


KEDVES KOLLÉGÁK!

A Magyar STI Társaság elnöksége úgy gondolja, hogy az STI/STD területét  érintő
továbbképzés fenntartása  rendkívül fontos. A COVID 19 járvány alakulását  figyelve  hoztuk
meg a döntést az online továbbképzés megtartására. Természetesen  hiszünk   a személyes
találkozás erejében, azonban mindannyiunk egészségének megőrzése és biztonsága
mindenek felett álló szempont. Mindezeket figyelembe véve a Magyar STI Társaság ebben
az évben online formában szervezi meg a  XIV.Venerológiai Továbbképző tanfolyamát,
amely esemény szakmai programja a Convention Budapest Kft. honlapján azon belül
ConventiOnLine weboldalán a következő elérhetőségen található meg:
www.convention.hu
Az online továbbképzésen  a tanulságos esetismertetések, tematikus összefoglalók,
diagnosztikai aktualitások és terápiás újdonságok mellett modern kutatási eredmények,
hazai és nemzetközi STI trendek részletei színesítik a programot. A drámai módon növekvő
betegszám miatt kiemelten fontosak 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.
Reméljük, hogy  az online továbbképzésen  az évek óta rendszeres résztvevők mellett új,
érdeklődő kollégákat is üdvözölhetünk. Bízunk benne, hogy egy sikeres online kurzussal
tovább növelhetjük az érdeklődök táborát, akik jövőre is kíváncsiak lesznek ránk.
Szívből reméljük, hogy 2021-ben hagyományos keretek között méltón ünnepelhetjük meg
a jubileumi évfordulót, amit most elhalasztani kényszerültünk.

Találkozunk az online  térben 2020.november 13-14-én.

Szívélyes üdvözlettel

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



ELŐZETES PROGRAM

ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS -  STATE OF THE ART LECTURE:
Prof. dr. Magnus Unemo PhD (WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea and Other
STIs, National Reference Laboratory for STIs, Örebro, Svédország):
“Soon new rapid point-of-care tests for diagnosis of STIs will replace syndromic
management?”

DERMATO-VENEROLÓGIA- DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKAI KÉRDÉSEK:
dr. Tisza Tímea (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
300 - genitális lichen sclerosus korszerű ellátása a mindennapi gyakorlatban.

Prof. dr. Remenyik Éva PhD (DEKK, Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen):
Fotodinámiás terápia alkalmazása a genitális régióban.

dr. Podányi Beáta (Dermacor Legal Bt):
Gyomor-bélrendszeri betegségek bőrtünetei.

KLASSZIKUS VENEROLÓGIA – ESETISMERTETÉSEK, GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS
dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa
(Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
A  nemi betegek ellátása Magyarországon: múlt, jelen. Jövő?

dr. Bihari Ágnes (XIX. kerületi BNG, Budapest):
Bizarr eseteink.

dr. Tóth Béla (SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest):
Érdekes esetek az Országos STD Centrumban.

dr. Szondy Györgyi (SzSzBMK, Jósa András Oktatókórház,
Bőrgyógyászati Osztály és Nemibeteggondozó, Nyíregyháza):
Nemibeteg gondozás problémái megyei szinten.

dr. Szoták Judit (SzSzBMK, Jósa András Oktatókórház,
Bőrgyógyászati Osztály és Nemibeteggondozó, Nyíregyháza):
Nyíregyházi eseteink.

dr. Karászi Viktória (Józsefvárosi Egészségügyi Központ, Budapest):
Bőr- és nemibeteg gondozás a Covid-19 járvány idején 

dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa
(Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
A szó elszáll, az írás megmarad.



EXTRAGENITÁLIS STI
dr. Kormos Luca (University Hospitals of Morecambe Bay, Lancaster, Egyesült Királyság): 
SARA: sexually acquired reactive arthritis.

dr. Csatár Éva (Gastromed Coloproctologiai Magánrendelés, Budapest):
Anális fekélyek és ami mögöttük van.

dr. Ónody Péter (Gastromed Coloproctologiai Magánrendelés, Budapest):
Proctitisek differenciál-diagnosztikája.

dr. Kálmán Réka1, dr. Kerényi Ágnes1, dr. Balla Eszter2, dr. Pregun Tamás1, dr. Kékedi Rita1,
dr. Tóth Eszter3, dr. Imre László1 (1Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Szemészeti
osztály, Budapest; 2NNK, Budapest; 3Szakorvosi Rendelőintézet, Monor) 
Látásromlás hátterében diagnosztizált syphilis

VIRÁLIS STI (HPV, HIV) – SZÖVŐDMÉNYEK, KOINFEKCIÓK
dr. Kopa Zsolt PhD (SE, Urológiai Klinika, Budapest):
HPV vizsgálat férfiaknál lombikprogram előtt: pro és kontra. 

dr. Melczer Zsolt PhD (SE, Nőgyógyászati Klinika, Budapest):
Hogyan befolyásolja a HPV a termékenységet?

dr. Szlávik János (Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézet, Infektológiai Osztály, Budapest):
Az idősödő HIV fertőzöttek egészségügyi problémái.

dr. Nagy Éva Lívia, dr. Riczu Alexandra, dr. Osvald Ákos, dr. Lakatos Botond PhD,
dr. Szlávik János (Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézet, Infektológiai Osztály, Budapest):
A syphilis ritkább megjelenési formái HIV-fertőzött betegek eseteiben.

A NŐGYÓGYÁSZATI INFEKTOLÓGIA AKTUALITÁSAI
Prof. dr. Sziller István PhD (Szent Imre Kórház, Szülészeti
és Nőgyógyászati Osztály, Budapest):
Kismedencei gyulladás a fekvőbeteg ellátásban.

dr. Újházy András PhD (Ujházy Nőgyógyászati és Gyermeknőgyógyászati Szolg. Kft.):
A gyermeknőgyógyászati ellátás infektológiai kérdései

dr. Szandányi Réka (Belvárosi Orvosi Centrum, Budapest):
Bolhából elefánt avagy kezeljük-e az Ureaplasmát?

dr. Gaál Magdolna PhD (SZTE, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged):
Aerob vaginitis, avagy a leletet vagy a beteget akarjuk kezelni? 



STI EPIDEMIOLÓGIA ÉS LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
dr. Dudás Mária, Fogarassy Erika (NNK, Járványügyi Surveillance Osztály:
A HIV/AIDS és a szexuális úton terjedő fertőzések 2019-ben Magyarországon

prof. dr. Urbán Edit PhD (PTE, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani intézet, Pécs): 
,,Oligella és egyéb állatfajták”- Újdonságok a 21. századi klinikai bakteriológiában
az urogenitális traktus vonatkozásában.

dr. Csire Márta PhD (NNK, Virológiai Laboratóriumi Osztály, Budapest).
Herpes genitalis - laboratóriumi diagnosztikai tapasztalatok.

dr. Balla Eszter PhD (NNK, Bakteriológiai osztály, Budapest):
,,Nem csak a húszéveseké a világ” – STI laboratóriumi diagnosztika
- korhatár nélkül.



REGISZTRÁCIÓ, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

A regisztrációs díjak az ÁFA-t tartalmazzák!   

Aktív orvos (nem STI társasági tag) részvétele
az ONLINE rendezvényen 20.000 Ft /fő

Aktív orvos (STI társasági tag) és nyugdíjas (nem STI társasági tag)
részvétele az ONLINE rendezvényen  15.000 Ft /fő

Rezidensek, nyugdíjasok, (STI társasági tag) részvétele
az ONLINE rendezvényen                                      10.000 Ft /fő

Szakdolgozók részvétele az ONLINE rendezvényen 5.000 Ft /fő

Orvostanhallgatók részvétele az ONLINE rendezvényen 5.000 Ft /fő

A „Részvétel az ONLINE továbbképző tanfolyamon” díj befizetése
az alábbiakra jogosít:
- szakmai programok megtekintése,
- tanfolyamzáró teszt az adott tanfolyamon,
- akkreditáció díja (az egyetemi hallgatók, rezidensek, Ph.D. hallgatók, tényleges

nyugdíjasok részvételi díja akkreditációra és pontjóváírásra nem jogosít)
- valamint az ÁFA-t.

Az online képzés időpontja 2020. november 13-14. Az előadások megtekintéséhez
felhasználói profil (Convention Budapest Kft. oldalán felhasználo ́i regisztráció) és
pénzügyileg rendezett sta ́tusz (befizetett regisztrációs di ́j) szükséges. Az előadások 2020.
december 31-ig megtekinthetők. 

(Egyéni jelentkezés – a rendszer automatizálása miatt - bankkártyás fizetés ellenében
lehetséges, ahol a számlacímet egyszer tudják megadni, annak módosítására utólagosan
sajnos nincs lehetőség. Azon kedves Partnereink, akik korábban pályáztak vagy kiállító cégek
támogatásával vesznek részt a tanfolyamon, kérem, hogy várják meg a kapcsolattartójuk
által átküldésre kerülő, egyedi érvényesítő kódokat tartalmazó vouchereket, és annak
birtokában regisztráljanak a rendezvényre. Ebben az esetben az egyedi Voucher kód által
kerül kiegyenlítésre a tanfolyam.)



FIZETÉSI MÓDOK

A, Bankkártyás fizetés az online regisztráció folyamán a K&H Bank által biztosított online
bankkártya felületen keresztül.

Sikertelen fizetés esetén (pl. elrontott CVC kód, kettős hitelesítésnél rosszul beírt SMS kód,
elütött bankkártyaszám) a rendszer felajánlja a újbóli fizetés lehetőségét, mindaddig, amíg
a böngésző ablak bezárásra nem kerül. Amennyiben a böngésző ablak bezárásra kerül, a
rendezvényre történő jelentkezés nem kerül tárolásra, azt újra meg kell ismételni.

Sikeres fizetés után, cégünk rendszere automatikusan kiállítja a számlát az Ön által
megadott számlacímre, ezért kérjük figyelmesen töltse ki a számlázási adatokat. A számlát
módosítani, csak adminisztrációs díj fizetése ellenében áll módunkban.

B, Szponzori átvállalás VOUCHER kóddal.  A Convention Budapest Kft. által szervezett
hagyományos rendezvényekkel ELLENTÉTBEN, a szponzori Voucher kóddal már az online
jelentkezéskor rendelkeznie kell a résztvevőnek, mert a tanfolyam ellenértéke ennek kódnak
az aktiválásával kerül kiegyenlítésre.

Mivel minden Voucher kód egyedi, ezért csak egyszer lehet felhasználni. Ha a Voucher kód
megadásakor a rendszer hibát ír ki, kérjük ellenőrizze a kódot. Amennyiben a beírt kód és
az Ön által kapott kód megegyezik, kérjük lépjen kapcsolat szponzorával, mert az Önnek
küldött kódot már felhasználta egy másik résztvevő.

A jelentkezés beküldése után, cégünk rendszere által generált automatikus visszaigazolás
kiküldésével jön létre a jogviszony.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése (annak elküldése után) 2020. október 13-ig
kötbérmentesen, de adminisztrációs díj fizetése ellenében lehetséges. Ezután a kötbér
100%-os.

Az online tanfolyam – annak megnyitását követően – kizárólag kiegyenlített regisztrációs
díj (bankkártyás fizetés, vagy szponzor által biztosított belépési „Voucher kód”) mellett
tekinthető meg. Köszönjük megértését.


