


TISZTELT KOLLÉGÁK!

Szeretettel invitáljuk Önöket a Magyar STI Társaság XXIII. Nagygyűlésére, mely 2018.
október 25-27. között új helyszínen, a budapesti Hotel Hungária City Centerben kerül
megrendezésre.  
A tavalyi nagy sikerű gyakorlati továbbképző tanfolyamokat idén kibővített létszámban,
hosszabb időtartamban, külön akkreditált rendezvényként látogathatják az érdeklődők,
mind a klinikai betegvizsgálat, mind a mikroszkópos kenetértékelés témájában.
A nagygyűlés idei programjában többek között neves külföldi STI szakemberek előadásait
hallhatjuk egy (angol nyelvű) szekció keretében, de a felkért magyar előadók mellett további
kollégák jelentkezését is örömmel várjuk a diagnosztikai aktualitások, tanulságos
esetismertetések, tematikus összefoglalók és terápiás eljárások kapcsán.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar STI Társaság társszakmák felé nyitott korábbi
rendezvényei igen eredményesnek bizonyultak, és ezek jelentőségét felismerve, STI témájú
prezentációinkra mind nagyobb igény mutatkozik a nőgyógyászati, neonatológiai,
szemészeti és proktológiai konferenciákon is, amit egyértelmű szakmai sikernek
könyvelhetünk el. A fókuszunkba tartozó kórképek interdiszciplináris jellegéhez ugyanis
kétség sem fér, ugyanakkor a sajnálatosan gyarapodó betegszám miatt még igen sokáig
aktuálisak lesznek a nemi betegségekkel kapcsolatos járványügyi, klinikai és laboratóriumi
diagnosztikus, terápiás, valamint prevenciós információk. Célunk, hogy ezeket az
ismereteket a fiatal, pályakezdők kollégák éppúgy elsajátítsák, mint a társszakmákban
dolgozó, rutinos pályatársaink.
Reméljük, hogy 2018-ban is megidézhetjük a tavalyi, igen jó hangulatú, ugyanakkor
tartalmilag színes és aktuális konferenciát. Szíves figyelmükbe ajánljuk előzetes
programtervezetünket, melyet hasonlóan érdekesnek és változatosnak szánunk. 
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket, mind az előadók, mind a hallgatóság soraiba!

Szívélyes üdvözlettel: 

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



AKKREDITÁCIÓ

A tanfolyam a SE által SE-TK/2018.II/00199 kódszámon akkreditált szabadon
választható továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke orvosok
számára, meghatározás alatt.  A szakdolgozói akkreditáció: folyamatban.

A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY ELNÖKE
Dr. Várkonyi Viktória

A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY TITKÁRA
Dr. Balla Eszter

TUDOMÁNYOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
Elnök: Dr. Kopa  Zsolt
Tagok: Dr. Együd Katalin

Dr. Melczer Zsolt
Dr. Urbán Edit
Dr. Csire Márta
Szabó Zsuzsa

NAGYGYŰLÉS - ELŐZETES PROGRAM
1. Prof. dr. Peter Kohl (Vivantes Klinikum, Berlin, Németország):

The epidemiologic future of Sexually Transmissible Diseases

2. dr. Susanne Buder (Klinik für Dermatologie und Venerologie, Vivantes Klinikum,
Berlin, Németország):
Clinical signs, diagnosis and therapy of disseminated gonorrheal infections

3. Prof. dr. Magnus Unemo (WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea and Other
STIs, National Reference Laboratory for STIs, Örebro, Svédország):
Antimicrobial resistance in non-viral STIs - Global concerns

4. dr. Eija Hiltunen-Back (Helsinki University Hospital, STI Clinic, Helsinki, Finnország):
The STI surveillance in Finland

5. dr. Várkonyi Viktória (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Venerológiai diagnosztika újratöltve. Ismétlés a tudás atyja /anyja

6. dr. Csire Márta1, dr Tímár László2 (1OKI, KJMI, Hepatitisz- és herpeszvírus Osztály,
Budapest; 2ÁEK, Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály,
Genetikai Tanácsadó, Budapest):
Vírusfertőzések a várandósság alatt - esetismertetések

7. dr. Bihari Ágnes (XIX. kerületi BNG, Budapest):
Talán nem mindenki lesz nemi beteg



8. dr. Kopa Zsolt (SE, Urológiai Klinika, Budapest):
Andrológiai infekciók diagnosztikája az ondómintákból

9. dr. Sziller István
(Szent Imre Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest):
Mycobacterium tuberculosis okozta kismedencei gyulladás

10. dr. Balla Eszter (OKI, II. Bakteriológia, Budapest):
Szifilisz szeroprevalencia hazai MSM populációban; 2010 vs 2015. évi
felmérési adatok

11. dr. Tóth Ákos (OKI, I. Bakteriológia, Budapest): 
Egy multirezisztens Neisseria gonorrhoeae járványtörzs megjelenése
Budapesten, 2016-2017

12. dr. Podányi Beáta (Dermacor Legal Bt., Budapest):
A seborrhoeas dermatitis klinikuma és patogenezise az újabb kutatások
tükrében

13. dr. Kormos Luca
(University Hospitals of Morecambe Bay, Lancaster, Egyesült Királyság):
HIV fertőzés és gyermekvállalás

14. dr. Csatár Éva (Gastromed Coloproctologiai Magánrendelés, Budapest):
Hol a proktológus felelőssége? Apró jelek - súlyos betegségek

15. dr. Melczer Zsolt (SE, II. sz. Nőgyógyászati Klinika, Budapest):
Trichomoniasis - felejtsük el?

16. dr. Szlávik János (Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézet, Infektológiai Osztály, Budapest):
Korszerű HIV/AIDS terápia – 2018

17. dr. Urbán Edit (SZTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai intézet, Szeged):
Amikor a mikrobiológiai diagnózis valóban segíti a venerológust

18. Szabó Zsuzsa (Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézet, Budapest):
Veszedelmes viszonyok 2. - bűntudat, tünetek STI esetén

19. Prof. dr. Tenke Péter (Jahn Ferenc Kórház, Urológiai Osztály, Budapest):
Evidencián alapuló kezelések a krónikus húgyúti infekciók, fájdalom
szindrómák vonatkozásában

20. dr. Együd Katalin (SzSzBMK, Jósa András Oktatókórház, Bőrgyógyászati Osztály és
Nemibeteggondozó, Nyíregyháza): 
Terhesgondozás és a syphilis

21. dr. Szondy Györgyi, dr. Együd Katalin (SzSzBMK, Jósa András Oktatókórház,
Bőrgyógyászati Osztály és Nemibeteggondozó, Nyíregyháza):
Érdekes esetek Nyíregyházáról 



22. Prof. dr. Nagy Károly (SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest):
Szifilisz, mint a HIV/AIDS cofaktora

23. dr. Gaál Magdolna (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged):
Condyloma korszerű ellátása

24. dr. Újházy András (SE, ÁOK I. sz. Nőgyógyászati Klinika):
A krónikus hüvelyfertőzések megközelítése a nőgyógyászati praxisban

25. dr. Serester Orsolya (OKI, II. Bakteriológia, Budapest):
STI PCR vizsgálatok diagnózisformáló jelentősége

26. Prof. dr. Remenyik Éva (DEKK, Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen):
Lokális immunitás HPV fertőzések esetén

VENEROLÓGIAI /STD BETEGEK VIZSGÁLATA KURZUS

2018. október 24. 13.00-18.00

PROGRAM:

1. Dr. Várkonyi Viktória az orvostudomány kandidátusa
(Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum)
a rendelőben. I. rész:  A kórelőzmény  felvétele. I.rész. 

2. Dr. Várkonyi Viktória az orvostudomány kandidátusa
(Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a
rendelőben.  II. rész.  Diagnosztikai  algoritmus: Mikor? Mit? Hogyan? 

3. Dr. Várkonyi Viktória az orvostudomány kandidátusa
(Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a
rendelőben. III.rész. A prevenció kérdései. Tanácsadás 

4. Dr. Tisza Tímea (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Nongonorrhoeás urethritis és cervicitis kivizsgálása. Vaginitisek és
vaginózisok differenciáldiagnosztikai szempontjai 

5. Dr. Tisza Tímea (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Anogenitalis human papilloma virusfertőzés különféle klinikai formáinak
diagnosztizálása. Betegtájékoztatás - szakmailag hitelesen és a beteg
számára érthetően 
Célcsoport: bőr- és nemi gyógyászok, nőgyógyászok, urológusok
(rezidensek és szakorvosok)
Létszám: limitált (50 fő).
A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖLTJÜK BE A SZABAD HELYEKET.



MIKROSZKÓPOS KURZUS-FESTETT KENETEK  ÉRTÉKELÉSE

2018. október 25. 9.00-12.00

PROGRAM:

1. Dr. Balla Eszter (Budapest):
Nőgyógyászati kenetek mikroszkópos értékelésének elméleti és gyakorlati
alapjai. 

2. Dr. Szandányi Réka (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Mikroszkópos vizsgálat jelentősége férfi purulens urethritisek
diagnosztizálásában 

3. Dr. Szandányi Réka (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Diagnosztikai teendők visszatérő gombás hüvelyfertőzések esetén 
Célcsoport: bőr- és nemi gyógyászok, nőgyógyászok, urológusok
(rezidensek és szakorvosok)
Létszám: limitált (25 fő).
A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖLTJÜK BE A SZABAD HELYEKET.

A NAGYGYŰLÉS HELYSZÍNE:
Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
www.danubiushotels.com/hungaria
Tel: (061) 8895600
E-mail: hungaria.reservation@danubiushotels.com

TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ 
Szakemberek előadás megtartására (esetismertetések, betegbemutatások) és poszter
bemutatására egyaránt jelentkezhetnek. Az előadások, poszterek elfogadásáról és időbeni
beosztásáról a vezetőség által megválasztott Tudományos Bizottság dönt.
A konferencián elhangzó előadások és poszterek összefoglalóit kiadjuk.



ÖSSZEFOGLALÓK KÜLDÉSE:
A tudományos összefoglalókat magyar nyelven, a jelzett szerkesztői elvárásoknak
megfelelő tagoltságban, elektronikusan, on-line formában a www.convention.hu oldalon
(rendezvény oldalon, absztrakt beküldés oldalon) kérjük továbbítani!
Beküldési határidő: 2018. szeptember 9 (23:59).

A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll
módunkban figyelembe venni. Az előadások, absztraktok elfogadásáról 2018. szeptember
17-ig írásbeli értesítést küldünk.
A poszterek mérete: 1,0 m x 0,85 m (álló orientáció).
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy amennyiben regisztrációs díja nem érkezik meg a
Convention Budapest Kft. bankszámlájára 4 héttel a rendezvény előtt, úgy
előadását/poszterét automatikusan töröljük a rendezvény programjából.

TECHNIKAI LEHETŐSÉGEK:
A plenáris teremben számítógépes vetítési lehetőségét biztosítunk. 
Az összefoglalókat csak online lehet beküldeni. 

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

Dr. Balla Eszter főtitkár
E-mail: drballa.eszter@gmail.com

TANFOLYAM TECCHNIKAI INFORMÁCIÓ
Regisztráció, absztraktok: Lesti Bendegúz (blesti@convention.hu)
Kiállítás, általános szervezés: Papp Zsombor (zspapp@convention.hu) 
Convention Budapest Kft.
1036 Budapest, Lajos utca 66 ’A’ lépcsőház IV. emelet.
Telefon: (061) 299 0184, Fax: (061) 299 0187
www.convention.hu

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

ON-LINE REGISZTRÁCIÓ: www.convention.hu



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

A vonatkozó törvényi változások a költségek részletezését írják elő, 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 megfelelően: "Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen
összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat." (Tisztelettel

kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)

* A társasági tagság nem érvényesíthető, ha tagdíjfizetési hiány mutatkozik! Kérjük
aláírással igazolni a jelentkezési lapon, hogy Ön tagdíjhátralékkal nem rendelkezik.

** csak rezidens kollégáknak
*** előzetes regisztráció és hallgatói igazolvány szükséges

****akkreditációt nem tartalmaz

                                                           2018.09.25-ig          2018.09.25-e            Helyszíni
                                                           történő fizetéssel    utáni fizetéssel        regisztráció

Aktív orvos (STI Társaság tagja)*          30.000 Ft / fõ            40.000 Ft / fõ            45.000 Ft / fõ

Aktív orvos (nem STI tag)                      40.000 Ft / fõ            45.000 Ft / fõ            55.000 Ft / fõ

Előadó/posztert bemutató rezidens**   15.000 Ft/fő              18.000 Ft/fő              20.000 Ft/fő

Nyugdíjasok, rezidensek                       20.000 Ft/fő              20.000 Ft /fő             20.000 Ft /fő

Szakdolgozók                                        10.000 Ft /fő             10.000 Ft /fő             10.000 Ft /fő

Orvostanhallgatók***                           5.000 Ft/fő                10.000 Ft/fő              15.000 Ft/fő

Napijegy****                                         20.000 Ft/fő              25.000 Ft/fő              30.000 Ft/fő

Kísérő****                                             10.000 Ft /fő             15.000 Ft /fő             15.000 Ft /fő

Venerológiai /STD betegek                 
vizsgálata                                             
                                                             15.000 Ft/fő              nem lehetséges         nem lehetséges

Mikroszkópos kurzus - festett
kenetek értékelése
                                                             15.000 Ft/fő              nem lehetséges         nem lehetséges

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK

Nyitófogadás
(előzetes regisztráció szükséges)           díjmentes                  díjmentes                  díjmentes

Büféebéd pénteken                               5.500 Ft/fő                5.500 Ft/fő                5.500 Ft/fő

Kongresszusi vacsora pénteken,
bowling party                                      10.000 Ft/fő              10.000 Ft/fő              10.000 Ft/fő

Büféebéd szombaton                            5.500 Ft/fő                5.500 Ft/fő                5.500 Ft/fő

a Workshop belépő nem tartalmazza a 2018-as STI Nagygyűlésre
vonatkozó regisztrációt: a workshop önálló esemény!

a Workshop belépő nem tartalmazza a 2018-as STI Nagygyűlésre
vonatkozó regisztrációt: a workshop önálló esemény!



A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: a tudományos programon való részvételt,
a kiállítás megtekintését, program- és absztraktfüzetet, kávészüneti ellátást, csütörtöki
nyitófogadást, akkreditációs díjat.
(A kávészüneti ellátás 6.500 Ft/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül
feltüntetésre).

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (a szállás nem része a regisztrációnak, fakultatív szolgáltatás)

Hotel Hungária City Center - a tanfolyam helyszíne:

egyágyas szoba, reggelivel: 26.900 Ft / szoba / éj

kétágyas szoba, reggelivel: 29.900 Ft / szoba / éj

A szálloda a szobákat az érkezés napján 14:00 órától tudja garantálni, az elutazás napján
pedig 10:00 óráig kérjük szépen a kulcskártyákat a szállodai recepción leadni.

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. (Előadás / poszter bejelentése
esetén a regisztrációs díjat 4 héttel a rendezvény előtt kérjük befizetni, a befizetés
igazolását kérjük, az irodánkba eljuttatni szíveskedjen! Köszönjük.) 

A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet biztosítani csak 2018.
szeptember 25-ig történő 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 történő -
befizetését követően 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 – 2018.
szeptember 25-ig  50 %-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os.
Szálláslemondást 2018. szeptember 25-e után nem fogadhatunk el a kötbéres
szerződések miatt. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt
regisztrációs lap használatát.

KONGRESSZUSI NAPTÁR
- első értesítő és absztrakt - felhívás postázása: 2018. március 31.
- tudományos összefoglalók beküldése: 2018. szeptember 09.  
- az előadások elfogadásának visszaigazolása: 2018. szeptember 17.
- kedvezményes regisztráció lehetősége 2018. október 09.

www.convention.hu               www.stdtarsasag.hu


