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2019. november 15-én, Gyulán, tizenegyedik alkalommal 
szerveztük meg „A megel!zés szolgálatában” cím" tudomá-
nyos konferenciát. Ennek szatellit rendezvénye volt a Szerb-
Magyar N!gyógyász Baráti Társaság találkozója.
Mindkét rendezvénynek f!védnöke prof. dr. Németh Gábor 
tanszékvezet! egyetemi tanár, a SZTE ÁOK Általános, Szak- 
és Továbbképzési dékánhelyettese volt.
Pénteken délel!tt dr. Varga István „Az élve születés határán” 
cím" el!adásában kifejtette, hogy már a fogamzás id!pont-
jában jogképessé válik az újszülött élve születés esetén még 
akkor is, ha az apa a születés el!tt elhalálozik.  A 2013-as 
rendelet nem az élve szülött gyermek fogalmát, hanem a 
halva született magzat fogalmát határozza meg. A felmerül! 
jogviták esetén orvosi szakértelem szükséges.
Dr. Kaszai Balázs „Az egészségügyi önrendelkezési jog a 
gyakorlatban” cím" el!adásában ismertette, hogy a beteg 
a gyógykezelésekbe beleegyezhet, azokat visszautasíthat-
ja. Az önrendelkezéshez való jog az egészségügyi ellátással 
összefüggésben azt jelenti, hogy joga van az egészségügyi 
ellátásával kapcsolatos döntési folyamatban való részvé-
telre. A beleegyez! nyilatkozat történhet szóban, írásban, 
avagy ráutaló magatartással is, míg a beleegyezés visszavo-
nása bármikor, alaki kötöttségek nélkül megtehet!. A bele-
egyezés módjának szabályai: írásbeli hozzájárulás szükséges 
az invazív beavatkozásokhoz, ha erre nem képes a beteg, 
akkor – két tanú jelenlétében szóban, vagy más módon – 
megtett nyilatkozat kell. A beavatkozások kiterjesztés esetén 
csak abban az esetben végezhet!ek el, ha azt sürg!s szükség 

fennállása indokolja, vagy a beavatkozás elmaradása a beteg 
számára aránytalanul súlyos terhet jelentene.
Prof. dr. Bártfai György  professzor emeritus a Szegedi 
Tudományegyetem Szülészeti és N!gyógyászati Klinikájáról 
el!adásában ismertette, hogy a reprodukciós egészség meg-
!rzése manapság nagy jelent!séggel bír, hisz egyre kés!b-
bi életkorban vállalkoznak a n!k szülésre. A fogamzásgátló 
tabletták kiválasztása egyénre szabottan kell, hogy történ-
jen, hiszen vannak nagyon, közepesen és kevésbé hatékony 
hormonális fogamzásgátló tabletták. A szexuális egészség 
meg!rzése nemcsak a nem kívánt terhesség megel!zésében, 
hanem az STD fert!zések elkerülésében, így a HPV okozta 
megbetegedések kivédésében is igen jelent!s.
Prof. dr. Papp Zoltán professzor emeritus: „Preventív szem-
pontok a hazai várandósgondozásban” cím" el!adásában 
elmondta, hogy a várandósgondozáson bármit teszünk, a 
sz"rés kategóriába esik. Az ultrahangvizsgálat alapvizsgálat 
és például szívfejl!dési rendellenesség esetén már specialis-
ták végzik a vizsgálatot. 
A flovmetria és cardiotokopráfia sz"r!módszernek min!sül! 
eljárás, klinikai kép részeként értékelend!. Bizonytalan eset-
ben inkább császármetszés mellett döntsünk. A XXI. század-
ban nem engedhet! meg a sub partu  asphyxiás károsodás. 
Genetikai tanácsadásokon és sz"résekben hatalmas el!re-
lépés történt.  Minden nagy szülészeti kórkép megoldása a 
megel!zés.  Az el!adás végén arról volt szó, hogy az elmúlt 
50 évben a szülészet-n!gyógyászatot forradalmasította – az 
ultrahang-diagnosztika, a genetikai sz"rések és diagnosztika,  
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a perinatológia, az asszisztált reprodukció, a minimál invazív 
sebészet. 
Prof. dr. Rozgonyi Ferenc professzor emeritus a humán 
papilloma vírus elleni véd!oltások lényegét, el!nyeit, a vé-
d!oltásokkal kapcsolatos tévhiteket és cáfolatokat ismertette 
az el!adásában. A HPV véd!oltásnál rekombináns partiku-
lát alkalmaznak, azaz egy-egy kórokozóból kiveszik azt a 
gént, amelyik gén az adott kórokozó f! antigénjéért felel!s, 
és azt egy másik eukariota sejtben megtermeltetik, megtisz-
títják, véd!oltásra alkalmas állapotba hozzák. Az el!adásból 
megtudhattuk a rendszeres és egész populációra kiterjesztett 
vakcináció genotípus gyakoriságra kifejtett távolabbi hatá-
sait is. 
Dr. Slobodan Zivkovic, a Zentai Közkórház Szülészet-
N!gyógyászati Osztály osztályvezet! f!orvosa elmondta: 
a magyar és szerb szülészeti osztály Zentán  évtizedek óta 
közkórházként m"ködik, a szülészeti- és n!gyógyászati ellá-
tás magyar nyelven történik. A családbarát szülészeti osztá-
lyok feltételrendszereinek mindenben igyekeznek megfelel-
ni, a szüléseknél a magyar nyelv" konzultációval oldják azt 
a félelmet, amit a szül!n!k éreznek a szül!szobai felvételkor. 
Az elmúlt évben 731 szülésb!l 34%-os sectiós frekven-
ciával zárták az évet. Az osztály 2016-ban az országos 
közvéleménykutatás szerint Szerbia legjobb szülészeti kis 
intézménye volt a zentai szülészeti osztály. Azóta is min-
dent megtesznek, hogy ez így is maradjon.
Dr. Virok Dezs!, a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvosi Egyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai 
Intézetének docense a hüvelyi lactobacillusok és a hüvely-
ben használatos gélek fert!zésellenes hatásairól tartott el!-
adást.  Az intézetben folyó kutatásokról, valamint a jöv!be-
li, határon átnyúló együttm"ködési lehet!ségekr!l is szólt. 
Dr. Belics Zorán a Maternity Szülészeti és N!gyógyászati 
Magánklinikáról „A magzat méhen belüli növekedésének 
visszamaradása: diagnosztika és kezelés” cím" el!adásában 
elmondta, hogy az IUGR esetén a rendelkezésre álló vizs-
gálati módszerek és kezelési lehet!ségek alkalmazásával a 
legf!bb célnak tekinthet! a magzati érettség és növekedés 
maximalizálása, a magzati vagy újszülöttkori halálozás, il-
letve a rövid és hosszú távú morbiditás kockázatának mi-
nimalizálása.
Professzor Tihomir Vejnovic és dr. Alexandra Vejnovic 
az Újvidéki Orvostudományi Egyetem Szülészeti és 
N!gyógyászati Klinikájáról egymást követ! el!adásaikban 
a császármetszések utáni terhességek f! szöv!dményeit is-
mertették, amelyek f!ként a méh hegvonala mentén fordul-
nak el!. Vejnovic professzor által kidolgozott m"téti tech-
nikát még 2000-ben írták le, most ezt 3D animációval is 
bemutatták. A varrási elv a myometrium teljes vastagságát 
érinti a decidua kivételével. Véleményük szerint ez utóbbi 
rész érintése, a szélek kifordulása, iatrogén adenomyozist 
és kompromisszumos gyógyulási folyamatot eredményez. 
Ez  hegesedéshez, méhfal-elvékonyodáshoz vezet, valamint 
locus minoris resistenciája  a hegszétválásoknak, a hegter-
hességeknek és a placenta accreta spektrumának (PAS). Az 
utánkövetéses vizsgálatok szerint a módszer nagy el!nye, 
hogy kevesebb m"tét utáni összenövés és nem jelentkeznek 
az  el!z!ekben felsorolt szöv!dmények.

Dr. Sztán János BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyula  
szülészeti osztályának adjunktusa „A végs! határok fesze-
getése a reprodukcióban” cím" el!adásában elmondta, hogy 
a fertilitás meg!rzése talán a daganatos betegségek esetén a 
legnagyobb kihívás. A méhnyakrák esetén az évek során ki-
dolgozott m"téti technika meghozta a várt eredményt, mi-
szerint korai stádiumban a megfelel! beavatkozással a fer-
tilitás meg!rizhet!. 
Dr. habil. Novák Tibor PhD egyetemi adjunktus – a SZTE 
Szülészeti és N!gyógyászati Klinikáról – el!adásából meg-
tudhattuk, hogy hazánkban a koraszülési ráta éves szinten 
9% körüli, a perinatális mortalitás dönt! többsége koraszü-
löttekb!l adódik. Súlyos morbiditás, különösen a res-
piratoricus distress syndroma, az intravenricularis vérzés, a 
broncho pulmonalis dysplasia és a nekrotizáló enterocolitis 
gyakrabban fordulnak el! a koraszülötteknél. A hosszú távú 
következmények, mint a neurológiai kórképek, látás, hallás, 
magatartászavarok szintén gyakoribbak. A spontán kora -
szü lések el!fordulását csökkent! leghatásosabb módszer a 
megel!zés.
Dr. habil Bitó Tamás egyetemi docens SZTE ÁOK Szülészeti 
és N!gyógyászati Klinikáról el!adásában elmondta, hogy a 
túlsúlyos várandós populáció növekszik, mert a n!k egy-
re kés!bbi életkorban vállalják a terhességet. Túlsúly esetén 
kétszeres, elhízás esetén háromszoros a GDM kialakulásá-
nak kockázata, közel ilyen arányszámú a preeclampsia és 
halvaszülés kockázata is. Gyakrabban fordulnak el! társuló 
szöv!dmények, császármetszés, illetve sebfert!zés. 
Dr. Fest Sarolta a Gál Ferenc F!iskola Pedagógia Kar ta-
nára, dékánhelyettese, a Magyar Család- és N!védelmi 
Tudományos Társaság alelnöke „Civilizációs ártalmak hatá-
sa az egészségre” cím" el!adásában elmondta, hogy a cím-
ben megfogalmazottak az emberi kultúra pusztító környe-
zeti hatásaiból erednek, az allergiás, pszichés betegségekben, 
környezetszennyezésben mutatkoznak meg. A civilizációs 
ártalmak sorába tartozik a fizikai aktivitás csökkenése (stati-
kus helyzet, monoton munkák), stressz, túlfogyasztás (élet-
módhibák), környezeti ártalmak. Az els! három ártalom 
ellen az ember saját életvitellel védekezhet, míg a környe-
zetkárosítással legfeljebb erkölcsileg járulhat hozzá a ma-
gatartásával.



Sooósné dr. Kiss Zsuzsanna PhD, habil, egyetemi docens  
a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi 

  .ttezekré l!br!yG ,l!rékézsnaT iynámodutgészségE ,raK
„Kihívások az egészséges új szül!i generációért és családo-
kért végzett megel!z! gyógyító munkában” cím" el!adásá-
ban elmondta, hogy az egészségügyi szakemberek munkája 
jellemz!en az egyénre irányul. A megel!z!, a gyógyító mun-
ka hatékonysága nagymértékben függ az egyén mögött álló 
család, szakemberek, támogatórendszerek m"ködésmódjától.
Szabó Istvánné Nagy Magdolna középiskolai tanár, f!iskolai 
oktató, a MCSNTT f!titkára „A kortársoktatás aktualitásai, 
jelent!sége” címmel tartott el!adása során kitért a kortárs-
segítés lényegére, valamint arra, hogy a kell!en felkészített 
#atalok folyamatos jelenlétére nagy szükség van minden is-
kolatípusban. $k azok, akik hitelesek kortársaik számára, az 
általuk ismertetett dolgok jobban elfogadhatók. A kortárs-
oktatók alkalmasak arra, hogy társaikat az észszer" nemet 
mondásra motiválják.
Különös színfoltot jelentett ezen a napon a Magyar Család- 
és N!védelmi Tudományos Társaság Jakubecz Sándor 
Szakosztályának megalakulása. Ez a szakosztály az i%úságot 
– közép- és f!iskolásokat, egyetemistákat, pályájuk kezdetén 
álló #atalokat – szólítja meg. 
Az MCSNTT JSSZ elnökének Szabó Péter Leventét, a SZTE 
Állam- és Jogtudományi Karának hallgatóját, elnökhelyet-

teseknek – dr. Andrásy Tímea szülész – n!gyógyász orvost 
(Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház), 
Földesi Alexandra f!iskolai hallgatót (GFF Egészség és 
Szociális Tudományi Kar), Tárnok Gabriella f!iskolai hall-
gatót (GFF Pedagógiai Kar), f!titkárnak – Gyenge Noémi 
hallgatót (Gyulai Szakképzési Centrum) választották meg 
az alapító tagok.
A Magyar Család- és N!védelmi Tudományos Társaság 
szakmai együttm"ködést kötött a Magyar Véd!n!k Szakmai 
Szövetségével, – melynek képvisel!i – Soósné dr. Kiss 
Zsuzsanna és Bábiné Szottfried Gabriella – is jelen voltak 
ezen az ünnepi alkalmon.
A tizenegyedik konferenciát este kötetlen hangulatú beszél-
getés zárta. A Szerb –Magyar N!gyógyász Baráti Társaság 
elnökei – prof. Tihomir Vejnovic és prof. Németh Gábor – a 
jó hangulatú esti fogadáson stílusosan szerb–magyar tortá-
val vendégelték meg a résztvev!ket. 
A rendezvényt a Magyar Család- és N!védelmi Tudományos 
Társaság szervezte a következ!, Márai Sándortól származó 
idézetet szem el!tt tartva:
„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.”

 Dr. Párducz László  PhD.
MCSNTT elnöke 
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