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A szexudlis 6rintkez6ssel kozvetitett infekci6k (STI)
6s a k6vetkezm6nyk6nt kialakul6 betegs6gek ell6t6,
sdban az interdiszciplindris jellegnek megfelel6en a

nemigy6gydszok mellett r6.szt vesznek a n6gy6gy-
6szok, urol6gusok hdziorvosok 6s a vertikrilis transz-
misszi6 lehet6s6g6t is figyelembe v6ve a csecsem6-6s
gyermekgy6gydszok. Az ebbe a csoportba sorolhat6
megbeteged6sek elldtdshoz sz6leskcirii 6s egyben spe-
cidlis ismeretekre van sziiks6g, amelyek megszerzdse
6s szinten tartdsa a tertilettel intenziven foglalkoz6
orvosok szimilra is embert pr6bril6 feladat. Mivel a to-
vdbbk6pz6sek nyrijtotta b6s6g kosardb6l gyakran ne-
h6z vSlasztani, ez6rt dontottiink rigy, hogy regiondlis
rendezv6ny keret6ben az STI/STD t6makcir legfonto-
sabbnak titn6, jirv|nyiigyi szempontb6l sem elhanya,
golhat6 szelet6vel a I(elet-MagyarorszSgi Rdgi6 6rdek-
l6d6 orvosait megismertetjiik.

A rendezv6ny szervez6s6t az STD T6rsas{g vezet6s6gi
tagja, dr. Egyiid I(atalin f6orvos asszony vdllalta ma-
gfra. Hossz( 6vek 6ta ismert venerol6giai elkcitelezett-
s6ge 6s lelkesed6se garancia volt arra, hogy a rendez-
v6ny sikeres lesz. A szervez|s mell6 6llt 6s t6mogatta
a f6sa Andrris Oktat6 I(6rhdz f6igazgato f6orvosa dr.
Pik6 Kdroly is (1. 6bra).

betegs6gek mellett igen fontos, hogy az orsz6gban a

2008. 6vben <inmagunkhoz k6pest extr6m m6rt6kben
megn6tt az fjonnan felfedezett HIV fert6zcittek sz6-
ma. Dr. Csohdn Agnes f6orvos (3. 6bra) el6adrisdban
felhivta a figyelmet a HIV terjed6s6re. Hlzigazdink,
dr. Egyiid Katalin (4. 6bra), a megye elmflt 10 6vi

Felk6rt el6ad6ink a szakteriilet jeles k6pvisel6i vol-
tak. Az OEI( fdrvdnytigyi oszt6ly6r6l dr. Dudds M6-
ria (2. 6bra) 6rt6kelte a b6r- 6s nemibeteggondoz6k
6ltal szolgdltatott STI (syphilis, gonorrhoea 6s uro-
genitalis chlamydiasis) adatokat. A klasszikus nemi
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jdrvdnyiigyi adatait 6rt6kelte megfijszerezve a fer-
t6z6forrSs kutatdst bemutat6 eredm6nyeikkel. Ezt
kcivet6en dr. Horv6th Attila professzor rir (5. 6bra)
a t6le megszokott szellemess6ggel 6s ig6nyess6ggel
mutatott r{ arra, hogy aki nem vigy6zz, az kcinnyen
venerol6giai megbeteged6st akvirdlhat az id6sebb
6letkorban is. Az ebddszi.inetet k6vet6en a T6rsas6g

elnoke (6. 6bra) tett kis6rletet arra, hogy a hallgat6-
sdg figyelmdt ism6telten felhivja az STD diagnosztika
neh6zs6geire. A d6lut6n fontos t6m6ia volt a Hpv_in_
fekci6 6s kcivetkezmdnyei. Dr. Tisza Timea (7.6bra)
el6adrisr{ban a condyloma acuminatum terripi6s 6s
prevenci6s lehet6sdgeit elemezte, majd ezt kcivetrien
dn Pap I(6roly (8. dbra) a J6sa Andrris Oktat6 I(6r-
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hiz szil|szeti n6gyogyiszati osztily vezet6 f6orvosa
foglalta rlssze a HPV-infekci6, cervix carcinoma 6s

vaccindci6val kapcsolatos tudnival6kat. A tudom{-
nyos iil6sen dr. Melczer Zsolt (9.6bra) adjunktus
fr a genitrilis HSV-terhess6g k6rd6skcir6t, dr. I(opa
Zsolt androl6gus f6orvos (10. 6bra) az androl6giai in-
fekci6k vildgfba nyrijtott betekint6st. Nem maradhat-
tak el a venerol6giai 6rdekes esetek sem, err6l Egyiid
f6orvos asszony 6s mtsai gondoskodtak. Dr. Szondy
Gyiirgyi (11. 6bra) 6ltal bemutatott 6rdekes esetek-
b6l levonhat6 k6vetkeztet6sek (sokszfnti b6rtiinetek,
kcirnyezet szir6se, terhes gondoz6son megjelen6kn6l
ism6telt szerol6giai vizsgdlatok vdgz6,se, pontosan ve-
zetett dokumentfci6) meg)egyzlse mindenki szSmita

aj6nlott. V6gezetiil hallhattunk egy <isszefoglal6 el6-
adfst (dr. Nagy Zsuzsanna 12. 6bra) a genitoanalis
t{j6k sarjadz6gomba okozta infekci6ir6l.

A r6sztvev6k (13-14. 6bra) v6gig nagy 6rdekl5d6ssel
kfs6rt6k az el6ad6sokat, a k6rd6sek sem hifnyoztak.
A h|zigazdink a kulin6ris 6lvezetekr6l is gondosko-
dott.tinycsiklandoz6 6telek sorakoztak a sz6pen meg-
teritett asztalokon.

Gratuldlunk 6s koszoniiik az dldozatos munkit. I(iilcin
kcisz<inet jd;r az anyagi tdmogatds6rt a a gyogyszercl-
geknek 6s a Magyar Orvosi I(amara Szabolcs-Szatmdr-
Bereg Megyei Tertileti Szervezet6nek.
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