FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XXII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN

A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának
XXIII. Tudományos és Továbbképző Ülése
Hajdúszoboszló, 2019. március 29-30.
Tisztelt Kollégák!
A digitalizáció térhódítása elsőként az adatkezelésben eredményezett jelentős
előrelépést az egészségügyben. Az elmúlt évtized kutatási eredményei, a
méhnyakszűrés alapját képező citológiai vizsgálathoz, újabb vizsgáló eljárásokat
rendelnek hozzá, amelyek közül az egyik legjelentősebb volt a HPV teszt
integrálása szűrési protokollba.
Jelentős kihívás maradt a nőgyógyászok számára a rendellenes citológiai leletek és
HPV teszt eredmények optimális menedzselése, különös tekintettel a szűrési
eredmények „bizonytalan” kategóriáira.
A fejlődés következő lépcsője lehet a digitalizáció bevonulása a méhnyakszűrés
területére is. Erre látunk jó példát a multimodális hyperspetroszkópia
alkalmazásában (Cervix spektroszkópia – LuViva) a méhnyakrák szekunder
prevenciója terén. Ennek lehetőségét és a nőgyógyászati onkológia egyéb jelentős
fejlődést mutató területeit tekinti át rendezvényünk referátumokkal és várhatóan
sok csatlakozó előadással.
A kongresszus szakmai hátterét és szervezését a Magyar Nőorvos Társaság
Cervixpathológiai Szekciója biztosítja Dr. Krasznai Zoárd Tibor a Szekció elnöke,
Prof.emer. Dr. Hernádi Zoltán a Szekció tiszteletbeli elnöke irányításával, a helyi
előkészítő munkát a vezetőség tagja dr. Kiss Miklós főorvos segíti. A New Instant
Kongresszusi Iroda végzi a technikai lebonyolítást, előző rendezvényeinkhez
hasonlóan immár nyolcadik alkalommal.
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A Tudományos és Továbbképző Ülés javasolt témái:
- A digitalizáció térhódítása a nőgyógyászati onkológiai prevenció, a
diagnosztika és a terápia terén.
- A méhnyakszűrés minősége – találati biztonsága javításának újabb
lehetősége a LuViva multimodális cervicalis hyperspektroszkópia.
- Méhnyakszűrési protokoll – 2019.
- A HPV infekció hazai epidemiológiája.
- Hogyan látjuk ma? A kettő, négy vagy kilenc komponensű vakcina biztosítja-e
legszélesebb körben a méhnyakrák primér prevencióját?
- A méhnyakszűrés finanszírozása optimalizálásnak lehetőségei.
- Van-e helye a személyre szabott szűrési protokollok kialakításának az
életkor, a gesztációs anamnézis, és a rizikó kategória szerint.
- Méhnyakszűrésre validált HPV tesztek Magyarországon.
- A cytológiai bázisú vizsgálatok körének bővülése – cost/benefit arány:
„liquid based” cytológia immun-cytokémiai vizsgálatok, flow cytometria.
- A méhnyakszűrés „Hungary-2019”: „self irrigation” mintavétel, védőnői,
háziorvosi nőgyógyász szakorvosi szűrés/ komplex.
- Hogyan látja a „gyermek nőgyógyász” a kötelezően felajánlandó HPV
vakcináció hazai gyakorlatát – az együttműködés lehetőségei?
- Tapasztalatok a fiúk HPV vakcinációja terén –igény, esély egyenlőség?
- A kötelezően felajánlandó HPV vakcináció által lefedett populáción túli
korosztályok vakcinációja.
- A háziorvosi egységek jelentősége a HPV vakcinációban és a
méhnyakszűrésben – csak mozgósítás és monitorizálás vagy tényleges
részvétel oltással és citológiai kenetvétellel?
- Megfelelő-e a hazai HPV-vakcinációs lefedettség? Multidiszciplináris fórum
az ANTSz, a gyártók, a finanszírozó, a betegfórumok és a szolgáltatók
részvételével a vakcináltak körének szélesítése érdekében.
- Humán papilloma vírus kutatások „up to date 2019” Újabb eredmények:
mutáns típusok megjelenése, a vakcináció hatása a HPV típusok szerint
epidemiológiai adatokra?
- Hazai onkológiai „státusz” a statisztikai adatok tükrében: morbiditási és
mortalitási adatok, a méhnyakrák és egyéb nőgyógyászati malignómák
valamint rákmegelőző elváltozásaik jelenlegi epidemiológiai jellemzői.
- A pathológiai diagnosztika újabb lehetőségei.
- Szervtranszplantáltak, AIDS betegek – a HPV infekciók kiemelt jelentősége
immundeprimált betegek körében.
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- Terhesség és HPV infekció: terápia és – szülés vezetés hüvelyi és gáti
condylomatosis mellett.
- A HPV infekciók és klinikai manifesztációik terápiás lehetőségei.
- Nőgyógyászati daganatokban újabb terápiás lehetőségei - angiogenezis gátló
szerek, PARP inhibítorok, mikroszatellita instabilitás - célzott terápia,
biológiai terápia.
- A krónikus genitális infekció – STD - onkológiai jelentősége.
- Az onkológiai betegek életminősége a terápia alatt és azt követően: fatigue,
munkaképesség, fertilitás, szexualitás - hormonális fogamzásgátlás, a HRT
lehetőségei és biztonsága.
- Tapasztalatok a képalkotó staging legújabb lehetőségével: PET CT a gynecoonkológiában.
- Multimodális terápiája a gyneco-onkológiában – 2019: a műtétes, sugár és
gyógyszeres kezelés és azok optimális kombinálása.
- Szupportív
terápiája
(antiemetikus
-,
haemopoetikus
terápia,
gyógytápszerek, táplálék kiegészítők).
- Nemzetközi ajánlások – guide lines - konszenzus dokumentumok a női nemi
szervi daganatok megelőzéséről, diagnosztikájáról és terápiájáról: ESGO,
FIGO, NCCN…
Jelentkezés, szállásfoglalás: Jelentkezési lap kitöltésével elküldésével igényelhető.
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2019. február 28.
Előadás/poszter be jelentési határidő: 2019. február 20.
http://newinst.wixsite.com/cervix23

Dr. Kras znai Zoárd Tibor
M.N.T. Cervixpathológiai Szekció elnök

Prof.e mer. Dr. Hernádi Zoltán
M.N.T. Cervixpathológiai
Szekció tis zteletbeli elnök

Dr. Kiss Miklós
szülész-nőgyógyás z szakorvos
M.N.T. Cervixpathológiai Szekció
Vezetőségi tag
A kitöltött jelentkezési és prezentációt bejelentő lapok a New Instant Kft. alábbi címére
küldendők:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
New Instant Szervezőiroda
1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Mobil: +36 20 544-4032 Fax.: +36 1 225- 0304
Email: instant@newinstant.hu
Web: http://newinst.wix.com/cervix23
www.newinstant.hu
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ELŐADÁS BEJELENTÉSE
Az előadások összefoglalóit elektronikus formában, gépelt A/4-es oldal terjedelemben
küldje meg, az alábbiak szerint:
- álló A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal
- Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz
- az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat, fej vagy
láblécet
- a szerzők/társszerzők teljes nevét írják ki, a keresztnév ne legyen rövidítve
- kérjük, hogy az előadó (posztert bemutató) szerző nevét húzzák alá
- több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett számmal jelezzék a
hovatartozást
Az előadásra történő jelentkezést csak kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadjuk el.
Az absztraktot kérjük az alábbi email címre beküldeni:
instant@newinstant.hu
Beérkezési határidő: 2019. február 20.
FONTOSABB DÁTUMOK
Konferencia időpontja: 2019. március 29-30.
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2019. február 28.
Absztraktok bejelentésének határideje: 2019. február 20.
Kedvezményes részvételi lemondás határideje: 2019. február 15.
KREDITPONT
Rendezvényünket az OFTEX és az ETI-GYEMSZI, mind diplomások mind pedig
szakdolgozók számára jelentős pontszámmal akkreditálta/akkreditálja.
Diplomások részére: 32pont
Szakdolgozók részére: 18 pont

Hivatalos nyelv: magyar
Angol név: The 23rd Scientific Assembly of the Cervical Pathology Section of the
Hungarian Society of Obstetrics and Gynecology

4

RÉSZVÉTELI DÍJ
Részvételi díj

Kedvezményes
2019. február 28-ig

Normál
2019. március 1-től

Orvosok részére

27.000.-Ft/ fő

35.000.-Ft/ fő

Rezidensek részére

18.000.-Ft/fő

25.000.-Ft/fő

Szakdolgozók,
nyugdíjasok részére

14.000.-Ft/fő

20.000.-Ft/fő

Kísérők részére

10.000.-Ft/fő

15.000.-Ft/fő

A részvételi díjakból 11.000.-Ft továbbszámlázott étel- és italfogyasztás kerül
kiszámlázásra, a kávészünetek költségeként.
A részvételi díj tartalmazza a programfüzetet és előadásokon, a kiállításon, a
kávészüneten való részvételt. A megszokottól eltérően a pénteki közös vacsorán való
részvételt a szállásdíj tartalmazza.
A kísérő részvételi díja tartalmazza a kiállításon, a kávészüneten való részvételt.
A kedvezményes regisztrációra az jogosult, akinek 2019. február 28-ig beérkezik levélben,
faxon vagy e-mailen a kitöltött jelentkezési lapja.
REGISZTÁCIÓ, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Részvételi

szándékát

a

meghívóhoz

csatolt

jelentkezési

lap

kitöltésével

és

visszaküldésével jelentheti be, levél, fax vagy email formájában.
Jelentkezési lapot megtalálja: http://newinst.wix.com/cervix23 oldalon.

Jelentkezési lap visszaküldendő az alábbi
Címre: New Instant Szervezőiroda
1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Email címre: instant@newinstant.hu
Fax számra: +36 1/225-0304

A regisztrációs és szállás díjának 80%-át abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha erre
vonatkozó igényét 2019. február 15-ig írásban eljuttatja a New Instant Kft.-hez.
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SZÁLLÁS
HUNGUEST HOTEL BÉKE**** (4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.)
Szállás díjak:
1 fő részére 1 ágyas szobában való elhelyezés esetén a pénteki napra 23.500.-Ft/fő/éj,
mely tartalmazza a pénteki közös vacsorán való részvételt, az IFA-t, valamint igénybe
veheti díjmentesen a szálloda fürdőköpenyét, gyógyfürdőjét, wellness részlegét és zárt
parkolóját.
1 fő részére 1 ágyas szobában való elhelyezés esetén a többi napra 21.500.-Ft/fő/éj, mely
tartalmazza aznapra a büfévacsorát, az IFA-t, valamint igénybe veheti díjmentesen a
szálloda fürdőköpenyét, gyógyfürdőjét, wellness részlegét és zárt parkolóját.
1 fő részére 2 ágyas szobában való elhelyezés esetén a pénteki napra 20.500.-Ft/fő/éj,
mely tartalmazza a pénteki közös vacsorán való részvételt, az IFA-t, valamint igénybe
veheti díjmentesen a szálloda fürdőköpenyét, gyógyfürdőjét, wellness részlegét és zárt
parkolóját.
1 fő részére 2 ágyas szobában való elhelyezés esetén a többi napra 18.500.-Ft/fő/éj, mely
tartalmazza aznapra a büfévacsorát, az IFA-t, valamint igénybe veheti díjmentesen a
szálloda fürdőköpenyét, gyógyfürdőjét, wellness részlegét és zárt par kolóját.
HUNGUEST HOTEL AQUA-SOL**** (4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron utca 7-9.)
Fenti szálláslehetőségek szintén igénybe vehetőek a Hotel Aqua-Sol-ban is, 3.900.-Ft/fő/éj
többletköltség megfizetésével.
Kétágyas szobák esetén a szobatársak előre pontosan egyeztessék elképzeléseiket, mert a
szoba árát akkor is meg kell fizetni, ha a megjelölt szobatárs időközben lemondja
részvételét.
A szervezők a szobatárs-keresést nem vállalják fel.
A megrendelt, de le nem mondott szállás díját és étkezést - igénybevételtől függetlenül –
ki kell fizetni.
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ÉTKEZÉS
Ebéd
Svédasztalos ebéd a konferencia helyszínén 5.000.-Ft/fő
A konferencia mindkét napjára rendelhető.
Pénteki közös vacsora
A pénteki közös vacsora díját NEM a részvételi díj tartalmazza, hanem a szállás díj, így aki
nem veszi igénybe a Hotel Béke**** szállást, annak a gálavacsora külön fizetendő, amely
11.900.-Ft/fő. A pénteki közös vacsorán csak azok a kísérők vehetnek részt, akik részére
megfizetésre kerül a „Kísérői részvételi díj”.
Vacsora
A pénteki napon kívül igénybevett szálláséjszakákhoz is tartozik félpanzió büfévacsorával.
KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE
Hunguest Hotel Béke**** - Hajdú terem
4200 Hajdúszoboszló
Mátyás király sétány 10.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
New Instant Szervezőiroda
1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Mobil: +36 20 544-4032 Fax.: +36 1 225- 0304
Email: instant@newinstant.hu
Web: http://newinst.wix.com/cervix23
www.newinstant.hu
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