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09:00 – 09:15 Megnyitó
  Prof. Dr. Rigó János az MTA doktora 

09:20 – 09:50 A terhességi magas vérnyomás nevezéktana
A terhességi hypertoniák helye az orvostörténelemben. A magas vérnyomás és a szignifikáns 
proteinuria fogalma. A magas vérnyomással járó állapotok felosztása és kritériumrendszere a hazai 
és nemzetközi társaságok ajánlásainak megfelelően. A betegség-definíciók fejlődése napjainkban.  
A terhességi hypertoniák epidemiológiája.
Előadó: Dr. Alasztics Bálint 

10:00 – 10:30 A praeeclampsia tünettana és kórismézése
A praeeclampsia kóreredete: a kóros placentáció és lehetséges okai. A praeeclampsia kétlépcsős 
modellje. A praeeclampsia tüneteinek kórélettani háttere. A terhességi magas vérnyomással járó 
állapotok elkülönítő kórisméje. A praeeclampsia súlyosságát meghatározó tényezők.
Előadó: Prof. Dr. Rigó János az MTA doktora 

10:40 – 11:10 A praeeclampsiás beteg kivizsgálása
A praeeclampsiás beteg kivizsgálása. A praeeclampsia tüneti kezelése. Az antihipertenzív kezelés 
javallata, gyógyszerei és azok mellékhatásai. A hypertoniás sürgősségi állapotok kezelésének 
lehetőségei. A terhesség befejezésének optimális időzítése a gestatiós kor függvényében a magzat és 
az anya szempontjából.
Előadó: Prof. Dr. Rigó János az MTA doktora 

11:20 – 11:50 Szülésvezetés, császármetszés és gyermekágyas gondozás praeeclampsiában
A szülőnő intenzív észlelése és a magzat monitorozása. Praeeclampsiás beteg ápolástana.  
A praeeclampsia szövődményei és azok felismerése. A trombózisprofilaxis jelentősége és kivitelezése. 
A vérnyomáscsökkentő kezelés beállítása a szülés után. Követés laboratóriumi vizsgálatokkal.  
A pszichés támogatás jelentősége.
Előadó: Prof. Dr. Rigó János az MTA doktora 

11:50 – 13:00 Ebédszünet 

13:00 – 13:30 HELLP-szindróma,  eclampsia
A HELLP szindróma definíciója, klinikai tünetei és ellátása. A fenyegető eclampsia tünetei. Az eclampsia 
ellátásának alapelvei. A HELLP szindróma elkülönítő kórisméje. Az eclampsia elkülönítő kórisméje.
Előadó: Dr. Molvarec Attila PhD 

13:40 – 14:10 Hypertoniás várandósok gondozása
A várandós nő gondozása alacsony és magas kockázatú terhességben, valamint kifejlődött betegség 
esetén. A szülész-nőgyógyászok, családorvosok, védőnők és a társszakmák együttműködése a 
várandósgondozás során.
Előadó: Dr. Szabó Gábor PhD 

14:20 – 15:00 A praeeclampsia megelőzése és szűrése 
A praeeclampsia kockázati tényezői az egyéni és családi kórtörténetben. A praeeclampsia szűrési 
módszerei a különböző terhességi korokban. A praeeclampsia megelőzésének lehetőségei.
Előadó: Dr. Molvarec Attila 

15:00-15:40 A tanfolyam zárása, tesztvizsga 

A tanfolyam az ISSHP European Congress csatlakozó rendezvénye. 
A tanfolyam és a kongresszus programja is megtalálható a kongresszus honlapján: 

http://euroisshp2015.com
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