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Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos 
információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, illetve 
ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
honlapján: www.oep.hu. Bármely említett termék alkalmazásakor 
az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.
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e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu
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KÖSZÖNTŐ

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 2016-ban osztályunk szervezheti 
a régió XVIII. szülész-nőgyógyász konferenciáját Nagykanizsán.

A hagyományos, régió szakmai tevékenységét értékelő előadás mellett 
számos olyan további előadás szerepel a programban, melyek a modern 
szülészet-nőgyógyászat aktuális kérdéseit is áttekintik.

A tudományos program, a szakmai kérdések megvitatása mellett, 
reményeink szerint a rendezvény lehetőséget nyújt baráti találkozásokra, 
beszélgetésekre is.

Reméljük, hogy a résztvevő kollégák megtapasztalhatják osztályunk, 
városunk, Nagykanizsa vendégszeretetét, vendégfogadását.

Munkatársaimmal együtt szeretettel és tisztelettel várjuk a régió 
városaiból érkező minden érdeklődő kollégánkat. 

Tisztelettel:

Dr. Orosházi Attila
a konferencia elnöke
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A SZEKCIÓ ELNÖKE  
Prof. Dr. Bódis József
Klinikaigazgató, egyetemi tanár

A KONFERENCIA ELNÖKE 
Dr. Orosházi Attila
osztályvezető főorvos

SZAKMAI SZERVEZŐ
Kanizsai Dorottya Kórház, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.
Dr. Orosházi Attila osztályvezető főorvos
e-mail: attila.oroshazi@gmail.com

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Füle Lajos
Dr. Bajsz Antal
Dr. Tucsek Éva
Dr. Zsiray Zsolt
Dr. Oláh Orsolya

A KONFERENCIA KIEMELT TÉMÁI

1. Endometriózis

2. Résztvevő osztályok laparoscópos tevékenysége

3. Onkológiai betegek ellátása

HELYSZÍN
Tudományos program helyszíne:
Medgyaszay Ház (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5.)

Vacsora helyszíne:
Hotel Karos Spa (8749 Zalakaros, Alma utca 1.)
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Angelini Pharma Magyarország Kft.

EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Exeltis Magyarország Kft.

Merck Kft.

Phytotec Hungária Bt.

Richter Gedeon Nyrt.

Roche (Magyarország) Kft.

Sandoz Hungária Kft.

Wörwag Pharma Kft.
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TUDOMÁNYOS PROGRAM

2016. október 14. péntek

10:00 – 10:30 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK
Dr. Orosházi Attila  Kanizsai Dorottya Kórház Szülészet-

nőgyógyászati Osztály a konferencia elnöke
Dénes Sándor  Nagykanizsa MJV polgármestere
Dr. Brünner Szilveszter  Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója
Prof. Dr. Bódis József  a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

igazgatója, a Magyar Nőorvos Társaság, 
valamint a szekció elnöke

Prof. Dr. Szabó István  PTE ÁOK, egyetemi tanár, a Magyar Nőorvos 
Társaság, valamint a szekció örökös tiszteletbeli 
elnöke

10:30 – 12:30 1. SZEKCIÓ
Üléselnökök: Prof. Dr. Bódis József, Dr. Orosházi Attila

1.  A régió statisztikai adatai 2015 (20’) 
Prof. Dr. Bódis József 
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

2.  Visszatekintés osztályunk elmúlt 5 éves tevékenységére  
(15’) 
Dr. Orosházi Attila 
Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

3.  Lehet-e ez: ”Menopausalis hormontherápia transdermális 
úton”?  (15’) 
Prof. Dr. László Ádám 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
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4.  Endometriosis- multidisciplinaris megközelítés (15’) 
Dr. Koppán Miklós Phd.

5.  Extrém nagy myomák laparoscopos ellátása (15’) 
Dr. Rucz Árpád  
Róbert Károly Magánkórház, Budapest

12:30 – 14:00 EBÉDSZÜNET

14:00 – 16:00 2. SZEKCIÓ

Üléselnökök: Prof. Dr. Szabó István Dr. Koppány Csaba

6.  Vas és folsavpótlás szerepe a klinikai gyakorlatban (10’) 
Dr. Dömötör Mária 
OVSZ Sopron Haematológiai Szakrendelés

7.   Az UH vizsgálat jelentősége a vizelet incontinentia 
diagnosztikájában (10’) 
Dr. Oláh Orsolya 
Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

8.  Az iker-iker transzfúziós szindróma fetoscopos kezelése a 
PTE KK Szülészeti és nőgyógyászati Klinikán (10’) 
Dr. Molnár Gábor, Dr. Vizer Miklós, Dr. Vida Gabriella, 
Dr. Labossa Gusztáv, Dr. Masszi György, Dr. Orosz László 
Prof. Dr. Tóth Zoltán, Prof. Dr. Bódis József

9.  Az idő előtti burokrepedés expektatív kezelése a PTE KK 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán (10’) 
Dr. Rácz Sándor, Dr. Panka Tibor, Dr. Funke Simone, 
Dr. Tamás Péter, Prof. Dr Bódis József
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10.  A sentinel nyirokcsomó jelöléssel szerzett tapasztalataink a 
méhnyak és a méhtest tumoros betegeink kezelése során (10’) 
Dr. Stefanovits Ágnes, prof. Dr. Göcze Péter, Dr. Papp Szilárd, 
Dr. Kovács Krisztina, Dr. Schmidt Erzsébet, 
Prof. Dr. Zámbó Katalin, Prof. Dr. Bódis József 
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

11.  Nőgyógyászati daganatos betegek sugártherápiájának 
változása osztályunk gyakorlatában (10’) 
Dr. Rák Tibor, Prof.dr. Szilágyi András 
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

12.  Várandósok GBS szűrése Vas megyében (10’) 
Dr. Tarszabó Róbert, Dr. Horváth Boldizsár, Dr. Koppány Csaba 
Markusovszky Kórház Szombathely

13.  Virilizáló granulosasejt tumor gyermekkorban (10’) 
Dr. Bús Dorottya, Dr. Vajda György 
Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg

14.  Új Er:YAG lézer kezelések a nőgyógyászati medicinában (10’) 
Dr. Regényi Péter 
Vitalium Laser Hévíz

15.  Komplex megoldás a HPV diagnosztikájában (10’) 
Perkátai Katalin  
Roche Magyarország Kft.

16.  Kulturált borfogyasztás a nőgyógyász szemével (10’) 
Dr. Koppány Csaba 
Markusovszky Kórház Szombathely

16:00 – 16:30 HOZZÁSZÓLÁSOK

16:30 KONGRESSZUS ZÁRÁSA
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PREZENTÁCIÓK 
Az előadások időtartamát a programban megjelöltük. 
Előadás tartásához számítógép és projektoros kivetítés áll rendelkezésre.
Az MS Powerpoint-ban elkészített, CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on 
elhozott előadásokat kérjük legkésőbb az adott szekció kezdete előtt 1 
órával leadni a technikusi asztalnál. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
 Helyszínen
Orvosoknak 17.000 Ft 
Nyugdíjasoknak, rezidenseknek 12.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon, a szakmai 
kiállításon való részvételt, a kávéfogyasztást a szünetekben, az ebédet 
és vacsorát, valamint a konferencia kiadványait. 
A részvételi díjban 5500Ft közvetített étkezés kerül továbbszámlázásra.

KONFERENCIÁT KÖVETŐ FAKULTATÍV PROGRAM
A zalakarosi Karos Spa Hotelben (8749 Zalakaros, Alma utca 1.)
18:00 – 19.30 Welness program a Zalakaros Spa Hotelben 
20:00 –  Konferencia vacsora a Zalakaros Spa Hotel éttermében
A vacsorán történő részvétel díjmentes, külön regisztrációhoz kötött!

PÉNZÜGYEK, SZÁMLÁZÁS
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán 
az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új 
számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2016. október 15-ig 
lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésén 
és az erről kiállított számlán változtatni.



10

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen 2016. október 1-ig 
fogadtunk el.
Ezen időpont után beérkezett lemondások esetén a részvételi díj és a 
megrendelt szolgáltatások díjának visszafizetése nem áll módunkban. 

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS:
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak 
baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, 
betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek 
nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.



Antimineralokortikoid hatás1

Antiandrogén hatás1
Egyfázisú, drospirenont és etinilösztradiolt tartalmazó 
kombinált orális  fogamzásgátló kétféle ösztrogén hatóanyag-mennyiséggel,  
1 havi és 3 havi kiszerelési formákban. 

4 814 FtAjánlott  
fogyasztói ár:

1 824 FtAjánlott  
fogyasztói ár:

5 242 FtAjánlott  
fogyasztói ár:

SANDOZ: A MINŐSÉG SVÁJCI MEGKÖZELÍTÉSE
1	Deciora	Alkalmazási	előírás,	www.ogyei.gov.hu

Sandoz Hungária Kft.	·	1114	Budapest,	Bartók	Béla	út	43-47.	·	Tel.:	430-2890	·	Fax:	430-2899	·	web:	www.sandoz.hu
Kizárólag	egészségügyi	szakembereknek	szóló	kommunikáció.	Kérjük,	ne	tegyék	a	fogyasztók	részére	elérhetővé	vagy	láthatóvá.

RDEC1470/07.16		•		A	dokumentum	lezárásának	időpontja:	2016.	augusztus	09.

Rövidített alkalmazási előírás –	Deciora®	3 mg/0,02 mg és 3 mg/0,03 mg filmtabletta 
Összetétel: Filmtablettánként 3 mg drospirenon és 0,02 mg, illetve 0,03 mg etinilösztradiol. Segédanyagként 
laktózt is tartalmaz. Javallatok: Orális fogamzásgátlás. A Deciora filmtabletták felírásával kapcsolatos döntés 
során figyelembe kell venni az adott nő jelenleg fennálló kockázati tényezőit, különösképpen a vénás 
tromboembóliával (VTE) kapcsolatosakat, továbbá azt, hogy mekkora a Deciora filmtabletták alkalmazásával járó 
VTE kockázata más kombinált hormonális fogamzásgátlókéhoz (CHC) képest. Adagolás és alkalmazás: 
A buborékcsomagoláson feltüntetett irányban haladva minden nap naponta lehetőleg azonos időben, szájon át kell 
bevenni a filmtablettát, szükség esetén kevés folyadékkal. Naponta egy filmtablettát kell bevenni 21 egymást 
követő napon. A következő csomag szedését egy 7 napos tablettamentes szünet után kell elkezdeni, amely alatt 
általában megvonásos vérzés lép fel. Ellenjavallatok: Jelenleg fennálló vénás tromboembólia (VTE), illetve ennek 
kockázata: Vénás tromboembólia – jelenleg fennálló (antikoaguláns mellett), vagy a kórtörténetben 
szereplő (pl. mélyvénás trombózis [MVT] vagy tüdőembólia [TE]); A vénás tromboembólia kialakulásával 
kapcsolatosan ismert öröklődő vagy szerzett hajlam, mint például APC-rezisztencia (ideértve Faktor V Leiden 
mutációt), antithrombin III-hiány, protein C-hiány, protein S-hiány; Nagy műtéti beavatkozás, ami hosszú ideig tartó 
immobilizációval jár; Magas kockázat a vénás tromboembólia kialakulásával kapcsolatban, több kockázati tényező 
fennállása miatt; Jelenleg fennálló artériás tromboembólia (ATE), illetve ennek kockázata: Artériás tromboembólia 
– jelenleg fennálló, vagy a kórtörténetben szereplő artériás tromboembólia (pl. myocardialis infarctus), illetve 
prodromális állapot (pl. angina pectoris); Cerebrovascularis betegség – jelenleg fennálló, vagy a kórtörténetben 
szereplő stroke vagy prodromális állapot (pl. tranziens ischaemiás attak, TIA); Ismert öröklődő vagy szerzett hajlam 
az artériás tromboembólia kialakulására, mint például a hyperhomocysteinaemia és antifoszfolipid antitestek 
(antikardiolipin antitestek, lupus anticoagulans); Fokális neurológiai tünetekkel járó migrén a kórtörténetben; 
Az artériás tromboembólia magas kockázata több kockázati tényező vagy egy súlyos kockázati tényező fennállása 
miatt, mint például értünetekkel járó diabetes mellitus, súlyos hypertonia, súlyos dyslipoproteinaemia; Aktív, vagy 
a kórelőzményben szereplő súlyos májbetegség, amíg a májfunkciós értékek nem normalizálódtak; Súlyos 
veseelégtelenség vagy heveny veseelégtelenség; Aktuális, vagy a kórelőzményben szereplő (jó-, vagy rosszindulatú) 
májdaganat; Ismert, vagy feltételezett nemi hormon-függő rosszindulatú daganatok (pl. a nemi szervek vagy az 
emlő rosszindulatú daganata); Tisztázatlan eredetű hüvelyvérzés; A készítmény hatóanyagaival vagy bármely 
segédanyagával szembeni túlérzékenység. Figyelmeztetések: Ha az alábbiakban felsorolt állapotok vagy 
kockázati tényezők bármelyike fennáll, a Deciora filmtabletták alkalmazhatóságát meg kell beszélni a pácienssel. 
Ha ezen állapotok vagy kockázati tényezők bármelyike súlyosbodik vagy először alakul ki, a nőnek azt kell 
tanácsolni, hogy keresse fel kezelőorvosát, aki a továbbiakban eldönti, hogy abba kell-e hagyni a Deciora 
filmtabletták alkalmazását: Feltételezett vagy igazolt vénás tromboembólia (VTE) vagy artériás tromboembólia 
(ATE) esetén a kombinált hormonális fogamzásgátló (CHC) szedését abba kell hagyni. Amennyiben antikoaguláns-
terápiát kezdenek, megfelelő alternatív fogamzásgátló módszert kell elkezdeni az antikoaguláns-terápia 
(kumarinok) teratogenitása miatt. Vénás tromboembólia (mélyvénás trombózis, tüdőembólia): A levonorgesztrelt, 
norgesztimátot vagy noretiszteront tartalmazó készítmények alkalmazása jár a VTE legalacsonyabb kockázatával. 
Más készítmények, mint például a Deciora filmtabletták alkalmazása esetén ez a kockázat akár kétszeres is lehet. 
A VTE legalacsonyabb kockázatával járó készítménytől eltérő bármely más készítmény alkalmazásával kapcsolatos 
döntést csak a pácienssel történő megbeszélést követően szabad meghozni, így gondoskodva arról, hogy a nő 
megértette a Deciora filmtabletták alkalmazásával járó VTE kockázatát, továbbá azt, hogy a fennálló kockázati 
tényezői miképpen befolyásolják ezt a kockázatot, illetve, hogy a VTE kockázata a legelső alkalmazás első évében 
a legmagasabb. Kevés bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kockázat fokozott, ha a kombinált 

hormonális fogamzásgátló alkalmazását 4 hétig vagy tovább tartó szünet után újrakezdik. Alkalmazása ellenjavallt, 
ha a nőnek több olyan kockázati tényezője is van, amelynek következtében a vénás trombózis kialakulásának 
kockázata magas. Artériás tromboembólia: Alkalmazása ellenjavallt, ha a nőnek egy súlyos vagy több olyan 
kockázati tényezője is van, amelynek következtében magas az artériás trombózis kialakulásának kockázata. 
Daganat: méhnyak-, emlő- és májdaganat kockázata. Egyéb betegségek: Vesekárosodás, illetve a normál tartomány 
felső határán lévő kezelés előtti káliumszint vagy kálium-megtakarító gyógyszerek egyidejű alkalmazása esetén a 
hiperkalémia kockázata miatt a káliumszint ellenőrzése javasolt. Hypertriglyceridaemiás nőknél hasnyálmirigy-
gyulladás kockázata. Hipertóniásoknál a vérnyomás tartós megemelkedése esetén, vagy ha ez nem reagál az 
antihipertenzív kezelésre, a kombinált orális fogamzásgátlók (COC) szedését le kell állítani. Cholestasissal 
összefüggésben sárgaság és/vagy pruritus, epekőképződés, porphyria, systemás lupus erythematosus, haemolyticus 
urémiás szindróma, Sydenham-chorea, herpes gestationis, otosclerosissal kapcsolatos halláscsökkenés fokozott 
kockázata. Örökletes angioödéma súlyosbodásának kockázata; Májműködési zavar esetén a májfunkciós próbák 
rendeződéséig a kezelés abbahagyandó. Diabetes mellitus esetén a kezelés korai időszakában fokozott ellenőrzés 
szükséges. Endogén depresszió, epilepszia, Crohn-betegség, colitis ulcerosa rosszabbodásának kockázata. 
Chloasmára hajlamosaknak kerülniük kell a napfényt vagy ultraibolya sugárzást. Azoknak a laktózmentes étrenden 
levő betegeknek, akik ritka örökletes galaktóz-intoleranciában, laktóz-intoleranciában vagy glükóz-galaktóz 
felszívódási zavarban szenvednek, a készítmény laktóztartalmát figyelembe kell venniük. A készítmény rendelése, 
vagy újbóli alkalmazása előtt részletes kórelőzményt kell felvenni és a terhességet ki kell zárni. A vérnyomást meg 
kell mérni és fizikális vizsgálatot kell végezni. Fel kell hívni a nő figyelmét a vénás és artériás trombózissal 
kapcsolatos információkra, ideértve a Deciora filmtabletták más kombinált hormonális fogamzásgátlókhoz képesti 
kockázataira, a VTE és ATE tüneteire, az ismert kockázati tényezőkre és a teendőkre trombózis gyanúja esetén. Fel 
kell hívni a nők figyelmét, hogy a hormonális fogamzásgátlók nem védenek a HIV-fertőzéssel (AIDS), és más nemi 
úton terjedő betegségekkel szemben. Aldoszteron antagonistákkal vagy kálium-megtakarító diuretikumokkal történő 
együttes adás esetén a szérum káliumszintet az első kezelési ciklus során ellenőrizni kell. 
Gyógyszerkölcsönhatások: Fenitoin, barbiturátok, primidon, karbamazepin, rifampicin, boszentán, HIV-
gyógyszerek (pl. ritonavir, nevirapin, efivarenz), oxkarbazepin, topiramat, felbamat, grizeofulvin, közönséges 
orbáncfű (Hypericum perforatum), ciklosporin, lamotrigin, aldoszteron antagonisták, kálium-megtakarító 
diuretikumok. Laboratóriumi vizsgálatok eredményei (pl. kortikoszteroid-kötő globulin, lipid/lipoprotein frakciók, 
szénhidrát-anyagcsere paraméterek, véralvadás és fibrinolízis paraméterei, plazma renin aktivitás, plazma 
aldoszteronszint). Termékenység, terhesség, szoptatás: A készítmény alkalmazása terhesség alatt nem 
javallt. A COC-k alkalmazása általában nem javasolt addig, amíg a szoptató anya nem választotta el teljesen a 
gyermekét. Mellékhatások: Gyakori: Deciora 3 mg/0,02 mg: érzelmi labilitás; fejfájás; hasi fájdalom; akne; 
emlőfájdalom; emlők megnagyobbodása; emlő érzékenység; dysmenorrhea; metrorrhagia; súlynövekedés. Deciora 
3 mg/0,03 mg: depressziós hangulat, fejfájás, migrén, hányinger, menstruációs zavarok, közti vérzés, 
emlőfájdalom, emlő érzékenység, hüvelyfolyás, hüvelyi candidiasis. A nem gyakori, ritka, nagyon ritka és nem ismert 
gyakorisággal előforduló mellékhatások leírását lásd az alkalmazási előírás 4.8 pontja alatt. Megjegyzés:X (egy 
kereszt) Osztályozás: II. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). A forgalomba hozatali 
engedély jogosultja: Sandoz Hungária Kft., Magyarország. A forgalomba hozatali engedély száma: 
Deciora 3 mg/0,02 mg filmtabletta: OGYI-T-22271/01-05; Deciora 3 mg/0,03 mg filmtabletta: 
OGYI-T-22271/06-10. A szöveg frissítésének dátuma: 2015.09.08. Bővebb információért olvassa el a 
teljes alkalmazási előírást, mielőtt felírja/rendeli e készítményt!
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