KEDVES KOLLÉGÁK!
A szexuális úton terjedő fertőzések (STI) világszerte, így hazánkban is észlelhető módon
nemcsak egyre gyakoribbá váltak, de egyre fiatalabb korosztályokat is sújtanak, amihez az
alapvető egészségügyi ismeretek hiánya, az internetes ismerkedési lehetőségek bővülése
és a gyakran kontrollálatlan, alkalmi partnerkapcsolatok is kétségtelenül hozzájárulnak. A
horizontális terjedés intenzitása kihat a vertikális, azaz fetalis/neonatalis infekciókra, ami a
járványügyi adatokkal alátámasztva többek között a congenitális szifiliszes és Chlamydia
trachomatis-fertőzött újszülött esetszámot is kedvezőtlenül befolyásolja.
A prevenció fontosságán túl nem lehet kellőképp hangsúlyozni a korai felismerés
jelentőségét, ami egy diagnosztizált STI kórkép esetében a potenciális koinfekciók szűrését
is magában foglalja.
Idei Nagygyűlésünk a fentiek szellemében próbálja felölelni azt az igen széles tematikus
spektrumot, mely szervesen kapcsolódhat az STI kórképekhez. Az előzetes program is jól
példázza, hogy a tanulságos esetismertetések, diagnosztikus aktualitások, klasszikus nemi
betegségek tárgyalása mellett összefoglaló előadásokkal és tematikus szekciókkal is
készülünk. Neves külföldi előadóink angol nyelvű prezentációi értékes elméleti, gyakorlati
információkkal gazdagítják a tervezett programot.
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 új „Meet the expert”-jellegű gyakorlati kurzussal
bővítettük akkreditált továbbképző tanfolyamaink listáját, melyeket elsősorban
rezidenseknek, fiatal pályakezdő kollégáknak ajánlunk. Az érdeklődők a venerológiai
kivizsgálás és a mikroszkópos kenetértékelés népszerű témakörein túl idén a proktológiai
kivizsgálás, valamint az STI-counselling alapfogalmaival ismerkedhetnek meg
kurzusainkon.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a jelentkezési határidőket, mert a továbbképzésekre csak limitált
számú jelentkezőt tudunk fogadni. A felkért előadásokon túl lehetőség nyílik a további
prezentációk, poszterek bemutatására, örömmel számítunk aktív részvételükre.
Szeretettel várjuk Önöket a 2019. évi STI Nagygyűlésre, 2019. november 7-9. között, a
budapesti Hotel Hungária City Centerben.
Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Várkonyi Viktória
a Magyar STI Társaság elnöke

Dr. Balla Eszter
a Magyar STI Társaság főtitkára

AKKREDITÁCIÓ
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által a SE-TK/2019.II/00223 kódszámon
akkreditált továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke 48 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. bőr-, nemibetegségek és kozmetológia | 2. bőrgyógyászat | 3. bőrgyógyászat
(bőr-, nemibetegségek és kozmetológia) | 4. infektológia | 5. neonatológia
| 6. orvosi mikrobiológia | 7. sebészet | 8. szülészet-nőgyógyászat | 9. urológia
Venerológiai /STD betegek vizsgálata
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által a SE-TK/2019.II/00215 kódszámon
akkreditált továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke 10 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. bőr-,
nemibetegségek és kozmetológia | 2. bőrgyógyászat | 3. bőrgyógyászat (bőr-,
nemibetegségek és kozmetológia) | 4. infektológia | 5. orvosi mikrobiológia
| 6. szülészet-nőgyógyászat | 7. urológia
Mikroszkópos kurzus - festett kenetek értékelése
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által a SE-TK/2019.II/00220 kódszámon
akkreditált továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke 8 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. bőr-, nemibetegségek és kozmetológia | 2. bőrgyógyászat | 3. bőrgyógyászat
(bőr-, nemibetegségek és kozmetológia) | 4. infektológia | 5. orvosi mikrobiológia
| 6. szülészet-nőgyógyászat | 7. urológia
Proctológiai kurzus
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által a SE-TK/2019.II/00221 kódszámon
akkreditált továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke 4 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. andrológia | 2. bőr-, nemibetegségek és kozmetológia | 3. gastroenterológia
| 4. klinikai onkológia | 5. sebészet | 6. urológia
Counselling kurzus – Orvos-betegkapcsolat
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által a SE-TK/2019.II/00222 kódszámon
akkreditált továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke 4 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. bőr-, nemibetegségek és kozmetológia | 2. bőrgyógyászat | 3. bőrgyógyászat
(bőr-, nemibetegségek és kozmetológia) | 4. infektológia | 5. orvosi mikrobiológia
| 6. szülészet-nőgyógyászat | 7. urológia

A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY ELNÖKE
Dr. Várkonyi Viktória
a Magyar STI Társaság elnöke
A TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY TITKÁRA
Dr. Balla Eszter
a Magyar STI Társaság főtitkára
TUDOMÁNYOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
Elnök: Dr. Kopa Zsolt
Tagok: Dr. Együd Katalin
Dr. Melczer Zsolt
Dr. Urbán Edit
Dr. Csire Márta
Szabó Zsuzsa

1.

NAGYGYŰLÉS - ELŐZETES PROGRAM
Simplified diagnosis and therapy of genitoanal ulcers.
Prof. Dr. Peter Kohl

2.

Novel antimicrobial treatment or a vaccine for gonorrhoea in the future –
what is in the pipeline?
Prof. Dr. Magnus Unemo PhD

3.

HIV fertőzésre utaló bőr- és nyálkahártya tünetek a XXI. században.
Dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa

4.

Herpes genitalis update.
Dr. Tisza Tímea

5.

A CMV fertőzés korszerű laboratóriumi diagnosztikai lehetőségei.
Dr. Csire Márta PhD

6.

Venerológia ma.
Dr. Bihari Ágnes

7.

Infekció, oxidatív stressz, férfimeddőség - hol az evidencia?
Dr. Kopa Zsolt PhD

8.

Hüvelyfertőzések kezelése antibiotikum nélkül.
Dr. Sziller István PhD

9.

Szifiliszdiagnosztika - buktatók és tanulságok.
Dr. Balla Eszter PhD

10.

Molluscum contagiosum felnőtt korban.
Dr. Podányi Beáta

11.

Hogyan működik a Prep?
Dr. Kormos Luca

12.

A Mappás Beteg nőgyógyászati kalandjai.
Dr. Melczer Zsolt PhD

13.

Anaerob baktériumok szerepe genitális infekciókban.
Prof. Dr. Urbán Edit PhD

14.

Érdekes esetek, amit egy gyakorló orvos jó, ha tud.
Dr. Együd Katalin

15.

A venerológusok és a gondozók szerepe.
Dr. Szondy Györgyi, Dr. Együd Katalin

16.

Gonorrhoeához társuló syphilises esetek.
Dr. Szoták Judit, Dr. Együd Katalin

17.

Bőrbetegség vagy nemi betegség?
Dr. Gaál Magdolna PhD

18.

Nőgyógyászati fertőzések előfordulása a visszatérő húgyúti panasszal
jelentkező pácienseknél.
Dr. Újházy András PhD

19.

Genitoanalis pruritus.
Prof. Dr. Remenyik Éva PhD

20.

Kinek a feladata az egészséges szexualitásra nevelés?
Dr. Tisza Tímea, Dr. Szandányi Réka

21.

Genitalis vesiculák és bullák: mi lehet ez?
Prof. Dr. Sárdy Miklós PhD

22.

HIV-fertőzött betegek venerológiai ellátásának jelentősége a korai
antiretrovirális kezelés bevezetését követően.
Dr. Tóth Béla

23.

Venerológiai helyzetkép a főváros 8. kerületében 2008-2018 között.
Dr. Karászi Viktória

24.

Vulva carcinomak diagnózisa, modern ellátásuk, vulva rákmegelőző
állapotok.
Dr. Novák Zoltán PhD

25.

HPV asszociált oropharyngealis laphámcarcinomák az Országos Onkológiai
Intézet anyagában.
Dr. Tóth Erika

26.

Szájüregi HPV fertőzés klinikuma.
Dr. Mensch Károly
CÉGES SZIMPÓZIUMOK

MSD SZIMPÓZIUM:
,,A szerelemről és más démonokról” – HPV okozta daganatok megelőzése a
szakértők szemszögéből
Üléselnök: Dr. Várkonyi Viktória
Előadók: Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Riesz Péter, Dr. Dános Kornél
EWOPHARMA HUNGARY KFT. SZIMPÓZIUM:
A HPV kezelésének koncepciója az új lehetőségek és régi eredmények ismeretében
Prof. Dr. Wikonkál Norbert
ANGELINI PHARMA MAGYARORSZÁG KFT. SZIMPÓZIUM:
A kevert hüvelyi fertőzések kezelésének új alternatívája
Dr. Melczer Zsolt
FOTONA SZIMPÓZIUM:
Lézerkezelés a szexuális egészség megőrzésében
Dr. Major Tamás

KURZUSOK PROGRAMJA
VENEROLÓGIA / STD BETEGEK VIZSGÁLATA – WORKSHOP I.
2019. november 6. 14.00-18.00 h
Dr. Várkonyi Viktória, az orvostudomány kandidátusa
Dr. Tisza Tímea
1.

Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a
rendelőben. I.rész: A kórelőzmény felvétele

2.

Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a
rendelőben. II. rész. Diagnosztikai algoritmus: Mikor? Mit? Hogyan?

3.

Nemi beteg (syphilis, gonorrhoea, lymphogranuloma venereum) a
rendelőben. III.rész. A prevenció kérdései. Tanácsadás.

4.

Nongonorrhoeás urethritis és cervicitis kivizsgálása. Vaginitisek és
vaginózisok differenciáldiagnosztikai szempontjai

5.

Anogenitalis human papilloma vírus fertőzés különféle klinikai formáinak
diagnosztizálása. Betegtájékoztatás – szakmailag hitelesen és a beteg
számára érthetően.
MIKROSZKÓPOS KURZUS – STD KENETEK VIZSGÁLATA – WORKSHOP II.
2019. november 7. 9.00-12.00 h
Dr. Balla Eszter PhD, Dr. Szandányi Réka

1.
2.

1.

1.

Nőgyógyászati kenetek mikroszkópos értékelésének elméleti és gyakorlati
alapjai
Diagnosztikai teendők visszatérő gombás hüvelyfertőzések esetén
PROCTOLÓGIAI KURZUS – WORKSHOP III.
2019. november 7. 9.00-10.30 h
Dr. Csatár Éva
A proctológiai vizsgálat menete, klinikailag fontos alapfogalmak, amit
minden klinikusnak tudnia kell
COUNSELLING KURZUS – WORKSHOP IV.
2019. november 7. 10.40-12.10 h
Dr. Szabó Zsuzsa
"Hogyan mondjam el neked?" - avagy a kommunikáció jelentősége az
egészségügyi ellátásban - interaktív workshop kommunikációs
gyakorlatokkal.

TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
Szakemberek előadás megtartására (esetismertetések, betegbemutatások) és poszter
bemutatására egyaránt jelentkezhetnek. Az előadások, poszterek elfogadásáról és időbeni
beosztásáról a vezetőség által megválasztott Tudományos Bizottság dönt.
A konferencián elhangzó előadások és poszterek összefoglalóit kiadjuk.
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: 2019. szeptember 20. (23:59).
Az összefoglalókat csak online lehet beküldeni.
A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll
módunkban figyelembe venni. Az előadások, absztraktok elfogadásáról 2019. szeptember
30-ig írásbeli értesítést küldünk.
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy amennyiben regisztrációs díja nem érkezik meg a
Convention Budapest Kft. bankszámlájára 4 héttel a rendezvény előtt, úgy
előadását/poszterét automatikusan töröljük a rendezvény programjából
TECHNIKAI LEHETŐSÉGEK:
A plenáris teremben számítógépes vetítési lehetőségét biztosítunk.

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.)

2019. 10. 08-ig
történő fizetéssel

2018. 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)

45.000 Ft / fõ

50.000 Ft / fõ

60.000 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***

20.000 Ft/fő

25.000 Ft/fő

30.000 Ft/fő

Kísérő***

10.000 Ft /fő

15.000 Ft /fő

15.000 Ft /fő

Venerológia /STD betegek
vizsgálata Workshop I. önállóan

20.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

Mikroszkópos kurzus
- Workshop II. önállóan

15.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

Proctologiai kurzus
- Workshop III. önállóan

10.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

Counselling kurzus
- Workshop IV. önállóan

10.000 Ft /fő

nem lehetséges

nem lehetséges

KURZUSOK

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK
Nyitófogadás
(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
2019. október 7-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 – 2019. október 7-ig
kötbérmentesen de adminisztrációs díj fizetése ellenében lehetséges. Ezután a kötbér
100%-os.
Szálláslemondást 2019. 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:
- tudományos összefoglalók beküldése:
- az előadások elfogadásának visszaigazolása:
- kedvezményes regisztráció lehetősége

www.convention.hu

2019. február 28.
2019. szeptember 08.
2019. szeptember 18.
2019. október 08.

www.stdtarsasag.hu

