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Köszöntő

kedves kolléganők és kollégák!
A Magyar reumatológiai Szakdolgozók egyesülete ötödik alkalommal tartja tudományos 
kongresszusát, melynek idén Siófok városa ad otthont. A rendezvény egy helyszínen és – némi 
átfedéssel – egy időben kerül megrendezésre a Magyar reumatológusok egyesületének 
Vándorgyűlésével. 

egyesületünk egyik fő célja, hogy a reumatológiai betegek ellátásában résztvevő szakdolgozók 
számára olyan széles spektrumú továbbképzési programot teremtsünk, amely az ezen a területen 
dolgozók ismereteinek kibővítését és elmélyítését egyaránt szolgálja.

Az idén is igyekszünk igen tartalmas, színes és a mindennapi betegellátás során hasznosítható 
tudásanyagot magában hordozó előadásokkal előrukkolni. remélem, hogy minden, a 
reumatológia szakterületén dolgozó kollégám talál magának tetsző és hasznosítható tartalommal 
bíró témát az alább olvasható tudományos program címszavai közül.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

dr. Domján Andrea
MrSze elnök
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Általános információk

A Kongresszus elnöKe
domján Andrea

szervező- és ProgrAmbizottsÁg
Bálint Anita

Behán erzsébet
Csarnainé Pálosi rita

decsovné dóczi katalin
Földesi krisztina
Jeges gáborné
kenéz Ágota

kovács Adrienn
kőszegvári Ágnes

lovas erika
Marcsik Ákos Ferenc

Marcsik-Bedő Borbála
Margitháziné Szabó emese

Monek Bernadett
nagy lőrinc

nánásiné nagy erzsébet
dr. Pósánné király gabriella

romfáné Csatári katalin
Ságiné Balaton Boglárka

dr. Sárosiné Hőh Henrietta
dr. Szelezsánné Melis Marianna

terbéné Szekeres klára
Véghné gurmai Margit

tuDomÁnyos informÁció
titkarsag.mrsze@gmail.com
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Általános információk

A Kongresszus helyszíne
Hotel Azúr**** 

8600 Siófok, erkel F. u. 2/c

A Kongresszus iDőPontjA
2017. szeptember 14-16.

A Kongresszus tervezett témÁi:
gyulladásos és autoimmun reumatológiai kórképek

degeneratív reumatológiai betegségek
Határterületek a reumatológiai betegek ellátásában

terápiás célpontok- célzott terápiák
Betegtájékoztatás-betegtájékozottság

Szakmapolitikai kérdések
Varia

együttműKöDő PArtnereinK
Arthritis Alapítvány

AbbVie kft.
Berlin-Chemie / A. Menarini kft.

Casada Hungary kft.
goodwill Pharma kft.

Mesopharma kft.
nagora Manufaktúra kft.

MSd Pharma Hungary kft.
Pfizer kft.

roche (Magyarország) kft.
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2017. szeptember 14. csütörtök

10.00 regisztráció

12.00 - 12.50 ebéd 

12.50 - 13.00 Megnyitó

13.00 - 14.30 tudományos előadások a SzAkMAPolitikA témaköréből

14.30 -15.00 kávészünet

15.00 - 16.40 rheumatoid Arthritis komplex kezelése

16. 40 - 17.00 kávészünet

17.00 - 18.30 Spondylitis Ankylopetica koMPleX kezelÉSe

18.30 - 19.00 ismeretterjesztő előadás - Mre-vel közös program

19.00 Vacsora

2017. szeptember 15. péntek

09.00-10.30 tudományos előadások a BetegtÁJÉkozottSÁg MozgÁSSzerVi Betegek 
kÖrÉBen témaköréből

10.30 - 10.50 kávészünet

10.50 - 12.20 tudományos előadások a terÁPiÁS CÉlPontok - CÉlzott terÁPiÁk témaköréből

12.20 - 13.30 ebédszünet

13.30 - 14.50  tudományos előadások az egÉSzSÉgügyi SzAkdolgozók egÉSzSÉgVÉdelMe 
témaköréből

17.00 - 18.00 Fakultatív hajókirándulás

20.30 Vacsora

Áttekintő program 
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2017. szeptember 16. szombat

09.30 - 10.40  tudományos program az iMMunológiA ÉS HAtÁrterületek 
A reuMAtológiÁBAn témaköréből

10.40 - 10.55 kávészünet

10.55 - 12.00 tudományos előadások a degenerAtÍV reuMAtológiAi BetegSÉgek 
témaköréből

12.00 - 12.50 ebéd

12.50 - 14.00 tudományos előadások a VÁltozAtoS reuMAtológiA témaköréből

14.00 - 14.20 kávészünet

14.20 - 15.20 MrSze – 2017. évi közgyűlés

15.20 - 15.30 technikai szünet

15.30 - 15.50 tesztírás

15.50 - 16.00 kongresszus zárása
  

Áttekintő program 
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MrSze tag részére 42 000 Ft + ÁFA

nem MrSze tag részére 46 000 Ft + ÁFA

előadó (elfogadott absztrakt esetén) 38 000 Ft + ÁFA

napijegy 17 000 Ft + ÁFA

A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak számlázásakor 
a számlán MRSZE tagok és nem MRSZE tagok, valamint előadók esetén 18.700 Ft étkezés külön 
sorban kerül feltüntetésre.

A regisztrált mrsze tagok és nem mrsze tagok, valamint az előadók részvételi díja az 
alábbiakat tartalmazza:
•  részvételt az MrSze szakmai programján,
•  a névkitűzőt,
•  a kongresszus kiadványait,
•  a szakmai kiállítás megtekintésének jogát,
•  szeptember 14-15-16-i kávészüneteken fogyasztást,
•  a szeptember 14-15-i esti étkezéseken való részvételt.

A napijegy tartalmazza:
•  részvételt az adott napi szakmai programon,
•  a névkitűzőt,
•  a kongresszus kiadványait,
•  a szakmai kiállítás megtekintésének jogát,
•  Mindhárom napijegy megvásárlása esetén az akkreditációs pontokat.

helyszíni regisztrÁció nyitvA tArtÁsA

2017. szeptember 14. - csütörtök 10.00 – 19.00

2017. szeptember 15. - péntek 08.00 – 19.00

2017. szeptember 16. - szombat 08.00 – 17.30

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007
(Csak szeptember 14-15-16-án hívható!)

részvételi díjak a helyszínen
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előADÁsoK
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. A pénteki és 
szombati első szekciók előadásait, kérjük előző délután szíveskedjenek leadni.
A szoros időbeosztás miatt kérjük a rendelkezésre álló idő pontos betartatását!

névKitűző
A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző használatát a helyszínekre történő belépéshez.

tovÁbbKéPzés
18 pontra akkreditált rendezvény.
A kongresszus egy egységben kerül akkreditálásra, így a napijegyekre kreditet csak mindhárom 
napijegy megvásárlása esetén tudunk jóváírni.
Az akkreditációs pontokra sikeres tesztírást követően jogosult a résztvevő!

étKezéseK
vacsora - 2017. szeptember 14. (csütörtök) 19.00
A kongresszus helyszínén, a Hotel Azúr****-ban
Díját a regisztrált MRSZE résztvevők részvételi díja tartalmazza, névkitűzővel látogatható.

vacsora - 2017. szeptember 15. (péntek) 20.30
A kongresszus helyszínén, a Hotel Azúr**** éttermében
Díját a regisztrált MRSZE résztvevők részvételi díja tartalmazza, névkitűzővel látogatható.

ebéd
Büféasztalos ebéd a kongresszus helyszínén, szeptember 14-15-16-án.
díja: 4.200 Ft/ebéd (3.307 Ft + ÁFA)

megKözelítés
Az M7-es autópályáról a 105-ös kilométerkőnél kell lehajtani. ezután a centrum illetve a vitorlás 
kikötő irányába - minden elágazásnál egyenesen tovább haladva - keresztezve a vasúti síneket 
a Vitorlás és az erkel Ferenc utca sarkától balra haladva 200 méterre található a Hotel Azúr**** 
bejárata.

Általános információk



9

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

hotel Azúr****
8600 Siófok, erkel F. u. 2/c.
A szállodában kerül megrendezésre a kongresszus. 
Parkolás: a szálloda  parkolójában van lehetőség, szállóvendégek részére díjtalan

Prémium hotel Panoráma****
8600 Siófok, Beszédes J. stny. 80.
A szálloda a kongresszus helyszínétől 7 perc autóútra található. 
Parkolás: a szálloda zárt parkolójában van lehetőség, díja: 1.000Ft/autó/éj

hotel yacht**** Wellness & business 
8600 Siófok, Vitorlás u. 14. 
A szálloda a kongresszus helyszínétől 5 perc sétára található. 
Parkolás: a szálloda parkolójában van lehetőség, szállóvendégek részére díjtalan

sungarden Wellness és Konferencia hotel****
8600 Siófok, Batthyány utca 24.
A szálloda a kongresszus helyszínétől 13 perc sétára található. 
Parkolás: a szálloda zárt parkolójában van lehetőség, díja: 1.000Ft/autó/éj 

ce Plaza hotel****
8600 Siófok, Somogyi u. 18/B
A szálloda a kongresszus helyszínétől 12 perc sétára található. 
Parkolás: a szálloda előtt és a mélygarázsban van lehetőség, szállóvendégek részére díjtalan

Park hotel & restaurant***
8600 Siófok, Batthyány út 7.
A szálloda a kongresszus helyszínétől 12 perc sétára található.
Parkolás: szállóvendégek számára díjmentes a hotel parkolójában.

szállodai elhelyezés



10

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok 
szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2017. 
szeptember 16-ig lehetséges. ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésen és az erről 
kiállított számlán változtatni.

móDosítÁsi, lemonDÁsi feltételeK
esetleges módosítást, lemondást díjmentesen szállásdíj esetén 2017. július 14-ig, részvételi díj, 
ebéd esetén 2017. augusztus 18-ig fogadtunk el.
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 – számlázás
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10.00- tól regisztráció

12.00 - 12.50 ebéd 

12.50 - 13.00 Megnyitó

13.00 - 14.30  Tudományos előadások a SZAKMAPOLITIKA témaköréből
 üléselnökök: Terbéné Szekeres Klára, Csarnainé Pálosi Rita

13.00 - 13.10 kossuth zsuzsanna élete és munkássága 
 Szelezsánné Melis Marianna, Gyula

13.10 - 13.30 egészségügyi képzések helyzete hazánkban
 Terbéné Szekeres Klára, Budapest

13.30 - 13.40  Valahol európában… (Hazai és nyugat-európai ápolók szerepe a reumatológiai 
szakellátás folyamatában)

 Kovács Adrienn, Budapest 

13.40 - 13.55 (túl) képzett ápolók hol (lesz-) a helyetek?
 Domján Andrea, Debrecen

13.55 - 14.10  gyógytornász – fizioterapeuta életpályamodell - Álom vagy valóság?
 Monek Bernadett, Budapest

14.10 - 14.20 Motiváció vizsgálata az egészségügyi szakdolgozók körében
 Ságiné Balaton Boglárka, Pécs

14.20 - 14.30 Megbeszélés

14.30 - 15.00 kávészünet

15.00 - 16.40 Rheumatoid Arthritis  komplex kezelése  
 üléselnökök: Holler Istvánné, Romfáné Csatári Katalin

15.00 - 15.20 lényeges tudnivalók a rheumatoid arthritisről és kezelési lehetőségeiről
 Dr. Bálint Péter, Budapest

Program 2017. szeptember 14., csütörtök
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15.20 - 15.30 A rheumatoid arthritis ápolásának gyakorlati konzekvenciái
 Behán Erzsébet, Budapest

15.30 - 15.40  Algoritmusok és labirintusok a rheumatoid arthritis bizonyítékokon alapuló 
fizioterápiájában

 Monek Bernadett, Budapest

15.40 - 15.50 rA-lÁtÁS – Avagy a rheumatoid Arthritis elektroterápiás kezelési modellje
 Hartai Nikolett, Budapest

15.50 - 16.00 gyulladásos kórképek ízületi ultrahangja fizioterápiás szemszögből
 Andorka Eszter, Budapest

16.00 - 16.10  A rheumatoid arthritisben szenvedő betegek posztoperatív rehabilitációjának 
kérdései 

 Benéné Csapó Szilvia, Pécs

16.10 - 16.30  A janus kináz gátlók helye a rheumatoid arthritis kezelésben a 2016-os eulAr 
ajánlás fényében

 Dr. Mihola Dóra, Budapest

16.30 - 16.40 Megbeszélés

16. 40 - 17.00  kávészünet

17.00 - 18.30 Spondylitis Ankylopetica komplex kezelése
 üléselnökök: Bán Zoltánné, Mártonné Kővári Ildikó

17.00 - 17.20 nem derékfájás, ízületi gyulladás: Bechterew-kór
 Dr. Szántó Sándor, Debrecen

17.20 - 17.30 légzésfunkció javítása Bechterew-kór (SPA) esetén
 Marcsik Ákos Ferenc, Debrecen

17.30 - 17.40 Spa és/vagy SPA, avagy hatásosak-e fürdőkezelések Bechterew-kórban?
 Nagy Roland, Debrecen

Program 2017. szeptember 14., csütörtök
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17.40 - 17.50  Célzott rádiófrekvenciás terápia hatékonyságának vizsgálata a komplex 
reumatológiai rehabilitációban

 Mikula Andrea, Budapest

17.50 - 18.00 Soha ne add fel – esetbemutatás
 Csarnainé Pálosi Rita, Debrecen

18.00 - 18.20 „együtt élek az SPA-mal”, betegelőadás + nővér előadás
 Berzi Gábor + Lovas Erika, Szolnok

18.20 - 18.30 Megbeszélés

18.30 - 19.00 ismeretterjesztő előadás
 Mre-vel közös program

19.00 -  Vacsora

Program 2017. szeptember 14., csütörtök
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09.00 - 10.30  Tudományos előadások a BETEGTÁJÉKOZOTTSÁG MOZGÁSSZERVI BETEGEK 
KÖRÉBEN témaköréből

 üléselnökök: Petrovicsné Szabó Anna, Margitháziné Szabó Emese

09.00 - 09.10 A szakdolgozó szerepe a betegek öngondoskodásra nevelésében
 Béres Enikő, Debrecen

09.10 - 09.20 Alulinformált beteg?
 Véghné Gurmai Margit, Kistarcsa

09.20 - 09.30  Betegtájékozottság? tapasztalataink mozgásszervi betegek számára 
meghirdetett klinikai gyógyszervizsgálatba betegtoborzása során

 Decsovné Dóczi Katalin, Kistarcsa

09.30 - 09.40 Az internet a barátom, de nem az orvosom
 Baginé Tamás Kamilla, Gyula

09.40 - 09.50  Juvenilis idiopathiás Arthritises gyermekek szüleinek ismeretei a betegséggel, 
illetve a gyermekek életminőségének változásával kapcsolatban

 Vitár Dorottya, Budapest

09.50 - 10.00  A fájdalom és ami mögötte van… krónikus fájdalommal élő mozgásszervi 
betegek érzelmi állapotát felmérő tanulmány eredményeinek bemutatása

 Földesi Krisztina, Gyula

10.00 - 10.10 Ételem az életem!
 Papné Csiernyik Bettina, Gyula

10.10 - 10.20  Betegtámogató programok jelentősége a krónikus betegséggel élők 
megsegítésében

 Domján Andrea, Debrecen

10.20 - 10.30 Megbeszélés

10.30 - 10.50 kávészünet

10.50 - 12.20  Tudományos előadások a TERÁPIÁS CÉLPONTOK - CÉLZOTT TERÁPIÁK 
témaköréből

 üléselnökök: Behán Erzsébet, Földesi Krisztina

Program 2017. szeptember 15., péntek
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10.50 - 11.10 roche szimpózium 

11.10 - 11.30 Aktualitások a bioszimilerek terén
 Dr. Kovács Attila, Szolnok

11.30 - 11.40  Biológiai terápiás kezelésben részesülő rheumatoid arthritises betegek 
követéséhez szükséges aktivitási és károsodási mutatók használata klinikai 
gyakorlatunkban

 Nagyfi Gyöngyi, Pécs

11.40 - 11.50  Biológiai terápiában résztvevő rheumatoid arthritises betegek életminőségének 
vizsgálata

 Bokor Erika, Székesfehérvár

11.50 - 12.00 terhesség és szoptatás biológiai terápia mellett – „tankönyv vs. élet”
 Aszalós Tiborné, Debrecen

12.00 - 12.10 Az anakinra hatékonysága – eset bemutatás
 Hirthné Krucsó Márta, Gyula

12.10 - 12.20 Megbeszélés

12.20 - 13.30 ebédszünet

13.30 - 14.50  Tudományos előadások az EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK EGÉSZSÉGVÉDELME 
témaköréből

 üléselnökök: Monek Bernadett, Véghné Gurmai Margit

13.30 - 13.50 Segítség, elegem van! receptek a munkahelyi kiégés ellen
 Dragán Zsuzsanna, Gyula

13.50 - 14.00 ismerjük? tudjuk? Használjuk? 
 Dr. Sárosiné Hőh Henriette, Gyula

14.00 - 14.10  Fogászati prevenció kicsit más megközelítésből, avagy miért nem érdemes félni a 
fogorvostól

 Ványi  Zsuzsa, Kistarcsa

14.10 - 14.20  Veled is megtörténhet: A vizeletinkontinencia, mint a gerincbetegségek egy 
fontos tünetének fizioterápiája 

 Szlovák Adél, Kistarcsa

Program 2017. szeptember 15., péntek
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14.20 - 14.40 tornázzunk együtt! (közös torna)
 Szlovák Adél, Kistarcsa

14.40 - 14.50    Megbeszélés

17.00 - 18.00 Fakultatív hajókirándulás

20.30 -  Vacsora

Program 2017. szeptember 15., péntek
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09.30 - 10.40   tudományos program az immunológiA és hAtÁrterületeK A 
reumAtológiÁbAn témaköréből

 üléselnökök: Ságiné Balaton Boglárka, Aszalós Tiborné

09.30 - 09.40   Betegségaktivitási és károsodási indexek használata szisztémás autoimmun 
megbetegedésben szenvedők esetén

 Ágoston-Szabó Ágnes, Pécs

09.40 - 09.50  kézfunkció vizsgálata és fejlesztése szisztémás sclerosisban (kutatatási 
tapasztalataink)

 Komjáti Dalma, Pécs

09.50 - 10.00  „Halmozottan hátrányos helyzetű beteg” avagy az immunhiány és az 
autoimmunitás együttes fennállása

 Dr. Falusi Istvánné, Pécs

10.00 - 10.10 Sclerosis multiplex kezelése „kicsit” másként
 Herczeg Enikő, Budapest

10.10 - 10.20 immunológiai intenzív terápia ápolói szemmel
 Suha Attila, Budapest

10.20 - 10.30  A gyulladásos myopáthiás betegek önellátási képességének megtartása vagy 
helyreállítása

 Ritzné Pető Edit, Pécs

10.30 - 10.40 Megbeszélés

10.40 - 10.55 kávészünet

10.55 - 12.00  Tudományos előadások a DEGENERATÍV REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEK 
témaköréből

 üléselnökök: Marcsik Ákos Ferenc, Kőszegvári Ágnes

10.55 - 11.10 Az arthrosis és korszerű kezelése
 Dr. Hittner György, Budapest 

11.10 - 11.20 degeneratív elváltozások a gyógymasszőr szemszögéből
 Szekeres Cynthia, Budapest
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11.20 - 11.30  Az alsó végtagot érintő osteoarthritis fizioterápiája az evidenciák tükrében – 
Szakirodalmi összefoglaló

 Kőszegvári Ágnes, Budapest 

11.30 - 11.40 Stabil és instabil felületen végzett egyensúlyfejlesztés idős korban
 Szíjártó Renáta, Pécs

11.40 - 11.50  Csípőízületi endoprotézis rehabilitációjának sajátosságai anterior minimál 
invazív feltárás esetén

 Oláh Zsófia Diána, Debrecen 

11.50 - 12.00 Megbeszélés

12.00 - 12.50 ebéd

12.50 - 14.00 Tudományos előadások a VÁLTOZATOS REUMATOLÓGIA témaköréből
 üléselnökök: Dr. Sárosiné Hőh Henriette, Nagy Lőrinc

12.50 - 13.05 daganatos beteg fizioterápiája 
 Dr. Gomez Izabella, Budapest

13.05 - 13.15 Szelektív ingeráram adta lehetőségek a mozgásszervi betegek kezelésben
 Kenéz Ágota, Gyula

13.15 - 13.25  A reflexzóna masszázsok helye a mozgásszervrendszeri betegségek terápiájában
 Nagy Lőrinc, Budapest

13.25 - 13.35 Periostealis masszázs, mint ritkán alkalmazott fizioterápiás eljárás
 Bogár Richárd, Kistarcsa

13.35 - 13.45 A legújabb táplálkozási és életmód ajánlások köszvényes betegeknek 
 Domján Andrea, Debrecen

13.45 - 14.00 Megbeszélés

14.00 - 14.20 kávészünet
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14.20 - 15.20 MrSze – 2017. évi közgyűlés

15.20 - 15.30 technikai szünet

15.30 - 15.50 tesztírás

15.50 - 16.00 kongresszus zárása
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