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FELHÍVÁS   RÉSZVÉTELRE A CPS XXIV.  TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN 

 

A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának  

XXIV. Tudományos és Továbbképző Ülése  

 2023. 06. 01.-03. – Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Aqua-Sol**** 

 

Tisztelt Kollégák! 

 

2023. június 1-3. között Hajdúszoboszlón kerül megrendezésre a Magyar Nőorvos Társaság 

Cervixpathologiai Szekciójának XXIV. Kongresszusa és Továbbképző ülése. A rendezvény 

nagy múltra tekint vissza és hosszú évekre visszamenően nagy népszerűségnek örvend. Idei 

rendezvényünk különlegessége, hogy a COVID pandémia miatt a kétévente megrendezésre 

kerülő összejövetel elmaradt, így ezévben 4 év kihagyás után rendezzük meg. 

Hagyományainkhoz híven, célunk a nőgyógyászati onkológia legújabb eredményeinek 

bemutatása interdiszciplináris fórum keretein belül, felvállalva a továbbképzés feladatait is. 

Emellett olyan aktuális problémák megvitatására is sor kerül, mint a méhnyakrák primer és 

szekunder prevenciója, annak jelenlegi hazai helyzete és megújításának lehetőségei. Témáink 

közé tartozik még a molekuláris diagnosztikai módszerek és az ezekhez kapcsolódó új 

terápiás lehetőségek bemutatása, azok napi terápiás rutinba való beépítése, a lehetőségek 

legteljesebb kiaknázása céljából.  

 

A kongresszus szakmai hátterét és szervezését a Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathologiai 

Szekciója biztosítja Dr. Krasznai Zoárd, a Cervixpathológiai Szekció elnöke irányításával. A 

technikai lebonyolítást az előző kongresszusokhoz hasonlóan a New Instant Kongresszusi 

Iroda végzi. 
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A kongresszus fő témái: 

-HPV védőoltások nyújtotta lehetőségek- túl a primer prevención 

-A folyadék alapú cytologiai vizsgálatok előnyei és jelenlegi helyzete Magyarországon 

-A méhnyakrák szekunder prevenciója, a méhnyakszűrés minősége – a találati biztonság 

javításának újabb lehetősége a LuViva multimodális hyperspektroszkópia segítségével 

-A HPV alapú méhnyakrákszűrés és a tömeges korosztályos HPV vakcináció által nyújtott 

előnyök 

-Biomarkerek lehetőségei és jelentősége a cytologiai alapú méhnyakrákszűrés kiegészítésére 

-A COVID pandémia hatása a hazai méhnyakrákszűrés helyzetére és szervezeti lehetőségeire 

-A korosztályos HPV vakcináció tapasztalatai elsőkézből, a koordinációt végző kormányzati 

szervek szemszögéből 

-Multidiszciplináris fórum a primer HPV prevencióról 

-A nőgyógyászati onkológiai innováció legújabb diagnosztikai és terápiás eredményei 

-Humán papilloma vírus kutatások „up to date 2023” 

-Hazai onkológiai eredmények a statisztikai adatok tükrében: morbiditási és mortalitási 

adatok, a méhnyakrák és egyéb nőgyógyászati malignómák, valamint rákmegelőző 

elváltozásaik jelenlegi epidemiológiai jellemzői 

-Műtéti szekció kiemelt műtéttechnikai elemek bemutatásával, a robotsebészet lehetőségei 

-Szervmegtartó kezelések jelentősége és lehetőségei méhnyakrák esetén 

-Az ultrahang vizsgálatok jelentősége a nőgyógyászati daganatok diagnosztikájában 

-A HPV infekciók és klinikai manifesztációik terápiás lehetőségei 

-A célzott terápia jelentősége nőgyógyászati daganatokban 

-A petefészekrák célzott terápiájának lehetőségei 

-Új immunterápiás lehetőségek a metasztatikus és recidív méhnyakrák kezelésében 

-A krónikus genitális infekció – STD - onkológiai jelentősége 

-A tartósan gyógyult onkológiai betegek életminősége: gyermekvállalás, szexualitás - 

hormonális fogamzásgátlás, a HRT lehetőségei és biztonságossága 

-Nőgyógyászati daganatok multimodális terápiája – a műtétes, sugárterápiás és gyógyszeres 

kezelések, és azok optimális kombinációja 

-Nőgyógyászati onkológiai betegek szupportív terápiája (antiemetikus, haemopoetikus 

terápia, gyógytápszerek, táplálék kiegészítők) 

-Képalkotó vizsgálatok lehetőségei a nőgyógyászati tumorok diagnosztikájában és a terápiás 

válasz követésében, a PET/CT jelentősége és kibővült indikációs lehetőségei 
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Jelentkezés, szállásfoglalás: Jelentkezési lap kitöltésével elküldésével igényelhető. 

Szállás: Hunguest Hotel Aqua-Sol**** 

 

 

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2023.05.10. 

 

Előadás/poszter bejelentési határidő: 2023.04.15. 

 

 

 

Dr. Krasznai Zoárd Tibor 

MNT. Cervixpathologiai Szekció elnök 

 

Prof. emeritus Dr. Hernádi Zoltán 

MNT. Cervixpathologiai 

Szekció tiszteletbeli elnök 

                        

Dr. Kiss Miklós 

szülész-nőgyógyász szakorvos 

M.N.T. Cervixpathologiai Szekció 

Vezetőségi tag 

 

A kitöltött jelentkezési lapot és prezentációt bejelentőlapot a New Instant Kft. alábbi címére 

küldendők: 

                            

 

                             

Információk:                          

New Instant Szervezőiroda – Blahó Judit 

Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. Mobil:06 30 221 1413 

E-mail:newinst@newinstant.hu     Web: www.newinstant.hu     

http://newinst.wix.com/cervix23 

http://www.newinstant.hu/
http://newinst.wix.com/cervix23

