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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Gyula Város Önkormányzata nevében a Magyar Gyermeknőgyógyász 
Társaság XXXVIII. Kongresszusán!

Igen nagy öröm és elismerés mindannyiunk számára, hogy 2011-es gyulai önálló társasággá alakulása óta 
gyakorlatilag hazajár városunkba e nagy múltú szakmai szervezet, hiszen 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban 
is városunkat választották szakmai szimpóziumuk helyszínéül.

A mostani kongresszus egyfelől folytatja a korábban megkezdett hagyományt: az orvos szakma és a 
bíróságon dolgozó kollégák szakmai párbeszéde segítségével világít rá az interdiszciplináris megközelítés 
gyakorlati hasznára, másfelől pedig csatlakozik az idei Semmelweis-emlékév programjaihoz is.

Gyula – a tudásközponti szerepe és nemzetközi hírű húsipara mellett – leginkább turisztikai adottságairól 
ismert, így egy ilyen nagyszabású szakmai program számára ideális helyszínnek tekinthető. Erről reményeim 
szerint Önök is meggyőződhetnek majd a rendezvény sűrű szakmai programja mellett is, ha ellátogatnak 
a várba, a közelmúltban Európa 40 legjobb kiállítóhelye közé beválasztott Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpontba, az újabb kiemelkedően sikeres szezont maga mögött tudó AquaPalotába, az Erkel 
Ferenc Emlékházba vagy a 2014-re megújult, a Kohán Képtárnak és Vigadónak is helyet biztosító, Göndöcs-
kertbe.

Az utóbbi években világszerte előtérbe kerültek azok az úti célok, melyek nem egyetlen attrakcióra 
épülnek. Gyula a magyarországi turisztikai központok között az egyik legsokszínűbb, amit a mostani 
hétvégén igyekszünk – gasztronómiai és kulturális kínálatunk minél teljesebb körű bemutatásával – 
Önöknek is bizonyítani. Őszintén remélem, hogy a mostani rövid ízelítő után kedvet kapnak ahhoz, hogy 
később családjukkal, barátaikkal is felkeressék majd Gyulát!

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

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere



„TRILÓGIA”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollégák!

 
Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából 2018-as Semmelweis–emlékév 
keretében hirdettük meg a gyulai „Semmelweis Trilógia” programját. Azonban mint minden az 
életben – körülmények, feltételek – változnak. Ez a mi esetünkben azt jelentette, hogy a „Semmelweis 
nyomdokain”  programot összevontuk a Gyermeknőgyógyász Kongresszus előadásaival.

A megtiszteltetés mellett örömmel és felelősségérzettel tölt el bennünket, hogy a Békés Megyei 
Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya rendezheti a 
XXXVIII. Gyermeknőgyógyászati Kongresszust.

A témák érdekesek, hiszen az előadók a mikrobiológia, genetika, immunológia és más társszakmák 
elismert képviselőiként jelennek meg. Ebből következik, hogy a gyermeknőgyógyászat aktuális és 
interdiszciplináris problémáinak megvitatására is sor kerülhet. A Gyermeknőgyógyász Kongresszus 
nemzetközi előadóival, témáival nemzetközi szinten is kapcsolódik a Semmelweis-emlékévhez. 

Mindazok, akik megtisztelik a kétnapos rendezvényt az Alföld déli részén, a hangulatos, történelmi 
fürdővárosban, Erkel Ferenc szülővárosában, a gótikus téglavár mellett megújult Almásy kastélyban, 
illetve a „négycsillagos” Várfürdőben tölthetnek el egy hosszú hétvégét.

Szeretnénk, ha a tudományos összejövetelek mellett a fakultatív programok, a látnivalók igazi 
élményként maradnának meg az idelátogatókban.

Szeretettel várunk mindenkit újra Gyulán!

DR. PÁRDUCZ LÁSZLÓ PHD.
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 
Szülészet-Nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa

Gyermeknőgyógyász Társaság alelnöke

„Az ember sohase tudja, mi lesz a leglelkesebb és biztatóbb 
inspiratiónak a végeredménye.”

(Munkácsy Mihály)



Tudományos és szervező bizottság tagjai

A kongresszus védnökei:

A kongresszus helyi védnökei:

A Kongresszus tiszteletbeli elnöke:

A Kongresszus elnök házigazdája:

Dr. Juhász Alpár Gábor  PhD
Dr. Párducz László PhD
Dr. Varga-Tóth Andrea

Dr. Szőczei Beáta

Prof. Dr. Bódis József
a Magyar Nőorvos Társaság elnöke, az EMMI Oktatásért felelős államtitkára

Prof. Dr. Németh Gábor
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészet-Nőgyó-
gyászati Klinika igazgatója, SZTE-ÁOK tanszékvezető egyetemi tanár, továbbképzési 
dékánhelyettes

Prof. Dr. Póka Róbert
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti-és Nőgyógyászati Klinika, igazgató

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere

Dr. Becsei László
Békés Megyei Központi Kórház főigazgató főorvosa

Prof. Emeritus Dr. Borsos Antal
A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság örökös tiszteletbeli elnöke

Dr. Párducz László PhD
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa

Gyermeknőgyógyász Társaság alelnöke



Program
Díszterem

09:00 – 9:30 Megnyitó, üdvözlések

Prof. Dr. Németh Gábor - a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Szülészet-Nőgyógyászati Klinika igazgatója, SZTE-
ÁOK tanszékvezető egyetemi tanár, továbbképzési dékánhelyettes 
Prof. Dr. Borsos Antal – a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság 
tiszteletbeli elnöke 
Prof. Dr. Póka Róbert - Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti-és 
Nőgyógyászati Klinika, igazgató 
Dr. Juhász Alpár Gábor– a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnöke 
Dr. Görgényi Ernő – Gyula Város polgármestere 
Dr. Becsei László – a Békés Megyei Központi Kórház  főigazgató főorvosa 
Dr. Párducz László – a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság alelnöke

9:30 – 10:30 Üléselnök: Prof. Dr. Bártfai György,  Dr. Juhász Alpár Gábor,
Prof. Dr. Németh Gábor
1. szekció

9:30 – 9:55 Sepsis > Severe Sepsis & Septic Shock in Pregnancy
Sir. Prof. Sabaratnam Arulkumaran – UK –  St.George’s University of London

9:55 – 10:05 The incidence of endometriosis in women who had neonatal uterine 
bleeding – cohort study
Aleksandra Vejnovic, Co-authors: A. Curcic, L. Mladenovic-Segedi, T. 
Vejnovic. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of 
Gynecology and Obstetrics, Serbia.

10:05 – 10:20 Paradox in management of ovarian masses in young patients
Zoran Stanković, MD, PhD, IFEPAG; President of Society of Pediatric and 
Adolescent Gynecology of Serbia

10:20 – 10:30 Szünet

10:30 – 12:00 Üléselnök: Prof. Dr. Borsos Antal, Dr. Párducz László, 
Dr. Varga-Tóth Andrea
2. szekció

10:30 – 10:50 Gondolatok Semmelweis Ignác felfedezéséről, a nagy magyar orvos 
születésének 200. évfordulóján
Dr. Papp Zoltán, D.Sci., Professor Emeritus - Maternity Szülészeti és 
Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest



10:50 – 11:05 A kézfertőtlenítés jelentősége a fertőzések megelőzésében.                      
Nőgyógyászati és szülészeti fertőzések leggyakoribb bakteriális kór-
okozói, a fertőzések pathomechanizmusa és pathogenezise
Dr. Rozgonyi Ferenc, D.Sci., Professor Emeritus - Semmelweis Egyetem, Labo-
ratóriumi Medicina Intézet, Budapest

11:05 – 11:15 Húgyúti fertőzés lányokban
Dr. Mózes Katalin, Dr. Kövesdi József - BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 
Gyermekosztály

11:15 – 11:25 Valódi sejtfallal nem rendelkező baktériumok által okozott fertőzések: 
chlamydiasis, mycoplasmosis, ureaplasmosis klinikai jellegzetességei, 
diagnosztikája és antibiotikus kezelése
1Dr. Párducz László PhD., 2Szöllősi Andrea – 
1 BMKK - Pándy Kálmán Tagkórház, Szülészet - Nőgyógyászati osztály
2 Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar, 
Egészségtudományi Intézet

11:25 – 11:35 A  candidiasis és trichomoniasis klinikai jellegzetességei, diagnosztiká-
ja és   antimikróbás kezelése
Dr. Pásztor Norbert, PhD, egyetemi docens - Szegedi Tudomány Egyetem, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

11:35 – 11:45 Ulcus vulvae acutum, a differenciáldiagnosztikai probléma
Dr. Kovács Réka - Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

11:45 – 12:00 Diszkusszió

12:00 – 13:00 Ebédszünet

13:00 – 13:30 Vezetőségi ülés, Közgyűlés

13:30 – 14:30 Üléselnök: Dr. Szőczei Beáta, Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Pócsi Tamás
3. szekció

13:30 – 13:45 A hosszú ciklusú fogamzásgátlás non-contraceptive előnyei
1Dr. Párducz László PhD., 2Szöllősi Andrea – 
1 BMKK - Pándy Kálmán Tagkórház, Szülészet - Nőgyógyászati osztály
2 Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar, 
Egészségtudományi Intézet



13:45 – 13:55 Mi a véleménye a magyar gyógyszerészeknek sürgősségi fogamzásgátló 
tablettákról és vény nélküli hozzáféréséről- kérdőíves felmérés előzetes 
eredményei
Dr. Juhász Lajos, Dr. Vanya Melinda 1,3,4*, Dr. Matuz Mária², Dr. Benkő Ria², 
Prof. Dr. Soós Gyöngyvér², Dr. Párducz László¹ - 1.Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztály, Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház,  2.Klinikai 
Gyógyszerészeti Intézet, Szegedi Tudományegyetem, 3 Mediteam Zrt. ,
4 Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Kutatócsoport, Neumann János 
Egyetem, Kecskemét

13:55 – 14:05 A gyermeknőgyógyászat kihívásai napjainkban
Dr. Varga-Tóth Andrea1, Prof. Dr. Németh Gábor1, Dr. Paulik Edit2 - 
1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika
2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Népegészségtani Intézet

14:05 – 14:15 A gyermeknőgyógyászat onkológiai vonatkozásai - prevenció 
és overtreatment
Dr. Krasznai Zoárd - Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

14:15 – 14:30 szünet

14:30 – 15:20 Üléselnök: Dr. Szécsényi István, Prof. Dr. Apró György, 
Dr. Orosz Mónika
4. szekció

14:30 – 14:40 Pubertáskori vashiány
Dr. Szőczei Beáta - Budapest

14:40 – 14:50 A tinédzserkori terhességmegszakítások alakulása hazánkban az 
ezredforduló után
Dr. Juhász Alpár Gábor, Dr. Krasznai Zoárd - Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

14:50 – 15:00 A terhesség megszakítások háttértényezői a fiatalok körében
Tóthné Tóth Bernadett – Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 
és Rendelőintézet

15:00 – 15:10 Fejlődési rendellenességek korszerű kezelése gyermeknőgyógyászati 
praxisunkban
Dr. Orosz Mónika, Dr Molnár Szabolcs, Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Juhász Alpár 
Gábor – Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika



15:10 – 15:20 A virtuális közösségi tér hatása a családok életére
Szicsek Margit - pszichológus

15:20 – 15:30 Szünet

15:30 – 15:50 Üléselnök: Dr. Juhász Alpár Gábor, Dr. Párducz László, 
Dr. Székely Péter
5. szekció

15:30 – 15:50 Epigenetika
Dr. Szabó János, D.Sci., egyetemi tanár - Szegedi Tudományegyetem, Orvosi 
Genetikai Intézet

15:50 – 16:00 A Chlamydia trachomatis fertőzések megelőzése és kezelése
Virok Dezső1, Párduczné Szőllősi Andrea2, Párducz László3

1, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi 
Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged
2, Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Gyula
3, Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Szülészet-
Nőgyógyászati Osztály, Gyula

16:00 – 16:15 Human HSV fertőzés prevenciója perinatális-, csecsemő-, gyermek és 
serdülőkorban
Dr. Deák Judit, PhD, Professor Emeritus, SZTE, ÁOK, KMDI, Szeged

16:15 – 16:30 A gonorrhoea, a valódi sejtfallal nem rendelkező bakteriális fertőzések 
és a syphilis korszerű mikrobiológiai és szerológiai diagnosztikája.
Dr. Deák Judit, PhD, Professor Emeritus, SZTE, ÁOK, KMDI, Szeged

17:00 – 19:00 Almásy-kastély Látogatóközpont - csoportos megtekintés 
(regisztrált résztvevőknek kitűző felmutatásával ingyenes)

Fakultatív programlehetőségek 
kedvezményes jegyárakkal 

Gyulai vár látogatása - nyitvatartás: 10.00-18.00
www.gyulavara.hu

Almásy-kastély Látogatóközpont - nyitvatartás: 10.00-18.00
www.gyulaikastely.hu

Erkel Ferenc Emlékház - nyitvatartás: 10.00-18.00
www.erkelemlekhaz.hu

Gyulai Várfürdő - nyitvatartás: 8:00-19:00
www.varfurdo.hu

A fakultatív programlehetőségek a kongresszus résztvevőinek 
(kitűző felmutatásával) kedvezményes jegyárakkal vehetők igénybe 
2018.11.9 - 2018.11.11 között.



Sepsis > Severe Sepsis & Septic Shock in Pregnancy
S.Arulkumaran, Professor Emeritus, Obstetrics & Gynaecology, St.George’s 
Hospital Medical School, Cranmer Terrace, London SW 17 0RE

Litigation in obstetrics is on the increase and the CNST has introduced maternity standards 
to achieve the Governments goal of reducing adverse outcome in maternity by a fifth. The 
4’th CESDI report highlighted that intrapartum deaths occur despite CTG monitoring and 
50% were avoidable. A significant proportion of medico legal cases has similar problems 
and can be laid down to few factors. A) Inability to interpret traces, b) Inappropriate action, 
c) technical aspects and d) record keeping. Steps can be taken to reduce these risks by e) 
education & training, f ) supervision, g) incident reporting, audit and risk management. Some 
of these aspects are discussed.

In many cases the attendants of the case did not have the knowledge to interpret the CTG. This may be due to 
inadequate training and failure to maintain standards. In house education, refresher courses and training material are 
essential. Currently there are systems commercially available that can highlight when abnormal features occur on the 
CTG. Further trials are in progress to have a computer assisted system that can incorporate the clinical picture. The 
importance of considering the clinical picture in planning management is essential. Earlier action is needed in the 
presence of  IUGR, preterm, post term, intrauterine infection and thick meconium with scanty fluid. Injudicious use 
of oxytocin, epidural and difficult operative delivery can give rise to further compromise when the CTG is abnormal. 
Emphasis should be paid to observe for reactivity (accelerations) and cycling (quiet and active sleep cycles) that 
indicates a non-hypoxic fetus with a normal behavioural pattern. A non reactive trace with baseline variability < 5 
bpm and shallow decelerations (<15 beats) that lasts for >90 min suggests an existing hypoxia. In the presence of a 
clinical picture like post-term, IUGR, absent FM, APH or infection- such a trace should prompt earlier delivery.
In the presence of an abruption, cord prolapse or scar rupture intervention should take place when the diagnosis is 
made. In these situations a suspicious CTG may suddenly present with acute bradycardia. In prolonged bradycardia 
<80 bpm the pH can decline by 0.01 every min and with prolonged decelerations that have transient recovery to the 
baseline rate the pH can decline by 0.01 every 2 to 3mins. The clinical conditions and the CTG mentioned warrants 
immediate delivery (within 15 to 30 min).
In situations of abnormal CTG due to uterine hyperstimulation specially that due to prostaglandins or in cases with 
normal labour with abnormal heart rate pattern where a theatre is not available a bolus dose of a tocolytic drug like 
terbutaline or atosiban may help to abolish the uterine contractions helping the baby to be born in better condition 
despite the delay. Uterine hyper stimulation should be always noted and appropriate intervention taken.

The incidence of endometriosis in women who had neonatal uterine 
bleeding
 – cohort study
Aleksandra Vejnovic, Co-authors: A. Curcic, L. Mladenovic-Segedi, T. 
Vejnovic. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of 
Gynecology and Obstetrics, Serbia.

Introduction: specific endometrial changes occuring during fetal and early postpartal 
period are manifested as neonatal uterine bleeding (NUB) in 5% of female newborns. 
Evidence of endometriosis in premenarcheal girls set new hypothesis that menstrual-like 

bleeding in the neonate may be the origin of early-onset endometriosis. Objective: to compare incidence, grade and 
symptoms of endometriosis among women with and without uterine bleeding in their neonatal period.
Material and Methods: this cohort study included 80 women born in Novi Sad 1979, of which 20 had NUB and 60 
made control group (C). All subjects completed the questionnaire consisted of questions about symptoms associated 
with endometriosis (dysmenorrhoea, chronic pelvic pain, infertility), previous use of contraceptives, course of 
pregnancies and previous gynecologycal operations. Additional data (birth weight, birth length etc.) were
collected from the medical records. Results: two investigated groups were homogeneous by birth weight 
(NUB=3505.5±433 .25g;C=3493.5±456.67g), birth length (NUB=50.9±1.96cm;C=51.5±1.77cm), number of
previous deliveries (NUB=2;C=1.5) and age when menarche occurred (NUB=12.5;C=12.8). Menstrual cycles were 
irregular in 84% patients of both groups. None of the patients used hormonal contraception till age of 20 year. 
Dysmenorrhoea was present in 75% (15/20) subjects in NUB group and 73.33% (44/60) in C group. Severity of pain 
was higher in NUB group. Chronic pain had 25% (5/20) NUB patients and 5% (3/60). Infertility problem was



reported by 20% (4/20) NUB patients and 10% (6/60) patients in C group. It was due to male factor in 100% C patients 
and 25% of NUB patients. Hypertension in pregnancy had 20% (4/20) NUB patients and 6.67% (4/60) C patients. In 
both groups 5% of the patients had postoperative diagnosis of endometriosis in their history. Endometriosis grade 
was severe (grade IV) in NUB patient, and mild or moderate in C group. Conclusion: women who had uterine bleeding 
in neonatal period have increased risk of developing endometriosis and more complicated forms of this disease.
Keywords: neonatal uterine bleeding, endometriosis, cohort.

Paradox in management of ovarian masses in young patients
Zoran Stanković, MD, PhD, IFEPAG; President of Society of Pediatric and 
Adolescent Gynecology of Serbia

The success of ovarian preservation in benign pathology in different studies should not 
be compared without taking into account the rate of surgical treatment of uncomplicated 
functional cysts. Studies showed that pediatric surgeons with the support of gynecologists 
for adults improve ovarian preservation rate with increasing rate of ovarian cyst surgery, 
which should be avoided.
During last more then 10 years, we developed a new decision tree system (DTS) for the 
management of adnexal masses in prepubertal and adolescent girls, aimed to improve the 

distinction between benign and malignant masses, help preserve affected ovaries during surgery and reduce the rate 
of surgical management of uncomplicated functional ovarian cysts. DTS is based on ultrasonographic characteristics 
of the mass (Ueland’s morphology index (MI) and the presence or absence of normal ovarian tissue surrounding the 
mass – the «ovarian crescent sign» (OCS).
Decision tree system:
Rule 1: asymptomatic patients having a mass with MI ≤4 and OCS present, were managed expectantly. Rule 2 
(emergency): malignancy was suspected if the MI ≥7 and no edema of the OCS was present. Rule 3 (non-emergency): 
malignancy was suspected if the OCS was absent and MI ≥5. 
Participants: 1499 patients with adnexal masses, of which 318 surgically treated. No malignancy was found in 
the group of 1236 patients selected according to the DTS rule 1. Torsion was confirmed in 115 (36%) of surgically 
treated masses. In predicting malignancy, the DTS (rules 2 and 3) showed a sensitivity of 93; and a specificity of 97. 
Ovarian tissue was preserved in 254 (93%) benign and in three (7%) with microscopic malignancy. Only five (2%) 
uncomplicated ovarian cysts were surgically treated. 
This presentation will show how it is possible to increase ovarian preservation rates using rule 2 and 3 for choosing 
the optimal surgical treatment. Also, we will show how to decrease surgery of uncomplicated ovarian cysts based on 
rule 1 of DTS.

Gondolatok Semmelweis Ignác felfedezéséről, a nagy magyar orvos 
születésének 200. évfordulóján
Dr. Papp Zoltán, D.Sci., Professor Emeritus - Maternity Szülészeti és  
Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest

Semmelweis Ignác (1818-1865) rövid élete ellenére, fiatal orvosként tett klasszikus 
felfedezésével beírta nevét az orvostudomány történetének legnagyobbjai közé, és eddig 
nem volt rajta kívül más szülészorvos, akiről egyetemet neveztek volna el a világon. A 
múlt századokban a reproduktív küldetésüket teljesítő anyákat tizedelő gyermekágyi láz 
okának és megelőzésének felfedezése jóval előbb a baktériumok létezésének ismerete előtt 
Semmelweis Ignác nevéhez fűződik, aki bécsi szülészeti ténykedése kapcsán szembesült a 

könyörtelen kórképpel, és empátiás, szenvedélyes és elszánt elhivatottságú orvosként csaknem egyedül kutatta a kór 
okát, mert amikor Bécset el kellett hagynia, senki nem maradt a bécsi egyetemen, aki folytatta volna kutatásait, illetve 
aki felszínen tartotta volna felfedezésének aktualitását. 

Semmelweis Ignác tudományos felfedezése látszólag, különösen mai szemmel nézve, igen egyszerű. Azt ismerte 
fel, hogy az orvosok és orvostanhallgatók – miközben belsőleg vizsgálják a szülőnőket – kezükkel olyan anyagokat 
visznek át a szervezetükbe, melyek halálos betegséget, vérmérgezést okozhatnak. Ugyanez a folyamat játszódik 
le akár a férfi szervezetében is, ha sérülésen át vérébe bejut ez az anyag a boncolás során, mint Kolletschka 
professzor esetében is 1847 márciusában. Semmelweis izgatottan olvasta barátja boncolási jegyzőkönyvét, melyben 
gyakorlatilag a gyermekágyi lázban meghalt nők patológiai leírását tapasztalhatta. Még Rokitansky professzornak, 



a bécsi egyetem kórbonctan professzorának sem tűnt fel a Kolletschka halála és a nők gyermekágyi láza közötti 
boncleleti hasonlóság! 1847 tavasza vált a nagy felfedezés dátumává. 
A minden felfedezéshez nélkülözhetetlen szerencsén és Semmelweis Ignác emberi adottságain, veleszületett 
tehetségén kívül szükség volt a virágzó bécsi kórbonctani irányzat és az eltérő oktatási elveket valló két nagy 
forgalmú bécsi szülészeti klinika is. A kizáráson alapuló diagnosztikai módszer, az éles klinikai megfigyelőképesség és 
a statisztikai anyag bizonyító erejének felhasználása kétségtelenül Bécsben vált a fiatal klinikus kutató Semmelweis 
orvosi gondolkodásmódjának és tudományos módszerének részévé. Semmelweis Ignác felfedezése tehát nem 
a véletlen műve volt. Felfedezésében a legtekintélyesebb szülészek is kételkedtek, állását megszüntették, és az 
egyetemi magántanári képesítés megszerzése után csalódottan visszatért szülőhazájába.

Küzdelmei végül felőrölték idegrendszerét, a pesti orvosi kar kezdeményezésére egy ausztriai elmegyógyintézetbe 
zárták, ahol két héten belül az évtizedekkel később nyilvánosságra került boncjegyzőkönyv szerint vérmérgezésben 
halt meg.

A kézfertőtlenítés jelentősége a fertőzések megelőzésében.  
Nőgyógyászati és szülészeti fertőzések leggyakoribb bakteriális 
kórokozói, a fertőzések pathomechanizmusa és pathogenezise
Dr. Rozgonyi Ferenc, D.Sci., Professor Emeritus - Semmelweis Egyetem, 
Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest

Az előadás ismerteti a hagyományos, valódi sejtfallal rendelkező  baktériumok, és 
az utóbbi 20 évben intenzíven vizsgált sejtfal nélküli, ginekopatogén baktériumok 
legfontosabb klinikai tulajdonságait, patogenetikai tényezőit, virulencia faktorait és 
kimutatási lehetőségeit hagyományos, de gyors klasszikus, és újabb korszerű molekuláris 
módszerekkel. Tárgyalja a fertőzések egyes lépéseinek molekuláris alapjait és hátterét, a 

baktérium-gazdasejt molekuláris interakcióját, melynek végeredménye a fertőzés megeredése. Krónikussá válása 
esetén reprodukciós károsodás. A valódi sejtfallal nem rendelkező baktérium fertőzések különösen gyakoriak 
a promiszkuitásban élő fiatal, reprodukcióra már képes korcsoportokban és bennük okozzák a legnagyobb 
károsodásokat. Az előadás szól a kórokozók változó érzékenységéről környezeti hatásokra és fertőtlenítő szerekre, 
továbbá a mindenhol alkalmazható, egyszerű és hatásos eliminálási módszerekről, valamint fertőzést megelőző 
módszerekről.

Húgyúti fertőzés lányokban
Dr. Mózes Katalin, Dr. Kövesdi József - BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, 
Gyermekosztály

Húgyúti fertőzés esetén a húgyutakban a distalis urethrától felfelé pathogén kórokozók 
telepednek meg, valamint a folyamatot gyulladásos reakciók kísérik. A húgyúti fertőzés 
relative gyakori újszülöttekben és gyermekekben, második helyen áll a bakteriális 
fertőzések sorában. Külföldi adatok szerint prevalencia szempontjából négy alcsoportól 
beszélhetünk. 1 év alatti fiúknál 3%, egy év felett 2%, lányokban egy év alatt 7, míg egy év 
felett 8% a prevalencia. Lányok 5%-a, fiúk 1% aldolescens korik egyszer szenved ÚTI-ban. 1 
éves kor alatt fiúk aránya több, a recidiva ritka, míg lányoknál 50% a recidíva előfordulása. 

Kórokozók között továbbra is az uropathogén e.coli foglalja el a vezető helyet, Proteus, Klebsiella, Enterococcus fajok, 
sexualisan aktív lányoknál Staphylococcus saprophyticus okozhat fertőzést. Diagnózis felállításában nélkülözhetetlen 
a vizelet leukocyta-észteráz, nitrit meghatározása és az üledék mikroszkópos vizsgálata. Bakteriológiai tenyésztésre 
történő mintavétel helyes kivitelezése nem egyszerű feladat a napi gyakorlatban. Acut cystitis kezelésre 3-5 napig 
tartó nitrofurantoin, SMX/TMP adhatóak. Pyelonephritis esetén a kezelés időtartama 7-14 nap, leggyakrabban II-III. 
generációs cephalosporinnal. Hajlamosító tényezők lehetnek a húgyuti rendszer fejlődési rendellenességei, obstruktív 
uropathiák, nephrolithiasis, valamint vesicoreteralis reflux, prediszponáló tényező lehet a gát bőrelváltozása, vaginalis 
reflux, székrekedés, dysfunctionalis eliminációs szindróma, serdülőkor után a sexualis élet, spermicidek használata, 
partner fertőzöttsége okozhat problémákat.



Valódi sejtfallal nem rendelkező baktériumok által okozott 
fertőzések: chlamydiasis, mycoplasmosis, ureaplasmosis klinikai 
jellegzetességei, diagnosztikája és antibiotikus kezelése
1Dr. Párducz László PhD., 2Szöllősi Andrea – 
1 BMKK - Pándy Kálmán Tagkórház, Szülészet - Nőgyógyászati osztály
2 Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar, 
Egészségtudományi Intézet

Relatíve gyakran (12-14%) fordulnak elő a szexuálisan aktív egyének genitális 
nyálkahártyáján,

kiemelkedő  gyakorisággal a fertilis korosztályba tartozó nőkben - 40%-ban tünetet nem okozva, 60%-ban 
különböző tünetet , elsősorban cervicitist előidézve fordulnak elő. van A M. genus előfordulási gyakorisága néhány 
más országban lényegesen magasabb, az Ureaplasma fajok a nők 40 %-ában a Mycoplasma fajok 20% előfordulási 
gyakoriságot mutatnak. A genus M. hominis és M.genitalium faja lényegesen ritkábban fordul elő a magyar 
szexuálisan aktív populációban. Irodalmi adatok szerint a szexuális kapcsolatot még nem létesített serdülőkben 
mindössze 3% ,szexuálisan aktív serdülőkben 45% előfordulási arányszámokat találunk. Szexuális zaklatáson átesett 
serdülőkor előtti leányokban az ureaplasma urealyticum és a M. hominis kolonizációja szignifikánsan magasabb, 
összehasonlítva az egyéb ok miatt vizsgálatot kérőknél talált prevalenciával. A serdülőkor utáni szexuális kontaktus 
következtében alakul ki az ureaplasmák és a M. hominis kolonizációja. A genitális nyálkahártyán a kolonizáció esélye 
nő a partnerek számának megfelelően.   Az  urogenitális rendszerben okozhatnak akut és kronikus gyulladásos 
kórképeket. 
A hüvelygyulladáson kívül, bakteriális vaginózist, kismedencei gyulladást, , salpingitist, vetélést (habituális abortuszt, 
chorioamnionitist), valamint következményes koraszülést; újszülöttekben neonatalis fertőzéseket,mint pneumonia, 
szepszist okozhatnak . A  gyermekágyi lázon kívül , húgyúti betegségek, vesekövesség  kívül szövődményként az 
ízületi gyulladások kialakulásában is szerepük 
A baktériumok számára a biofilmképző képeség   túlélési lehetőséghez vezethet azaz  a perzisztáló fertőzés alakulhat 
ki.  Az antibiotikumok nem lesznek hatásosak, a biofilm csökkent permeabilitása miatt.
Klinikailag  dysuria, genitális régióra lokalizálódó pruritus, kontakt cervicalis vérzés tünetei jelentkezhetnek, de 
sokszor tünetmentes fertőzést okoznak.  A M. genitalium kimutatható cervicitis, ill. fluor klinikai tüneteinél. típusos 
klinikai kép mellett a Gram szerint festett kenetben látóterenként több, mint 10 polimorfonukleáris leukocita van 
jelen.
Az elsőként választandó antibiotikum U. urealyticum,valamint M. hominis fertőzésben a doxycyclin. Azonban 
terhességben, terhesség gyanúja esetén, valamint doxycyclin allergia esetén, illetve, ha egyéb okból kifolyólag a 
doxycyclin alkalmazása kontraindikált, U. urealyticum fertőzésben az azithromycin  ajánlott. Kezelési séma  Doxycyclin 
2x100 mg 7 napig per os, vagy Azithromycin 1gr 1x per os  vagy  levofloxacin 2x500 mg 7 napig per os.

A  candidiasis és trichomoniasis klinikai jellegzetességei, 
diagnosztikája és   antimikróbás kezelése
Dr. Pásztor Norbert, PhD, egyetemi docens - Szegedi Tudomány Egyetem, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A hüvelyi fertőzések kétségtelenül a nőgyógyászati vizsgálatok leggyakoribb okai. A 
serdülőkortól kezdve számolni kell a Candida fajok, vagy ritkább esetekben a Trichomonas 
vaginalis kóroki szerepével. A fertőzések diagnosztikája és a kezelése jól körvonalazható, 
bár a krónikus recidiváló candidiázisok kezelése esetenként még a legtapasztaltabb 
szakembert is próbára teszi.



Ulcus vulvae acutum, a differenciáldiagnosztikai probléma
Dr. Kovács Réka - Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

A Lipschütz fekély (ulcus vulvae acutum) ritka, differenciáldiagnosztikai 
nehézséget jelentő betegség. A kórkép nem szexuális úton terjed.  Az 
elváltozás szisztémás vírus infekció után jelenik meg. A szeméremtesti 
fekély fájdalmas, változatos méretű, általában az egyik oldali kisajak 
területén hirtelen alakul ki, jellemzően lymphadenopathia és láz kíséri.
A fekély kezelés nélkül is gyógyul, legtöbbször nyom nélkül, de általában 
helyi terápiát alkalmazunk,kivételesen súlyos esetekben szisztémás 

kezelés is mérlegelendő.
Differenciáldiagnosztikában elsősorban Behcet syndroma jön szóba, azonban változatos és 
igen ritka megjelenése miatt könnyen késhet a helyes diagnózis.
Előadásomban a differenciáldiagnosztika nehézségeit egy 14 éves lány esetén keresztül 
mutatom be, akinél a gyermekgyógyász és a bőrgyógyász véleménye, valamint a család 
pszichés vezetésének nehézségei késleltették a kórisme felállítását.

A hosszú ciklusú fogamzásgátlás non-contraceptive előnyei
1Dr. Párducz László PhD., 2Szöllősi Andrea – 
1 BMKK - Pándy Kálmán Tagkórház, Szülészet - Nőgyógyászati osztály
2 Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar, 
Egészségtudományi Intézet

A hormonális fogamzásgátló tabletta forradalmasította a fogamzásgátlást. Szociális 
szempontból a XX. század talán legnagyobb orvosi vívmánya. A szexuális forradalom 
kitörésében jelentős szerepet játszott. A rendszeres, megvonásos vérzést indukáló, 
tablettamentes időszak bevezetése, egy vitatható hiba volt, hisz a módszer növelte mind a 
gyógyszerhatástani, mind az alkalmazási hibáinak számát.

 7 napról 4-5 napra rövidített PFI/tablettamentes időszakot/ és az azt követő megvonásos vérzést nem egészségügyi 
okból tervezték, inkább a nők megnyugtatására, hogy nem estek teherbe, a gyógyszer elfogadottságát akarták 
javítani. Szedésük mellett a „menstruáció” valójában mesterségesen létrehozott megvonásos vérzésnek felel meg, 
előidézését elsősorban vallási és társadalmi elvárások inspirálták. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a hosszú 
cikluskontrollú hormonális fogamzásgátló tablettaszedési modell a hormonszedés időtartamának megnyújtásával 
együtt-a petefészek működésének hatékonyabb gátlását biztosítja, ami elősegítheti a hormonszint csökkenésével 
kapcsolatos tünetek kiküszöbölését, és a fogamzást lehetővé tévő ovuláció kockázatának mérséklését.
Hosszú cikluskontroll előnyei: Csökkenti a tévesztést, a tabletta bevételének elmulasztását. Csökken a hormonális 
ingadozás (hatékonyságban bizonyítottan előny és a mellékhatásokat is mérsékelheti). Növeli a fogamzásgátló hatást, 
a vérzés rövidebb ideig tart kisebb mennyiségű és negyedévente van. További előny: Kevesebb a vérzéses napok 
száma,Több szexre alkalmas nap…Nagyobb  hatékonyság a kisebb dózisok mellett (a fogamzásgátlás szempontjából 
veszélyes PFI elmarad).Kevésbé bonyolult szabályok kihagyott tabletta esetén
Kevesebb a ciklikus tünet. A premenstruátiós szindrómát minimalizálja a tartós hormonszint.
Az előadásban ismertetésre kerül a 84 napig 150 μg levonorgesztrelt és 30 μg etinil-ösztradiolt tartalmazó, majd 7 
napig 10 μg etinil-ösztradiolt tartalmazó ciklusstabilizáló tabletta szedés előnyei.



Mi a véleménye a magyar gyógyszerészeknek sürgősségi 
fogamzásgátló tablettákról és vény nélküli hozzáféréséről- 
kérdőíves felmérés előzetes eredményei
Dr. Juhász Lajos, Dr. Vanya Melinda 1,3,4*, Dr. Matuz Mária², Dr. Benkő 
Ria², Prof. Dr. Soós Gyöngyvér², Dr. Párducz László¹ - 1.Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztály, Békés Megyei Központi Kórház, Pándy 
Kálmán Tagkórház,  2.Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Szegedi 
Tudományegyetem, 3 Mediteam Zrt. ,
4 Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Kutatócsoport, Neumann 
János Egyetem, Kecskemét

Háttér: Három sürgősségi fogamzásgátló tablettát (ECP) kaphatunk a magyar ambuláns ellátásban ( vényköteles), 
az egyik az uliprisztál-acetátot és a két készítmény levonorgestrelt (egyszeri és kettős beadás) tartalmaz .A 
gyógyszerészek véleménye hozzájárulhat e gyógyszerek méltányolásához a betegek körében. 
Célkitűzés: Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a magyar gyógyszerészek véleményét az ECP-kről, és azonosítsuk 
azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják véleményüket. 
Tanulmánytervezés: webes kérdőívet (6 fő részből, összesen 31 kérdésből) fejlesztettek ki és terjesztették a Magyar 
Gyógyszerész Kamara által .A gyógyszerészeket felkérték, hogy az ECP-ket ötpontos léptékben mérjék (tisztán 
fogamzásgátló = 1, tisztán abortív = 5). Az elemzés során elemeztük a demográfiai, a munkahely típus (kozforgalmú 
gyögyszertári gyógyszerészek és a többi) és a munkahely elhelyezkedését (vidéki vs. városi) a gyógyszerész 
ítélőképességének befolyásoló tényezőjeként. A statisztikai elemzéshez (.SPSS verzió 20) egyváltozós módszereket (χ² 
teszt és T-teszt) és logisztikus regressziót alkalmaztunk. 
Eredmények: 259 válasz érkezett, ami az összes magyar gyógyszerész 5,4% -ának felel meg. Az ötpontos skálaérték 
átlaga 2,73 ± 1,47 volt az egyszeri;2,68 ± 1,47 a kettős szedésű levonorgesztrel esetében és 2,89 ± 1,53 az uliprisztális 
termék esetében, míg a gyógyszerészek 27,0%, 27,3% és 28% -a fogamzásgátlónak és 20,8%, 18,7% pedig 17,3% 
abortivnak ítélte meg. Mindegyik statisztikai módszer szerint az életkor szignifikáns változást mutatott, mivel a 
idősebb gyógyszerészek az ECP-ket magasabb arányban fogamzásgátlóként kezelték. Az egyváltozós elemzésben 
csak a levonorgesztrel termékek esetében mutatkozott a munkahely típus és a helyszín befolyásoló tényezőként 
:a közösségi gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek és a vidéken dolgozók jelentősen magasabb arányban 
tekintették fogamzásgátlónak. 
Következtetés: A résztvevő gyógyszerészek több mint negyede az ECP-ket tisztán fogamzásgátlónak tekintette. Az 
ECP-ítélet meghatározó tényezőjeként egyértelműen azonosították az életkort. Átfogóbb adatgyűjtésre van szükség 
ahhoz, hogy jobban megértsük a magyar gyógyszerészek ECP-ítéletének befolyásoló tényezőit. 
Kulcsszavak: sürgősségi fogamzásgátló tabletták, gyógyszerészek, levonorgesztrel, uliprisztál-acetát

A gyermeknőgyógyászat kihívásai napjainkban
Dr. Varga-Tóth Andrea1, Prof. Dr. Németh Gábor1, Dr. Paulik Edit2 - 
1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika
2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Népegészségtani Intézet

A fiatalkori szexualitás és az azzal kapcsolatos nem kívánatos következmények 
megelőzése világszerte egyre nagyobb probléma, melynek megoldása multiszektoriális 
együttműködést igényel az egészségügy, az oktatás, a nevelés és a család részéről. Hazai és 

nemzetközi felmérések egyaránt kimutatták, hogy a serdülők egyre fiatalabb korban (13–14 évesen) esnek át az első 
szexuális aktuson, miközben szexuális ismereteik hiányosak. A nem megfelelő egészségmagatartás, attitűd későbbi 
következményeire világítanak rá a méhnyakrák morbiditási és mortalitási adatai, valamint a fiatalkori terhességek. 
Napjainkban megváltozott a tizenéves terhességek szerepe a szülészeti eseményekben, a bekövetkezett terhességek 
között magas a művi vetéléssel végződők aránya (minden 3. terhesség). Azoknál a fiatalkorúaknál, akik már 
átestek valamilyen szülészeti eseményen (abortusz, szülés) egy következő nem kívánt terhesség esélye lényegesen 
nagyobb. Egyre több idő telik el fogamzásgátlással, ezért nagyon fontos, hogy egyénre szabottan történjen meg a 
fogamzásgátlási tanácsadás. Mindezek felhívják a figyelmet a reprodukciós élet oktatási, nevelési hiányosságaira, 
amelynek javítása összetett feladat, megoldásához szükség van a hazai egészségügyi és oktatási rendszer 
szemléletváltására. A szexedukációban minden olyan egészségügyi dolgozónak részt kell vállalni, aki a munkája 



során serdülőkkel találkozik. Ugyancsak elengedhetetlen a szexedukációnak az oktatásba való folyamatos beépítése, 
kisgyermekkortól egészen a fiatal felnőtt korig.

A gyermeknőgyógyászat onkológiai vonatkozásai - prevenció 
és overtreatment
Dr. Krasznai Zoárd - Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Debrecen, Szülész-nőgyógyász, IFEPAG, Klinikai 
onkológus DE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet Nőgyógyászati 
Onkológiai Tanszék, Részlegvezető - Dr. Molnár Szabolcs
Szülész-nőgyógyász DE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet 
Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék

A szekunder prevenció és a diagnosztikus lehetőségek bővülése egyre nagyobb lehetőséget biztosít a betegségek 
megelőzésére. Kiemelendő ezek közül a daganatos vagy daganatmegelőző állapotok felismerése és időben 
történő kezelése. A gyermekkorban illetve serdülő- és fiatal felnőttkorban előforduló nőgyógyászati kórképek közül 
elsősorban a méhnyak és a petefészek elváltozásai érdemelnek figyelmet, előbbi esetben gyakoriságuk, utóbbi 
esetben súlyosságuk miatt. 
A rendszeres nemi életet élő serdülőkön végzett onkocytologiai mintavétel rutinná vált, melynek a szekunder 
prevenciós lehetőségeken túl az egészségnevelésben betöltött szerepe is jelentős. Ugyanakkor az irányelvek 
többsége csak a nemi élet kezdete után 2 évvel illetve 21 éves kortól javasolja a mintavétel elkezdését. Mivel a HPV 
fertőzés ebben a korcsoportban nagyon gyakori, egy esetleges rossz cytologiai eredmény hamarabb vezet (HPV 
pozitivitás birtokában) LEEP kimetszéshez, melynek hosszabb távú következményei lehetnek a későbbi terhességekre. 
Az előadásban áttekintjük az egyéb szekunder prevenciós lehetőségeket, a fiatalkori LEEP műtétek gyakoriságának 
változását és a későbbi terhességekre gyakorolt hatásait, illetve a primer prevenció lehetőségeit, eddigi eredményeit 
ezen beavatkozások elkerülésében.
A petefészek borderline és rosszindulatú daganatai a felnőttkoritól jelentősen különböző gyakoriságúak és 
szövettani eloszlásúak a serdülőkor végéig. Kiemelt figyelmet érdemelnek ugyanakkor, a kifejezett fertilitásmegtartó 
műtéti törekvések miatt. A gyermek és serdülőkori petefészek terimék ellátásában áttekintjük azokat a döntési 
algoritmusokat és feltételeket amik segíthetnek a helyes műtéti típus megválasztásában, az insufficiens műtétek és a 
túlkezelés elkerülésében. 

Pubertáskori vashiány
Dr. Szőczei Beáta - Budapest

A pubertás korban nagyon fontos az egészséges táplálkozás, mert a növekedés és a 
pubertás neuroendokrin szabályozásának zökkenőmentes lezajlásához szükségesek az 
alapvető tápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok. A leggyakoribb hiánybetegségek a 
D-vitamin hiány és a vashiány. A vas anyagcsere befolyásolja a vérképzést, anémia alakulhat 
ki. Ezért a primer, secunder és funkcionális vashiány feltétlenül kezelést igényel.

A tinédzserkori terhességmegszakítások alakulása hazánkban az 
ezredforduló után
Dr. Juhász Alpár Gábor, Dr. Krasznai Zoárd - Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A terhességmegszakítások számának alakulásáról az 1950-es évek óta állnak rendelkezésre 
statisztikai adatok. Míg az
1953-ban bevezetett Ratkó-féle miniszteri utasítás szigorúan büntette az illegális 
terhességmegszakításokat, addig
1956 júniusától az anya kérésére lényegében feltétel nélkül engedélyezték a művi 
abortuszokat. Az 1959-1973 közötti 15 év mindegyikében több terhességmegszakítás 



történt, mint amennyi gyermek ezekben az években világra jött. 1974-től kezdve a születések száma minden 
évben meghaladta a terhességmegszakításokét. Az 1990-es évek közepén regisztrált 79 ezer művi vetélés 
száma két évtizeden belül kevesebb, mint felére, 30 ezerre esett vissza 2016-ban. A rendszerváltást követően a 
terhességmegszakítások életkor szerinti gyakorisága egyértelműen csökkent. 1990 és 2016 között átlagosan 60%-os 
volt a csökkenés mértéke, és az életkor előrehaladásával párhuzamosan nőtt a visszaesés mértéke. 1990-ben a 28 éves 
nőknél, 2000-ben a 22 éveseknél, míg 2016-ban a 20 éves nők körében volt a leggyakoribb az abortusz. Az abortuszok 
gyakoriságának fiatalabb életkorra tolódása kapcsolatban áll az első gyermeküknek életet adó anyák átlagos 
életkorának jelentős emelkedésével.
A tinédzserek körében elvégzett terhességmegszakítások aránya a 13-15 éves korosztályban lényegi változást nem
mutatott az elmúlt 15 évben. A 15-19 éves korosztályban érdemi csökkenés csak a 2000-2010 közötti időszakban 
látható, a 2010-2016 közötti időszakban már stagnálás észlelhető.

A terhesség megszakítások háttértényezői a fiatalok körében
Tóthné Tóth Bernadett – Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórház és Rendelőintézet

Bevezetés: Hazánkban is megfigyelhető a családalapítás, és az első gyermek vállalásának 
későbbi időpontra való kitolódása, ugyanakkor a szexuális élet megkezdésére egyre 
fiatalabb életkorban kerül sor. Ebből számos probléma adódhat, mint például a szexuális 
életre való felkészülés elmaradása, szexuális úton terjedő betegségek, és egy nem kívánt 

terhesség. Munkám során arra kerestem a választ, hogy a terhesség megszakításon átesett fiatalok milyen családi, 
társadalmi háttérrel rendelkeznek.  
Betegek és módszerek: Debreceni Egyetem Klinikai Központ és Debreceni egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és 
Rendelőintézet – Szülészeti és Nőgyógyászati osztályának 2011-2016 között terhesség megszakításon átesett 15 és 
20 éves korosztály vizsgálata Debrecen és vonzáskörzetében élők körében MEDSOL és MEDITCOM rendszerből törtnő 
adatgyűjtés alapján. Valamint: 2017.04.01-2017.09.30 között terhesség megszakításra készülő tizenévesek kérdőíves 
felmérése szexuális tájékozottságukról, egészségtudatos magatartásukról. 
Eredmények: 2011-2016. között az adatok azt mutatják, hogy a terhesség megszakításon átesenn fiatalkorúak száma 
a 17-19 éves korosztály vonatkozásában a legmagasabb. Lakóhely szerinti többségük vidéki. A vizsgált időszakban 
csökkent az abortuszok száma az adott korosztályban, 21,05%-al kevesebb abortuszt végeztek el 2016-ban, mint 
2011-ben. A megkérdezettek esetében az iskolai végzettség alacsony iskolázottságra utal: 37,5%-nal legmagasabb 
iskolai végzettség 8 általános. A szülők 56%-a szakiskolai végzettséggel bír, közel 15%-a legfeljebb érettségivel, 17%-
uk pedig ennél magasabb végzettséggel. 
Összegzés: A kapott eredmények kielemzése alapján egyértelműen szükség van a tizenévesek szexuális ismereteinek 
bővítésére. Továbbiakban foglalkoznunk kell a magánélet kultúrájával, a rizikómagatartás elkerülésének segítségével, 
az ártalomcsökkentés tanításával, az egészségnevelés céljával, egyéni és közösségi szinten az egészség megőrzésével. 
Kulcsszavak: terhesség, megszakítás, iskolázottság, rizikómagatartás, egszségnevelés

Fejlődési rendellenességek korszerű kezelése 
gyermeknőgyógyászati praxisunkban
Dr. Orosz Mónika, Dr Molnár Szabolcs, Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Juhász 
Alpár Gábor – Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika

A női genitalis tractus érintő malformatiok a nők 3-4%-át érintik. Az infertilis nők 4%-ban, 
habitualis vetélők közel 15%-nál fordulnak elő fejlődési rendellenességek. A Müller-cső 
eredetű malformatiok jelentősége többek között abban áll, hogy a súlyos klinikai tünetek 
mellett rontják a nők életminőségét és infertilitáshoz is vezethetnek. Komplex fejlődési 

rendellenességeknél – úgy mint a Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) vagy Herlyn-Wener-Wunderlich (HWW) 
szindróma – különösen fontos a pontos, definitív diagnózis felállítása, a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező 
intézetbe irányítás, ezáltal lehetővé téve a szükségtelen és a nem megfelelő műtéti beavatkozások elkerülését, 
valamint a megfelelő terápia elindítását. 
Jelen előadásunk fő célja ezen ritka kórképekkel a gyermeknőgyógyászati szakrendelésünkön jelentkező leányok 
eseteit bemutatni és az általuk végzett korrekciós műtéteket képi dokumentációval prezentálni.



A virtuális közösségi tér hatása a családok életére
Szicsek Margit - pszichológus

Az előadása következő témákat öleli fel:
-a közösségi média hatása -a gyermekek érzelmi háztartására
-az énfunkciókra
-a személyiség alakulására
-szerepe a családi konfliktusokban
-hogyan hat a szülők érzelmi háztartására
-hogyan viszonyulnak a szülők a technológiához
-a gyerekek érzései a szülők eszközhasználatával kapcsolatban
-Mi lenne a megoldás?

Epigenetika
Dr. Szabó János, D.Sci., egyetemi tanár - Szegedi Tudományegyetem, 
Orvosi Genetikai Intézet

A humángenetika gurujai Francis Collins és Craig Venter a genom program 2003-as 
befejezésekor már látták, hogy a nagy cél nem teljesül. Sőt nem is úgy működünk, mint 
azt korábban feltételezték. Ok: a hibák cascade-ja. A flexneri medicina… a tudományos 
materializmus, amely egy évszázadra behatárolta a gondolkodást. Az embert puszta fizikai 
lénnyé silányította, a lélek kimaradt….

A Chlamydia trachomatis fertőzések megelőzése és kezelése
Virok Dezső1, Párduczné Szőllősi Andrea2, Párducz László3

1, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi 
Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Szeged
2, Gál Ferenc Főiskola, Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Gyula
3, Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Szülészet-
Nőgyógyászati Osztály, Gyula

A Chlamydia trachomatis urogenitális szerotípusai által okozott fertőzések a legnagyobb 
prevalenciával rendelkező STD-k között vannak. A fertőzés antibiotikus kezelése alapvetően 

megoldott, de az alacsony intenzitású tünetek miatt a nőbetegek nagy része (akár 80%), nem fordul orvoshoz. A nem 
kezelt Chlamydia fertőzés krónikussá válhat, a baktérium évekig a gazdaszervezetben maradhat és gyulladást indukál. 
A krónikus gyulladás súlyos következménye lehet a kismedencei gyulladás, extrauterin terhesség és terméketlenség. 
Mivel a fertőzés kezelésére tehát sok esetben nem kerül sor, a megelőzésnek kiemelkedő szerepe van. Előadásunkban 
a prevencióban potenciálisan alkalmazható vaginális géleket és normál flóra alkotórész Lactobacillus fajokat tekintjük 
át röviden.

Human HSV fertőzés prevenciója perinatális-, csecsemő-, gyermek 
és serdülőkorban
Dr. Deák Judit, PhD, Professor Emeritus, SZTE, ÁOK, KMDI, Szeged

Magyarországon a human herpes simplex vírus (HHSV) I és II típusának 
előfordulása 82.8, illetve 15,1% volt egy korábbi felmérés alapján. A fertőzés lehet 
aszimptomatikus, latens és jelentkezhet élénk tünetekkel. A transzmisszió történhet nyállal 
és szexuális úton. A várandós asszonyok és szexuális partnereik HSV státuszának ismerete 
fontos a congenitális HSV infekció elkerülése érdekében, mely súlyos kimenetelű központi 
idegrendszeri és szemfertőzést okozhat. Csecsemő- és kisdedkorban a gingivostomatitis, és 
a herpetic whitlow, gyermek és serdülőkorban, de felnőttkorban is leggyakrabban herpes 

labialist, keratoconjunctivitist, asepticus meningitist, ritkábban hepatitis fordulhat elő.
Primer prevencióra vakcina hiányában még nincs lehetőségünk, de HSV típus-specifikus ELISA IgM és IgG 
vizsgálatokkal a herpesz diagnosztika rendelkezésre áll. Súlyos esetekben PCR és multiplex PCR végezhető.



Az antivirális iv. acclovir és a per os fam- és valaciclovir hatékony kezelési módszer.

A gonorrhoea, a valódi sejtfallal nem rendelkező bakteriális 
fertőzések és a syphilis korszerű mikrobiológiai és szerológiai 
diagnosztikája.
Dr. Deák Judit, PhD, Professor Emeritus, SZTE, ÁOK, KMDI, Szeged
A kardinális tünetek mellett (az urethra gennyes váladékozása és dysuria) szegényes 
tünetekkel és tünetmentesen is előfordulhatnak a szexuális úton átvitt infekciók (STI).. 
A speciális mintavétel és transzport a mikrobiológiai diagnosztika alappillére. Klasszikus 
mikrobiológiai és gyorstesztek segítik az STI fertőzések kimutatását.
A Neisseria gonorrhoeae fertőzés a hivatalos statisztikai jelentések szerint 
Magyarországon 1246–1526 esetben fordult elő az utóbbi években. A kórokozó Gram 
szerint festett kenetben és tenyésztéssel mutatható ki. A konfirmáció westernblot (WB) és 

PCR módszerrel lehetséges. Az antibiogram meghatározása minden esetben kötelező a beta-laktamáz pozitív törzsek 
megjelenése miatt.
A Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum és Ureaplasma parvum a nem gonococcus 
eredetű urethritisek (NGU) kórokozója. Mindkét nemben magas százalékban fordulnak elő tünetmentes hordozók. 
Laboratóriumi diagnosztikájuk a tenyésztés és PCR módszerek. Az antibiogram meghatározás fontos.
A Chlamydia trachomatis diagnosztikája az előző előadásban hangzott el..
Globálisan a syphilis prevalencia évente 18 millió, az incidencia, az új esetek száma 5,6 millió. Magyarországon az 
utóbbi években 560-629 eset fordult elő. A connatalis syphilis előfordulása 2002 és 2016 között 2-10 eset volt A 
syphilis kórokozója a Treponema pallidum bár nyúlherében tenyészthető, de diagnosztikai célokra mennyiségileg 
nem kielégítő mennyiségben áll renfelkezésünkre. A laboratóriumi diagnosztika kivitelezhető a venerológiai 
szakorvosi rendelőkben direkt kimutatással, sötétlátóteres miroszkóppal. A szövettani diagnózis ezüst impregnációval. 
DIF antitest kimutatás exsudatumokból és formalin fixált mintából. A PCR multiplex módszerrel egyidejúleg 
kimutatható a T. pallidum. H. ducreyi, HSV-1, HSV-2 is. Kezeletlen páciens pozitivitása akut fertőzésre, kezelt páciens 
pozitivitása kezelési sikertelenségre utal. Szerológiai módszerek: nem specifikus tesztek (VDRL és RPR), specifikus 
tesztek (ELISA, FTA-Abs, TP-PA és TPHA) alkalmazhatóak. A felsorolt tesztek fals pozitív eredményeket adhatnak, 
konfirmációjuk szükséges bizonyos fertőzések/ betegségek előfordulása esetén. Pozitív syphilis eredmény esetén 
kötelező a HIV szúrés és fordítva is igaz.





További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. Onkológia és CNS Üzletág, 
1134 Budapest, Lehel u. 15., tel.: 803-22-22,  fax: 803-24-59, 
e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu
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Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon 
orvoslátogató kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu. Bármely említett termék alkalmazásakor 
az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.
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dienogeszt / etinilösztradiol

drospirenon/etinilösztradiol

21+7

21+7

24+4

Minden napra

1 tabletta!

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
index.php?action=show_details&item=30839

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
index.php?action=show_details&item=30840

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
index.php?action=show_details&item=97152

OMISSON DAILY 2 mg/0,03 mg 
fi lmtabletta alkalmazási előírása:

ALTFORALLE 3mg/0,02mg 
fi lmtabletta alkalmazási előírása:

ALTFORALLE 3mg/0,03mg 
fi lmtabletta alkalmazási előírása:

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
index.php?action=show_details&item=76227

DITINELL 0,06mg/0,015mg 
fi lmtabletta alkalmazási előírása:
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Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon 
orvoslátogató kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
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Mikus Éva
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