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A ROHAMOKNAK 
 SZABJUNK HATÁRT, 
NE A LEHETŐSÉGEKNEK

A Zonegran® egyike annak a négy* anti epileptikumnak, mely 
„A” szintű evidenciával rendelkezik újonnan diagnosztizált vagy  eddig 
nem kezelt felnőttkori parciális rohamok monoterápiás kezelésében** 
* carbamazepin, levetiracetam, és phenytoin mellett. • ** ILAE antiepileptikum hatékonysági evidenciák (2013 március)1 • 1 Glauser T et al. Epilepsia 2013; 54(3): 551-563.

ZONEGRAN® RövidíTETT ALKALMAZÁSi ELŐíRÁS: Zonegran (zoniszamid) 25 mg, 50 mg, 100 mg kemény kapszula. Kérjük, a gyógyszer alkalmazása előtt olvassa el a teljes alkalmazási előírást! Terápiás javallatok: monoterápiaként szekunder 
generalizálódó vagy nem generalizálódó parciális görcsrohamokban szenvedő, újonnan diagnosztizált felnőtt epilepsziás betegeknél (lásd 5.1 pont);kiegészítő kezelésként szekunder generalizálódó vagy nem generalizálódó parciális görcsrohamokban 
szenvedő felnőtteknél, serdülőknél, valamint 6 éves és idősebb gyermekeknél. Adagolás és alkalmazás: Adagolás – Felnőttek Dóziseszkaláció és fenntartó kezelés: A Zonegran monoterápiaként vagy már folyamatban levő kezelés mellett 
alkalmazandó felnőtt betegeknél. A dózist a klinikai hatás alapján kell titrálni. Az ajánlott eszkalációs és fenntartó adagok az 1. táblázatban szerepelnek. Egyes betegek, főként azok, akik nem szednek CYP3A4-indukálószereket, alacsonyabb dózisokra 
is jól reagálhatnak. Elvonás: A Zonegran-kezelés befejezésekor az elvonást fokozatosan kell végezni (lásd 4.4 pont). Felnőtt betegekkel végzett klinikai vizsgálatokban, egyhetes időközökben 100 mg-onként csökkentették a dózist, egyidejűleg (szükség 
esetén) módosítva az egyéb antiepileptikumok dózisát.
A Zonegran általános adagolási ajánlásai speciális betegcsoportokban: Gyermekek (6 éves és idősebb): Dóziseszkaláció és fenntartó kezelés: Hat éves és idősebb gyermekek esetében a már fennálló kezeléshez kell hozzáadni a Zonegran-t. A dózist 
a klinikai hatás alapján kell titrálni. Az ajánlott eszkalációs és fenntartó adagok a 2. táblázatban szerepelnek. Egyes betegek, főként azok, akik nem szednek CYP3A4-indukáló szereket, alacsonyabb dózisokra is jól reagálhatnak. Az orvosnak fel kell 
hívnia a gyermekek, valamint szüleik/gondozóik figyelmét a „Figyelmeztetés a betegek számára” cím alatt (a betegtájékoztatóban) a hőguta megelőzéséről olvasható keretes figyelmeztetésre (lásd 4.4 pont: Gyermekek).
2. táblázat Gyermekek (6 éves és idősebb) – ajánlott dóziseszkaláció és fenntartó kezelés

Kezelési rend Titrálási fázis Szokásos fenntartó adag

 Kiegészítő kezelés – CYP3A4-
indukáló 

szerekkel együtt (lásd 4.5 pont)

1. hét 2-8. hét 20-55 kg testtömegű betegeka 55 kg-nál nagyobb testtömegű 
betegek

1 mg/kg/nap (naponta egyszer) Hetente 1 mg/kg-os lépésekben növelve 6-8 mg/kg/nap (naponta egyszer) 300-500 mg/nap (naponta egyszer)

- CYP3A4-indukáló szerek nélkül
1+2. hét ≥ 3. hét

6-8 mg/kg/nap (naponta egyszer) 300-500 mg/nap (naponta egyszer)
1 mg/kg/nap (naponta egyszer) Kéthetente 1 mg/kg-os lépésekben 

növelve

Megjegyzés: a.  A terápiás dózis fenntartásának biztosítása érdekében a gyermek testtömegét ellenőrizni kell, és a testtömeg változása esetén a dózist módosítani kell az 55 kg-os testtömeg eléréséig. Az adagolási rend napi 6-8 mg/kg legfeljebb 
napi 500 mg-os adagig. A Zonegran biztonságosságát és hatásosságát 6 évesnél fiatalabb, illetve 20 kg-nál alacsonyabb testtömegű gyermekek esetében még nem igazolták. 20 kg-nál kisebb testtömegű betegekre vonatkozóan 
a klinikai vizsgálatok alapján kevés adat áll rendelkezésre. Ezért 20 kg-nál alacsonyabb testtömegű, 6 éves és idősebb gyermekek kezelése során óvatosan kell eljárni.

Megvonás: Ha abba kell hagyni a Zonegran-kezelést, akkor fokozatosan kell elhagyni a gyógyszert (lásd 4.4 pont). Gyermekek bevonásával végzett klinikai vizsgálatok során az adagot heti intervallumokban csökkentették, nagyjából 2 mg/kg-os 
lépésekben (vagyis a 3. táblázatban ismertetett ütemterv szerint).
3. táblázat Gyermekek (6 éves és idősebb) – javasolt dóziscsökkentési ütemterv

Megjegyzés: * Az összes dózis naponta egyszer alkalmazandó.
Időskorúak: Időskorú betegek kezelésekor körültekintően kell eljárni, mert ennél a betegcsoportnál a Zonegran alkalmazásával 
kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésre. A gyógyszert felírónak figyelembe kell vennie a Zonegran gyógyszerbiztonsági profilját 
is (lásd 4.8 pont).Veseelégtelenségben szenvedő betegek: A veseelégtelenségben szenvedő betegek kezelésénél körültekintően kell 
eljárni, mert ennél a betegcsoportnál a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre, és 
a Zonegran adagjának lassabb módosítása lehet szükséges. Mivel a zoniszamid és metabolitjai a vesékben választódnak ki, olyan 
betegeknél, akiknél akut veseelégtelenség alakul ki,vagy akiknél a szérum kreatinin-szintje klinikailag jelentős, tartós emelkedést mutat, 

a gyógyszer szedését meg kell szakítani. Veseelégtelenségben szenvedő betegeknél egyszeri adagban adott zoniszamid renalis clearance-e pozitív korrelációt mutatott a kreatinin clearance-szel. 20 ml/perc alatti kreatinin clearance-t mutató betegeknél 
35%-kal emelkedett a zoniszamid plazma AUC-értéke. Májelégtelenségben szenvedő betegek: Májelégtelenségben szenvedő betegeknél a gyógyszer használatát még nem tanulmányozták. Ezért használata súlyos májelégtelenségben szenvedő 
betegeknél ellenjavallt. Enyhe vagy közepes fokú májelégtelenségben szenvedő betegek kezelésekor körültekintően kell eljárni, és a Zonegran adagját esetleg lassabban kell módosítani. Az alkalmazás módja: A Zonegran kemény kapszula szájon át 
alkalmazandó. Étkezések hatása: A Zonegran étkezés közben vagy étkezéstől függetlenül is bevehető (lásd 5.2 pont). Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával vagy a szulfonamidokkal szembeni 
túlérzékenység. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Klinikai vizsgálatokban eddig több mint 1200 beteg kapott Zonegrant, közülük több mint négyszázan1 évnél hosszabb ideig szedték a gyógyszert. Ezen kívül forgalomba hozatala után a 
zoniszamiddal kapcsolatban, Japánban 1989, az USA-ban pedig 2000 óta jelentős tapasztalat gyűlt össze. Figyelembe kell venni, hogy a Zonegran szulfonamid-csoportot tartalmazó benzizoxazol-származék. A szulfonamid-csoportot tartalmazó 
gyógyszerekkel kapcsolatba hozott súlyos, immunológiai jellegű mellékhatások közé tartozik a kiütés, allergiás reakció és jelentős hematológiai zavarok, beleértve az aplasticus anaemiát, amely nagyon ritkán végzetes lehet (lásd 4.4 pont). Kontrollált, 
mint kiegészítő kezelést értékelő vizsgálatokban a leggyakoribb mellékhatások az aluszékonyság, a szédülés és az anorexia voltak. Egy randomizált, kontrollos, zoniszamidot és retard karbamazepint összehasonlító monoterápiás klinikai vizsgálatban a 
leggyakoribb mellékhatások a bikarbonátszint csökkenése, étvágycsökkenés és súlycsökkenés voltak. A normálistól lényegesen alacsonyabb bikarbonátszint (17 mEq/l alá és több mint 5 mEq/l-el) gyakorisága 3,8% volt. A jelentős, 20%-os vagy nagyobb 
súlycsökkenés gyakorisága 0,7% volt. A Zonegrannal kapcsolatos, klinikai vizsgálatokban és forgalomba hozatal utáni megfigyelések alapján azonosított mellékhatások felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. A gyakorisági kategóriák jelentése a 
következő: nagyon gyakori  ≥ 1/10, gyakori ≥ 1/100 – < 1/10, nem gyakori ≥ 1/1000 – < 1/100, ritka ≥ 1/10 000 – < 1/1000, nagyon ritka < 1/10 000, nem ismert a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg. Vérképzőszervi és 
nyirokrendszeribetegségek és tünetek: gyakori: véraláfutás. Immunrendszeri betegségek és tünetek: Gyakori: túlérzékenység. Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek: Nagyon gyakori: Anorexia. Pszichiátriai kórképek: 
Nagyon gyakori: izgatottság, ingerlékenység, zavartság, depresszió. Gyakori: érzelmi labilitás, szorongás, álmatlanság, pszichotikus zavar. Idegrendszeri betegségek és tünetek: Nagyon gyakori: Ataxia, szédülés, memóriaromlás, aluszékonyság. 
Gyakori: bradyphrenia, figyelemzavar, nystagmus, paresztézia, beszédzavar, remegés. Szembetegségek és szemészeti tünetek: Nagyon gyakori: diplopia. Emésztőrendszeri betegségek és tünetek: Gyakori: hasi fájdalom, székrekedés, hasmenés, 
dyspepsia, hányinger. A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei: Gyakori: kiütés, pruritus, alopecia. Vese- és húgyúti betegségek és tünetek: Gyakori: nephrolithiasis. Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók: 
Gyakori: fáradtság, influenzaszerű betegség, pyrexia, perifériás oedema. Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei: Nagyon gyakori: csökkent bikarbonátszint. Gyakori: testsúlycsökkenés. Különleges betegcsoportokkal kapcsolatos kiegészítő 
információk: Idősek: Egy 95 időskorú vizsgálati alanyt magában foglaló összesített elemzés a perifériás oedema és a pruritus viszonylag magasabb jelentési gyakoriságát mutatta a felnőtt populációhoz képest. A forgalomba hozatalt követően szerzett 
adatok áttekintése arra enged következtetni, hogy a 65 éves vagy annál idősebb betegeknél nagyobb gyakorisággal fordulnak elő a következő események, mint az átlag populációban: Stevens–Johnson-szindróma (SJS) és gyógyszer indukálta 
túlérzékenységi szindróma (DrugInduced Hypersensitivity syndrome - DIHS). Gyermekek: Placebo-kontrollos klinikai vizsgálatok során a zoniszamid 6-17 éves gyermekekre vonatkozó mellékhatásprofilja megegyezett a felnőttekével. A gyermekgyógyászati 
biztonságossági adatbázisban található 465 vizsgálati alany (köztük a kontrollos klinikai vizsgálat kiterjesztett szakaszában részt vett további 67 vizsgálati alany) körében 7 esetben fordult elő elhalálozás (1,5%; 14,6/1000 személyév): 2 esetben status 
epilepticus, ezek közül az egyik egy alultáplált vizsgálati alanynál bekövetkezett jelentős testtömeg-csökkenés (3 hónap alatt10%) kapcsán, ami miatt a beteg nem szedte a gyógyszereket; 1 esetben fejsérülés/haematoma, 4 esetben pedig olyan vizsgálati 
alanyoknál, akiknél különböző okok miatt már eleve funkcionális neurológiai deficit állt fenn (2 esetben pneumonia által előidézett sepsis/szervi elégtelenség, 1 esetben megmagyarázatlan hirtelen halál (Sudden Unexplained Deathin Epilepsy Patients, 
SUDEP) és 1 esetben fejsérülés). A kontrollos vizsgálat, illetve a vizsgálat nyílt elrendezésű kiterjesztése során Zonisamid-kezelésben részesült gyermekek összesen 70,4%-ánál alakult ki a kezeléssel összefüggésben legalább egy alkalommal 22 mmol/l 
alatti bikarbonátszint. Ugyanakkor az alacsony bikarbonátszint hosszas fennállását is megfigyelték (medián időtartam: 188 nap). 420 gyermek (183 vizsgálati alany 6-11 éves, 237 vizsgálati alany 12-16 éves volt, és az expozíció átlagos időtartama 
körülbelül 12 hónap volt) összevont biztonságossági adatainak elemzése azt mutatta, hogy a pneumonia, a dehydratio, a csökkent verejtékezés, a kóros májfunkciós vizsgálati eredmények, az otitis media, a pharyngitis, a sinusitis és felső légúti fertőzések, 
a köhögés, az epistaxisés rhinitis, a hasi fájdalom, a hányás, a bőrkiütés és ekcéma, valamint a láz előfordulását viszonylag gyakrabban jelentették gyermekek esetében, mint a felnőtt populációban (különösen a 12 év alatti vizsgálati alanyoknál), illetve 
alacsony gyakorisággal amnesiáról, emelkedett kreatininszintről, lymphadenopathiáról és thrombocytopeniáról is beszámoltak. A testtömeg 10%-os vagy nagyobb arányú csökkenésének gyakorisága 10,7% volt  (lásd 4.4 pont). A testtömeg-csökkenés 
bizonyos eseteiben késett a következő Tanner-féle stádium elérése, valamint a csontérés. Rendelhetőség: Kizárólag orvosi rendelvényre! Magyarországi fogyasztói árak és támogatások (2015. 01. 01.): Fogyasztói ár (közfinanszírozás 
alapjául szolgáló ár): Zonegran 25 mg 28 × 4572 Ft, Zonegran 50 mg 56 × 16386 Ft, Zonegran 100 mg 98 × 37597 Ft. Támogatás EÜ90 5/a3 pont alapján elfogadható BNO: G409: Zonegran 25 mg 28 × 4115 Ft, Zonegran 50 mg 
56 × 14747 Ft, Zonegran 100 mg 98 × 33837 Ft. Térítési díj: Zonegran 25 mg 28 × 457 Ft, Zonegran 50 mg 56 × 1639 Ft, Zonegran 100 mg 98 × 3760 Ft. Közgyógyellátás terhére rendelhető. Az árak időközi változása a www.OEP.hu honlapon 
követhető nyomon. A forgalomba hozatali engedély száma: Zonegran 25 mg (28 kapszula): EU/1/04/307/005, Zonegran 50 mg (56 kapszula): EU/1/04/307/003, Zonegran 100 mg (98 kapszula): EU/1/04/307/007. Alkalmazási előírás utolsó 
érvényes változat dátuma: 2013. 10. 02. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Eisai Ltd. European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN Forgalmazza / További tájékoztatás: VALEANT Pharma Magyarország 
Kft. HU-1025 Budapest, Csatárka út 82-84. Tel.: 345-5900. Lezárás dátuma: 2016. március 30. Engedélyszám: ZON-KI-HU1603-01.

Testtömeg Heti intervallumokban az alábbi adagokkal kell csökkenteni a dózist:
20 – 28 kg 25-50 mg/nap*
29 – 41 kg 50-75 mg/nap*
42 – 55 kg 100 mg/nap*

>55 kg 100 mg/nap*

Zonegran A5 hirdetes 2016APR.indd   1 2016.03.30.   14:46:55



Kedves Kolléganők, Kollégák!

Nagy öröm mindnyájunk számára, hogy találkozhatunk Szegeden, a Magyar Epilepszia Liga XIII. 
Kongresszusán.

Szeged többedszer lát vendégül bennünket és az elmúlt alkalmak már bizonyították: a szegedi 
tudo mányos műhely és az itt dolgozó szakemberek tudása, vendégszeretete kiváló biztosíték arra, 
hogy tartalmas, színvonalas találkozóban lehessen részünk.

Szeretnénk, ha ez a három nap nem csak a szakmáról, annak szeretetéről és a legfrissebb 
tudományos eredményekről, hanem legalább ennyire a személyes találkozókról is szólna. 

Akik összegyűlünk a MEL Kongresszuson, valamennyien az epilepsziával élő betegek gyógyítására, 
segítésére tettük fel életünket. A Magyar Epilepszia Liga vezetőségének nevében kívánom, hogy ez 
a közös motiváció hassa át a Kongresszus minden percét!

Prof. Dr. Fogarasi András 
A MEL Elnöke

KÖSZÖNTŐ

3



A KONGRESSZUS IDŐPONTJA

2016. május 26-28.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE

Hotel Novotel
6721 Szeged, Maros u. 1.

HELYI SZERVEZŐK

Prof. Dr. Vécsei László

Dr. Szok Délia

A TUDOMÁNYOS-ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

Prof. Dr. Fogarasi András

Prof. Dr. Halász Péter

Prof. Dr. Janszky József

A KONGRESSZUS FŐ TÉMÁI

I. High tech és az alapvető diagnosztikai standardok: újraértékelés

II. Teljes élet epilepsziával

III. Neurotrauma és epilepszia

IV. Status epilepticus

INFORMÁCIÓK
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Literatura Medica Kiadó Kft.

Meditop Gyógyszeripari Kft.

Richter Gedeon Nyrt.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

UCB Magyarország Kft.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

A Kongresszus szervezői köszönetüket fejezik ki a kiállító, hirdető cégek és a 
szponzorok által nyújtott támogatásért!

TÁMOGATÓK, KIÁLLÍTÓK
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RÉSZVÉTELI DÍJAK A HELYSZÍNEN

Társasági tagok: 25.000 Ft
Nem társasági tagok 30.000 Ft
35 év alatt, 65 év felett: 20.000 Ft
PhD hallgatók, rezidensek, EEG asszisztensek, nyugdíjasok: 15.000 Ft
Napijegy: 9.000 Ft

A részvételi díjak a kávészünetek és a nyitófogadás díjaként 12.000 Ft közvetített étkezést 
tartalmaznak, melyet a számlán feltüntetünk. 
Napijegyet vásárlóknál nem számlázunk közvetített étkezést.

A társasági és nem társasági tagok, 35 év alatti, 65 év feletti résztvevők, PhD hallgatók, 
rezidensek, EEG asszisztensek, nyugdíjasok részvételi díja tartalmazza:

• Részvételt a szakmai programon

• Az akkreditációs pontokat

• A kiállítás megtekintésének jogát

• Programfüzetet

• Kávészüneteket 3 napra

• A május 26-i nyitófogadáson való részvételt

Napijegyesek regisztrációs díja tartalmazza:

• Részvételt az adott napi szakmai programon

• Az aznapra szóló kávéjegyet

• Kiállítás megtekintésének jogát

Kreditponttal nem jár (kivéve 3 napijegy megvásárlása esetén)

RÉSZVÉTELI DÍJAK, REGISZTRÁCIÓ
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HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Május 26-án, csütörtökön:  10.00 - 17.30 
Május 27-én, pénteken:  08.00 - 18.30 
Május 28-án, szombaton:  08.00 - 13.00 

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007 
(csak május 26-28-án hívható!)

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ
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ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és a szekciók 
kezdete előtt legalább 1 órával adják le azokat a megadott helyen. Az előadások időtartamát az 
előadások címe mellett feltüntettük. Minden előadás után 5 perc diszkusszió van.

A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartását!

NÉVKITŰZŐ

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínre történő belépéshez.

AKKREDITÁCIÓ

A kongresszus szakorvosok számára hivatalos, pontszerző, szabadon választható továbbképző 
rendezvény, 18 kreditpontra akkreditálva.

Akkreditációs kategóriák: neurológia, gyermekneurológia, pszichiátria, idegsebészet, klinikai 
szakpszichológia, rehabilitáció, klinikai neurofiziológia

Kérjük, hogy a regisztráció alkalmával a jelenléti ívet mindenki írja alá, ill. adja meg orvosi 
pecsétszámát, mert ez a részvétel elismerésének feltétele!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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NYITÓFOGADÁS

2016. május 26. (csütörtök),  19.00-23.00

Helyszíne:  Tisza River Restaurant & Lounge Hall 
6723 Szeged Felső-Tiszapart 8.

Díját a részvételi díjak tartalmazzák (kivéve: napijegy).

VACSORA

2016. május 27. (péntek), 19.30

Helyszíne:  Hungi Vigadó 
6720 Szeged, Stefánia

Díja: 7.500 Ft/fő

EBÉD

Május 26-27-28-án a kongresszus helyszínén, a Hotel Novotel éttermében.

Díja: 4.400 Ft/ebéd

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött 
visszaigazolás szerint vehetők igénybe az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 10 óráig. 
Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porta nyújt 
segítséget.

Hotel Novotel**** 
6721 Szeged, Maros u. 1.

PARKOLÁS A HELYSZÍNEN

A szálloda előtt található parkoló 1.500 Ft/autó/nap, a szálloda garázsa pedig 3.100 Ft/autó/nap 
díjszabással vehető igénybe.

PARKOLÁS SZEGEDEN

Szeged belvárosában fizető parkolóhelyek vannak (kivétel a Novotel Hoteltől 2 perc sétára 
található Huszár Mátyás rakpart), melyek (hétfőtől-péntekig 8-18 óra között) előre megváltott és a 
helyszínen érvényesített parkoló jeggyel vehetők igénybe. A parkolási zónákat a táblák színei jelzik 
(zöld, sárga, kék). A jegy nélkül parkoló autókról videofelvétel készül, és bírságot kell fizetniük. 
Parkolószelvény minden élelmiszerboltban, trafikban, újságárusnál vásárolható. Részletes 
információk a szegedi parkolási rendszerről az Interneten: http://www.szepark.hu. 
Mobiltelefonon keresztül is megvásárolhatja parkolószelvényét.
Küldjön egy SMS-t, amelyben megadja gépjárműjének rendszámát, valamint vesszővel elválasztva 
a megvásárolni kívánt parkolószelvény típusát a 06-20/30/70/4444-660-as telefonszámra. 
A  szelvény típusát a jegy elnevezés első két betűjének megadásával lehet kiválasztani. Így 
negyed parkolószelvény vásárlásánál a ne, felező esetén a fe, egész esetén az eg, napi esetén a na 
rövidítéseket kell alkalmazni. Tehát az elküldendő SMS üzenet például egy felező parkolószelvény 
vásárlásakor: ABC123,fe

JAVASOLT TAXI TÁRSASÁG

Rádió Taxi Három: 62/333-333, 62/480-480

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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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. május 
28-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésén és az erről kiállított 
számlán változtatni.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Esetleges módosítást, lemondást szállásdíj esetén 2016. április 15-ig, részvételi díj, ebéd és 
vacsora esetén 2016. április 25-ig fogadtunk el díjmentesen.

Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 2.500 Ft+ Áfa.

A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.

A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, 
még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

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.

PÉNZÜGYEK
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HELYI SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Kapcsolattartó: Dr. Szok Délia

SZTE ÁOK Neurológiai Klinika
Cím:  6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Telefon:  70/569-6097
E-mail:  dszok@hotmail.com

SZERVEZŐ IRODA

(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, szállásügyek, szakmai kiállítás)

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
Cím: 6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail:  info@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN

http://congress-service.hu/2016/mel

SZERVEZŐK
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Minden előadás után 5 perc diszkusszió!

11.30-11.40 MEGNYITÓ 
Fogarasi András a MEL elnöke, Vécsei László akadémikus

11.40-13.40 NEUROTRAUMA, NEUROINTENZÍV ÉS EPILEPSZIA 
Elnök: Fogarasi András, Vécsei László

11.40-12.30  Büki András, Dóczi Tamás, Czeiter Endre, Horváth Zsolt, Kovács Noémi, 
Tóth Péter (Pécs):

 A koponyasérültek ellátásáról (45’)

12.30-12.50 Janszky József (Pécs): Poszt-traumás hiperakut és akut rohamok. 
Anti-epileptogenesis lehetőségei (15’)

12.50-13.10 Horváth Ágnes (Szombathely): Poszt-traumás epilepszia (15’)

13.10-13.40  Gyimesi Csilla, Juhos Vera (Pécs, Budapest): Status epilepticus ILAE 
klasszifikációja (25’)

13.40-14.30 EBÉDSZÜNET

14.30-17.30 SZABAD ELŐADÁSOK I.  
Elnök: Altmann Anna, Gyimesi Csilla

14.30-14.50 Balogh Attila (Budapest): Az epilepsziás hálózatok és az epilepsziás 
propenzitás összefüggései. Esettanulmányok (15’)

14.50-15.10 Tényi Dalma, Gyimesi Csilla, Horváth Réka, Kovács Norbert, Fogarasi 
András, Büki András, Janszky József (Pécs, Budapest): Fejtraumát 
követő akut konvulzió: YouTube videó analízis (15’)

2016. május 26.  |  CSÜTÖRTÖK
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15.10-15.30 Anwar Aimen, Balogh Attila (Budapest): Frontális epilepsziás beteg 
EEG frekvencia analízisének elektroklinikai tapasztalatai (15’)

15.30-15.50 Barcs Gábor, Szűcs Anna, Horváth András (Budapest): Antiepileptikum-
szelekciós folyamat és az ismert hatásmechanizmusok nehezen 
kezelhető felnőttkori parciális epilepsziában (15’)

15.50-16.10 György Ilona, Berényi Ervin (Debrecen): Landau-Kleffner szindróma: 
6 esetünk tapasztalatai. Hogyan gyógyul az aphasia? (15’)

16.10-16.30 KÁVÉSZÜNET

16.30-16.50 Hegyi Márta, Jakus Rita (Budapest): Két ritka migraine-equivalens 
beteg esettörténete (15’)

16.50-17.10 Rosdy Beáta, Kollár Katalin, Móser Judit, Mellár Mónika, Pfliegler Anna 
(Budapest): Valproat indukálta hyperammonaemia kezelésének 
új terápiás lehetősége: a cargluminsav (15’)

17.10-17.30 Szabó Nóra, Jerney Judit, Kassay Mária, Altmann Anna (Budapest): 
A Dravet szindróma ma ismert genetikai háttere (15’)

19.00 NYITÓFOGADÁS

2016. május 26.  |  CSÜTÖRTÖK
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08.30-10.00 TELJES ÉLET AZ EPILEPSZIÁVAL I. 
Elnök: Rajna Péter, Békés Judit

08.30-09.00 Rajna Péter (Budapest): Epilepszia és életminőség (25’)

09.00-09.30 Altmann Anna (Budapest): Diagnózison túl, jatrogénián innen (25’)

09.30-10.00 Békés Judit (Budapest): Élet epilepsziával – a párkapcsolati és 
családi dinamika változásai (25’)

10.00-10.20 KÁVÉSZÜNET

10.20-12.30 TELJES ÉLET AZ EPILEPSZIÁVAL II.
 Elnök: Rosdy Bea, Horváth Ágnes

10.20-11.15 Juhos Vera (Budapest): Antiepileptikumok és terhesség (50’)

11.15-11.40  Szok Délia, Vécsei László (Szeged): Fogamzásgátlás és epilepszia (20’)

11.40-12.05 Rosdy Beáta (Budapest): Sport és epilepszia (20’)

12.05-12.30 Horváth Ágnes (Szombathely): Autóvezetés és epilepszia: 
szabályozás vagy szabadság? (20’)

12.30-13.30 EBÉDSZÜNET

13.30-16.05 HIGH TECH ÉS AZ ALAPVETŐ DIAGNOSZTIKAI STANDARDOK: 
ÚJRAÉRTÉKELÉS I.

 Elnök: Halász Péter, Juhos Vera

13.30-14.15 Tóth Zoltán, Bajzik Gábor (Kaposvár): PET/MR és annak epileptológiai 
vonatkozásai (40’)

2016. május 27.  |  PÉNTEK
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14.15-14.45 Fogarasi András (Budapest): Anamnézis és rohamszemiológia (25’)

14.45-15.15 Halász Péter (Budapest): Alvás és epilepszia (25’)

15.15-15.40 Clemens Béla (Debrecen): Kvantitatív EEG helye a klinikumban (20’)

15.40-16.05 Berényi Antal (Szeged): Célzott transzkraniális elektromos 
ingerlései: Térben fókuszált intracerebrális hatás elérése 
modern ingerlési és felvételi technikákkal (20’)

16.05-16.30 KÁVÉSZÜNET

16.30-18.30 MKNFT VENDÉGSZEKCIÓJA 
Elnök: Kamondi Anita, Clemens Béla

16.30-17.10 Dömötör Johanna (Debrecen): Ritmusos delta aktivitások és 
epilepszia (35’) 

17.10-17.50 Hajnal Boglárka, Entz László, Tóth Emilia, Ulbert István, Fabó Dániel, 
Erőss Lóránd (Budapest): Az egyes és páros szubdurális elektromos 
stimulációval kiváltott kortiko-kortikális kiváltott válaszok 
komponenseinek elemzése epilepsziás betegekben (35’)

17.50-18.30 Tóth Márton (Pécs): Nagy frekvenciájú oszcillációk (HFO) élettani 
és patológiás vonatkozásai (35’)

19.30 VACSORA

2016. május 27.  |  PÉNTEK
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08.30-10.00  HIGH TECH ÉS AZ ALAPVETŐ DIAGNOSZTIKAI STANDARDOK: 
ÚJRAÉRTÉKELÉS II.

 Elnök: Fabó Dániel, Szupera Zoltán

08.30-09.00 Janszky József (Pécs): MRI (25’)

09.00-09.30 Fabó Dániel (Budapest): Videó-EEG, intracraniális elektrofiziológia (25’)

09.30-10.00 Szupera Zoltán (Budapest): Vérszintvizsgálatok: mikor van értelme? (25’)

10.00-10.30 KÁVÉSZÜNET

10.30-12.10 SZABAD ELŐADÁSOK II.  
Elnök: Szupera Zoltán, Szok Délia

10.30-10.50  Clemens Béla (Debrecen): Mitől gyógyul meg az epilepszia? (15’)

10.50-11.10 Piros Pálma, Clemens Béla (Debrecen): Non-compliance juvenilis 
myoclonus epilepsziában (15’)

11.10-11.30 Clemens Béla, Puskás Szilvia, Bessenyei Mónika, Kondákor István, 
Hollódy Katalin, Fogarasi András, Bense Katalin, Emri Miklós, Opposits 
Gábor, Kovács Noémi Zsuzsanna, Fekete István (Debrecen, Szekszárd, 
Pécs, Kecskemét): Egyedi LORETA-abnormalitások vizsgálata 
idiopathiás generalizált epilepsziákban (15’)

11.30-11.50  Kelemen Anna, Fabó Dániel, Újvári Ákos, Jordán Zsófia, Barcs Gábor, 
Szűcs Anna (Budapest): Glutamát-decarboxyláz antitestek (anti-
GAD) epilepsziában – diagnosztikai és terápiás jelentőségük (15’)

2016. május 28.  |  SZOMBAT
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11.50-12.10 Tényi Dalma, Gyimesi Csilla, Horváth Réka, Janszky József (Pécs, 
Budapest): Iktális asystolia: szisztematikus áttekintés (15’)

12.10-12.20 KONGRESSZUS ZÁRÁSA

12.20-13.00 EBÉDSZÜNET

2016. május 28.  |  SZOMBAT
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