


Kedves Kollégák! 

Szeretettel invitáljuk Önöket a Magyar STI Társaság XX. Nagygyûlésére, mely 2015. november 12-14.
között kerül megrendezésre a budapesti Danubius Health Spa Resort Helia Hotelben.  Ez a jubileumi
alkalom lehetõséget nyújt arra, hogy számot vessünk és visszatekintsünk, mi történt a szexuális úton
terjedõ fertõzések területén az elmúlt húsz esztendõben; illetve felmérjük, hogy mire számíthatunk a
közeljövõben. Az epidemiológiai adatok ismeretében jócskán akad még tennivaló az STI prevenció,
diagnosztika és terápia vonatkozásában, ugyanakkor olyan sikertörténeteket is elkönyvelhetünk, mint
pl. a HPV vakcináció térhódítása.
A kongresszus neves felkért elõadóinak témaválasztása ismét igen színes palettát nyújt. A klasszikus
bakteriális nemibetegségek (szifilisz, gonorrhoea, Chlamydia trachomatis-fertõzések) tárgyalása
mellett önálló szekciót szentelünk a hepatitisek témakörének, de a HIV, a herpeszvírusok és egyéb
vírusok okozta megbetegedések is kiemelt helyen szerepelnek. A vertikális fertõzõdésekre fókuszálva
a várandósok szûrõvizsgálatai, valamint a neonatalis infekciók is reflektorfényt kapnak. Az STI
világából diagnosztikai aktualitások, tanulságos esetismertetések, tematikus összefoglalók és terápiás
eljárások egyaránt terítékre kerülnek.
Reméljük, hogy a nagygyûlés interdiszciplináris jellegébõl adódóan szinte valamennyi szakterület
képviselõi számára inspiráló és hasznos információkat kínálhatunk, melyhez az Önök jelentkezését is
örömmel fogadjuk. 
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklõdõket, mind az elõadók, mind a hallgatóság soraiba!

Dr. Várkonyi Viktória Dr. Balla Eszter
a  Magyar STI Társaság elnöke a Magyar STI Társaság fõtitkára

A tanfolyam orvosok részére PTE ÁOK/2015.II/00036-os kódszámon - az OFTEX portálon
megjelölt szakképesítésekhez szabadon választható tanfolyamként akkreditált. Sikeres

tesztírás esetén az orvos résztvevõk 50 kreditpontot szerezhetnek.
A szakdolgozók akkreditációja folyamatban van.



A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY ELNÖKE
Dr. Várkonyi Viktória

A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY TITKÁRA
Dr. Balla Eszter

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY SZERVEZÕBIZOTTSÁGA:
Dr. Melczer Zsolt
Dr. Nagy Károly
Dr. Szlávik János

TUDOMÁNYOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
Elnök: Dr. Kopa Zsolt
Tagok: Dr. Bihari Ágnes

Dr. Csire Márta
Dr. Együd Katalin
Dr. Petrovay Fruzsina
Szabó Zsuzsa
Dr. Urbán Edit

AZ STI NAGYGYÛLÉS TÉMÁI:
Klasszikus nemi betegségek epidemiológiája, diagnosztikája, kezelése és megelõzése. 
A surveillance kérdései. Mit árulnak el a statisztikai adatok?
A Neisseria gonorrhoeae rezisztenciájának változása - hazai adatok
A gonorrhoea tünettana, extragenitális és szövõdményes formái
Miért okoz problémát napjainkban is a szifilisz felismerése, a diagnózis felállítása és kezelése? 
A venerológiai magánpraxis szerepe a nemi betegek ellátásában. 
Az LGV terjedése Magyarországon.

HIV fertõzés és AIDS.
A diagnosztika, a terápia és prevenció aktuális kérdései 

MSM (men having sex with men) - mint kiemelt STI rizikócsoport.
Férfiak a szex iparban.

A human papillomavírus okozta betegségek diagnosztikája, kezelése és megelõzése.
Hol tart a prevenció a HPV vakcina érában? Az internet "szerepe" a tények és tévhitek
közvetítésében.

Egyéb vírusos eredetû STI-k. HBV, HCV, HSV fertõzések, lelet-értelmezés
Védõoltással megelõzhetõ STI-k. Védõoltások HIV fertõzötteknél. Védõoltással kapcsolatos
tévhitek. A védõoltásokkal kapcsolatos dokumentáció. Gyakori és ritka mellékhatások.

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések
Szexuális erõszak és STD.

A nõi és férfi reproduktív traktus fertõzés okozta gyulladásai.
Differenciál-diagnosztikai kérdések. Krónikus aszcendáló infekciók férfiakban és nõkben,
recidiváló cystitis nõkben. Lehet-e a háttérben STD?

Laboratóriumi és képalkotó eljárások szerepe a szexuális érintkezéssel közvetített
fertõzések és szövõdményeik diagnosztikájában. Napi gyakorlat, diagnosztikus tesztek
értékelése.



STD ellátás speciális kérdései-határterületek.
Pszichológiai/ pszichiátriai zavarok és az STD
Prevenciós programok implementálása a gyakorlatban- veszélyeztetett csoportok elérése
STD betegségek gégészeti és szájsebészeti vonatkozásai
STD ellátás a proktológus rendelõjében - hol vannak a határok?
A dermatológia és a venerológia - egy és oszthatatlan?
Immunológiai következmények STD infekciók kapcsán - rheumatológiai és szemészeti kórképek
összefüggései.

Genitális esztétika. Intim higiénia és infekciók: genitálék szõrtelenítésének módszerei, ezek
mellékhatásai és infekciós következményei. Esztétikai beavatkozások a genitálékon

Érvek és ellenérvek a körülmetéléshez

Esetismertetések.

ELÕZETES PROGRAM:

Meghívott vendég elõadók:
Dr. Claudia Heller-Vitouch (Ausztria)
Prof. Dr. Norbert Brockmeyer (Németország)
Prof. Dr. Peter Kohl (Németország)

MSD szimpózium
Dr. Várkonyi Viktória: Quo vadis HPV prevenció?
Dr. Melczer Zsolt: Kinek a felelõssége?

Synlab-GenoID szimpózium
Dr. Fogarasi István András: HPV genotipizálás védõoltás elõtt? Ha nem, miért igen? Ha igen,
miért nem?
Dr. Benczik Márta: Új fejlemények a HPV okozta kórállapotok diagnosztikájában (önmintavétel,
metilációs marker, stb.)

Szponzorált elõadás
Vizi Tímea (Roche (Magyarország) Kft.): Komplex megoldás a méhnyakrák diagnosztikában

ELÕADÁSOK
Prof. Dr. Nagy Károly: Az AIDS és a HIV vaccina problémái

Dr. Kormos Luca: Neisseria gonorrhoeae okozta extragenitális fertõzések - pharyngitistõl az
endocarditisig

Dr. Dudás Mária, Fogarassy Erika: A szexuális úton terjedõ fertõzések járványügyi helyzete
Magyarországon 2014-ben

Dr. Dudás Mária: A HIV prevalencia és a HIV-hez társuló szexuális úton terjedõ fertõzések
(hepatitis B, hepatitis C, syphilis) homo/biszexuális férfiak körében, 2009-2015

Dr. Forrai Judit: Változások a szexuális szokásokban, trendekben és az STI lokalizációjában

Dr. Csire Márta, Dr. Beke Artúr: Humán herpeszvírusok vizsgálata magzatvíz mintákból

Dr. Koiss Róbert: A méhnyakszûrés új eljárásrendje Magyarországon

Dr. Várkonyi Viktória: Szexuális úton terjedõ fertõzések és az internet

Dr. Balla Eszter: NEM pertussis, Chlamydia! (C. trachomatis vizsgálati eredményeink
újszülöttek körében)



Dr. Petrovay Fruzsina: Genitoanalis elváltozások differenciál-diagnosztikája laboratóriumi
nézõpontból

Dr. Bihari Ágnes, Dr. Kormos Luca: HIV pozitív pácienseink egyéb betegségei kapcsán szerzett
tapasztalataink

Dr. Bihari Ágnes: Gondozónk 2014. évi venerológiai tevékenysége

dr. Várkonyi Viktória, dr. Bihari Ágnes, dr. Szlávik János: STD vagy nem STD? Differenciál-
diagnosztikai kérdések HIV fertõzött betegnél

Prof. Dr. Remenyik Éva: Hólyagos bõrbetegségek a genitoanalis tájékon

Dr. Kopa Zsolt: Andrológiai infekciók késõi szövõdményeinek mikrosebészeti kezelése

Dr. Urbán Edit: Lehetõségek a Mycoplasmák/Ureaplasmák laboratóriumi diagnosztikája során

Dr. Szondy Györgyi, Dr. Együd Katalin, Dr. Éltetõ Csaba, Dr. Fülöp Imre: Chlamydia trachomatis,
mint STI kórokozó

Dr. Együd Katalin, Dr. Szondy Györgyi: HIV fertõzés? Mekkora szerepe van a venerológusnak a
diagnózis felállításában.

Dr. Csatár Éva: Ambuláns sebészet a proktológiában. Elõnyök, hátrányok, végpontok.

Dr. Szlávik János: Az emberiség jövõjét veszélyeztetõ vírusbetegségek

Dr. Ujházy András: Ulcus vulvae acutum (Lipschütz fekély) mint ritka differenciáldiagnosztikai
kérdés a gyermeknõ gyógyászatban. Kezelési lehetõségek.

Dr. Gaál Magdolna: Cytolitikus vaginosis

Dr. Kelemen Edit: Neonatológia és az STD

Dr. Barcsay Erzsébet: A HIV-2 vírus rejtelmei

Prof. Dr. Tenke Péter: A növekvõ antibiotikum rezisztencia a XXI század orvgyilkosa.

Prof. Dr. Tenke Péter: Herezacskóba sugárzó fájdalmak (Scrotal pain syndrome). Kivizsgálástól
a kezelésig

Dr. Melczer Zsolt: Bakteriális vaginózis és várandósság

Dr. Takács Mária: Hepatitis vírusok laboratóriumi eredményeinek  értelmezése

Dr. Gerlei Zsuzsanna: Hepatitis vírusok és a májtranszplantáció 

Dr. Podányi Beáta: A pruritus új aspektusai - HIV asszociált pruritus

Dr. Várkonyi Viktória, Dr. Balla Eszter: Pharyngitis acuta vagy angina syphilitica?

Dr. Balla Eszter: Gyermekkori légúti "vírusfertõzés" szövõdménye - góckutatás haemorrhagias
fluorban

Prof. Dr. Török László: Balanitis,balanoposthitis: differenciál diagnosztika és kezelés  

Dr. Várkonyi Viktória: Szifilisz gyanú? A fertõzöttség igazolása és a kezelés  utáni  szerológiai
kontrollok kérdése.

Dr. Szalai Zsuzsanna: A HPV fertõzések STD vonatkozásai gyermekkorban

Dr. Siska Ilona: Védõoltással megelõzhetõ STD-k.

Dr. Szandányi Réka, Dr. Halmy Csaba, Dr. Hársing Judit, Dr. Tisza Tímea:
Nem minden condyloma, ami annak látszik



A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Danubius Health Spa Resort Helia****
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.

TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
A szakemberek elõadás megtartására (esetismertetések, betegbemutatások) és poszter bemutatására
egyaránt jelentkezhetnek. Az elõadások,  poszterek elfogadásáról és idõbeni beosztásáról a vezetõség
által megválasztott Bizottság dönt.  

Összefoglaló
A  konferencián elhangzó elõadások és poszterek összefoglalóit kiadjuk. 
A tudományos összefoglalókat magyar nyelven, a jelzett szerkesztõi elvárásoknak megfelelõ
tagoltságban és formában kérjük elektronikusan elküldeni a tbokker@convention.hu e-mail címre,
vagy on-line a www.convention.hu oldalon kérjük továbbítani!

Beküldési határidõ: 2015. szeptember 15.

A nyomdai határidõ miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban
figyelembe venni. Az elõadások, absztraktok elfogadásáról 2015. szeptember 30-ig írásbeli értesítést
küldünk.

Kérjük, hogy a tájékoztatás és információáramlás felgyorsítása végett a regisztrációs lapon legyen
szíves megadni privát e-mail címét, melyet csak és kizárólag a kongresszusi levelezés céljából
használunk.

A poszterek mérete: 1,0 m x 0,85 m (álló).

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy amennyiben regisztrációs díja nem érkezik meg a Convention
Budapest Kft. bankszámlájára 4 héttel a rendezvény elõtt, úgy elõadását / poszterét
automatikusan töröljük a rendezvény programjából.

Technikai lehetõségek:
A plenáris teremben kizárólag számítógépes vetítési lehetõségét biztosítunk. Diavetítés a
kongresszuson nem lehetséges. Privát laptop csatlakoztatható a rendszerhez.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Várkonyi Viktória elnök
E-mail: varvik@t-online.hu

Dr. Balla Eszter fõtitkár
E-mail: balla.eszter@oek.antsz.hu

KONGRESSZUSI INFORMÁCIÓ 
Regisztráció, absztraktok: Bokker Tamás (tbokker@convention.hu)
Kiállítás: Papp Zsombor (zspapp@convention.hu)
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Telefon: (061) 2990184, Fax: (061) 2990187
www.convention.hu

A tudományos programok és az összes kísérõ rendezvény kizárólag a regisztrációban kapott
névkitûzõvel és meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket kérjük.

ON-LINE REGISZTRÁCIÓ: www.convention.hu



REGISZTRÁCIÓ
Kongresszusi iroda nyitva tartása a helyszínen: csütörtökön 12.00h-18.00h között, pénteken 08.00h
- 18.00h között, szombaton 08:00-14:00h között

A vonatkozó törvényi változások a költségek részletezését írják elõ, így a számlán külön sorban
kerülnek feltüntetésre a kávészünetek, étkezések, regisztrációs és szállás költségek.
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelõen: "Természetbeni támogatás
kizárólag a rendezvényeken történõ részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülõ kiadások
(utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat." (Tisztelettel kérjük a
jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)
A regisztrációs díjak az áfa-t tartalmazzák!

2015.9.30-a 2015.9.30-a Helyszíni
elõtti fizetéssel utáni fizetéssel regisztráció

Aktív orvos (STI Társaság tagja) 30.000 Ft / fõ 35.000 Ft / fõ 40.000 Ft / fõ

Aktív orvos, nem társasági tag 35.000 Ft / fõ 40.000 Ft / fõ 45.000 Ft / fõ

Nyugdíjasok (STI társaság tagja) 12.000 Ft / fõ 12.000 Ft / fõ 12.000 Ft / fõ 

Nyugdíjasok (nem STI társaság tagja)
rezidensek 15.000 Ft / fõ 15.000 Ft / fõ 15.000 Ft / fõ 

Szakdolgozó 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ

Orvostanhallgatók* 1.000 Ft / fõ 1.000 Ft / fõ 1.000 Ft / fõ

Kísérõ 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ

Nyitófogadás csütörtökön 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ Nem lehetséges

Büféebéd pénteken 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ

Bankett pénteken 10.000 Ft / fõ 10.000 Ft / fõ Nem lehetséges

Büféebéd szombaton 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ

*Orvostanhallgatóknál elõzetes regisztráció és érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges.

A résztvevõk regisztrációs díja tartalmazza: a tudományos programon való részvételt, a kiállítás
megtekintését, program és absztraktfüzetet, négy kávé illetve tea szünetet, akkreditációs díjat.
(A kávészüneti ellátás 5.000 Ft/fõ értékben a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre).
** Napijeggyel résztvevõ kollégák nem jogosultak a kreditpontokra!
*** Kísérõk regisztrációs díja tartalmazza: a kiállítás megtekintését, négy kávé illetve tea szünetet.



SZÁLLÁSLEHETÕSÉGEK
Danubius Health Spa Resort Helia**** - a továbbképzés helyszínén
Egyágyas szoba: svédasztalos reggelivel 21.500 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba: svédasztalos reggelivel 24.000 Ft / szoba / éj

A szálloda a szobákat az érkezés napján 14:00 órától tudja garantálni, az elutazás napján pedig 10:00
óráig kérik átadni.

Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és
szállásköltsége bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. Céges támogatás esetén a
költségvállaló nyilatkozat használata szükséges. (Elõadás / poszter bejelentése esetén a
regisztrációs díjat 4 héttel a rendezvény elõtt kérjük befizetni, a befizetés igazolását kérjük, az
irodánkba eljuttatni szíveskedjen! Köszönjük.) 

A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férõhelyet biztosítani csak 2015. október 10-
ig történõ visszajelzés esetén tudunk.
A lekötött szálláshelyeket - a rendelkezésre álló kapacitás erejéig - a visszajelzések sorrendjében
fogjuk visszaigazolni.

Regisztrációját és szállásfoglalását azok - banki átutalással vagy postai csekken történõ - befizetését
követõen tekintjük véglegesnek.

Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után. A
számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a
csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni  a rendezvény nevét .

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és / vagy szállásdíjának visszafizetése - annak elküldése után - 2015. október 10-ig 50%-
os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os.
Szálláslemondást 2015. október 10-e után nem fogadhatunk el a kötbéres szerzõdések miatt.
Mindennemû jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.
.

KONGRESSZUSI NAPTÁR

- elsõ értesítõ és absztrakt - felhívás postázása: 2015. március 25.

- tudományos összefoglalók beküldése: 2015. szeptember 14.

- az elõadások elfogadásának visszaigazolása: 2015. szeptember 30.

- kedvezményes regisztráció lehetõsége 2015. szeptember 30.

- várhatóan végleges program online kiküldése: 2015. október 15.

www.convention.hu,              www.stdtarsasag.hu


