr. Péter Oszkár
rezidens
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fõorvos, osztályvezetõ helyettes

Dr. Gruda Miklós
fõorvos

Dr. Tóth Attila
fõorvos

Dr. Róna István
fõorvos

Dr. Baukó Attila
adjunktus

Dr. Maczó Norbert
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Dr. Orosz István
adjunktus 
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szakorvos
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Elhelyezkedése: Sebészeti épülettömb 
II.- III. emelet

Férõhelyek száma: 30 fõ 

Vezetõje: Dr. Rucz Árpád 
osztályvezetõ fõorvos 

Réthy Pál Kórház Szülészet Nõgyógyászati Osztály
A Szülészet-nõgyógyászati osztály 2009 nyarán átköltözött
Kórházunk Mûtétes szárnyába. A 3. emeleten a nõgyógyászat
kapott helyet 25 ággyal, a 2. emeleten a 17 ágyas szülészeti
osztály lett kialakítva. Az osztály folyosójának végén található
a szülõszoba, és a csecsemõs részleg.Szülõszobánk rendelke-
zik mindennel, ami a jelen kor elvárásainak maximálisan meg-
felel. Az egész szülõszobai részleg légkondicionált, alternatív
vajúdonkban intim körülmények fogadják a párokat, bordás-
fallal, kényeztetõ gumilabdákkal, pezsgõfürdõ káddal, francia-
ággyal, hogy a vajúdó kismamák ozzátartozóik segítõ társasá-
gát élvezhessék. Egyágyas, és kétágyas szülõszobáink bizton-
ságosak, jól mûszerezettek, világosak, tágasak.Szülõnõink
biztonsága érdekében osztályunk rendelkezik 3D-4D Ultra-
hang készülékkel, mely az erek áramlás-vizsgálatán kívül a kü-
lönbözõ fejlõdési rendellenességek kiszûrésére is alkalmas.
Szülészeti osztályunkon kialakítottunk két egyágyas kórtermet
is, melyek klímával, Tv-vel, Internetkapcsolattal, hûtõszek-
rénnyel, mikróval felszerelte, és amelyek lehetõséget nyújta-
nak a családtagoknak akár 24 órában az együttlétre felesé-
gükkel, gyermekükkel. Mûtõink a központi mûtõben kaptak
helyet, igen korszerû környezetben. Külön rendelkezünk ún.
„császáros” mûtõvel, ahol higiéniai és szakmai szempontból
csak császármetszést végzünk. Nõgyógyászati mûtõnk jól fel-
szerelt, mivel osztályunk „laparoscopos centrumként” üzemel,
tehát az ország számos pontjáról érkezõ, komoly eltérésekkel
jelentkezõ pácienseket operálunk ezzel a technikával — nagy

cysták, emdometriózis, többszörös, vagy nagy myomás mé-
hek- laparoscopos tornyunk, és mûszerparkunk alkalmas min-
den nõgyógyászati elváltozás megoldására a has felvágása
nélkül.

Terhesgondozó
Terhesgondozónk centrális gondozóként üzemel, tehát a régi-
ónkhoz tartozó kismamák teljeskörû gondozását el tudjuk
látni. Rendelõ orvos: több szakorvos váltásban látja el a felada-
tot: (Dr BaukóAttila, Dr Orosz István, Dr Ombodi Róbert). Ren-
delés helye: Liget utca felõli bejárat a bõrgondozó mellett. Be-
utaló nem szükséges, a védõnõ, v. családorvos a gondozási
protokollnakmegfelelõen küldi a kismamákat. Rendelés ideje:
h.–p. 8–14-ig.

CTG rendelés: 36 hetes kórtól hetente, elõjegyzés alapján.
Telefonszám: 66- 555-653.

Nõgyógyászati szakrendelés
Kórházunk gyulai úti, régi bejárata felõl közelíthetõ meg leg-
könnyebben. Fszt: 13. Rendelõ orvos: szakorvosaink váltás-
ban látják el a betegellátást: (Dr Gruda Miklós, Dr Orosz István)
Beutalási rend: beutaló nem szükséges, de bejelentkezés
igen! Rendelés ideje: h.–p. 8–15-ig. Telefonszám a bejelentke-
zéshez: 555-674.

Ultrahang szakrendelés
3D-4D-s Uh. készülékkel a nõgyógyászati eltérések, ill. a szülé-
szeti szûrõvizsgálatok, és a Flowmetriás áramlás-vizsgálatok is
elvégezhetõek. Rendelõ orvos: A és B kategóriás vizsgával ren-
delkezõ orvosaink váltásban látják el a szakrendelõ feladatait.
(Dr Róna István, Dr Orosz István, Dr Maczó Norbert.) Rendelés
helye: a Radilogián az Új szárny 1. emeletén a Mammographi-
ás várónál. Beutalás: beutaló szükséges, betegek behívása be-
utaló alapján! Rendelés ideje: h.–p. 8–15 óráig. Telefonszám a
bejelentkezéshez: 555-604.

ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELÕINTÉZET, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELÕINTÉZET
SEBÉSZETI MÁTRIX OSZTÁLY
SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI EGYSÉG
Telephely: Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 2.
Tel.: (62) 532-222 Fax: (62) 242-786
Az osztály a Szegedi Tudományegyetem akkreditált
oktató egysége. A minõségbiztosítás rendszere ISO

Osztályvezetõ fõorvos:
PROF. DR. APRÓ GYÖRGY 

Részlegvezetõ fõnõvér: Károlyné Friedl Mária

Fekvõbeteg részleg
A szülészeti és nõgyógyászati osztályt 1929-ben
alapították a sebészeti osztály részeként. Teljes
önállóságát 1934-ben nyerte el. Elsõ vezetõje Dr.
Horváth Árpád volt, akit a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem orvosai követtek. Az osztály jelenleg
is az egyetem oktató egysége. A néhány évvel ez-
elõtti rekonstrukció, amelynek eredményeként
korszerû egységben dolgozhatunk, Dr. Viski Sán-
dor áldozatos szervezõ munkájának kö-

szönhetõ. Jelenleg a sebészeti mátrix rendszeré-
ben, az egynapos mûtéti lehetõséggel élve, a ko-
rábbinál hatékonyabban, gördülékenyebben te-
vékenykedhetünk. 

Kórtermeink egyágyas (2), kétágyas (5) és öt-
ágyas (1), fürdõszobával, WC-vel, ágy melletti te-
lefonnal felszerelve. 

Munkatársak: az osztályon 7 szülész-nõgyógyász
szakorvos dolgozik, közülük egy gyermeknõgyó-
gyászati szakképesítéssel is rendelkezik. A mun-
kát 10 szülésznõ segíti, akik közül 4 okleveles
minõsítésû.

Szülészet
Évente az osztályon mintegy 400 várandós ad új
életet szülõszobánkon, ahol lehetõség van az
együttszülésre. A szülõnõ által választott bár-
mely személy (egy idõben egyszerre maximum
kettõ) jelenléte megengedett, sõt kívánatos a va-
júdás és a szülés alatt. Az "apás" szülés különál-
ló helyiségben komfortos körülmények között
zajlik (külön fürdõszoba, WC). Az szülõszobán
bordásfal, gumilabda és halk zene teszi teljessé
a kényelmet. A tornateremben a kismamák ré-
szére terhes torna lehetõsége biztosított. Igény
szerint a szülõszoba bemutatását, a körülmé-

nyek megismerését biztosítjuk. A szülõszobai
egységben öt szülõágy, három vajúdó ágy. Ebbõl
hármon a magzat állapotát folyamatosan észlelõ
monitor mûködik. Az egységen belül egy, a csá-
szármetszés azonnali elvégzésére alkalmas,
önálló mûtõ van. Az alternatív szülési módokat, a
szélsõségek kizárásával, lehetõvé tesszük. A sza-
bad orvos-választás lehetõsége biztosított. Nem
kötelezõ, de minden gyermekágyas számára biz-
tosított, hogy újszülöttjével együtt töltse a gyer-
mekágyas napokat, a "rooming-in" lehetõség ke-
retében. 

Nõgyógyászat
A speciális hátteret igénylõ, ritka mûtétek kivéte-
lével minden beavatkozás elvégzését központi
mûtõben vállaljuk. Különleges esetben (pl. "lom-
bik baby", radikális mûtét) a velünk szorosan
együttmûködõ központi intézetek, - elsõ helyen a
Szegedi Tudományegyetem - segítsége áll rendel-
kezésre. A méheltávolítások jelentõs részét hü-
velyi úton tudjuk megoldani, ami a gyors, mûtét
utáni felépülést szolgálja. Rutinszerûen végzünk
laparoszkópiás (hastükrözés) beavatkozásokat,
ami a has megnyitásának elkerülését teszi lehe-
tõvé. A mátrix jellegbõl adódóan szükség esetén
azonnali, magas szintû sebészeti segítséget ka-
punk, ami a biztonságot nagymértékben növeli.

Dr. Kecskeméti LászlóDr. Boleman István

Dr. Mészáros SándorDr. Kováts Dénes

Dr. Szöllõsi DalmaDr. Szikora György
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PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

Osztályunk 1928-tól
mûködik önállóan,
jelenleg kórházunk
mûtéti blokkjának
második és harma-
dik emeletén, 50 ak-
tív ággyal, kiemelt
megyei Szülészeti-
Nõgyógyászati Osz-
tályként.

Célunk, hogy a XXI. század körülmé-
nyeinek megfelelõ egészségügyi és okta-
tó kórház legyünk, azaz maradjunk,
elkötelezve magunkat minden hozzánk
forduló ember egészségének megõrzé-
sére, helyreállítására.

A szülészet-nõgyógyászati betegellá-
tás valamennyi profilját végezzük. 

Nálunk a magas szakmai érték ki-
emelt emberi értékekkel párosul. Napi
munkánkban, a gyógyításban — a minõ-
ség és a biztonság mellett — kifejezésre
jut a törõdés és az empátia. Teljes körû
terhespatológiai munkánkat — kórhá-
zunk gyermekosztálya és a Neonatális
Intenzív Centruma mellett — öt belgyó-
gyászati osztály specialistái segítik. A
konzultációkban természetesen a többi
harminckét osztály szakdolgozóira is
számíthatunk. 

Operatív tevékenységünk majdnem tel-
jes körû. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a
klasszikus nõgyógyászati mûtétek mellett
az osztályunkon tizenhét éve használt
operatív laparoszkópia folyamatos, ma-
gas szintû mûvelését és fejlesztését. 

Az osztályunk mind a szülészet-nõ-
gyógyászatban, mind a neonatológiában
jelentõs mûszerezettséggel, kitûnõ szak-
embergárdával rendelkezik. 

Nemcsak a betegellátás szakmai szín-
vonalán, hanem körülményeinek kultu-
ráltsági fokán is folyamatosan javítunk.
Osztályunk folyamatosan megújul mind
belülrõl, mind kívülrõl is. Így betegeink
nemcsak gyógyultan, hanem elégedet-
ten is távozhatnak tõlünk.

Szülészeti tevékenységünkben, a szü-
lõszobai történések folyamán igyek-
szünk a várandós nõk illetve az édes-
anyák igényeinek, elvárásainak megfele-
lõen biztosítani — a beosztott vagy ügye-
letet teljesítõ munkatársaik mellett —
akár a közeli hozzátartozó, a választott
orvos és a választott szülésznõ jelenlét-
ét. Így teremtjük  meg a harmonikus és
családcentrikus szülés körülményeit.

A fekvõbetegként kezelt esetek szá-
ma évenként 3600 körül van. Az osztá-
lyon és az osztályhoz tartozó ambulanci-

ánkon évente 20 000–22 000 beteg
fordul meg.

Évenkénti szülésszámunk 1000 körü-
li. A koraszülési arány 7,21%. Perinatális
mortalitás 8–9‰. A mûtétek száma
2000 körül van.

A betegeink kényelmét mind a szülé-
szeti, mind a nõgyógyászati részlegün-
kön kiemelten berendezett szobák bizto-
sítják. Ezeket térítés ellenében bárki
igénybe veheti.

Osztályunk orvosai rendszeresen taní-
tanak a Szent István Egyetem Egészség-
tudományi és Környezetegészségügyi In-
tézetének  diplomás ápolói szakán. 

Osztályunkon a rezidensek és orvos-
tanhallgatók, szigorló orvosok képzése
meghatározott tematika alapján történik.
A diplomás ápolók, ápolók, és segédápo-
lók gyakorlata is folyamatosa nálunk. 

Minden egyes részlegünkön szakképzett
orvosok, ápolók, szülésznõk, csecsemõ-
gondozók dolgoznak. Mindannyian hivatá-
suknak tartják annak elõsegítését, hogy a
terhesség megállapításától kezdve az új-
szülött hazaviteléig a szülõpár folyamato-
san érezze: az anya és magzata, illetve új-
szülöttje egészségének védelme mellett az
anyai és apai szerep kialakulása igen fon-
tos a családdá szervezõdés folyamatában.

SEMMELWEIS HALASI KÓRHÁZ, KISKUNHALAS

Kiskunhalason az elsõ Kórház átadása
1859-ben történt meg, itt ekkor még
önálló szülészet nem mûködött a város-
ban. Erre csak a következõ században
adódott lehetõség, 1941-ben került át-
adásra egy 16 ágyas szülõotthon. Az el-
sõ szülész fõorvos Dr. Rupnik János volt.
Vele együtt a Városban összesen 8 osz-
tályvezetõ fõorvos tevékenykedett  váro-
sunkban:
Rupnik János 1948-1950
Strobl Ferenc 1950-1957
Kuncz Dezsõ 1957-1960
Makay László 1960-1991
Vincze Jenõ 1991-1995
Szabó Elek 1996-2005
Úrfi László 1995 és 2006-ban

megbízott
Horváth Attila  2007-tõl.
A szülészet-nõgyógyászat 1974-ben 106

ággyal mûködött, ekkor a megye legna-
gyobb osztálya volt. Ezt követõen folya-
matos ágyszám csökkentések mentek
végbe hasonlóan az ország többi osztá-
lyához. Jelenleg a szülészet és nõgyógy-
ászat az invazív matrix osztály részeként
50 OEP finanszírozott ággyal bír. A rész-
legen jelenleg 6 szakorvos dolgozik tel-
jes munkaidõben, részmunkaidõben,
vagy nyugdíj mellett vállalkozóként és az
ügyeleti ellátást is õk adják. Ügyeletben
egy szakorvos tartózkodik az intézmény-
ben, egy telefonos készenlétet tart, illet-
ve a vezetõ fõorvos, vagy annak helyet-
tese ún. „szuperes” készenlétet biztosít.
A szülésszám az utóbbi években  orszá-
gosnak megfelelõen csökken. Az 1974-
es 1600 szülésbõl mára mindössze 700
körüli szülésszám maradt. Az osztály or-
vosainak és szülésznõinek, valamint a

védõnõi szolgálat
dolgozóinak segítsé-
gével 1992-tõl máig
is folyamatosan mû-
ködik szülésfelké-
szítõ tanfolyam és
menopausa klub,
mely országos min-
taként szolgált. Az 1990-es évek elejétõl
a gyermekágyas részlegen rooming-in
ápolási egység található. 
Az osztály folyamatosan mûködtet szak-
rendelést Kiskunhalason, Kecelen és
Kiskõrösön, ultrahang rendelés a hét
minden napján van, melyet másnaponta
Menopausa Ambulancia rendelés is ki-
egészít. A szokásos nõgyógyászati mûté-
ti palettát az utóbbi években egyre na-
gyobb hányadban bõvíti az endoszkó-
piás tevékenységünk.

Dr. Paulik Tibor
fõorvos, osztályvezetõ-helyettes

Dr. Párducz László 
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Párducz László 
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Pomucz János
fõorvos

Dr. Jurdi Imad
fõorvos, osztályvezetõ-helyettes

Dr. Suhajda János 
fõorvos

Dr. Rákos Márta
adjunktus

Dr. Tóth József
fõorvos

Dr. Horváth Attila
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Horváth Attila
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Kellner M. Barnabás
fõorvos 

Dr. Úrfi László 
ny. fõorvos

Dr. Bástyi András
fõorvos 

Dr. Bánfi József
szakorvos

Dr. Farmasi Sándor
fõorvos 

Dr. Juhász László
szakorvos

Dr. Sövényi Mária
rezidens

Dr. Sztán János
szakorvosjelölt

Dr. Szabó József
ny. fõorvos 

Dr. Faragó László 
ny. fõorvos

Szent Kereszt Kórház Kalocsa
Invazív Mátrix Osztály
Szülészet és Nõgyógyászat
6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.

Kórházunk közel 190 éves múltra te-
kint vissza, az önálló szülészeti és nõ-
gyógyászati osztály pedig 55 éve léte-
zik. A 2004-ben befejezõdött 3,5 milli-

árd forintos kórház-rekonstrukció eredményeképpen a ré-
gió egyik legkorszerûbb, legújabb gyógyító intézménye le-
hettünk. A nyugodt, kellemes légkörû szülés feltételei a vi-
lágszínvonalon felszerelt egyszemélyes szülõszobáinkban
mindenki számára adottak. Közvetlen a szülõszobák mel-
lett van a kizárólag császármetszések végzésére épített
mûtõ. A szülésnél közremûködni kívánó apukák számára
elkülönített öltözõ áll rendelkezésre mosdórésszel. Az osz-
tály 28 ággyal mûködik, ebbõl 7 ágy helyezkedik el a gyer-
mekágyas részen, kettõ 3 ágyas és egy 1 ágyas szobában.
A szülést követõen az ún. „babás – szobákban” az anya-
baba együttlétet biztosítjuk. A szobák babafürdetõvel, pe-
lenkázóval, babaággyal, hûtõszekrénnyel, színes televízió-
val és saját fürdõszobával felszereltek. 
Az osztály valamennyi dolgozója a nap 24 órájában, az év
valamennyi napján mindent elkövet azért, hogy a profilunk-
ba tartozó betegségeket megelõzzük, gyógyítsuk és egész-
séges újszülötteket segítsünk a világra. A több évtizedes
gyakorlattal rendelkezõ szakorvosi gárda, a lelkiismeretes
szülésznõi és ápolónõi csapat valamint a korszerû technikai
eszközök, mûszerek feltételei az eredményes munkának. 
Újszülött részlegünkön minden feltétel adott a babák kor-
szerû ellátásához. Az újszülött részleg is az osztályon he-
lyezkedik el, közvetlenül a gyermekágyas szobák mellett.
A progresszív betegellátás tekintetében magas szintû szak-
mai kapcsolatot ápolunk a Kecskeméti Megyei Kórház szü-
lészet-nõgyógyászati osztályával, valamint a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szülészet - Nõgyógyászati Klinikájával. 
A Kismama magazin által kezdeményezett 2011-es orszá-
gos szavazás, mely a kismamák véleményét tükrözi, Bács-
Kiskun megyében Osztályunk elsõ helyezését eredményez-
te számunkra.

SZENT KERESZT KÓRHÁZ, KALOCSA

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

Dr. Réfy Miklós 
orvosigazgató, fõorvos

Dr. Molnár Gábor
szakmavezetõ fõorvos

Dr. Tóth Kálmán
ny. osztályvezetõ fõorvos

Dr. Tóth Kálmán
ny. osztályvezetõ fõorvos

Dr. Elek Vidor
fõorvos

Dr. Malbaski Miklós
fõorvos

Dr. Jerémiás Attila
fõorvos

Dr. Raffai Sándor
adjunktus

Dr. Tidir Alissza
Vaszilijevna adjunktus

Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit KFT. Invazív Matrix Szülészet Nõgyógyászati Részleg

OSZTÁLYUNK ORVOSAI Békés Megyei Képviselõ-testület
Pándy Kálmán kórház fekvõ- és
járóbeteg ellátó egysége, Szeghalom

A nõgyógyászati szakrendelés heti 30
órában mûködik szoros együttmûkö-
désben a többi szakrendeléssel (sebé-
szet, belgyógyászat, urológia). Az ellá-
tás a megye lakosságából kb. 58 000
embert érint. A kóros eseteket az
anyintézet osztályára irányítjuk.

NÕGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS, SZEGHALOM

Dr. Gheith Saud 
fõorvos
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BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA, KECSKEMÉT

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

A Szülészet-Nõgyógyászati Osztály Kecske-
mét város lakosságának és vonzáskörzeté-
nek, mely több mint l00 ezer lakost jelent,
fekvõ- és járóbeteg ellátását végzi, valamint
2010. október 1.-tõl Kiskunfélegyháza fekvõ-
beteg ellátását is, a megye progresszív beteg-
ellátó központjaként is funkcionál.                  

Évente 7–8000 fekvõ-, és 80 000 feletti
járóbeteg ellátása történik. 

Évi szülésszám: 2100 feletti, évente kb.
6000 mûtétet végzünk.

Fekvõbeteg ellátás: terhespathologiai, nõ-
gyógyászati és gyermekágyas részre tagolódik,
ez utóbbiban rooming-in rendszer is mûködik.
Egyébként az újszülött részleg mely, 60 ággyal
rendelkezik, osztályunk szerves része. 

Mûtéti tevékenység 2 klimatizált mûtõben
folyik, bármely típusú mûtét elvégzésére al-
kalmas. 1987. óta végzünk endoscopos mû-
téteket, mindinkább elõtérbe kerülve az
operariv laparoscopias és hysteroscopias te-
vékenység.

2010. májusától osztályunkon nõgyógy-
ászati onkológiai betegek radikális kiterjesz-
tett mûtéti ellátása is történik. Ezen mûtéte-
ket a megfelelõ jártassággal, tapasztalattal
rendelkezõ szakemberek végzik a kórházzal
kötött szerzõdések alapján, de orvosaink asz-
szisztenciájával, akik igyekeznek a mûtéti
technikát elsajátítani, majd a késõbbiekben
önálló operatív tevékenységet végezni.

Járóbeteg ellátás: színvonalát, speciális
szakrendelések biztosítják (Andrológia, Gene-
tika, Gyermeknõgyógyászat, Meddõség,
Menopausa, Szexológia, Tinédzser szakren-
delés, Ultrahang).

A gyógyító tevékenység mellett részben,
mint a SZOTE Oktató kórháza, fontos feladat
a képzés és továbbképzés kérdése, melynek
keretén belül rezidensképzés, szakorvoskép-
zés mellett szülésznõképzés is folyik.

Mindezek ellátása részben közalkalmazot-
ti státusban levõ orvosokkal, részben kórház-
zal kötött szerzõdéssel bíró kollegákkal vé-
gezzük.

Szülészet-Nõgyógyászati Osztály

DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL KÓRHÁZ, MAKÓ

A Szülészet – Nõgyógyászati
Osztály Csongrád megyei
Önkormányzat által fenntar-
tott Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórházban Makón mûködik
18 ággyal, (szülészet, nõ-
gyógyászat, terhespatholó-
gia), roomingin, alternatív

szülõszoba és laparoscopias
lehetõséggel. 

26 dolgozónk van, ebbõl 6
orvos, 13 szülésznõ, 2 mû-
tõsnõ.  

2 nyugdíjba vonult kollé-
gánk segít az ügyeleti ellá-
tásban és a szakrendelésen. 

A szakrendelés keretén
belül klimax ambulancia és
centrális terhestanácsadás
mûködik.

A területünkhöz tartozó
17 község terhestanácsadá-
sa kiszállásos formában tör-
ténik. 

Dr. Farkas Iván
oszt. vez. fõorvos

Dr. Smeller Pál
fõorvos

Dr. Szabó Lajos
oszt. vez. fõorvos helyettes

Dr. Kovács Tibor
fõorvos

Dr. Kovács Krisztián 
adjunktus

Dr. Czang Dóra 
szakorvos

Dr. Kocsis Ernõ  
fõorvos (nyugdíjas, szakrendelés)

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

Dr. Bánfalvi Attila
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Nemes András
fõorvos

Dr. Nagy Judit
fõorvos

Dr. Pétervári László
fõorvos

Dr. Sári Tamás
fõorvos

Dr. Seregély Attila
fõorvos

Dr. Szabó Gábor
fõorvos

Dr. Steinmetz György
fõorvos

Dr. Szabó László
fõorvos

Dr. Tankó András
fõorvos

Dr. Temesváry Béla
fõorvos

Dr. Bíró Balázs
fõorvos
(megbízási szerzõdés)

Dr. Altorjay Balázs
fõorvos
(megbízási szerzõdés)

Dr. Koncz István
fõorvos
(megbízási szerzõdés)

Dr. Korányi László
fõorvos
(megbízási szerzõdés)

Dr. Ladányi Lajos
fõorvos 
(megbízási szerzõdés)

Dr. Kerekes Attila
neonatológus fõorvos
(megbízási szerzõdés)

Dr. Terebessy Károly
fõorvos 
(megbízási szerzõdés)

Dr. Bakó Ferenc
adjunktus

Dr. Horti Tamás
adjunktus

Dr. Nagy Károly
adjunktus 
(félállásban)

Dr. Nyirády Tamás
adjunktus 
(megbízási szerzõdés)

Dr. Bentzik András
adjunktus
(megbízási szerzõdés)

Dr. Pataky István
adjunktus 
(megbízási szerzõdés)

Dr. Tankó András jr.
szakorvos

Dr. Kosztelny Iván
szakorvos (Onkológiai
Kp. szakmai nappal)

Dr. Kazacsay László
szakorvos
(megbízási szerzõdés)

Dr. Csuka Ferenc
szakorvos
(félállásban)

VÁROSI KÓRHÁZ, OROSHÁZA

Az 1967-ben épült Oros-
házi Városi Kórház mint-
egy 90 000 lakosnak biz-
tosít egészségügyi ellá-
tást. A Szülészet-nõgyógy-
ászati osztályon 30+2
szubintenzív ágyon törté-
nik a betegek ellátása. Az
osztály orvoslétszáma: 5
szakorvos és 1 rezidens.

Ezen kívül a szakrendelést nyugdíjas kolléga
látja el vállalkozásban, a terhesgondozót pedig
az orvosigazgató vezeti. 45 fõs szakszemélyzet
segíti az orvosok munkáját.
Osztályvezetõ fõorvos: 
Dr. Patakfalvi János.
Helyettes: 
Dr. Felek Csanád fõorvos

Az ambuláns betegellátás 6 órás nõgyógy-
ászati, 3 órás terhesgondozói, 6 órás UH ren-
delésen folyik, heti 2 órában még meddõségi
tanácsadás is mûködik.

A nõgyógyászati szakrendelést Dr. Kincses
László tanár úr végzi vállalkozásban. Nagy se-
gítség ez osztályunknak.

A 6 órás UH rendelést Dr. Huhn Lajos ad-
junktus vezetésével, havi váltásban Dr.
Svarsnig Lajos adjunktus és Dr. Kancsó Já-
nos osztályos orvos végzi. Mindhármuknak
„B” típusú UH vizsgája van.

Dr. Bodonea Izabella a rezidensünk, aki né-
hány hónap múlva fog szakvizsgázni.

Amióta az MSZSZ kiszállások megszûntek,
a kórház felvevõ területének terhesgondozói
rendelését Dr. Mlinarics József orvosigazgató
látja el.

A meddõségi tanácsadót Dr. Patakfalvi Já-
nos vezeti.

A szubintenzív részleget Dr. Felek Csanád
fõorvos felügyeli, aki anaesth.-intenzív szak-
vizsgával is rendelkezik.

Szomorú tény, hogy a kórház indulástól
napjainkig a születésszám egyharmadára
esett vissza. Szintén jellemzõ adat, hogy or-
vosaink összéletkora 448 év.

Sugár és kemotherápiát igénylõ betegein-
ket a SZTE Onkoterápiás Klinikája és a Me-
gyei Kórház Onkoterápiás osztálya látja el. A
kompetenciánkat meghaladó mûtétet igénylõ
daganatos betegeket a Szegedi Klinika Onko-
teamjához küldjük. De jó kapcsolatunk van az
Országos Onkológiai Intézet nõgyógyászati-
onkosebészeti osztályával is. Helyszíni onko-
lógiai konzíliumot heti 2 alkalommal a Megyei
Onkológiai osztály orvosai biztosítják. A fenti
intézetekkel baráti, kollegiális kapcsolatot tar-
tunk, tõlük minden segítséget megkapunk.

Újszülött részlegünk rooming-in rendszer-
ben mûködik. A várható koraszülések ellátá-
sára a megyei PIC-be, illetve a Szegedi Nõ-
gyógyászati Klinikára küldjük a várandósokat.

Minden pénteken az osztály egy orvosa
a Nemzeti Rákszûrõ Program keretén belül
a környezõ településeken végez szûrõvizs-
gálatokat.

Dr. Patakfalvi János
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Patakfalvi János
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Felek Csanád
fõorvos

Dr. Mlinarics József
orvosigazgató

Dr. Kincses László 
fõorvos

Dr. Huhn Lajos
adjunktus

Dr. Bofonea Izabella 
rezidens

Dr. Svarsnig Lajos 
adjunktus

OSZTÁLYUNK ORVOSAI
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DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES

Osztályvezetõ fõorvos: Dr. Ugocsai Gyula

Tartós távolléte miatt megbízott osztályvezetõ

fõorvos: Dr. Józsa Géza

Orvosi kar: Dr. Apró Zoltán fõorvos

Dr. Csabai László fõorvos

Dr. Rácz Ferenc fõorvos

Dr. Szendrei Ferenc adjunktus

Dr. Rachamin-Karo Yakov rezidens

Szerzõdéssel: Dr B.Nagy Zoltán fõorvos

Dr. Hörömpöli Csaba fõorvos

Osztályunk 25 ágyon 98 000 fõs területi ellátá-

si kötelezettséggel mûködik.

Ellátási területünk:

Szentes, Szegvár, Mindszent, Derekegyház,

Nagymágocs, Fábiánsebestyén Árpádhalom,

Eperjes, Csongrád, Bokros, Felgyõ, Csanytelek,

Tömörkény, Kunszentmárton, Cserkeszõlõ,

Csépa, Szelevény, Tiszasas

Járóbeteg ellátás: Nõgyógyászat-, Terhes- Ult-

rahang- és Változókori szakrendelésen folyik

Szülészeti tevékenységünk legfontosabb muta-

tója évi 700 szülés mellett 25% császármet-

szés. Nõgyógyászatban a daganat sebészet ki-

vételével az összes mûtétet végezzük, laparosz-

kóppal diagnosztikus, kisebb és közepes mûté-

teket.

Dr. Józsa Géza
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Csabai László
fõorvos

Dr. Apró Zoltán
fõorvos

Dr. Rácz Ferenc
fõorvos

Dr. B. Nagy Zoltán 
fõorvos

Dr. Szendrei Ferenc
adjunktus 

Dr. Rachamin-Karo Yakov
rezidens

Dr. Hörömpöli Csaba 
fõorvos

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÜLÉSZETI-NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKA

A Szülészeti-Nõgyógyászati Klinika Szeged vá-
rosának egyetlen szülészeti és nõgyógyászati
fekvõbeteg intézete, illetve az ambuláns be-
tegellátás jelentõs részét is a klinika ambu-
lanciája végzi. Ugyanakkor számos alkalom-
mal tercier központként itt kerülnek ellátásra
a Dél-alföldi Régió intézményeibõl beutalt
esetek is. Az intézet vezetõje dr. Pál Attila
egyetemi tanár, aki egyben a Magyar Nõorvos
Társaság elnöke és a Szegedi Klinikai Köz-
pont elnöke is.

A Klinika 120 szülészeti és nõgyógyászati
ággyal rendelkezik és minden évben hatalmas
betegforgalmat bonyolít le. Az elmúlt évben
több mint 7400 fekvõbeteg ellátása történt a
klinikán, több, mint 2600 szülés, 2100 nõ-

gyógyászati hüvelyi mûtét, 1000 nõgyógyásza-
ti hasi mûtét, 460 laparoszkópia.

Az intézményben számos szakambulan-
cia mûködik, többek között a szexuális úton
terjedõ betegségek, negatív családtervezés,
terhesdiabetológia, andrológia, pszichológia
ambulanciája, de mûködik tiniambulancia a
fiatalok számára, illetve menopausa ambu-
lancia az idõsebb korosztály számára. A
járóbeteg részlegen évente közel 63 000 or-
vos-beteg találkozás történik, 13000 CTG
vizsgálat, illetve az ultrahang laboratórium
közel 18 000 szülészeti és nõgyógyászati
ultrahangot végez.

Mindezek mellett a Klinika feladata az or-
vostanhallgatók szülészeti-nõgyógyászati ok-
tatása, amely a magyar mellett angol és né-
met nyelveken is folyik. Továbbá, a Klinika
oktatói részt vesznek a fõiskolai, az ápolói és
a szülésznõi szakképzésekben is.

A gyógyítás és az oktatás mellett a Klinika
széles spektrumú kutatómunkával is bír, me-
lyek eredményeit csak az elmúlt évben megje-
lent több, mint 25 külföldi és magyar folyóirat-
cikk, valamint a közel 50 nemzetközi és hazai
elõadás is bizonyítja.

HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

OSZTÁLYUNK ORVOSAI

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza

Kórház, Szülészet-Nõgyógyászati Osztálya 78

ágyon, 17 orvossal, 53 szakdolgozóval látja el

Szolnok Város és vonzáskörzetében a szülészeti

és nõgyógyászati ellátást. Osztályunk feladatá-

hoz tartozik a többi megye Szülészet-Nõgyó-

gyászati Osztályának, a progresszív ellátás elsõ

szintjének biztosítása.

Dr. Úri-Szabó Károly
osztályvezetõ fõorvos

Dr. Mosonyi Attila Ph.D
osztályvezetõ-helyettes fõorvos

Dr. Georgievics János
osztályvezetõ-helyettes fõorvos

Dr. Tornyi János
osztályvezetõ-helyettes fõorvos

Dr. Cserni Péter
fõorvos

Dr. Erdõdi Zoltán 
fõorvos

Dr. Jakab Tamás 
fõorvos

Dr. Faragó Béla 
fõorvos

Dr. Svéd Attila 
fõorvos

Dr. Szabó Imre 
fõorvos

Dr. Emõdi Sándor 
adjunktus

Dr. Tóth Zoltán 
adjunktus

Dr. Gyenes Orsolya 
adjunktus

Dr. Bani Ferenc 
orvos

Prof. Dr. Pál Attila
egyetemi tanár, a Magyar
Nõorvos Társaság elnöke,
a SZTE Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ
elnöke, a Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
igazgatója

Dr. habil Németh
Gábor Ph.D.
egyetemi docens

Prof. Dr. Bártfai
György
egyetemi tanár

Dr. Molnár-G Béla
egyetemi docens

Dr. Bitó Tamás
Ph.D.
adjunktus

Dr. Márton Virág
szakorvos

Dr. Rénes Loránd
rezidens

Dr. Pásztor Norbert
egyetemi
tanársegéd

Prof. Dr. Szöllõsi
János
önkéntes támogató

Prof. Dr. Pál Attila
egyetemi tanár, a Magyar Nõorvos
Társaság elnöke, a SZTE Szent-
Györgyi Albert Klinikai Központ
elnöke, a Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika igazgatója

IGAZGATÓ PROFESSZOR:
Dr. habil. Pál Attila
tanszékvezetõ egyetemi tanár
az orvostudomány kandidátusa

EGYETEMI TANÁR:
Dr. habil. Bártfai György
az orvostudomány doktora
Dr. Kõkutiné Dr. habil. Orvos
Hajnalka Ph.D.

EGYETEMI DOCENSEK:
Dr. habil. Daru József
az orvostudomány kandidátusa
Dr. habil Koloszár Sándor 
az orvostudomány kandidátusa
Dr. Keresztúri Attila Ph.D. 
Dr. habil. Molnár G. Béla
az orvostudomány kandidátusa
Dr. habil. Németh Gábor
az orvostudomány kandidátusa

KLINIKAI FÕORVOS:
Dr. habil. Mészáros Gyula
az orvostudomány kandidátusa

FÕORVOSOK:
Dr. Atif Iskander
Dr. Tarnai László (részfogl.)

EGYETEMI ADJUNKTUSOK:
Dr. Bitó Tamás Ph.D.
Dr. Gáspár-Surányi Andrea Ph.D
Dr. Kalmár László Ph.D.
Dr. Kormányos Zsolt
Ph.D.(külföld)
Dr. Pál Zoltán Ph.D
Dr. Novák Tibor Ph.D.
Dr. Sikovanyecz János Ph.D.

EGYETEMI TANÁRSEGÉDEK:
Dr. Fekete Zoltán (részfogl.)

Dr. Novák Zoltán Ph.D.

(részfogl.)

Dr. Pásztor Norbert

SZAKORVOSOK:
Dr. Bakki Judit

Dr. Borthaiser Zoltán

Dr. Katona Renáta (részfogl.)

Lajkó Péterné 

Dr. Gyurkovits Zita

Dr. Márton Virág

Dr. Pap Éva Melinda

Dr. Singh Margit

Dr. Szabó Dávid (külföld)

Dr. Szikora György (részfogl)

Dr. Vincze Emõke (részfogl.)

Szabóné Dr. Varga-Tóth Andrea

Dr. Antal Tibor László (részfogl.)

KLINIKAI ORVOSOK:
Dr. Kõrösi Szilvia

Dr. Presenszky Szilvia

Dr. Szabó János Tamás

REZIDENSEK:
Dr. Csonka Andrea

Dr. Molnár András

Dr. Rénes Loránd

Dr. Szûcs Márta

Dr. Tóth Alexandra

Dr. Józsa Géza
osztályvezetõ fõorvos
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BABAZSÚROK LEBONYOLÍTÁSÁT

IS VÁLLALJUK!

Wellness Hotel Gyula

5700 Gyula, Part u. 5. Telefon: 06 66 463 522

e-mail: recepcio@whgy.hu � www.whgy.hu

2011. október 28-án

m e g n y í l i k
új, 250 négyzetméteres

játszóházunk!

Szakképzett animátoraink igazi kreativitást igénylõ

gyermekprogramokkal várják a gyerekeket!

A CSÁRDA téglaboltozatú éttermében a házias ízek mellett

a városban egyedülálló halételek közül válogathatnak.

A VENDÉGEK által közkedvelt, nádtetejû bokszokból álló

kerthelyiség kellemes hangulatot nyújt.

A HOTEL minden szobája légkondicionált, tv-vel,

hûtõszekrénnyel felszerelve. A zuhanyzós fürdõszobákban

törölközõ, hajszárító található.

A HOTEL szolgáltatásai: szolárium, szauna, kondicionáló

terem, masszázs, wifi elérés, ingyenes parkoló.

�

�

�

�
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CHRISTABELLA APARTMAN

5700 Gyula, Szent László utca 1,

info@christabella.hu, 70/337-7888

www.christabella.hu

A TOMBOLA FÕDÍJA:

Farkas Gyula: Fénysugár címû olajfestménye:

(Értéke: 120 000 Ft)

A festmény FARKAS GYULA festõmûvész felajánlása!

Mûveibõl a Magyar Nõorvos Társaság Kongresszusának
ideje alatt 

KIÁLLÍTÁST ÉS VÁSÁRT RENDEZÜNK!

V Á L A S S Z O N
F A R K A S  G Y U L A festõmûvész 

M Û T E R M É B Õ L

OLAJFESTMÉNYT
(keretezett tájképek, csendéletek, városképek és modern festmények),

Í Z L É S E S ,  E G Y E D I
M Û T Á R G Y A T

LAKÁSA, IRODÁJA SZÉPÍTÉSÉRE, SZERETTEI
MEGAJÁNDÉKOZÁSÁRA!

„A táj és a nézõ között a festõ csak közvetít”  (Farkas Gyula)

Alkotóház-Mûterem Galéria, tel.: +36/30/286-7061
Web: www.farkasgyula.hu

KIÁLLÍTÓK — HIRDETÕK — TÁMOGATÓK

Boehringer Ingelheim RCV
Magyarországi Fióktelepe
Richter Gedeon Nyrt.
MSD Magyarország Kft.
GlaxoSmithKline Kft.
Bayer Hungária Kft.
Merck Kft.
Sol-Pro-Med Kft.
Pozitron-Diagnosztikai Központ
Krio Intézet
Anamed Kft.
Sejtbank Kft.
Hovány Mercedes
Gyula város polgármesteri hivatala
Harruckern János Közoktatási
Intézmény
Ibsen étterem és kávéház
Békés Megyei Képviselõtestület
Pándy Kálmán Kórháza
Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatala

Dürer Nyomda Kft. 
Farkas Gyula: festõmûvész
Corvus Kora Róbert festõmûvész
Wagner Gábor festõmûvész

A KONGRESSZUS SZERVEZÕI
KÖSZÖNETÜKET FEJEZIK KI A
KIÁLLÍTÓ-HÍRDETÕ CÉGEK ÉS A
SZPONZOROK ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSÉRT.

Tombolatárgyak felajánlói:
Farkas Gyula: festõmûvész
Corvus Kora Róbert festõmûvész
Wagner Gábor festõmûvész
Póka György festõmûvész
Mikus Éva
Gerhard Stengel
Bálányi Mónika ékszerész
Göndöcs Péter
Deba-Print Kft. — T-Mobile Partner

1. Polgármesteri hivatal, akonferencia helyszíne
2. Wellness Hotel Gyula
3. Elizabeth Hotel
4. Hotel Halászcsárda
5. Apartmanházak
6. Pándy Kálmán Kórház Árvay terem — étkezések
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