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Kedves Kolléganők és Kollégák!

A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinikája idén ismét megrendezi kétnapos szakmai továbbképző 
tanfolyamát. Az idei rendezvényt 2014. november 21-22-én tartjuk, Update 2014 
címmel, a tavaly is kiváló hátteret biztosító visegrádi Thermal Hotelben.

Az előadások megtartására a klinika munkatársai mellett az adott témakör vezető 
hazai szaktekintélyeit kértük fel. Nagy örömünkre szolgál, hogy számos kiváló 
barátunkat köszönthetjük rendezvényünkön előadóként, akik a felkérést első 
szóra, készséggel fogadták el.
A továbbképző tanfolyam során kifejezetten a gyakorló nőgyógyász mindennapi 
munkája során felmerülő kérdésekre koncentrálunk, az elmúlt év legfrissebb 
információit összefoglalva. Az előadások időtartama egységesen 15 perc, 
sajnos csak így biztosítható, hogy az adott rövid idő alatt minél több szakmai 
kérdést érinthessünk. Az egyes kérdéseket nem tematikus csoportosítás mentén 
tárgyaljuk, úgy gondoljuk, hogy az előadások kaleidoszkópszerű egymás 
utánisága a figyelem fenntartása érdekében kifejezetten előnyös lehet.

A Tanfolyam kreditpontos vizsgával zárul (32 kreditpont). A téli ünnepek előtti 
találkozással a szakmai továbbképzésen túl jó lehetőség adódik a szülészet-
nőgyógyászat aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő 
kikapcsolódásra is. Azt reméljük, hogy a gyönyörű környezet ismét tökéletes 
helyszínt biztosít a tanfolyam megrendezéséhez, a magunk részéről mindent 
megteszünk a kiemelkedő szakmai és társasági program biztosítása érdekében.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk a résztvevőknek.

Dr. Ács Nándor    Dr. Bánhidy Ferenc
egyetemi docens, igazgató egyetemi tanár, igazgató-helyettes
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Angelini Pharma Mo. Kft. . . .  20
Bayer Hungária Kft. . . . . . . .  6
Covidien ECE SRO MFT. . . .  8
Cryo-Save Hungary Kft. . . . .  7
DERMOTOX Kft. . . . . . . . . . .  22
EGIS Gyógyszergyár Zrt. . . .  9
Elektro-Optika Kft. . . . . . . . .  3
Exeltis Magyarország Kft.. . .  10
FertiCAD Kft. . . . . . . . . . . . .  23
Gyno-Cont Kft. . . . . . . . . . . .  25
Hipp Kft. . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Iváncsa Patika . . . . . . . . . . .  18
Krio Intézet Zrt.  . . . . . . . . . .  13
Maternity Magánklinika . . . .  17
MED-EN Trade Kft.. . . . . . . .  5
Melbea Innovations Kft. . . . .  24
Merck Kft. - Merck Serono. .  14
Phytotec Hungária . . . . . . . .  1
Q Pharma . . . . . . . . . . . . . . .  16
Replantmed Kft. . . . . . . . . . .  2
Richter Gedeon NyRt. . . . . .  4
SG-Medallied Kft.  . . . . . . . .  12
Sonarmed Kft. . . . . . . . . . . .  11
Teva Gyógyszergyár Zrt. . . .  15
Wörwag Pharma Kft. . . . . . .  21

THERMAL HOTEL 
VISEGRÁD

Konferencia szint (-1)
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Tudományos program
NOVEMBER 21., PÉNTEK

09:30-09:45 Megnyitó
Dr. Ács Nándor, igazgató
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

09:45-11:15 Előadások
Üléselnök: Dr. Ács Nándor

A szívfejlődési rendellenességek szűrésének rendszere és gyakorlata 
Dr. Nagy Sándor 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

Hogyan szűrhetjük ki a lehető legnagyobb arányban a szív fejlődési rendellenességeit? 
Az egyik legtapasztaltabb hazai ultrahang szakembert kértük fel a kérdés 
összefoglalására.

A tumor markerek változása és értékelésük várandósság során 
Dr. Melczer Zsolt 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A várandósság során számos laboratóriumi paraméter normális értékei megváltoznak. 
Hogy kell értékelnünk ebben az időszakban a tumor markereket? 

Ajánlott mikrobiológiai és/vagy szerológiai vizsgálatok a teherbe esés 
előtt és a várandósság alatt 
Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc 
Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Országos 
STD Diagnosztikai és Terápiás Centrum, Budapest

Mit érdemes esetleg a protokollokban előírtakon túl vizsgálnunk? Az elmúlt évek 
mikrobiológiai vizsgálatai alapján Rozgonyi professzor úr rendelkezik e téren a 
legnagyobb klinikai tapasztalattal. 

Súlyos cardiovascularis szövődmények várandósság során és a 
peripartum időszakban 
Prof. Dr. Merkely Béla 
Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest

Talán a szülőnők életkorának emelkedése, talán más okok miatt egyre több 
kardiovaszkuláris katasztrófával találkozunk a várandósság során. Különösen nagy 
öröm számunkra, hogy Merkely professzor elfogadta felkérésünket az előadás 
megtartására.

A sentinel-nyirokcsomók jelentősége nőgyógyászati malignus betegségek 
ellátásában 
Prof. Dr. Bódis József 
Pécsi Tudományegyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A sebészeti onkológiával szemben nőgyógyászati műtéteink során alig alkalmazzuk a 
sentinel nyirokcsomók vizsgálatát. Bódis professzor úttörő munkát végez e téren.

Az akut szülészeti vérzések intenzív ellátása, transzfúzió, volumenpótlás, 
faktorpótlás 
Dr. Hupuczi Petronella 
Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Szülészet-nőgyógyászati 
Profil, Budapest

A rettegett szülés körüli vérzések intenzív terápiás ellátási irányelvei az elmúlt néhány 
évben jelentősen változtak. Mikor, mit, mennyit adjunk?

11:15-11:30 Kávészünet

11:30-13:00 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Rákóczi István

A korai méhnyakrák laparoscopos műtétei (trachelectomia, 
Wertheim-műtét)
Dr. Szabó István 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Szabó tanár urat, a MNET megválasztott elnökét az európai trendek és a hazai 
eredmények bemutatására kértük fel, gyakorlati részletekkel, tanácsokkal a terület iránt 
érdeklődők számára.

Bélműtétek szükségessége és lehetőségei az endometriosis kezelése 
kapcsán 
Dr. Bokor Attila 
Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A diagnosztizált endometriosisban szenvedő nők száma egyre nő. Szerencsére 
kialakult néhány olyan centrum, ahol műtéttechnikailag a legsúlyosabb esetek döntő 
többségét is meg tudjuk oldani. Bokor adjunktus úr e téren végzett munkáját nem kell 
külön bemutatnunk.
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CTG - Kell ez nekünk? 
Dr. Németh Gábor 
Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A CTG-ről korábban azt gondoltuk, hogy a magzat veszélyállapotait előzi meg. 
Ellenoldalon viszont a szülész-nőgyógyász számára veszélyhelyzetet is teremt?

Prenatális multidiszciplináris konzultáció operabilis magzati 
rendellenességek esetén 
Prof. Dr. Tóth Zoltán 
Debreceni Egyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

Az operálhatónak tűnő magzati rendellenességek felismerése esetén különösen 
fontos, hogy felkészült interdiszciplináris team várja az újszülöttet. Debrecen erre jó 
példát jelent.

A várandósság során kialakuló anaemia jelentősége, kezelése 
Dr. Várbíró Szabolcs 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Kismamáink döntő többségénél észlelünk anaemiát. Fiziológiás állapotról van szó vagy 
veszélyhelyzetről? Szükséges-e a prevenció, mikor kezdjük kezelni, mivel kezeljük a 
vérszegénységet? 

Az önálló szülésznői szülésvezetés szervezése és tapasztalatai 
Dr. Belics Zoran 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály, Budapest

Ahogy szokták mondani, ez a kérdés most „hot-topic” Magyarországon. A Dél-pesti 
Kórház tapasztalataiból is tanulva talán könnyebben alakítja ki minden osztály a saját 
gyakorlatát.

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-15:45 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán

Hysterectomiák 2014 
Prof. Dr. Rákóczi István 
Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház Budapest, Szülészet-nőgyógyászati Profil, 
Budapest

Hüvelyi, hasi, vagy laparoscopos hysterectomiát válasszunk? Saját klinikánkon például 
hasi méheltávolítást már alig végzünk, az általános hazai gyakorlat viszont ettől eltér. 
Mely műtéttípusnak mik az előnyei és hátrányai a beteg, illetve az ellátórendszer 
számára?

A szülés módjának megválasztása HPV fertőzés esetén 
Prof. Dr. László Ádám 
Bajcsy Zsilinszky Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Budapest

A HPV-fertőzött fiatal nők aránya Magyarországon is mintegy 25% körül mozog. Egyre 
több szülőnőnk kérdezi meg, hogy condyloma, illetve méhnyak-dyplasia fennállása 
esetén nem kell-e császármetszést végezni a magzat fertőződését megelőzendő? A 
későbbi jogi konzekvenciák miatt is fontos tisztázni a kérdést.

Erős szavak. Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének 
lehetőségei az egészségügyben 
Dr. Pilling János 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest

Hogy tudjuk kezelni a „nehéz” beteget, illetve hozzátartozókat? A kialakult konfliktusok 
időben történő kezelése akár későbbi pereket is megelőzhet. Nagyon örülünk, hogy 
János készséggel vállalta, hogy segít nekünk a megfelelő stratégia kialakításában.

Újabb irányzatok a szülészeti vérzések megelőzésében és kezelésében 
Prof. Dr. Póka Róbert 
Debreceni Egyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

Póka professzor urat az akut szülészeti vérzések elmúlt időszakban jelentősen változó 
irányelveinek bemutatására kértük fel.

Jogi eseteink általános tanulságai
Dr. Valent Sándor 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Ez a téma szinte kimeríthetetlen. Mindig követünk el újabb típusú (elsősorban 
adminisztrációs) hibákat. Valent tanár úr, mint igazságügyi szakértő kezei között 
számtalan ügy ment át az elmúlt években. Tapasztalatainak és javaslatainak átadására 
kértük fel.



1312

Az emlőrák szűrése a nőgyógyászati gyakorlatban 
Dr. Hagymásy László 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztály, Székesfehérvár

Az emlőrák szűrése – bár erről időnként elfeledkezünk – a nőgyógyászati szűrővizsgálat 
része. Hogyan végezhetjük az emlőszűrést a leghatékonyabban?

Mikor indokolt/indikált a szülésindítás? (terminustúllépés, ikerterhesség, 
preeclampsia, IUGR, diabetes) 
Dr. Siklós Pál 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály, Budapest

Bizonyos terhespathológiai kórállapotok fennállása esetén szülésindítást kell 
indikálnunk. Mikor tegyük, és mikor ne? Milyen módszert alkalmazzunk? Mikor 
végezzünk inkább császármetszést?

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:30 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

A „late preterm” újszülöttek szülészeti és neonatológiai ellátása. Az 
indukált szülés időzítése a neonatologia szempontjából (early term, late 
preterm) 
Dr. Kocsis István 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, NIC, 
Budapest

Körülbelül a 32. terhességi héten túl hajlamosak vagyunk a magzatot már „csaknem 
érett”-nek tekinteni. Neonatológus kollégáink tapasztalata alapján viszont egyáltalán 
nem mindegy, hogy mikor születnek meg ezek az újszülöttek.

A női inkontinencia kivizsgálása és terápiája, együttműködési lehetőségek 
a nőgyógyász és az urológus között 
Dr. Majoros Attila 
Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

Az inkontinencia olyan centrumokban gyógyítható legeredményesebben, ahol 
nőgyógyász-urológus együttműködésben történik a kivizsgálás és a terápia. 
Nőgyógyász szakvizsgát is tett urológus barátunkat kértük fel a friss tudásanyag 
összefoglalására.

Várandósság és szexualitás 
Dr. Major Tamás 
Debreceni Egyetem Klinika Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Debrecen

Melyikünk tud e kérdésben konkrét klinikai adatokon alapuló véleményt kialakítani, 
és útmutatást adni? Nem vagyunk-e sokkal konzervatívabbak, mint Európa többi 
országa?

A fertilitasi paraméterek meghatározása – az FSH, az AMH szint és az AFC 
klinikai értéke 
Dr. Sipos Miklós 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Nagyon nehéz kérdés, hogy mikor, és milyen eredményekre alapozva mondhatjuk ki, 
hogy a továbbiakban az adott nő nem számíthat saját gyermek születésére? Mikor 
lehet még remény?

A prenatális genetikai diagnosztika és a non-invazív szűrések helyzete 
hazánkban 
Prof. Dr. Papp Zoltán 
Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Szülészet-nőgyógyászati 
Profil, Budapest

Papp professzor urat, a prenatális genetikai diagnosztika magyarországi 
meghonosítóját és doyenjét kértük meg az invazív és non-invazív diagnosztikus 
lehetőségek összefoglalására.

Kismedencei műtéti anatómia – elsősorban a hüvelyi süllyedések 
műtéteinek vonatkozásában 
Dr. Koppán Miklós 
Pécsi Tudományegyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A kismedencei süllyedések új típusú műtétei eddig kevéssé használt anatómiai 
struktúrák közelebbi megismerését teszik szükségessé. A szülészek közt a legjobb 
anatómust, Koppán tanár urat kértük meg, hogy utat mutasson a tájékozódáshoz.

17:30 Bemutató  Jade terem

„Új fejezet a szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikában. 
A Voluson E10 prémium kategóriás ultrahang készülék első magyarországi 
bemutatója.”

20:00 Vacsora
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Bipolar Resection in Saline…Innovation Downloaded!

●	 	Range of initiation current options on one familiar user interface 
– an industry first! 

●	 	TissueFect™ sensing technology for precise energy management, 
providing smooth dissection

●	 	Closed-loop coag control for consistent 
and controlled hemostatic effect

ForceTriad™ Energy Platform

√   Bipolar Resection in Saline New! √   Bipolar Electrosurgery
√    LigaSure™ Vessel Sealing  √   Monopolar Electrosurgery

FORCETRIAD™ ENERGY PLATFORM 
BIPOLAR RESECTION IN SALINE FOR GYNECOLOGY
With a seamless software upgrade, the ForceTriad™ now provides versatility and 
increased value with the addition of bipolar resection in saline. The ForceTriad™ energy 
platform with bipolar resection provides:

Pending 510(k). Not available for sale within the United States.

“The same generator that delivers 
LigaSure™ technology now offers  

bipolar resection in saline?”

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, Covidien logo and “positive results for life” are internationally registered trademarks of Covidien AG.  
All other brands are trademarks of a Covidien company. © 2010 Covidien.   -  V- HW-BipResecGYN/GB  -  08/2010

Tudományos program
NOVEMBER 22., SZOMBAT

09:00-10:45 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Pajor Attila

Hosszú hatású reverzibilis fogamzásgátlók (LARC) – költség, haszon, 
kockázat mérlegelése 
Prof. Dr. Bártfai György 
Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A fogamzásgátló metódusok között az elmúlt időszakban fokozott hangsúlyt kapott 
a hosszú hatású megoldások alkalmazása. Az ESC vezetőségében hosszú évek óta 
elismert munkát végző Bártfai professzor úr foglalja össze a kérdéskört számunkra.

A terhességi diabétesz szűrése és kezelése 2014-ben 
Dr. Hermányi Zsolt 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati Osztály, Budapest

A terhességi diabétesz szűrése és gondozása terén nem teljesen egységesek a 
hazai centrumok. A várandósgondozás új szabályozása kötelezővé tette az OGTT 
elvégzését. Ki, és hogyan gondozza a kiszűrt GDM-es terheseket? Mik az alapelvek?

A kismedencei exenteratio helye a nőgyógyászati onkológiában 
Dr. Pálfalvi László 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest

A kismedencei exenteratiot mintegy 20 éve végző, nemzetközi hírű hazai 
munkacsoport egyik vezetőjét, Pálfalvi főorvos urat eddigi tapasztalataik összegzésére, 
letisztult álláspontjuk összefoglalására kértük meg.

Kolposzkópia Magyarországon, kolposzkópia Európában 
Dr. Novák Zoltán 
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel, Svájc

Novák dr. testközelből ismeri mind a hazai, mind az európai nőgyógyászati onkológiai 
centrumokat. A méhnyakrák szűrési gyakorlatában mik az eltérések a magyar, illetve 
pl. a francia és svájci iskola között? Érdemes-e változtatnunk itthon is?
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Az orvosi dokumentáció és kommunikáció jelentősége a kártérítési perek 
kapcsán 
Dr. Sztakó Péter 
Uzsoki utcai Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

Számtalan, a szülész-nőgyógyász kollégákat érintő peres ügy tapasztalata, hogy 
az elsődleges támadási pontot az inadekvát adminisztráció, illetve kommunikáció 
szolgáltatja. Mit tanulhatunk ezekből az ügyekből?

A nőt is érintő férfi szexuális problémák és kezelésük 
Dr. Fekete Ferenc 
Potencia Klinika, Urológus-szexuális medicina szakember (FECSM), Budapest

A női szexuális problémák hátterében általunk talán kevéssé jól ismert férfi szexuális 
funkciózavarok is állhatnak. Kiváló andrológus barátunkat, a Magyar Szexuális 
Medicina Társaság elnökét kértük fel ezek bemutatására.

A várandósság során felismert malignus daganatok kezelése 
Prof. Dr. Bánhidy Ferenc 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A várandósság során felismert malignus betegségek kezelésének centrumokban kell 
történnie. Az elmúlt években általunk kezelt betegek kórlefolyása alapján Bánhidy 
professzor összefoglalja aktuális ismereteinket.

10:45-11:00 Kávészünet

11:00-12:30 Előadások
Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidy Ferenc

Az LMWH terápia szerepe a meddőség kezelésében, a vetélés és 
koraszülés megelőzésében 
Prof. Dr. Pajor Attila 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Számos olyan, kedvezőtlen kimenetellel végződő terhespathologiai kórképet ismerünk, 
ahol az LMWH alkalmazása eredménnyel járhat. Hogyan alkalmazzuk a kezelést, 
mit érhetünk el általa? Kétségtelen, hogy ezen betegségek elsőszámú szakértője 
Magyarországon Pajor professzor úr.

Meconiumos magzatvíz – meconium aspiratio 
Dr. Csákány M. György 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály, Budapest

A meconiumossá váló magzatvíz olyan állapot, amely önmagában alapját képezi 
számos peres ügynek. Mennyire akut a veszélyállapot, mikor kell beavatkoznunk?

Az intrauterin retardatio értékelése, jelentősége, terápiás lehetőségei 
Dr. Pap Károly 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa 
András Kórház, Szülészet-nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

A növekedés méhen belüli elmaradásának számos oka lehet. Mely esetekben tudunk 
javítani a helyzeten, mikor áll fenn akut veszélyállapot? Mi alapján kell döntenünk?

Sport a várandósság idején 
Dr. Sobel Gábor 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Ahogy a várandósság alatti szexualitás, a testmozgás esetén sem megalapozott 
ismeretek alapján próbáljuk a terheseket irányítani. Vélhetően a kelleténél jóval 
konzervatívabb az általános magyar álláspont.

A menopausalis medicina gyakorlati kérdései – mivel, meddig, hogyan 
kezeljünk? 
Dr. Tűzkő Nándor 
Szent Margit Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

A menopausalis hormotherapia számos vihart élt meg az elmúlt időszakban. 
A betegek climacterialis panaszait viszont valahogy enyhítenünk kell. Milyen terápiát 
alkalmazzunk, mennyi ideig, és kinél ne? Tűzkő főorvos úr a kezdetektől a terület 
szakértője.

A myoma uteri gyógyszeres kezelésének gyakorlati kérdései 
Dr. Sára Levente 
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A miómás méh által okozott panaszok klasszikus megoldása a műtéti terápia, esetleg 
az embolizáció. Az elmúlt években elérhetővé vált gyógyszeres terápiás lehetőség 
milyen mértékben jelent számunkra segítséget, miben jelenthet átmeneti, vagy tartós 
megoldást?

12:30-13:00 Tesztvizsga

13:00-14:00 Ebéd



19

Általános információ
A TANFOLYAM HELYSZÍNE

Thermal Hotel Visegrád 
2025 Visegrád, Lepence-völgy

SZERVEZŐ IRODA

CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2. 
Tel: (1) 429 0146, Fax: (1) 429 0147

Papp-Vid Melinda
pappvid@congressline.hu 

Regisztráció

2014. október 20. 
előtt

2014. október 20. 
után

Helyszínen

Résztvevő 27.000 Ft 31.000 Ft 35.000 Ft

Rezidens, szakorvos jelölt 
(igazolással)

21.000 Ft 25.000 Ft 28.000 Ft

Kísérő 23.000 Ft 25.000 Ft 27.000 Ft

Napijegy (péntek) 20.000 Ft

Napijegy (szombat) 17.000 Ft

A részvételi díj 27% Áfa-t és 5.075 Ft/nap/fő értékben közvetített étkezést tartalmaz.

A részvételi díj tartalmazza a rendezvényen való részvételt, a tanfolyam 
kiadványait, a kiállítás megtekintését és az ebédeket. 
A kísérői részvételi díj tartalmazza a pénteki és a szombati ebédet, valamint 
a részvételt a társasági programon 
(a tanfolyam tudományos programjai ezzel a belépővel nem látogathatók). 
A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, 
kitűzőt és a programfüzetet.

A TANFOLYAM HONLAPJA

www.congressline.hu/update2014

A REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA A TANFOLYAM IDEJE ALATT

2014. november 21., péntek 08:00 – 18.00
2014. november 22., szombat  08.00 – 12.00

KREDIT PONT

A tanfolyam akkreditálásra került, szombaton tesztvizsgával zárul, a résztvevők 
32 kreditpontot szerezhetnek. (SE-TK/2014.II/00334)

JELENTKEZÉS

A 2014. november 14. után, illetve a helyszínen jelentkező résztvevőknek 
a Szervező iroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a 
tanfolyam anyagait, illetve a társasági programokon való részvételt.

TÁRSASÁGI PROGRAM

2014. november 21., péntek, 20:00 óra
Vacsora a Thermal Hotel Visegrádban 
(fakultatív, 5.000,-Ft/fő)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a társasági programon csak kitűzővel és 
meghívóval lehet részt venni! Vacsora jegy csak érvényes regisztráció mellett 
váltható.

EBÉD

A tanfolyam ebédszünetében a Thermal Hotel Visegrád éttermében szűkített 
svédasztalos ebédet biztosítunk november 21-én és 22-én. 
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Szálláshelyek
SZÁLLODÁK

Hotel Egyágyas Kétágyas

Thermal Hotel Visegrád**** 
(a tanfolyam helyszíne)
2025 Visegrád, Lepence-völgy

22.500 Ft (erdei) 26.000 Ft (erdei)

24.000 Ft (dunai) 30.000 Ft (dunai)

Royal Club Hotel****
2025 Visegrád, Fő. u. 92.

18.000 Ft 22.000 Ft

Visegrád Hotel**** 
(nem a tanfolyam helyszíne)
2025 Visegrád, Rév u. 5.

16.000 Ft 
(tetőtéri egyágyas)

21.700 Ft 
(franciaágyas)

Silvanus Hotel****
2025 Visegrád, Feketehegy

22.500 Ft (erdei) 28.500 Ft (erdei)

25.000 Ft (dunai) 32.500 Ft (dunai)

25.000 Ft (superior erdei) 32.500 Ft (superior erdei)

27.500 Ft (superior dunai) 34.500 Ft (superior dunai)

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a Szervezőirodánál.
2014. november 1. előtt a részvételi díj 80%-át a szálláselőleg és a fakultatív 
program egészét visszafizetjük. A megadott határidők után nem áll módunkban 
a részvételi díjat a szálláselőleget és a fakultatív program díját visszatéríteni.

PARKOLÁS

Ingyenes a Thermal Hotel Visegrád parkolójában. A Hotel közvetlen 
parkolójában, elsősorban a helyben lakó vendégek parkolását tudjuk 
biztosítani. Kérjük a többi szállodában elhelyezett résztvevőket, hogy a 
szállodával szemben, a duna parti parkolót vegyék igénybe.

Térkép

Thermal Hotel 
Visegrád

Royal Club 
Hotel

Silvanus 
Hotel

Visegrád 
Hotel
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Busztranszfer
2014. NOVEMBER 21., PÉNTEK

Indulás Honnan Hova

13:00-17:00 - 1/2 óránként Thermal Hotel Visegrád 
(tanfolyam helyszín)

Royal Club Hotel 
Hotel Visegrád 
Silvanus Hotel

13:00-17:00 - 1/2 óránként Silvanus Hotel Thermal Hotel Visegrád

13:10-16:10 - 1/2 óránként Visegrád Hotel Thermal Hotel Visegrád

13:20-16:20 - 1/2 óránként Royal Club Hotel Thermal Hotel Visegrád

17:00-18:00 - igény szerint Thermal Hotel Visegrád 
(tanfolyam helyszín)

Royal Club Hotel 
Hotel Visegrád 
Silvanus Hotel

19:45 Silvanus Hotel Thermal Hotel Visegrád

19:45 Visegrád Hotel Thermal Hotel Visegrád

19:45 Royal Club Hotel Thermal Hotel Visegrád

21:30-24:00 - 1/2 óránként Thermal Hotel Visegrád Royal Club Hotel 
Hotel Visegrád 
Silvanus Hotel

2014. NOVEMBER 22., SZOMBAT

Indulás Honnan Hova

8:10 Silvanus Hotel Thermal Hotel Visegrád

8:15 Visegrád Hotel Thermal Hotel Visegrád

8:20 Royal Club Hotel Thermal Hotel Visegrád

Innovatív növekedés, új üzletágak.
A CryoSave, Európa vezető családi őssejt-

bankja új, innovatív üzletágának,
a Genoma-nak köszönhetően korszerű, 

hatékony és kockázatmentes teszteket is
kínál a prediktív orvostudomány területéről,

valamint a “The Cell Factory” üzletága
révén jelentős szerepet vállal

a transzlációs regeneratív gyógyászat
kutatás-fejlesztési területén.

TRANQUILITY TESZT
Down-szindróma

és további kromoszóma-
rendellenességek

kimutatása

VERITY TESZT
101 anyagcsere-

rendellenesség kimutatása
gyermekeknél

NATALITY
Hosszútávú őssejtmegőrzés 

CryoSave Hungary Kft 1148 Budapest, Bátorkeszi u. 2/A. Tel.: +36 1 273 0794 hu@cryo-save.com

CRYOSAVE,
TÖBB MINT

ŐSSEJTBANK



Jaydess®

 kényelmes
 ösztrogénmentes
 helyi hatású

hosszú távú fogamzásgátló 
lehetőség fiatal felnőtteknek

  Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Jaydess 13,5 mg méhen belüli gyógyszerleadó rendszer (OGYI-T-22404/01) ATC: G02BA03  
H: 13,5 mikronizált levonorgesztrel. J: Fogamzásgátlás, legfeljebb 3 évig. A Jaydess® nem az elsődlegesen választandó fogamzásgátló módszer nullipara nőknél. 
A: Az eszköz a méh üregébe helyezve 3 éven keresztül fejti ki hatását. E: Terhesség, kismedencei gyull., akut cervicitis vagy vaginitis; postpartum endometritis 
vagy fertőzéses vetélés három hónapon belül; cervicalis intraepithelialis neoplasia, uterus vagy a cervix rosszindulatú tumora, progesztogén érzékeny tumorok, 
tisztázatlan etiológiájú, rendellenes hüvelyi vérzés, az uterus űrét torzító congenitalis eredetű vagy szerzett alaki rendellenségei, akut májbetegség vagy 
májdaganat, gy.érz. M: fejfájás, hasi fájdalom, akne, hátfájás, menstruációs vérzés menny. változás, petefészekciszta, vulvovaginitis, depresszió, migrén, 
émelygés, alopecia, genitális traktus felső részének fertőzése, dysmenorrhea, mellfájdalom, kilöködés, folyás. Kiadhatóság: Orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszer (Sz). Kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előiratát! A rövidített leírás forrásául szolgáló, hivatalos alkalmazási leírás dátuma: 2014.04.19. 

Tel.: 06-(1)-487-4100; Fax: 06-(1)-212-1574
www.bayerhungaria.hu

Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

www.baymedinfo.hu
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