


KEDVES KOLLÉGÁK!

Szeretettel invitáljuk Önöket a Magyar STI Társaság XXV. Jubileumi Nagygyűlésére, amely
2020. november 12-14. között a budapesti Hotel Hungária City Centerben kerül
megrendezésre.  
Az idei Nagygyűlésen a tanulságos esetismertetések, tematikus összefoglalók, diagnosztikai
aktualitások és terápiás újdonságok mellett modern kutatási eredmények, tudomány- és
művészettörténeti érdekességek, hazai és nemzetközi STI trendek részletei színesítik a
programot. A tavalyi 4 nagy sikerű gyakorlati továbbképző tanfolyamot idén is külön
akkreditált rendezvényként látogathatják az érdeklődők: a klinikai betegvizsgálat; a
mikroszkópos kenetértékelés; a proktológiai kivizsgálás alapfogalmai, illetve az STI-
counselling témaköreiben.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar STI Társaság 25 éves múltjára visszatekintve
számos sikeres nemzetközi és hazai tudományos rendezvényt könyvelhetünk el. Évről évre
nő a kongresszusi résztvevők száma; STI témájú prezentációinkra és publikációinkra pedig
mind nagyobb igény mutatkozik a társszakmák által fémjelzett konferenciákon, illetve
szakkönyvekben, ami egyértelműen jelzi a fókuszunkba tartozó kórképek interdiszciplináris
jelentőségét.
Bízunk benne, hogy ez a tendencia tovább erősödik, mivel a drámai módon növekvő
betegszám miatt esszenciálisak lesznek a nemi betegségekkel kapcsolatos járványügyi,
klinikai és laboratóriumi diagnosztikus, terápiás, valamint prevenciós információk. Bár a
rizikócsoportok létezéséhez kétség sem fér, de nincsenek „védett” korosztályok, „védett”
populációk. A vertikális és horizontális terjedés, valamint a kiapadhatatlan emberi fantázia
igen változatos STI-átviteli utakat kínál, melyekre az előadások is számos példát említenek.
Célunk, hogy ezeket a lényegi ismereteket a fiatal, pályakezdők kollégák éppúgy elsajátítsák,
mint a társszakmákban dolgozó, rutinos pályatársaink.
Reméljük, hogy megidézhetjük a tavalyi, igen jó hangulatú, vibrálóan színes és interaktív
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!

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



NAGYGYŰLÉS - ELŐZETES PROGRAM
Erich Langer - one who came back
Prof. Dr. Peter Kohl PhD

Soon new rapid point-of-care tests for diagnosis of STIs will replace syndromic
management?
Prof. Dr. Magnus Unemo PhD

A nemi betegek ellátása Magyarországon: múlt, jelen. Jövő?
Dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa

300 - genitális lichen sclerosus korszerű ellátása a mindennapi gyakorlatban
Dr. Tisza Tímea

Herpes genitalis - laboratóriumi diagnosztikai tapasztalatok
Dr. Csire Márta PhD

Bizarr eseteink
Dr. Bihari Ágnes

HPV vizsgálat férfiaknál lombikprogram előtt: pro és kontra. 
Dr. Kopa Zsolt PhD

Kismedencei gyulladás a fekvőbeteg ellátásban
Prof. Dr. Sziller István PhD

,,Nem csak a húszéveseké a világ” - STI-k korhatár nélkül
Dr. Balla Eszter PhD

Gyomor-bélrendszeri betegségek bőrtünetei
Dr. Podányi Beáta

SARA: sexually acquired reactive arthritis
Dr. Kormos Luca

Hogyan befolyásolja a HPV a termékenységet?
Dr. Melczer Zsolt PhD

Az idősödő HIV fertőzöttek egészségügyi problémái
Dr. Szlávik János

,,Oligella és egyéb állatfajták”- Újdonságok a 21. századi klinikai bakteriológiában
az urogenitális traktus vonatkozásában
Prof. Dr. Urbán Edit PhD

Nemibeteg gondozás problémái megyei szinten
Dr. Szondy Györgyi

Második felvonás- a nemi betegek követése
Dr. Együd Katalin



Nyíregyházi eseteink
Dr. Szoták Judit

Aerob vaginitis, avagy a leletet vagy a beteget akarjuk kezelni? 
Dr. Gaál Magdolna PhD

A gyermeknőgyógyászati ellátás infektológiai kérdései 
Dr. Ujházy András PhD

Fotodinámiás terápia alkalmazása a genitális régióban
Prof. Dr. Remenyik Éva PhD

Bolhából elefánt avagy kezeljük-e az Ureaplasmát
Dr. Szandányi Réka

A syphilis és a festészet 
Prof. Dr. Török László, az MTA doktora

Érdekes esetek az Országos STD Centrumban
Dr. Tóth Béla

STD - Mibe kerül ez nekünk?
Dr. Karászi Viktória

Anális fekélyek és ami mögöttük van
Dr. Csatár Éva

Proctitisek differenciál-diagnosztikája
Dr. Ónody Péter

A szó elszáll, az írás megmarad.
Dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa

A HIV/AIDS és a szexuális úton terjedő fertőzések 2019-ben Magyarországon.
Dr. Dudás Mária, Fogarassy Erika



KURZUSOK PROGRAMJA

VENEROLÓGIAI /STD BETEGEK VIZSGÁLATA
2020. november 11. – 13.00-18.00

Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a rendelőben.
I. rész:  A kórelőzmény  felvétele
II. rész.  Diagnosztikai  algoritmus: Mikor? Mit? Hogyan? 
III. rész. A prevenció kérdései. Tanácsadás. 
Dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa
(Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest)

Nongonorrhoeás urethritis és cervicitis kivizsgálása. Vaginitisek és vaginózisok
differenciáldiagnosztikai szempontjai. 

Anogenitalis human papilloma vírus fertőzés különféle klinikai formáinak
diagnosztizálása. Betegtájékoztatás – szakmailag hitelesen és a beteg számára
érthetően.    
Dr. Tisza Tímea (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest)

MIKROSZKÓPOS KURZUS - FESTETT KENETEK ÉRTÉKELÉSE;
MIKROBIOLÓGUS ÉS KLINIKUS SZEMMEL

2020. november 12. – 09.00-12.00

Nőgyógyászati kenetek mikroszkópos értékelésének elméleti és gyakorlati alapjai. 
Dr. Balla Eszter PhD

Mire utalhat a mikroszkópos kenet cervicitis esetén? Diagnosztikai kihívások
Dr. Petrovay Fruzsina PhD

Urethritises beteg kenetvizsgálata
Dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa 

Mit látok, ha belenézek? -mikroszkópos útmutató 
Dr. Szandányi Réka

PROCTOLÓGIAI KURZUS
2020. november 12. – 10.00-11.30

A proctológiai vizsgálat menete, klinikailag fontos alapfogalmak, amit minden
klinikusnak tudnia kell
Dr. Csatár Éva

COUNSELLING KURZUS – ORVOS-BETEGKAPCSOLAT
2020. november 12. – 09.00-12.00

A kommunikáció jelentősége az egészségügyi ellátásban - interaktív workshop
Dr. Szabó Zsuzsa 


