KEDVES KOLLÉGÁK!
Egy évvel ezelőtt szembesültünk azzal, hogy egy gyorsan kibontakozó, az országhatárokat
nem ismerő, számtalan áldozatot követelő világjárvánnyal állunk szemben. Versenyt futunk
az idővel, a vírussal, és reménykedünk abban, hogy az átoltottság mielőbb olyan mértéket
ölt, hogy az élet visszatérhet a korábbi kerékvágásba. Megpróbálunk optimistán tekinti az
előttünk álló hónapokra és reméljük, hogy november második hétvégéjén hagyományos
konferencia formájában tudjuk megrendezni 25. Jubileumi Nagygyűlésünket. 1996. június
24-én tartottuk meg alapító közgyűlésünket. Örömmel fogunk visszaemlékezni az elröppent
25 év eredményeire.
A COVID-19 pandémia árnyékában érthető okokból háttérbe szorult az STI megbetegedések
klinikai, laboratóriumi, ill. járványügyi kivizsgálása. Különösen a tavalyi második
negyedévben szembeötlő, hogy közel 70 százalékkal elmaradt a bakteriális nemibetegségek
felderítése 2019-hez képest. Ez a jelentősen visszaesett, bejelentett STI-esetszám azonban
nem utal reális csökkenésre, pusztán az átmenetileg korlátozott vizsgálati igényekre és
lehetőségekre. A szexuális úton terjedő infekciók terjedését a diagnosztizálatlanul és
kezeletlenül maradt betegek feltételezhetően nagy száma tovább fokozta, így a
gyakorlatban kései, elhanyagolt, szövődményes esetek felbukkanására is számítanunk kell.
Ez a kritikus járványügyi helyzet tehát változatlanul megköveteli a diagnosztikus alapelvek
naprakész ismeretét, mely nem csak a venerológiai szakma képviselőitől várható el, de a gyakran
aspecifikus és szerteágazó, olykor extragenitálisan manifesztálódó tünetek miatt a társszakmák
művelőitől is. Ennek tudatában próbáljuk felölelni azt az igen széles tematikus spektrumot,
mely szervesen kapcsolódhat az STI-khez, és amelyet már az előzetes program is jól példáz.
Szívből reméljük, hogy tavalyi online rendezvényünk népszerűsége töretlen marad és idén
is számos érdeklődőt vonz majd a 25. Jubileumi Nagygyűlés, amelyet 2021. november
11-13. között tervezünk megrendezni a Hotel Hungária City Center megszokott helyszínén.
Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, úgy a nagy érdeklődésre számot tartó,
gyakorlati kurzusokkal (betegvizsgálat, mikroszkópos kenetértékelés, valamint STIcounselling) szintén bővítjük a programot.
Szeretettel várjuk Önöket a régi helyszínen, új témákkal egy biztatóbb jövő reményében!
Valamennyiüknek jó egészséget és mielőbbi átoltottságot kívánunk!
Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Várkonyi Viktória
a Magyar STI Társaság elnöke

Dr. Balla Eszter
a Magyar STI Társaság főtitkára

ELŐZETES PROGRAM
Optimisations of treatments for STIs
Prof. Dr. Magnus Unemo PhD
A syphilis és a festészet
Prof. Dr. Török László az MTA doktora
Venerológiai gondjaink
Dr. Bihari Ágnes
Amit a háziorvosnak tudni illik a nemi betegségekre gyanús tünetekről
Dr. Várkonyi Viktória
Venerológiai ellátás a Belvárosi Orvosi Centrumban
Dr. Várkonyi Viktória
A syphilis belszervi manifesztációi
Dr. Várkonyi Viktória
Psoriasis a genitaliakon
Prof. Dr. Remenyik Éva PhD
Örök aktualitás: bakteriális hüvelyfertőzések differenciáldiagnosztikája
gyermekkorban és felnőttkorban
Dr. Ujházy András PhD
Immunrendszer szerepe sporotrichosisban
Dr. Podányi Beáta
Hol volt - hol nem volt: Érdekes esetek a múltból
Dr. Együd Katalin nyugalmazott főorvos
Szerelem a COVID idején
Szabó Zsuzsa
Neuroszifilisz - a mikrobiológus diagnosztikus lehetőségei
Dr. Balla Eszter PhD
STD fertőzések PrEP-et szedő páciensekben a Belvárosi Orvosi Centrumban
Dr. Tisza Tímea
Intrauterin eszközök szerepe az akut és krónikus PID kialakulásában.
Irodalmi és saját adatok
Prof. Dr. Urbán Edit PhD
Gyöngyszemek Nyíregyházáról
Dr. Szondy Györgyi

A szifilisz szerológia buktatói
Dr. Szoták Judit
Condyloma acuminatumot utánzó ritka kórkép
Dr. Szandányi Réka
Szexuális úton szerzett reaktiv arthritis
Dr. Kormos Luca
HIV/AIDS - technológiák és evolúció
Prof. Dr. Nagy Károly PhD
Oxidatív- és reduktív stressz a férfimeddőség vonatkozásában
Dr. Kopa Zsolt PhD
Méhnyakszűrés várandósságban. Mit tegyünk HPV-pozitivitás esetén?
Dr. Melczer Zsolt PhD
A CMV fertőzés és a várandósság; aktualitások a diagnosztikában
Dr. Csire Márta PhD
Makacs hüvelypanaszok, miért nem elég a tenyésztés?
Dr. Gaál Magdolna PhD
Perianális betegségek: amit várunk, és amit látunk...
Dr. Csatár Éva
Anális és perianális fájdalmat okozó STI betegségek
Dr. Mikes Csaba
Hydradenitis suppurativa és ami mögötte van
Dr. Ónody Péter
A visszatérő hüvelyfertőzések pathomechanizmusa: a microbiom
és a mycobiom szerepe
Prof. Dr. Sziller István PhD
Gonorrhoeás esetek az Országos STD Centrumban
Dr. Tóth Béla
A HIV/AIDS és a szexuális úton terjedő fertőzések járványügyi helyzete
Magyarországon 2020-ban
Dr. Dudás Mária
Tünetmentes HPV fertőzés és CIN Fotona lézer kezelése
Dr Kassai Enikő
EMG biofeedback alkalmazása a kismedence krónikus betegségeinek
diagnosztikájában és kezelésében .
Dr. Pácsa Szilvia

KURZUSOK PROGRAMJA
VENEROLÓGIAI /STD BETEGEK VIZSGÁLATA
2021. november 10. – 13.00 – 17.00
Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a rendelőben.
I. rész: A kórelőzmény felvétele
Dr. Várkonyi Viktória
Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a rendelőben.
II. rész. Diagnosztikai algoritmus: Mikor? Mit? Hogyan?
Dr. Várkonyi Viktória
Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a rendelőben.
III. rész. A prevenció kérdései. Tanácsadás.
Dr. Várkonyi Viktória
Nongonorrhoeás urethritis és cervicitis kivizsgálása. Vaginitisek
és vaginózisok differenciáldiagnosztikai szempontjai.
Dr. Tisza Tímea
Anogenitalis human papilloma vírus fertőzés különféle klinikai formáinak
diagnosztizálása. Betegtájékoztatás – szakmailag hitelesen és a beteg számára
érthetően.
Dr. Tisza Tímea
COUNSELLING KURZUS – ORVOS-BETEGKAPCSOLAT
2021. november 11. - 09.00 - 11.00
A kommunikáció jelentősége az egészségügyi ellátásban - interaktív workshop
Dr. Szabó Zsuzsa
MIKROSZKÓPOS KURZUS – FESTETT KENETEK ÉRTÉKELÉSE;
MIKROBIOLÓGUS ÉS KLINIKUS SZEMMEL
2021. november 11. – 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
Mit látok, ha belenézek? - mikroszkópos útmutató
Dr. Szandányi Réka

AKKREDITÁCIÓ
A tanfolyam és a kurzusok a Semmelweis Egyetem által a akkreditált továbbképző
tanfolyamok, amelyeknek kreditpont értékei később kerülnek meghatározásra.
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: 2021. szeptember 19. (23:59).
Az összefoglalókat csak online lehet beküldeni.
A NAGYGYŰLÉS HELYSZÍNE:
Budapest, Danubius Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
www.danubiushotels.com/hungaria
Tel: (+36 1) 889 5600
E-mail: hungaria.reservation@danubiushotels.com
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Várkonyi Viktória elnök
E-mail: varvik@t-online.hu
Dr. Balla Eszter főtitkár
E-mail: drballa.eszter@gmail.com
TANFOLYAM TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Regisztráció, absztraktok: Lesti Bendegúz (blesti@convention.hu)
Kiállítás, általános szervezés: Papp Zsombor (zspapp@convention.hu)
Convention Budapest Kft.
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em.
Telefon: (+36 1) 299 0184, Fax: (+36 1) 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 nyitvatartása 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.)

2021. 10. 08-ig
történő fizetéssel

2021. 10. 08-a
utáni fizetéssel

Helyszíni
regisztráció

Aktív orvos (STI Társaság tagja)*

35.000 Ft / fõ

40.000 Ft / fõ

50.000 Ft / fõ

Aktív orvos (nem STI tag)

46.000 Ft / fõ

51.000 Ft / fõ

61.000 Ft / fõ

Szakdolgozók

8.000 Ft /fő

10.000 Ft /fő

10.000 Ft /fő

Nyugdíjasok, rezidensek

20.000 Ft/fő

20.000 Ft /fő

20.000 Ft /fő

Nyugdíjasok (STI Társaság tagja)*

15.000 Ft /fő

20.000 Ft /fő

20.000 Ft /fő

Orvostanhallgatók**

5.000 Ft/fő

10.000 Ft/fő

15.000 Ft/fő

Napijegy***

25.000 Ft/fő

30.000 Ft/fő

35.000 Ft/fő

Kísérő***

10.000 Ft /fő

15.000 Ft /fő

15.000 Ft /fő

Venerológia /STD betegek
vizsgálata

20.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

Counselling kurzus –
Orvos-betegkapcsolat

10.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

Mikroszkópos kurzus festett kenetek értékelése;
mikrobiológus és klinikus szemmel 15.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

KURZUSOK

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK
Nyitó coctail
(előzetes regisztráció szükséges)

6.000 Ft/fő

nem lehetséges

nem lehetséges

Büféebéd pénteken

6.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

Kongresszusi vacsora pénteken

10.000 Ft/fő

10.000 Ft/fő

10.000 Ft/fő

Büféebéd szombaton

6.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő

*

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

** előzetes regisztráció és hallgatói igazolvány szükséges
*** akkreditációt nem tartalmaz

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: a tudományos programon való részvételt,
a kiállítás megtekintését, program- és absztraktfüzetet, kávészüneti ellátást,
akkreditációs díjat.
(A kávészüneti ellátás 7.400 Ft/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül
feltüntetésre).
SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (a szállás nem része a regisztrációnak, fakultatív szolgáltatás)
Budapest, Danubius 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
2021. szeptember 30-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 bankkártyával 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 csak
adminisztrációs díj ellenében lehetséges. Megértését köszönjük!

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése - annak elküldése után – 2021. október 7-ig
kötbérmentesen de adminisztrációs díj fizetése ellenében lehetséges. Ezután a kötbér
100%-os.
Szálláslemondást 2021. 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: 2021. március 7.
- tudományos összefoglalók beküldése: 2021. szeptember 19
- az előadások elfogadásának visszaigazolása: 2021. szeptember 30.
- kedvezményes regisztráció lehetősége: 2021. október 08.

www.convention.hu

www.stdtarsasag.hu

