„A világ minden gyermekkel újra kezdődik…”
(H. Jackson Brown)

Beszámoló a Magyar Nőorvos Társaság Délkelet-magyarországi
Szekciójának XXXII. Kongresszusáról
(Gyula, 2011. október 14-15. )
A Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza 2011. október 14-15-én rendezte
meg Gyulán a Magyar Nőorvos Társaság Délkelet-magyarországi Szekciójának XXXII.
Kongresszusát.
A kongresszus tudományos értékét emelte, hogy a polgármesteri hivatal dísztermét
választották a rendezvény színhelyéül.
E két nap tudományos programja kiváló lehetőséget biztosított egymás véleményének,
tapasztalatának megismerésére.
A megnyitón először Dr. Párducz László osztályvezető főorvos ünnepi köszöntője hangzott
el.
Ezt követően Prof. Dr. Kovács László – a MNT Délkelet-magyarországi Szekciójának
örökös tiszteletbeli elnöke - üdvözölte a résztvevőket. Megemlékezett arról, hogy Gyulán nem
ez az első alkalom, amikor a szakma legkiválóbbjai találkoznak, hiszen jelentős rendezvényei
voltak már itt a Nőorvos Társaságnak.
Majd Prof. Dr. Pál Attila egyetemi tanár, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke, a SZTE SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ elnöke, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
igazgatójának köszöntő szavai hangzottak el. Kiemelte, hogy ez a rendezvény nemcsak
tudományos értéke miatt, hanem a kapcsolatok ápolása szempontjából is fontos. A
mindennapok munkájából kiszakadva cserélhetünk tapasztalatokat, és ez az alkalom
lehetőséget teremt baráti kapcsolatok kialakítására, és a már meglévők elmélyítésére.
Ezután Dr. Kovács József főigazgató-főorvos, országgyűlési képviselő, a Parlament
Egészségügyi Bizottságának elnöke először arról szólt, hogy a közeljövőben milyen
változások lesznek a hazai egészségügyi ellátásban. Röviden kitért a gyulai kórházban
tervezett, és rövidesen megvalósuló beruházásokra is.
Gyula város polgármestere, dr. Görgényi Ernő - mint a rendezvény védnöke –
köszöntőjében elmondta, hogy a város adottságai ideálisak egy ilyen magas színvonalú
szakmai rendezvény lebonyolításához. Gyula „épített” és természeti környezete egyedülálló,

1

kulturális programjainak választéka bőséges, ezért a város fontosnak érzi, hogy felkerüljön
Magyarország konferencia-turisztikai térképére.
Még a kongresszus megnyitó ünnepségén került sor a Szontágh Ferenc - emlékérem
átadására.
Pál Attila professzor úr a szülészet-nőgyógyászat terén kiemelkedő – több mint négy
évtizedes munkájáért – Szontágh Ferenc- emlékéremmel tüntette ki Dr . Faragó László
főorvost.
Ezután Prof. Dr. Tóth Zoltán - a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium elnökségi
tagjának, a Debreceni Női Klinika igazgatójának szívélyes szavai a kongresszus
résztvevőihez és a vendéglátókhoz szóltak.
A kongresszus felkért referátumai közül elsőként Prof. Dr. Katona Márta előadásából
megtudhattuk, hogy a magzati fejlődési rendellenességek praevalenciája emelkedő tendenciát
mutat. A congenitalis vitiumok a leggyakrabban előforduló és a legsúlyosabb fejlődési
rendellenességek. Hazánkban a congenitalis vitiumok mintegy 10-30 %-a kerül antenatalis
felismerésre. Minden perinatalis centrumban működnie kell egy speciális bizottságnak, amely
adekvát diagnózis alapján dönt a foetalis terápiáról, illetve a magzat további sorsáról.
Nevezetesen – az in utero transportról a PIC-be, electív császármetszésről, a postnatalis
gyermek – vagy szívsebészet időpontjáról, helyéről.
Dr. Keresztúri Attila - A fogamzásgátlás a XXI. században – címmel megtartott
referátumában ismertette, hogy az alkalmazott módszerrel szemben alapigényként jelentkező
megbízhatóságon és jól tolerálhatóságon kívül jellemzően ma már az attitűd megváltozott,
illetve kiegészült a készítmények nem contraceptiv előnyeivel szembeni elvárásokkal.
Szünet után - Dr. Párducz László és Prof Dr. Bártfai György üléselnökségével - következett
Dr. Major Tamás tanár úr (DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) előadása. Ő
elmondta, hogy a XXVII. Nemzetközi Papillomavírus Konferencián, Berlinben teret kapott a
HPV által okozott nem nőgyógyászati daganatok kérdése. A végbél és a fej – nyaki régió
daganatai viszonylag ritkán fordulnak elő, de számuk világszerte folyamatosan növekszik.
Összesített számuk kb. a méhnyakrákos esetek számával megegyezik.
Ezen daganatok jó része férfidominanciát mutat, ezért a HPV elleni vakcináció kiterjesztése a
fiúk esetében is indokoltnak tűnik.
Dr. Daru József előadásában vizsgálati eredményekkel alátámasztott választ adott arra, hogy
milyen szempontokat mérlegeljünk a méhnyakrák elleni vakcináció esetén.
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Prof dr. Rozgonyi Ferenc - a Semmelweis Egyetem Bőr- , Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika Országos STD Diagnosztikai és Terápiai Centrumából érkezett. Az előadásában
ismertette a vírusszaporodás folyamatában a specifikus ellenanyagok megjelenésének
sorrendjét, és az ellenanyagok hatásának lehetőségeit ezen szaporodás fázisaiban.
Részletesen tárgyalta a jelenleg érvényes oltási naptárt, az esetleges interferenciákat, más
vakcinákkal és a részleges keresztvédelmet más HPV genotípusokkal szemben.
Dr. Pomucz János főorvos (Gyula) bemutatta a gestatios diabetes mellitus szűrésének és
gondozásának menetét. Kiemelte : a II-es típusú diabetesre potenciálisan veszélyeztetettek
prevenciójában fontosnak tartja a szülés utáni nyomon követést.
Dr. Pál Zoltán adjunktus úr ismertette, hogy a természetes menopausa során a női szervezet
elveszti a tesztoszteron szintjének 1/3-át. A változó korban önmagában a tesztoszteron
hatástalan a női szervezet megfelelő ösztrogén ellátottsága nélkül, így kedvező eredményt
csak a két hormon együttes alkalmazásával lehet elérni.
Prof. Dr. Herczeg János (Szeged) rendkívül érdekes előadásában gyakorlati kérdéseket
tárgyalt. Felhívta mindenki figyelmét, hogy az egészséges szülő nő keringő
vérmennyiségének 35%-át (1200-1500 ml) veszítheti el anélkül, hogy a hypovolaemia tünetei
jelentkeznének, de a következő néhány ml vérvesztés már irreverzibilis fázis lehet. Így a késői
diagnózis, a vérzés gyorsaságának, mértékének alábecsülése, alap- uterotonikumok nem
alkalmazása, a protokoll nem követése - végzetes hibákhoz vezethet.
Dr. Bitó Tamás adjunktus úr (Szeged) a fogamzásgátlás terén várható újdonságokról számolt
be. Véleménye szerint a reprodukciós egészségkutatás – fejlesztés célja, hogy biztonságosabb
és többjárulékos „non contraceptiv” előnnyel járó fogamzásgátló módszereket fejlesszenek ki.
Dr. Tarnai László és dr. Novák Zoltán a nőgyógyászati radikális sebészet napi gyakorlatát,
a radikális – onkológiai sebészi technikákat mutatták be, amelyet a Szegedi Nőgyógyászati
Klinikán alkalmaznak.
Dr. Sikovanyecz János előadásában azon technikai eljárásokról számolt be, amelyekkel
lehetőség adódik egyes kóros magzati állapotok invazív intrauterin kezelésére. A
tehermentesítő amniocentézis, az intrauterin infusio, intrauterin transfusio, a szelektív
foetocid, a szeptotomia célja, hogy kitoljuk a terhesség időtartamát a magzat maradandó
károsodása vagy elhalása nélkül.
Prof. Dr. Tihomir Vejnovic , a Novi Sad-i Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója a
szülés körüli időszakban felmerülő myomák ellátási és kezelési elveiről tartott nagy sikerű
előadást magyar nyelven.
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Dr. Gimes Gábor előadásában a táplálékkiegészítés jelentőségét ecsetelte a terhesség
tervezésétől a szoptatási időszak végéig.
A péntek esti fogadás a Pándy Kálmán Kórház Árvay-termében, Prohászka Béla Venes-díjas
olimpiai bajnok mesterszakács közreműködésével zajlott.
A szombat délelőtti előadások sorát Dr. Jurdi Imad főorvos nyitotta. A gyulai
nőgyógyászaton alkalmazott laparoscopos műtéti tevékenység bemutatására került sor.
Ismertette a kezdetektől eltelt időt egészen napjainkig, az elvégzett laparoscopos
hysterectomia koráig terjedő időszak jellemzőit.
A békéscsabai előadók- Dr. Szurovecz Csilla és Dr. Ombódi Róbert - azon laparoscopos
műtéti technikákat mutatták be, amelyeket jellemző módon a Réthy Pál Kórházban végeznek.
Dr. Bay Csaba tudományos kutatásokra alapuló előadása méltán zárta a kongresszust.
A rendezvény végén Prof. Dr. Pál Attila - a kongresszus szervezésében és kivitelezésében
kifejtett lelkiismeretes munkája elismeréseként Szontágh Ferenc - emléklapot adott át Dr.
Párducz László osztályvezető főorvos úrnak.
Zárszavában értékelte a tudományos összejövetelen elhangzottakat, majd megköszönte
mindazok munkáját, akik a kongresszus sikeréért dolgoztak.

Dr. Németh Gábor
MNT Délkelet - magyarországi
Szekciójának titkára
Dr. Párducz László
osztályvezető főorvos
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