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Tisztelt Támogatóink, Kedves Kiállítók! 

 

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.  

 

Rendezvényünk ez alkalommal is kitűnő lehetőség arra, hogy a nőgyógyászati onkológia, a 

rákmegelőzés területén jelentős szerepet vállaló gyártók és cégek bemutassák a 

szakembereknek termékeiket, koncepcióikat. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

A felsorolt témák széles skálát mutatnak meg, lehetőséget adva a gyártó és forgalmazó cégek 

jelentős körének számára a megjelenésre, termékük megismertetésére. Kérjük a mellékelt 

űrlapon jelezzék kiállítási, támogatási szándékukat.  



 

 

LÉTSZÁM:  Várhatóan kb. 130 fő regisztrált résztvevő 

IDŐPONTJA:  2023.06. 01.-03.     

HELYSZÍNE:   Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Aqua-Sol**** 

 

CÉLCSOPORTOK: 

Orvosok- szakma szerinti elszámolhatóság a kreditpontnak:

 szülészek - nőgyógyászok 

 klinikai onkológusok 

 bőr –és nemibeteg gyógyászok 

 cytopathológusok 

 pathológusok 

 sugárterapeuták 

 iskolaorvosok 

 körzeti gyermekgyógyászok 

 

Szakdolgozók:  

 védőnői ellátás 

 felnőtt ápolás és gondozás 

 laboratóriumi diagnosztika 

 képi diagnosztika 

 műtéti ellátás 

 közegészségügy és népegészségügy  

 rehabilitáció és életvezetési támogató 

 egészségügy és menedzsment 

 dietetika 

 

A kongresszussal egyidőben kiállítást szervezünk, ahol lehetőség nyílik az új ismeretek 

propagálására, a fennálló kapcsolatok fejlesztésére, személyes találkozásra. 

Szponzoraink számára számos lehetőséget biztosítunk a kongresszuson a termékeik 

promotálására, illetve a megjelenésre az alábbi szponzori csomagok és lehetőségek szerint:  

 
 

Arany szponzor     1.000.000 Ft + Áfa 

(5 nm kiállítási terület, előadás, hirdetés a programfüzetben, prospektus szórás, arany 

szponzorként megjelenítés a programfüzet kiemelt helyén /megegyezés szerint/, a 

szóróanyagokban és a rendezvény előadások közti kivetített logója mellett.) 

 

Ezüst szponzor     800.000 Ft + Áfa 

(4 nm kiállítási terület, szponzorált előadás, hirdetés a programfüzetben, prospektus szórás) 

 

Kiállítási terület     120.000 Ft/m²+ Áfa (min. 3m²) 

Szóróanyag elhelyezés     80.000 Ft + Áfa 

Roll-Up kihelyezés     80.000 Ft + Áfa   

Hirdetés a programfüzetben   100.000 Ft/ oldal (A/5) + Áfa  

Szponzorált előadás, termékismertetés   500.000 Ft + Áfa   

Külön szponzorált szimpózium:    megbeszélés szerint  

 

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

