


„A tudományos emberfők mennyisége a 
nemzet igazi hatalma…”

(Széchenyi István)

Összhang

Engedjék meg, hogy a 2011. évi Magyar Tudomány Ünnepének kiemelt témájával 
és főcímével kezdjem köszöntőmet.

Tudjuk, hogy 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen, a magyar 
reformkor meghatározó vezéralakja, gróf Széchenyi István (1791-1860) 
birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott fel a Magyar Tudós 
Társaság – a mai Tudományos Akadémia - létrehozására.
186 év telt el azóta.

Ebben az évben a „ Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozatának egyik 
állomásán - Gyula Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében - a MTA 
Szegedi Területi Bizottsága Orvostudományi Szakbizottság Reprodukciós 
Egészség Munkabizottsága, valamint a Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete- karöltve tartja közös 
rendezvényét.

Tisztelettel és szeretettel várjuk azokat, akiket a tudomány ereje - az „elme - lélek – 
egészség” összhangja - a fentiekkel kapcsolatos gondolatokat meghallgatni és 
megszólalni késztet!
Az ünnepélyes rendezvénysorozatunk minden egyes előadásában kifejezésre jut 
összejövetelek alcíme, ami így hangzik:

„Tudomány a gazdaságban és a társadalomban” .

 Az összhang, amely ezen előadásokat összefogja a - „Megelőzés szolgálatában”- , 
immár harmadik éve kerül megrendezésre. Ez alkalommal főként a szexuálisan 
terjedő betegségekről (HPV) és a reprodukciós folyamatokat befolyásoló 
tényezőkről tanácskoznak a jelenlévők.
Szeretettel várunk mindenkit!
Hasznos, aktív tanácskozást és kikapcsolódást kívánunk festői szépségű 
városunkban!

Dr. Párducz László
MCSNTT Főtitkára



Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Gyula Város Önkormányzata nevében a 
„Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozat az MTA Szegedi Területi 
Bizottsága Orvostudományi Szakbizottság Reprodukciós Egészség 
Munkabizottsága és a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés 
Megyei Szervezete által közösen megrendezésre kerülő gyulai állomásán! 

Városunk adottságai ideálisak a magas színvonalú szakmai rendezvények 
lebonyolításához, hiszen Gyula épített és természeti környezete egyedülálló, 
kulturális programjaink választéka bőséges. Kiemelt figyelmet szentelünk a helyi 
egészségturizmus fejlesztésének, nagyban építve a Pándy Kálmán Kórház által 
biztosított szakmai háttérre és a Várfürdő egészségügyi szolgáltatásaira.
Önkormányzatunk számára alapvető fontosságú az egészségmegőrzés és a 
megelőzés érdekében folytatott feladatok ellátása. 

Immár harmadik alkalommal láthatjuk vendégül „A megelőzés szolgálatában” 
tudományos szimpóziumot Gyulán, és idén igazán méltó és illő helyre került 
városunk rendezvényei között, köszönhetően annak, hogy sikerült beilleszteni e 
nívós szakmai tanácskozást a gyulai az Egészségügyi Alapellátás Intézménye, a 
Pándy Kálmán Kórház és a Gyula Város Önkormányzata által szervezett 
Egészséghét programjai közé, ezzel is erősítve annak célkitűzéseit, alátámasztva a 
rendezvénysorozat mondanivalóját.

Az idei évben az Egészséghét témái ugyanis éppen a megelőzés köré 
csoportosulnak, a táplálkozás, a lelki egészség, az ifjúságvédelem, a drog-
prevenció kérdéskörei mellett kiemelten a szexuális egészségre összpontosítva.

Ez úton kívánok sikeres tanácskozást, eredményes szakmai munkát és kellemes, 
tartalmas időtöltést mindannyiuknak! Érezzék jól magukat nálunk!

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere



A megelőzés szolgálatában

Szimpózium

14:00-14:10 Fővédnöki köszöntők
14:10- 15:30 Tudományos előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Bártfai György

A Human Papillomavírus fertőzések megelőzése ('10)
Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemi kórtani és Bőronkológiai Klinika 
Országos STD Centrum, Budapest

Az önkormányzati támogatás jelentősége a HPV fertőzés megelőzésében ('10)
Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, Szent István Egyetem Egészségtudományi és 
Környezetegészségügyi Intézet, Gyula

Serdülőkori egészség rizikófaktorok.....egy középiskolai felmérés tanulságai ('10)
Balda György, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula

Genitális szemölcsök jelentősége a HPV vakcináció tükrében ('10)
Dr. Párducz László, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati osztály, 
Gyula

A Népesedéspolitika aktuális kérdései ('10)
Halmosné Mészáros Magdolna, Ápolási Igazgató, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

A szexuális nevelés szerepe a nem-kívánt terhesség, az abortusz megelőzésében ('10)
Dr. Szűcs Márta, SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Első gyermekvállalás 40 éves kor felett: Megállíthatjuk-e a biológiai órát? ('10)
Dr. Vanya Melinda, SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A pszichológiai szűrés bevezetése a terhesgondozásba,
szegedi terhesek vonatkozásában ('10)
Töreki Annamária, SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A rendezvény fővédnökei:

Dr. Kovács József, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház főigazgató főorvos, országgyűlés 
Egészségügyi Bizottság elnöke

Prof. Dr. Fodor Lajos, Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi 
Intézet főigazgatója, egyetemi tanár

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere

 
A szimpózium helyszíne, és ideje: 2011.11.24 14:00-17:00, Gyula város Polgármesteri 

Hivatal díszterme
5700. Gyula, Petőfi tér 3.
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