


The 16:9 image format improves peripheral vision, 
image definition and color brilliance.
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Kedves Kolléganők és Kollégák!

A Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága idén  20 éves!  A november 13-16 között 
Kecskeméten megrendezésre kerülő XV. Kongresszusunkon méltóképpen szeretnénk megün-
nepelni ezt a jelentős évfordulót.

Olyan szakmai programot állítottunk össze, amely felöleli nemcsak az elmúlt 20 év tapaszta-
latait, de beszámol a legújabb eredményekről is. A tudományos igénnyel összeállított előadások 
összefoglalják a klinikai esetek feldolgozását, az új műtéti eljárásokkal szerzett tapasztalatokat 
és igyekeznek utat mutatni a betegségek multidisciplinális megközelítéséhez is. 

Kongresszusainkat mindig a családias hangulat, a baráti beszélgetések, a szakmánkat előre-
vivő viták jellemezték. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének, és aktív részvételükkel emel-
nék kongresszusunk értékét.

A szociális programot úgy állítottuk össze, hogy mindenki jól érezhesse magát, élményekkel 
feltöltődve, új szakmai együttműködéseket megalapozva térhessen haza.

Ünnepeljük együtt Társaságunk fennállásának 20. évfordulóját!
Szeretettel várjuk Kecskeméten!

www. laparoscop ia .hu/kongresszus
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Dr. Sziller Péter
Dr. Zsolnai CSaba
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A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI
Dr. Zombor Gábor

Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere

Prof. Dr. Bódis József
Magyar Nőorvos Társaság elnöke

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Dr. Nemes András - a Szervező Bizottság elnöke

Dr. Lintner Ferenc - a Kongresszus elnöke

Dr. habil. Molnár-G. Béla - a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Szabó István - a Tudományos Bizottság tagja

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ

Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 1.

GPS Koordináták: É46°54’ 24.52’’ és K19° 41’ 21.7’’

A TUDOMÁNYOS PROGRAMOK IDŐPONTJAI
Precongress Workshop - 2013. november 13. Szerda

Kongresszus - 2013. november 14-16.  Csütörtök, Péntek, Szombat

A KONGRESSZUS TÉMAKÖREI
I. szekció - Határterületek

II. szekció - Hysterectomia, promontofixatio

III. szekció - Endometriosis

IV. szekció - Hysteroscopia

V. szekció - Myoma

VI. szekció - Onkológia

VII. szekció - Műtéttechnikák

VIII. szekció - Tapasztalatok, tudnivalók



PRECONGRESS ENDOSCOPOS WORKSHOP
2013. NOVEMBER 13. SZERDA
 08.00-18.00   REGISZTRÁCIÓ

 09.00-10.45   WORKSHOP
 10.45-11.00   KÁVÉSZÜNET

 11.00-12.00   WORKSHOP
 12.00-13.00   EBÉD

 13.00-15.00   TESZTVIZSGA
 15.00-15.30   IGAZOLÁSOK KIOSZTÁSA

MAGYAR NŐGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGA XV. KONGRESSZUSA
2013. NOVEMBER 14. CSÜTÖRTÖK
 08.00-18.00   REGISZTRÁCIÓ

 10.30-11.00   MEGNYITÓ
 11.00-12.00   NEMZETKÖZI REFERÁTUMOK
 12.00-13.30   EBÉD

 13.30-15.30   I. SZEKCIÓ: HATÁRTERÜLETEK
 15.30-16.00   KÁVÉSZÜNET

 16.00-17.30   II. SZEKCIÓ: HYSTERECTOMIA, PROMONTOFIXATIO
 18.30-22.00   SZÍNHÁZI FOGADÁS

2013. NOVEMBER 15. PÉNTEK
 08.00-18.00   REGISZTRÁCIÓ

 09.00-11.00   III. SZEKCIÓ: ENDOMETRIOSIS
 11.00-11.30   KÁVÉSZÜNET

 11.30-13.00   IV. SZEKCIÓ: HYSTEROSCOPIA
 13.00-14.00   EBÉD

 14.00-15.30   V. SZEKCIÓ: MYOMA
 15.30-16.00   KÁVÉSZÜNET

 16.00-17.00   VI. SZEKCIÓ: ONKOLÓGIA
 17.00-19.00   MNET KÖZGYŰLÉS
 20.00-24.00   GÁLAVACSORA

2013. NOVEMBER 16. SZOMBAT
 08.00-12.00   REGISZTRÁCIÓ

 09.00-10.30   VII. SZEKCIÓ: MŰTÉTTECHNIKÁK
 10.30-11.00   KÁVÉSZÜNET

 11.00-12.30   VIII. SZEKCIÓ: TAPASZTALATOK, TUDNIVALÓK
 12.30-13.00   TESZTÍRÁS
 13.00-13.30   A KONGRESSZUS ZÁRÁSA

4 XV. Kongresszus és Workshop - Kecskemét, 2013. november 13-16.
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I. Európai Nőgyógyászati Akadémia által felügyelt és támogatott
PRECONGRESS ENDOSCOPOS WORKSHOP

Koordinátor: Molnár-G. Béla
  SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged
Workshop vezető: Marco Puga
  European Academy of Gynaecological Surgery, Belgium
Tutor: Bacskó György
 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
 Gerő György
 SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
 Koppán Miklós
 PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
 Lintner Balázs
 SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
 Szabó István
 SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

08.00-18.00 REGISZTRÁCIÓ

09.00-09.15 A laparoscopos gyakorlatot felmérő és fejlesztő modell

09.15-10.45 LASTT Laparoscopos gyakorlatot felmérő és fejlesztő gyakorlatok

10.45-11.00 KÁVÉSZÜNET

11.00-12.00 SUTT Laparoscopos öltést és csomózást felmérő és fejlesztő gyakorlatok

12.00-13.00 EBÉD

13.00-15.00 TESZTVIZSGA

15.00-15.30 A workshopon való részvételről szóló IGAZOLÁSOK KIOSZTÁSA

6 XV. Kongresszus és Workshop - Kecskemét, 2013. november 13-16.

PROGRAM -  2013. november  13. Szerda
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Az általuk képviselt hajógyárak magas színvonalú,  ugyanakkor kedvező 
árú termékei  közt mindenki  megtalál ja a számára legmegfelelőbb hajót .  
Természetesen kínálatukban nem csak hajó,  motorcsónak,  horgászhajó 
található meg.  Termékpalettájuk folyamatosan bővül .  Legfőbb cél juk 
segíteni  minden kedves érdeklődőnek,  aki  a hajózás szépségét már   
fel fedezte,  vagy csak most vásárolná meg első v ízi  járművét.

A Hírös Yacht Club Kft.  az olaszországi  
Saver Hajógyár és a Suzuki  Marine kereske-
delmi képviseletét lát ja el  Magyarországon.

A Hírös Yacht Club Kft.  2010-ben nyitotta meg Kecskeméten hajófel-
szerelési  bolt ját és hajóbemutató termét.  Az üzletben megtekintheti  a 
képviselt hajógyárak hajó,  motorcsónak,  horgászhajó kínálatába tar-
tozó hajómodelleket,  a Hírös Yacht által  forgalmazott katamarán 
horgászcsónakokat,  gumicsónakokat,  elektromos és benzines 
csónakmotorokat.  Termékei  közt megtalálhatók a Hajózási  Felügyelet 
által  elő í rt kötelező fe lszerelések:  horgony,  mentőmellény,  
tűzoltókészülék,  evező,  csáklya,  elsősegély-felszerelés,  lobogó és 
minden,  ami szükséges lehet.

Kecskemét,  Talfája 8/A
(Kecskemét irányából Budapest felé a

Tesco Áruház után 300 méterre jobbra)

Tel . :  +36-20/356-76-17
WWW.HIROSYACHT.HU
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08.00-18.00
10.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.30
13.30-15.30

MAGYAR NŐGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGA XV. KONGRESSZUSA

REGISZTRÁCIÓ

NEMZETKÖZI REFERÁTUMOK
1. Marco Puga
Deep endometriosis: technique and strategy
European Academy of Gynaecological Surgery, Belgium
2. Shailesh Puntambekar
Role of laparoscopy in gyneacologic oncology
Galaxy Care Laparoscopy Institute, India
EBÉD
I. SZEKCIÓ: HATÁRTERÜLETEK
Üléselnök: Lintner Ferenc, Wéber György
1. Szabó István
Hol a határ?
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
2. Iványi Zsolt
Elhúzódó nőgyógyászati laparoscopos műtétek speciális kérdései
SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest
3. Domján Zsolt
Nőgyógyászati laparoscopos felfüggesztések, mellső és hátsó hüvelyfali háló 
műtétek
Péterfy Sándor utcai Kórház Urológiai Osztály, Budapest
4. Flaskó Tibor
Laparoscopos hólyag resectio, ureter neoimplantatio, valamint az ureter 
resectio és anastomosis
DEOEC Urológiai Klinika, Debrecen

MEGNYITÓ
Nemes András

Főszervező
Zombor Gábor

Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere
Bódis József

Magyar Nőorvos Társaság elnöke
Svébis Mihály

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának főigazgatója
Lintner Ferenc

Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságának elnöke



5. Bezsilla János
Laparoscopos rectosigmoid bélresectio és appendectomia
B.-A.-Z. Megyei Kórház Sebészeti Osztály, Miskolc
6. Wéber György
Az együtt operálás és/vagy „kismedencei sebész”
SE Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Budapest
DISZKUSSZIÓ
KÁVÉSZÜNET
II. SZEKCIÓ: HYSTERECTOMIA, PROMONTOFIXATIO
Üléselnök: Németh Lajos, Lintner Balázs
1. Paulik Tibor, Jurdi Imad, Párducz László
Laparoscopos subtotális hysterectomiák osztályunkon
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
2. Lintner Balázs, Sára Levente, Tabányi Ádám, Vleskó Gábor, Szabó István, Sziller 
Péter, Ács Nándor
Laparoscopos Chrobak műtét és ezzel kapcsolatos tapasztalataink az elmúlt 
2 évben
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
3. Mátrai Gábor, Koppán Miklós, Bódis József
Kötőszöveti elemeket kímélő sebészet jelentősége laparoscopos hysterecto-
mia során: a pubocervicalis fascia
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
4. Lendvai Viktor, Busznyák Csaba, Nagy Sándor
A laparoscopos hysterectomia eszközrendszere
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
5. Busznyák Csaba, Szepesváry Zsolt, Nagy Sándor
Laparoscopos promontofixatio
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
6. Tömösváry Zoltán, Sziller Péter, Lintner Balázs, Sobel Gábor, Sára Levente, Bán-
hidy Ferenc, Ács Nándor, Szabó István
Promontofixatios tippek
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
7. Rucz Árpád, Willner P., Fülöp István, Tekse István, Szakonyi Tibor
Promontofixatio kicsit másképp
Róbert Károly Magánklinika, Budapest
DISZKUSSZIÓ
SZÍNHÁZI FOGADÁS

15.30-16.00
16.00-17.30

19.00-23.00

www. laparoscop ia .hu/kongresszus
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REGISZTRÁCIÓ
III. SZEKCIÓ: ENDOMETRIOSIS
Üléselnök: Koppán Miklós, Bokor Attila
1. Bokor Attila1, Lukovich Péter2, Rigó János1

NOSE technika a mélyen infiltráló endometriózis sebészi kezelésében
SE I. sz. 1Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2Sebészeti Klinika, Budapest
2. Koppán Miklós1, Varga Tamás1, Bódis József1, Orbán Lajos2

Kombinált laparoscopos hysterectomia és low anterior rectum resectio 
súlyos endometriózisban
PTE KK 1Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2Sebészeti Klinika, Pécs
3. Varga Tamás1, Koppán Miklós1, Pusztai Csaba2, Bányai Dániel2, Bódis József1
A húgyhólyag endometriózis laparoszkópos ellátása
PTE KK 1Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; 2Urológiai Klinika, Pécs
4. Ombódi Róbert1, Szeberényi Zsolt1, Vághy Rita2, Borbola György2
Differenciál diagnosztikai problémát okozó endometriosis esete
Réthy Pál Kórház 1Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, 2Radiológiai Osztály, Békéscsa-
ba
5. Fenesi István, Dóka Zsuzsanna, Sándor Csaba, Hardonyi András
Endometriosisos eseteink számának változása 10 év anyagában
Semmelweis Ignác Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati 
Osztály, Miskolc
6. Szeberényi Zsolt, Ombódi Róbert, Boros Zoltán, Róna István
Mélyen infiltráló endometriosis kezelése osztályunkon
Réthy Pál Kórház, Békéscsaba
7. Tekse István, Rucz Árpád, Nyéky Boldizsár, Szakonyi Tibor, Fülöp István
A plica vesicouterinát érintő endometriózis kezelésének műtéti megoldásai
Róbert Károly Magánklinika Meddőségi és Endoszkópos Centrum, Budapest
8.  Sziller Péter, Sobel Gábor, Tömösváry Zoltán, Sára Levente, Bánhidy Ferenc, Ács 
Nándor, Szabó István
Műtéti radikalitás DIE esetén
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
DISZKUSSZIÓ

KÁVÉSZÜNET

08.00-18.00
09.00-11.00

11.00-11.30



IV. SZEKCIÓ: HYSTEROSCOPIA
Üléselnök: Zsolnai Csaba, Sobel Gábor
1. Varga József, Répásy István
A hysteroscopos beavatkozások osztályunkon
Tolna Megyei Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Szekszárd
2. Szegedi Sarolta, Koppán Miklós, Bódis József
Type I. submucosus myoma és részleges uterus septum hysteroscopos 
resectioja együlésben
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
3. Molnár-G. Béla
Méhfejlődési rendellenességek osztályozása és hysteroscopos ellátása
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged
4. Zsolnai Csaba, Lintner Ferenc
Hysteroscopia IVF kivizsgálása során
Szent János Kórház, Budapest
5. Nemes András, Bánfalvi Attila
Operatív hysteroscopiát támogató UH vizsgálatok
Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét
6. Sobel Gábor, Sára Levente, Tömösváry Zoltán, Szabó István, Ács Nándor
Új hysteroscopos eljárás
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
7. Urbán Márta, Bencsik András, Barna István, Sziller István
Hegterhesség - a méhen kívüli terhességek ritka formájának – kezelése 
hysteroscoppal
Szent Imre Oktatókórház, Budapest
DISZKUSSZIÓ
8. Balogh József - Mercedes márkaigazgató
Mercedes-Benz
Hovány
EBÉD
V. SZEKCIÓ: MYOMA
Üléselnök: Sziller Péter, Sára Levente
1. Fülöp István, Rucz Árpád, Nyéky Boldizsár, Szakonyi Tibor, Tekse István
Gyógyszeresen előkezelt myomák enucleatiójával szerzett tapasztalataink
Róbert Károly Magánklinika Meddőségi és Endoszkópos Centrum, Budapest

11.30-13.00

13.00-14.00
14.00-15.30

www. laparoscop ia .hu/kongresszus
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PROGRAM -  2013. november  15. (pén tek )

2. Bózsa Szabolcs, Koppán Miklós, Varga Tamás, Bódis József
Uterus perforatio felismerése és ellátása hysteroscopos myoma enucleatio 
során
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
3. Szeberényi Zsolt, Ombódi Róbert, Boros Zoltán, Róna István
Laparoscopos myoma enucleatio új határai
Réthy Pál Kórház, Békéscsaba
4. Sára Levente, Lintner Balázs, Tabányi Ádám, Vleskó Gábor, Tömösváry Zoltán, 
Szabó István, Sziller Péter, Ács Nándor
Nagy myomák endoszkópos eltávolításával kapcsolatos tapasztalataink
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
5. Rácz Sándor, Bódis József, Varga Tamás, Koppán Miklós
Arteria uterina clipping jelentősége laparoscopos myomectomia során
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
DISZKUSSZIÓ
KÁVÉSZÜNET
VI. SZEKCIÓ: ONKOLÓGIA
Üléselnök: Szabó István, Papp Szilárd
1. Szabó István, Lintner Balázs, Bánhidy Ferenc
A laparoscopos omentectomia és a paraarticus lymphadenectomia indikációi
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
2. Koppán Miklós, Varga Tamás, Bódis József
A spatiumok preparálása laparoscopos radikális méheltávolításnál
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
3. Papp Szilárd, Koppán Miklós, Bódis József
A parametrium laparoscopos preparálása
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
4. Molnár-G. Béla
Adenocarcinoma endometrii különleges esete IV. fokozatú Asherman-syn-
dromás betegben
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged
DISZKUSSZIÓ
MNET KÖZGYŰLÉS
GÁLAVACSORA

15.30-16.00
16.00-17.00

17.00-19.00
20.00-24.00
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Mercedes Hovány
Kecskemét, Szent László Krt . 81. Tel.:76/501-900
Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 7. Tel.:66/523-070

www.mercedeshovany.hu

Jahreswagen – újszerű használt Mercedesek a Hoványnál

Mercedes-gyárból származó, kifogástalan állapotú használt Mercedes-Benz 
modellek a Hoványnál! A kecskeméti üzem a kezdetek óta a Mercedes 

Hoványnál vásárolja a vezetők és középvezetők számára a szolgálati 
autókat. A márka legkülönfélébb modelljeit azután a Hovány 
akkreditált szervizében tartják karban, majd egy éves futást 

követően kiváló ár-érték aránnyal itt is értékesítik 
tovább. Újszerű, átvizsgált, garanciás autókat 

kínálnak tanúsított járműtörténettel, 
igen jó áron. Keresse a 

jahreswageneket a 
Hoványnál!Kérje egyedi 

orvos-kedvezményét 

a Mercedes Hoványnál!
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REGISZTRÁCIÓ
VII. SZEKCIÓ: MŰTÉTTECHNIKÁK
Üléselnök: Bacskó György, Halmos Gábor
1. Tekse István, Rucz Árpád, Nyéky Boldizsár, Szakonyi Tibor, Fülöp István
Császármetszést követően kialakuló isthmocele műtéti megoldása
Róbert Károly Magánklinika Meddőségi és Endoszkópos Centrum, Budapest
2. Halmos Gábor, Jurdi Imad, Párducz László
Méhen kívüli terhességek megoldása osztályunkon
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
3. Vajda György, Németh Gábor, Kádasi László
A ligasure technika jelentősége laparoscopiás műtéteink kapcsán
Zala Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Zalaegerszeg
4. Lázár Levente, Máté Szabolcs, Bokor Attila, Tóth-Pál Ernő, Rigó János Jr.
Laparoszkóppal asszisztált hüvelyképző műtét
SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
5. Bacskó György
Hasznos segédeszköz laparoscopos hysterectomiában
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
6. Bokor Attila, Rigó János
Reproduktív laparoscopos sebészet napjainkban
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
7. Novák Miklós1, Losonczy János2

Minimálisan invazív sebészet - hagyományosan
1Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda; 2Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza
DISZKUSSZIÓ
KÁVÉSZÜNET
VIII. SZEKCIÓ: TAPASZTALATOK, TUDNIVALÓK
Üléselnök: Gerő György, Losonczy János
1. Rigó János
Az endoscopia térhódítása az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán
SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
2. Losonczy János, Gál János, Lukács Róbert, Pap Károly
Műtéti szövődményeink 20 év távolában
Jósa András Kórház, Nyíregyháza

08.00-12.00
09.00-10.30

10.30-11.00
11.00-12.30
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3. Halmos Gábor1, Jurdi Imad1, Párducz László1, Magos Ádám2

Laparoscopos műtéti tapasztalataim osztályunkon, illetve a londoni Royal 
Free kórházban
1Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula; 2Royal Free Hospital, London
4. Sikó László
Meddőség és pajzsmirigy
Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókorház, Miskolc
5. Kollár Ákos, Farkas László, Meskó László, Dienes József, Győrfi Gyula, Papp 
Gyula, Nagy Gábor
Laparoscopos total hystrectomia (TLH) bevezetésének nehézségei, kezdeti 
tapasztalatok
B.-A.-Z. Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc
6. Gerő György1 Furka István2, Mikó Irén2

Miért kell Veres János nevét egy s-sel írni?
1SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest; 2DEOEC Sebészeti Intézet 
Sebészeti Műtéttani Tanszék, Debrecen
DISZKUSSZIÓ
TESZTÍRÁS
A KONGRESSZUS ZÁRÁSA

12.30-13.00
13.00-13.30
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ABSZTRAKTOK

I. SZEKCIÓ: HATÁRTERÜLETEK
A műtétes beavatkozások során a sebész, urológus és nőgyógyász hasonló eszközöket, technikákat és szabály-
okat alkalmaz a hasüregi elváltozások gyógyítása kapcsán. Mindeddig a szakmák divergációja, specializációja 
volt a jellemző. Az endoszkópos technika azonban ismét közelebb hozza ezeket a manuális diszciplínákat. Nem 
csupán hasonló, hanem gyakorlatilag azonos eszközrendszert használunk, szinte azonos problémákkal szem-
besülve (szövődmények, jártasság kérdése, eszközfejlesztés, stb.). A téma természetesen már jóval korábban 
felmerült, s az évtizedes múltra visszatekintő Határterületi Mikroinvazív Beavatkozások című konferencia és 
továbbképző tanfolyam az idén már VIII. alkalommal került megrendezésre Tihanyban. Mégis inkább az utóbbi 
néhány év műtéti repertoárjának bővülése aktualizálta a kérdést, amely országszerte több közös rendezvényt 
hívott létre. A szándék a Magyar Sebész Társaság Sebészeti Endoszkópos Szekciójának XV. Kongresszusán 
nyilvánult meg legerőteljesebben, idén októberben Herceghalmon, ahol a társszakmák szerepe és aktivitása 
meghatározó volt a szervezők jóvoltából.
Ebben a szekcióban néhány aktuális kérdést tekintünk át. A „Hol a határ” című előadás veti fel azokat a prob-
lémákat video prezentáció kapcsán, amelyekkel az ország több kiváló endoszkópos intézetben már szem-
besülünk, s meg is oldunk. Mégis hasznosnak tűnik, az adott területen, a jóval nagyobb tapasztalattal bíró 
társzakmák meginterjúvolása.
Az onkológia és a mélyen infiltráló endometriózis laparoscopos kezelése kapcsán érintjük leggyakrabban a 
diszciplináris határterületeket. Ezeknek a műtéteknek az időtartama jóval hosszabb az „átlagos” nőgyógyászati 
endoszkópos műtétekénél, ezért Dr. Iványi Zsolt a hypothermia és postoperatív fájdalom témájára fókuszálva 
tart előadást.
Az urológiai határterületeket két előadás érinti. A méh-, hólyag és végbél laparoscopos helyzetjavító műtéteit 
is több intézetben végezzük nőgyógyászként, ezért ennek legfontosabb szempontjairól tart didaktikus előadást 
Dr. Domján Zsolt. A műtéti radikalitás növekedésével egyre gyakrabban nyílik meg, vagy nyitjuk meg a húgy-
hólyagot, illetve preparáljuk ki az urétert, gyakran hegszövetből kimetszve, nem ritkán rezekcióval befejezve 
azt. Az urológia idevonatkozó szabályait, tanácsait Dr. Flaskó Tibor ismerteti velünk. Elsősorban endometriózis 
kapcsán végzünk több nőgyógyászati osztályon laparoscopos appendectomiát, néhány intézetben laparosco-
pos vastagbél műtétet. Az erre vonatkozó sebészi elveket és gyakorlatot Dr. Bezsilla János ismerteti velünk a 
fentiekhez hasonlóan, didaktikus előadás formájában. 
Adódik a kérdés, hogy a sok „érintkezési felület”, amelyek szinte mindegyike egy körülírt anatómiai területre 
(kismedence) lokalizálódik, egy specialistát (szakvizsgát) igényel, vagy a diszciplínák együttműködését. Az ezzel 
kapcsolatos gondolatait mondja el a szekció összefoglalójaként Dr. Wéber György.

II. SZEKCIÓ: HYSTERECTOMIA, PROMONTOFIXATIO
1. Paulik Tibor, Jurdi Imad, Párducz László
Laparoscopos subtotális hysterectomiák osztályunkon
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula

A fejlődő diagnosztikai paletta alkalmazásával, a pácienseink felvilágosítása után egyre nagyobb igény merül 
fel a laparoscopos hysterectomiak elvégzésére. A technikai feltételek fejlesztésével, biztosításával osztályunkon 
néhány éve végzünk Laparoscopos Subtotális (LSH) illetve a Totális Laparoscopos (LTH) hysterectomiákat.
Előadásunkban ismertetjük az indikációkat, illetve az alkalmazott technikát.
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2. Lintner Balázs, Sára Levente, Tabányi Ádám, Vleskó Gábor, Szabó István, Sziller Péter, Ács Nándor
Laparoscopos Chrobak műtét és ezzel kapcsolatos tapasztalataink az elmúlt 2 évben
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Előadásomban bemutatom a klinikán végzett laparoscopos Chrobak műtétek összefoglalóját a gyűjtött adatok 
tükrében, műtéti diagnózis, szövettani leletek és postoperativ jellemzők szerint. Az ezzel kapcsolatos tapaszta-
lataimat foglalom össze, bemutatva a műtét egyes lépéseit és a műtét szerepét a totális laparoscopos hyster-
ectomia tanulásának folyamatában.

3. Mátrai Gábor, Koppán Miklós, Bódis József
Kötőszöveti elemeket kímélő sebészet jelentősége laparoscopos hysterectomia során: a pubocervi-
calis fascia
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

Előzetes műtétek során a medencefenék integritásának megbontása medencefenéki rendellenességek ki-
alakulásához vezethet. A kötőszöveti elemeket kímélő sebészeti technika alkalmazásával a későbbi entero-
cele elkerülhető. A hysterectomia során, a hüvelycsonk zárásakor a középvonalban a pubocervicalis és a rec-
tovaginalis (Denonvillier) fascia felkeresésével, és ezeknek a hasüreg felőli újraegyesítésével megelőzhetjük a 
medencefenéki rendellenességek kialakulását. A laparoscopia előnye a klasszikus vaginális hysterectomiával 
szemben a jó vizualizáció, így a képletek könnyedén felkereshetők és pontosan egyesíthetők. A szerzők sa-
ját anyagukból egy bemutatott műtét kapcsán áttekintik a a klinikai képet, az anatómiai és műtéttechnikai 
alapismereteket.

4. Lendvai Viktor, Busznyák Csaba, Nagy Sándor
A laparoscopos hysterectomia eszközrendszere
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Az első laparoscopos hysterectomiat H. Reich végezte 1989-ben. Ezt követően az endoscopos méheltávolítások 
különböző formáit dolgozták ki.
Elkülöníthetünk subtotalis, totalis, valamint radicalis (kiterjesztett) laparoscopos hysterectomiakat az adott 
műtéti típusnak megfelelő indikációs körrel, szem előtt tartva a lehetséges kontraindikációkat.
Mindegyik műtéti típusnak megvan a maga eszközrendszere, melynek alapja a laparoscopos torony. A lapa-
roscopos vágásra, koagulálásra, erek lezárására számos kézi eszköz állhat rendelkezésünkre. Ezek palettája 
elég széles: elektromos rendszerek, ultrahangos vágó-koaguláló eszközök, lézerek, clipek, varratok.
Lényeges az exstirpalt uterus hasüregből történő eltávolításának problematikája. Subtotalis hysterectomia es-
etén az uterus corpsának amputációja igényel speciális eszközt.
A műtéti eljárás menete a rendelkezésünkre álló eszközöktől függetlenül azonos. Lényeges az előkészítését 
követően a beteg megfelelő pozícionálása. A trokárok bevezetését követően fontos az ureterek identifikálása, 
ezt követően a ligamentumok, majd az arteria uterinak ellátása. Totalis hysterectomia esetén ezután következik 
a hüvelycsonk zárása, mely történhet a hüvely, vagy a hasüreg felől is.
Előadásomban ezen eszközökről, valamint a műtét menetéről szeretnék rövid áttekintést nyújtani.

www. laparoscop ia .hu/kongresszus

ABSZTRAKTOK

17



5. Busznyák Csaba, Szepesváry Zsolt, Nagy Sándor
Laparoscopos promontofixatio
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Méh és hüvelysüllyedés (Pelvic Organ Prolaspse-POP) miatt az Amerikai Egyesült Államokban 200.000 
fekvőbeteg beavatkozás történik évente. A nemzetközi terminológia anterior, apicalis és posterior prolapsust 
különböztet meg, melyek ellátása más műtéti típust jelent. A kórkép fő rizikó tényezői a hüvelyi szülések, ill. 
a méheltávolítás. Hysterectomia után 1,6-szeres a medencefenék rekonstrukció aránya. A hasi és hüvelyi 
felfüggesztéses műtéti típusok előnyeit foglalja magába a laparoszkópos eljárás. Apicalis defektusok, mint az 
uterus prolapsus és a hüvelycsonk prolapsus esetén végzett sacrocervicopexia és a sacrocolpopexia közös 
megnevezése a promontofixáció, melyet 2013-ban vezettünk be osztályunk laparoszkópos eljárásai közé. Es-
etismertetés keretében rövid videóval mutatjuk be új műtéti beavatkozásunkat és tapasztalatainkat.

6. Tömösváry Zoltán, Sziller Péter, Lintner Balázs, Sobel Gábor, Sára Levente, Bánhidy Ferenc, Ács Nándor, 
Szabó István
Promontofixatios tippek
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Országunkban egyre több nőgyógyászati intézetben kísérlik meg a laparoscopos promontofixációs műtéteket 
is (mellső és hátsó háló beültetés). A klinikánk tapasztalatait szeretnénk megosztani néhány műtéttechnikai 
kérdés, valamint a várható és előforduló szövődmények tekintetében. Rávilágítani néhány „nélkülözhetetlen” 
entitásra.

7. Rucz Árpád, Willner P., Fülöp István, Tekse István, Szakonyi Tibor
Promontofixatio kicsit másképp
Róbert Károly Magánklinika, Budapest

A Róbert Károly Magánklinikán 2008 óta végzünk emelkedő számban laparoscopos colposuspensiós háló 
műtéteket, prolapsus különböző mértékű elváltozásában szenvedő pácienseinknél. Közel 30 műtétet végez-
tünk, méhhel rendelkező, ill. hysterectomián átesett hölgyeknél. Műtéti típusok: méh megtartása és felfüggesz-
tés, laparoscopos Chrobak műtét-csonkfixatio, ill. csonkfixatio hálóval. Nyílt műtétre egy alkalommal kellett 
áttérnünk. Előadásomban egy, a hagyományostól kissé eltérő új módszert szeretnék bemutatni, amivel a műtéti 
időt két- két és fél órára tudtam csökkenteni.

III. SZEKCIÓ: ENDOMETRIOSIS
1. Bokor Attila1, Lukovich Péter2, Rigó János1

NOSE technika a mélyen infiltráló endometriózis sebészi kezelésében
SE I. sz. 1Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2Sebészeti Klinika, Budapest

Az endomteriosis legsúlyosabb megjelenési formájának a mélyen infiltráló endometriózis (DIE) tekinthető, 
mely leggyakrabban a rectumot, a sigmabelet, a spatium rectovaginale kötőszövetét és a húgyhólyagot érinti.
Ezekben az esetekben a folyamat kiterjedtségétől függően, CO2-laseres shavinget, discoid resectiót vagy 
az érintett bél/ureterszakasz segmentális resectióját végezzük. A természetes testnyílásokon történő speci-
men extractio (NOSE : Natural Orifice Specimen Extraction) elsősorban segmentalis rectum/sigma resectio 
kapcsán végzett beavtakozás.
Videoprezentációnkban a  Klinikánkon a DIE kezelésében sikeresen alkalmazott laparoscopos NOSE sebésze-
ti eljárások eredményeit néhány érdekes műtéti videó keretében mutatjuk be.
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2. Koppán Miklós1, Varga Tamás1, Bódis József1, Orbán Lajos2

Kombinált laparoscopos hysterectomia és low anterior rectum resectio súlyos endometriózisban
PTE KK 1Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2Sebészeti Klinika, Pécs

A súlyos adenomyosis, szövődve a rectumot és a parametriumokat is érintő mélyen infiltráló endometriózissal, 
komoly sebészi kihívást jelent. Szerzők bemutatják a laparoscopia alkalmazhatóságát egy ilyen komplex kisme-
dencei pathologia radikális műtéti megoldásában.

3. Varga Tamás1, Koppán Miklós1, Pusztai Csaba2, Bányai Dániel2, Bódis József1

A húgyhólyag endometriózis laparoszkópos ellátása
PTE KK 1Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika; 2Urológiai Klinika, Pécs

A hólyag, mint előfordulási hely, viszonylag ritka az endometriózisban szenvedő páciensek között. Egyes 
becslések szerint hozzávetőleg 1% az endometriózisban szenvedőknek mutat valamilyen húgyúti lokalizációt. 
Az irodalomban kevesebb, mint 200 esetet közöltek eddig. Az elváltozás primer és szekunder megjelenő lehet. 
Az előbbi esetben a három vezető teória a kialakulásra vonatkozólag az elváltozást 1. a Müller-cső marad-
ványából, 2. az uterusz adenomiotikus nodulusából, illetve 3. regurgitált endometrium szövetből származtatja. 
A szekunder megjelenő formában a betegség iatrogén, kismedencei sebészet következtében jön létre, mint 
például császármetszés után. Szerzők az előadásukban három, különböző mélységi lokalizációjú hólyag en-
dometriózis laparoszkópos ellátását mutatják be, felhívva a figyelmet a radikalitás mindenkor egyénre szabott 
mértékének fontosságára.

4. Ombódi Róbert1, Szeberényi Zsolt1, Vághy Rita2, Borbola György2

Differenciál diagnosztikai problémát okozó endometriosis esete
Réthy Pál Kórház 1Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, 2Radiológiai Osztály, Békéscsaba

A beteg inguinalis régióban jelentkező fájdalmas csomó miatt került vizsgálatra. A képlet menstruáció alatt 
nagyobb és érzékenyebb lett, ezért felmerült az endometriosis lehetősége. Képalkotó diagnosztikai kivizsgálása 
után, sebésszel való konzultációt követően a laparoscopos műtéti megoldás mellett döntöttünk.

5. Fenesi István, Dóka Zsuzsanna, Sándor Csaba, Hardonyi András
Endometriosisos eseteink számának változása 10 év anyagában
Semmelweis Ignác Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

6. Szeberényi Zsolt, Ombódi Róbert, Boros Zoltán, Róna István
Mélyen infiltráló endometriosis kezelése osztályunkon
Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

A mélyen infiltráló  - más néven retrocervicalis endometriosis - laparoscopos sebészete a legnehezebb terület 
osztályunk gyakorlatában. Másoktól eltérően monopolaris tű, illetve horog elektródot használunk, s a góc 
közepe felől végezzük a vaporisatiot addig, ameddig ép szövetekig jutunk. A preparálás veszélyes területen 
történik, nagy a rectum, illetve sygma sérülésének veszélye. Az operatőr a hüvelyboltozatba vezetett ujjával teszi 
a műtétet biztonságosabbá. Saját beteganyagunkban mélyen infiltráló endometriosis műtétet követően kb. 30 
%-ban kényszerülünk gyógyszeres utókezelésre.
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7. Tekse István, Rucz Árpád, Nyéky Boldizsár, Szakonyi Tibor, Fülöp István
A plica vesicouterinát érintő endometriózis kezelésének műtéti megoldásai
Róbert Károly Magánklinika Meddőségi és Endoszkópos Centrum, Budapest

A plica vesicouterina területén felületes és mélyen infiltráló endometriózis szokott előfordulni. Ennek előfordulá-
si gyakorisága irodalmi adatok szerint 21.5 százalék. Osztályunk gyakorlatában az esetek 53 százalékában 
találkozunk az adott régió endometriózisával. Ebből kb. 5 százalék mélyen infiltráló hólyagfalat is érintő, 95 
százalék felületes endometriózis. Az elváltozás által okozott tünetek széles spektrumban mozognak. Prez-
entációnkban a különböző megjelenési formák műtéti ellátását mutatjuk be.

8.  Sziller Péter, Sobel Gábor, Tömösváry Zoltán, Sára Levente, Bánhidy Ferenc, Ács Nándor, Szabó István
Műtéti radikalitás DIE esetén
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A műszeres és operációs technika fejlődése hazánkban is lehetővé tette a radikális műtétek bevezetését. 
Kétség kívül ide tartozik a mélyen infiltráló endometriózis laparoscopos műtéti kezelése is, amely határterüle-
ti jártasságot és/vagy közreműködést kíván. Mindemellett egyre kisebb azoknak a defektusoknak a száma 
endometriózis esetén, ami nem operálható endoszkóposan. Véleményünk szerint azonban rendkívül fontos 
elválasztani a szükséges és a lehetséges kategóriáit, s egyénenként meghatározni a terápiás tervet.

IV. SZEKCIÓ: HYSTEROSCOPIA
1. Varga József, Répásy István
A hysteroscopos beavatkozások osztályunkon
Tolna Megyei Balassa János Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Szekszárd

Az elmúlt évek fejlődése, az egészségügynek és a páciensi igényeknek a változásai az egynapos sebészet fe-
jlődését eredményezik. Következménye a - laparoscopia előretörése mellett - a hysteroscopos beavatkozások 
számának emelkedése, és jelentőségének a növekedése. Osztályunkon is megfigyelhetjük a hysteroscopia 
térnyerését, a beavatkozások számának növekedését.

2. Szegedi Sarolta, Koppán Miklós, Bódis József
Type I. submucosus myoma és részleges uterus septum hysteroscopos resectioja együlésben
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

Az uterus leiomyomái a női sterilitás mintegy 5-10%-áért felelősek, 1- 3%-ban ez az egyetlen háttérben 
megbúvó ok. Terhesség sikeres kiviselésében akadályt képező másik anatómiai deformitást okozó kóroki 
tényező lehet az uterus septum, a kettő együttes előfordulása meglehetősen ritka. Jelen esetünkben egy ilyen, 
kettős intrauterin patológiával bíró páciens hysteroscopos ellátását kívánjuk bemutatni. 35 éves páciensünknél 
spontán vetélést követően derült fény részlegesen septált uterusára (ESGE U2a) és a jobb oldali uterus űrben 
elhelyezkedő submucosus myomára (ESGE Type I.). Hysteroscopia során resectoscop segítségével a myomát 
slicing technikával enucleáltuk, az uterus septumot átvágtuk, mindezt együlésben. A vonatkozó szakirodalom 
eddigiekben nem számolt be hasonló esetről.
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3. Molnár-G. Béla
Méhfejlődési rendellenességek osztályozása és hysteroscopos ellátása
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A méh fejlődési rendellenességeinek diagnosztizálása és therápiája során szerzett tapasztalatok valamint a 
korrekciós műtétek eredményei összevethetősége miatt, szükség van egységes nomenclatura alkalmazására.
A legfontosabb kérdés, hogy mekkora az esélye egy terhesség létrejöttének és sikeres kihordásának, illetve egy 
alkalmazott korrekciós műtét mennyiben javítaná ennek eredményességét.
Anyag és módszer
Az elmúlt 20 évben az AFS által létrehozott beosztás terjedt el a legszélesebb körben. A többi ismert beosz-
tásnak is van jelentős érdeme , pl. Strassmann tett különbséget a bicornuált és septált uterus között, Acién 
fejlődéstani szempontból osztályozta az eltéréseket, Oppelt és munkatársai beosztása pedig a tumorok be- 
osztásának alapjául szolgáló TNM (Tumor Nodes Metastasis) mintájára a vagina, cervix, uterus és kapcsolódó 
malformációk (VCUAM) szisztémát hozta létre. 
Az asszisztált reprodukciós kezelések eredményessége szempontjából a méh fejlődési rendellenességeinek 
van a legnagyobb szerepe. Ennek a szemléletnek a jegyében született meg a CONUTA (CONgenital UTerine 
Anomalies) munkacsoport beosztása, mely csak a méh fejlődési rendellenességeit osztályozza.
Eredmények
Az előadás összeveti a congenitális fejlődési rendellenességek legismertebb beosztásait, elemzi a diagnózis 
felállításának nehézségeit és bemutat olyan saját esetet is, amely hatással volt az új méhfejlődési rendelle-
nesség beosztás kialakítására
Összefoglalás
Egy terhesség létrejöttét és kiviselését a méh fejlődési rendellenességeinek osztályozása akkor segíti, ha az 
könnyen alkalmazható, kellően részletes és a therápiás relevanciája is van.

4. Zsolnai Csaba, Lintner Ferenc
Hysteroscopia IVF kivizsgálása során
Szent János Kórház, Budapest

A hysteroscopia goldstandard-é vált a hysterosalpingographia, a vaginális ultrahang, illetve a kontrasz-
tanyag-feltöltéses ultrahangvizsgálatok mellett a méhüreg viszonyainak tisztázásához. Az office-hysteroscópok 
korában ma már a beteg minimális megterhelésével, ambulanter vagy rövid intravénás narkózisban tisz-
tázhatók a méh belső architektúrájának viszonyai.
Osztályunkon jelentős számban végzünk meddőségi okból hysteroscopiát. A betegek egy részénél más 
vizsgálómódszerrel valószínűsített méhüregi anomália tisztázására, illetve műtéti megoldására végzünk hys-
teroscópiát , míg a másik részénél többszöri /2-5x/ sikertelen IVF+ET kezelés után történik hysteroscópiás vizs-
gálat. Ez utóbbi csoportnál eseteink 40 %-ban találtunk olyan nem várt méhüregi anomáliát (Ashermann-syn-
dróma, septum, subseptum, bicornis méh, submucosus myomagöb, polypositas), amely az IVF+ET kezelés 
sikertelenségének oka lehetett.
A RIF /Recurrent imlantation failure/ az asszisztált reprodukciós kezelések során a sikertelen IVF+ET kezelés 
okaként az embrió implantációjának a zavarát valószinűsiti. Ezen sikertelen beavatkozások jelentős hányadának 
oka egy fel nem ismert méhüregi pathológia is lehet, amelyeket célszerűbb lenne még az asszisztált repro-
dukciós kezelés elkezdése előtt tisztázni. Ezért IVF+ET kezelések előtt felmerül a diagnosztikus hysteroscopia 
elvégzése.
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5. Nemes András, Bánfalvi Attila
Operatív hysteroscopiát támogató UH vizsgálatok
Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét

Az előadás során számba vesszük az operatív hysteroscopia lehetséges szövődményeit. Felhívjuk a figyel-
met a szövődmények korai felismerésére és elhárítására. Megjelölünk egy kivizsgálási algoritmust, amelly-
el véleményünk szerint biztonságosabbá válik a kezdők számára a tanulás, a haladók számára a váratlan 
anatómiai helyzetek elkerülése, így elérhető a nemkívánatos szövődmények jelentős csökkenése.

6. Sobel Gábor, Sára Levente, Tömösváry Zoltán, Szabó István, Ács Nándor
Új hysteroscopos eljárás
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

7. Urbán Márta, Bencsik András, Barna István, Dr. Sziller István
Hegterhesség - a méhen kívüli terhességek ritka formájának – kezelése hysteroscoppal
Szent Imre Oktatókórház, Budapest

A szerzők 26 éves asszony  hegterhességének esetéről számolnak be. Az anamnaesisben előzetes 
császármetszés és több sikertelen terhesség szerepel. Vérzészavar miatt jelentkezett  az akkor még laktáló  
beteg, akinél az elvégzett transvaginalis ultrahang vizsgálat és a SeBHCG eredménye felvetette  az előzetes 
császármetszés hegében kialakult korai  terhesség  valószínűségét. Hysteroscopiát végeztek, mely során ig-
azolódott a hegterhesség. A hysteroscopos mütéti megoldást, az esetből levonható tanulságokat taglalják, kép 
és  videó bemutató dokumentációval együtt.

V. SZEKCIÓ: MYOMA
1. Fülöp István, Rucz Árpád, Nyéky Boldizsár, Szakonyi Tibor, Tekse István
Gyógyszeresen előkezelt myomák enucleatiójával szerzett tapasztalataink
Róbert Károly Magánklinika Meddőségi és Endoszkópos Centrum, Budapest
Intézetünk gyakorlatában évente kb. 100 myoma enucleatiót végzünk, melynek 99 százaléka endoszkópos 
úton történik. Ezen myomák 85 százaléka laparoszkópos, 15 százaléka hiszteroszkópos úton kerül eltávolítás-
ra. A laparoszkóposan eltávolított myomák méret tartománya 1-16 cm-ig terjed. Az utóbbi időben többször 
találkoztunk gyógyszeres előkezelést követő műtéti kezelés igénnyel. Előadásunkban 10 cm körüli gyógyszere-
sen előkezelt myomák eltávolításával szerzett tapasztalatainkat mutatjuk be.

2. Bózsa Szabolcs, Koppán Miklós, Varga Tamás, Bódis József
Uterus perforatio felismerése és ellátása hysteroscopos myoma enulcleatio során
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
A myoma előfordulási helye szerint megkülönböztetünk submucosus-, intramuralis- és subserosus 
myomát. A submucosus myomák megváltoztatják a méh alakját és méretét, illetve kocsányuk is kial-
akulhat. A panaszok megjelenése és súlyossága elsősorban a myomák elhelyezkedésétől és méretétől 
függ. A submucosus myomák operatív hysteroscopos eltávolítása egy hatásos műtéti megoldás.
Esetismertetésünkben egy 41 éves beteg hysteroscopos myoma enucleatióját mutatjuk be. A beteg-
nél rendszertelen, elhúzódó menstruatiós vérzések miatt ultrahang vizsgálat történt. A vizsgálat során 
a méh hátsó falában egy 2,1x2,2 cm-es mélyen intramuralis, illetve egy 2,0x1,9 cm-es Type II. sub-
mucosus myomát írtak le.

ABSZTRAKTOK

22 XV. Kongresszus és Workshop - Kecskemét, 2013. november 13-16.

ABSZTRAKTOK



ABSZTRAKTOK

Nevezett páciensnél a hysteroscopia során a subserosus myomát monopoláris kaccsal resecáltuk, 
nyele mélyen a myometriumban haladt a jobb kürtszájadék irányában. Az eltávolításkor észleltük, 
hogy a resectio helyén a visceralis peritoneum bedomborodott, majd spontán megnyílt egy néhány 
mm-es területen. A perfofatio azonnali felismerése megtörtént, melyet követően laparoscopiát végez-
tünk. 
A szerzők az esetismertetés kapcsán a subserosus myoma enucleatio során előforduló uterus profo-
ratióhoz vezető okokat, annak felismerését és ellátásának lehetőségeit taglalják.
3. Szeberényi Zsolt, Ombódi Róbert, Boros Zoltán, Róna István
Laparoscopos myoma enucleatio új határai
Réthy Pál Kórház, Békéscsaba
17 éve végeztük az első laparoscopos myoma enucleatiot osztályunkon. Az utóbbi 2 évben már max-
imális kihasználtsággal végezzük ezt a beavatkozást, műszerparkunk miatt minden műtéti  napunkon 
egyet tudunk elvégezni. 
Tapasztalataink szerint a 4-6 cm-es gócok eltávolítása a legegyszerűbb. 8cm átmérő alatt évek óta 
nem kellett nyílt műtétre áttérnünk, 9 cm-es átmérő felett viszont a conversio aránya 70%. 
A közelmúltban megjelent gyógyszeres előkezelési lehetőség jelentősen csökkentette a conversio 
arányát.
4. Sára Levente, Lintner Balázs, Tabányi Ádám, Vleskó Gábor, Tömösváry Zoltán, Szabó István, Sziller 
Péter, Ács Nándor
Nagy myomák endoszkópos eltávolításával kapcsolatos tapasztalataink
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
A nagyobb, 5 cm-nél nagyobb myomák endoszkópos műtéttel történő eltávolítása számos kihívással 
járhat. Az elhelyezkedéstől, illetve a mérettől függően feltárási nehézségekkel, a környező kismeden-
cei képletek, szervek sérülésének veszélyével is számolnunk kell. A myomát ellátó erek, a myomaágy 
vérzései miatt gyakrabban kényszerülhetünk konverzióra. Számos esetben a műtét sikere az oper-
atőr jártasságán és az egész műtői csapat szoros együttműködésén múlhat. Előadásunkban a nagy 
méretű myomák eltávolítása kapcsán felmerülő nehéz szituációkkal, és azok elhárításával kapcso-
latban szerzett tapasztalatainkat ismertetjük klinikánk elmúlt éves anyagának feldolgozása alapján.
5. Rácz Sándor, Bódis József, Varga Tamás, Koppán Miklós
Arteria uterina clipping jelentősége laparoscopos myomectomia során
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
VI. SZEKCIÓ: ONKOLÓGIA
1. Szabó István, Lintner Balázs, Bánhidy Ferenc
A laparoscopos omentectomia és a paraarticus lymphadenectomia indikációi
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
Hagyományosan beszámolunk klinikánk laparoscopos onkológiai műtéti tevékenységéről. Az előző 
kecskeméti MNET kongresszuson mutattuk be az első kismedencei lymphadenectomiat, majd De-
brecenben, ugyancsak az MNET-n már a Wertheim műtétekkel kapcsolatos kérdéskörről beszél-
hettünk. Az idén elvégeztük az első paraaorticus lypmhadenecetomiat valamint az infracolicus és a 
totalis omentectomiat is, így áttekinthetjük ennek indikációit, illetve néhány technikai kérdését.
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2. Koppán Miklós, Varga Tamás, Bódis József
A spatiumok preparálása laparoscopos radikális méheltávolításnál
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
A laparoscopos radikális méheltávolítás során, csakúgy, mint a klasszikus nyitott műtétnél, a kisme-
dencei avascularis térségek felkeresése és “felnyitása” alapvető fontosságú az eltávolítandó szövetek 
kijelöléséhez. A nyitott műtéthez képest a laparoscopos preparálást jelentősen facilitálja a megemelt 
intraabdominális nyomás, valamint a lényegesen jobb vizualizáció. Mindemellett elengedhetetlen a 
feltárandó térségek anatómiai ismerete. Szerzők ezen kulcsfontosságú laparoscopos lépéseket és a 
vonatkozó anatómiai ismereteket mutatják be előadásukban.
3. Papp Szilárd, Koppán Miklós, Bódis József
A parametrium laparoscopos preparálása
PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
Számos összefoglaló közlemény beszámol arról, hogy a laparoszkóposan elvégzett parametrectomia 
eredményessége megegyezik a nyitott műtétekével, így napjainkban az endoszkópia létjogosultsága 
a radikális műtétek között megkérdőjelezhetetlen.
A szerzők egy 70 éves nőbeteg esetét ismertetik, akinél curettage grade I. corpus carcinomát igazolt. 
A staging vizsgálat a bal oldali parametriumra terjedés alapos gyanúját vetette fel. Az MR vizsgálattal 
leírt környezeti infiltráció szokatlan lokalizációját, a beteg életkorát, illetve a daganat grádusát figye-
lembe véve onkoteam döntés alapján semiradikális laparoszkópos műtét történt.
A szövettani vizsgálat 1b stádiumú, grade I adenocarcinomát igazolt, parametriális invázió nélkül.
Az fentiek alapján elmondható, hogy a szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén a min-
imál invazív endoszkópos technika a radikális műtétek esetén is eredményesen alkalmazható.
4. Molnár-G. Béla
Adenocarcinoma endometrii különleges esete IV. fokozatú Asherman-syndromás betegben
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged
Az asszisztált reprodukciós kezelésre jelentkező betegek átlag életkora egyre növekszik, és ez növeli 
az esélyét a malignus eltérések előfordulásának is. 
A 39 éves primer sterilitásban szenvedő nőbeteg anamnaesisében 2005-ben hypermenorrhoea és 
cervicális polyp miatt polypeltávolítás és fractionált abrasio szerepelt. Ezt követően még három alka-
lommal történt hysteroscopia és abrasio. A szövettani vizsgálat hyperplasia glanduláris endometriit, 
polypus adenomatosus endometriit, illetve polypus endometriálist igazolt.
2012-ben HyCoSy vizsgálat során méhüreget nem tudtak kimutatni, és a súlyos fokú Asherman-syn-
droma diagnózisa miatt intézetünknek referálták hysteroscopos adhesiolysis elvégzésére.
A hysteroscopos adhesiolysis során kb. 20 mm-t előrehaladva élesen szétválasztottuk a mellső és 
hátsó falat, és elértünk egy kicsiny üreget, melyet teljes egészében kitöltött egy apró hólyagocskákból 
álló, sima felszínű, felszínén kifejezett érrajzolatot mutató polypoid képlet, melyet kimetszettünk. A 
szövettani vizsgálat jól differenciált adenocarcinomát igazolt.
500 mg/die medroxiprogesteron acetat kezelést kezdtünk, és három hónap múltára visszarendeltük 
diagnosztikus hysteroscopia és endometrium biopsia elvégzésére.
A műtét során a korábbi adhesiolysis eredményeként egy kb. 20x20x30 mm-es méhüreget találtunk.
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Az üreg falából több helyen jellegzetes polypszerű szövet domborodott az üreg felé. Ezeket eltávolí-
tottuk.
A szövettani eredmény: complex hyperplasia, szerkezeti atypiával intramucosalis endometrioid tipusú 
adenocarcinoma részletével. A mintában kiterjedtebben lehetett látni gócosan laphám metaplasiát, 
ami a progesteron kezelés részleges effectivitását jelzi. A strómában deciduális átalakulás nem volt 
megfigyelhető, a mirigyekben secretios activitás nem volt. A bőséges stróma esetleges neoplasticus 
eredetét a vizsgált szövetminta alapján nem lehetett kizárni.
Laparoscopos hysterectomia és lymphadenectomia végzését határoztuk el. Az eltávolított méh és 
nyirokcsomók szövettani vizsgálata során az uterus corpusában izominvazív grade I. differenciáltságú 
endometrioid tipusú endometriális adenocarcinoma volt megfigyelhető, pT1aN0. FIGO I.A. A nyirokc-
somókban dysplasia vagy malignitás jelét nem sikerült kimutatni. További kezelést a beteg nem kapott 
rendszeres kontrollvizsgálatát rendeltük el.
Az eset megerősített bennünket abban, hogy az igen súlyos fokú Asherman-syndroma esetén is töre-
kednünk kell méhüreg képzésre, mert az akár rejtőzködő malignitás diagnosztizálásához is vezethet.
VII. SZEKCIÓ: MŰTÉTTECHNIKÁK
1. Tekse István, Rucz Árpád, Nyéky Boldizsár, Szakonyi Tibor, Fülöp István
Császármetszést követően kialakuló isthmocele műtéti megoldása
Róbert Károly Magánklinika Meddőségi és Endoszkópos Centrum, Budapest
Császármetszést követően az uterus varrat elégtelen regenerációja folytán, ritkán isthmocele alakul 
ki, amely vérzési rendellenességhez és meddőséghez vezethet. Előadásunkban ezen elváltozás műtéti 
megoldásait mutatjuk be.
2. Halmos Gábor, Jurdi Imad, Párducz László
Méhen kívüli terhességek megoldása osztályunkon
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
A méhen kívüli terhességek korai, intakt állapotban történő diagnosztizálása révén a szervmegtartó 
műtéti megoldásokra törekszünk. A reprodukciós szervrendszer megtartása a fertilis korú nőknél 
alapvető elvárásként jelenik meg napjainkban.
3. Vajda György, Németh Gábor, Kádasi László
A ligasure technika jelentősége laparoscopiás műtéteink kapcsán
Zala Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Zalaegerszeg
A műtéti technikák egyre inkább a minimál invazív műtéti lehetőségek irányába mozdulnak el. Ez 
kisebb műtéti megterhelést és az esetek jelentős részében rövidebb ápolási időt is jelent.
Ám ezek a műtétek nehezen képzelhetők el a kivitelezésüket segítő korszerű technikák alkalmazása 
nélkül. 
A LigaSure módszer megjelenése, a korszerű „érzárás” lehetősége jelentős segítséget nyújt mind 
a nyitott, mind a laparoscopiás műtétek kapcsán. Nemcsak varróanyag-kímélő módszer, hanem a 
műtéti időt is jelentősen lecsökkenti, továbbá olyan biztonságos szövet kezelést tesz lehetővé, mely a 
laparoscopiás műtétek végzésében is nagy előnyt jelent.
A Zala Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán 2010 augusztusa óta áll rendelkezésre 
egy Valleylab-LigaSure eszköz, melyet nagy sikerrel használunk mind a nyitott, mind a laparoscopiás 
műtétek kapcsán.
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A vágó-coaguláló technika alkalmazásával a méhen kívüli terhesség, valamint az adnex műtétek vég-
zése jelentős mértékben könnyebbé és biztonságosabbá vált, ezt szeretnénk videónkkal demonstrálni. 
A LigaSure Advance technológia az összenövések oldásában jelentett áttörést, melynek segítségével 
a laseres szövetoldáshoz hasonló könnyedséggel lehetséges az adhaesiok oldása. Az elvégzett közel 
100 laparoscopia kapcsán a műtéti idő jelentős rövidülése mellett utóvérzésünk nem volt.
Ezen korszerű módszer létjogosultsága elvitathatatlan napjaink laparoscopiás  sebészetben, melyet 
személyes tapasztalatink is megerősítenek.
4. Lázár Levente, Máté Szabolcs, Bokor Attila, Tóth-Pál Ernő, Rigó János Jr.
Laparoszkóppal asszisztált hüvelyképző műtét
SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
A hüvely teljes hiánya, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-szindróma, előfordulási gyakorisága 1:4-
5000-re tehető. Ez a jelenség olyan serdülô leányokon kerül nagy számban felismerésre, akik primer 
amenorrhoea miatt keresik fel a nőgyógyászati szakrendelést. A hüvely alsó harmada a sinus uro-
genitalisból alakul ki, ezért a hüvely hiánya esetén az introitust csak sekély bemélyedés helyettesíti. 
A hüvely helyén kötőszöveti tömörülést tapasztalunk. A vagina hiánya az anatómiai és fiziológiai ren-
dellenességen túl jelentékeny káros pszichológiai hatással van nemcsak a betegre magára, hanem 
egész családjára is.  Ebből adódóan hüvely sebészi kialakítása a páciens számára mind a sexualis 
élet, mind pedig a pszichés fejlődés szempontjából kiemelkedően fontos. A hüvelyképző műtétet (Vec-
chietti műtét) hagyományosan laparotómia útján végezték. A laparoscopia elterjedése a hüvelyképző 
műtét végzése szempontjából is áttörést jelentett, jelentősen lerövidítve a gyógyulási időt.  A Semmel-
weis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján végzett hüvelyképző műtétek klinikai adatai 
a nemzetközi szakirodalommal összhangban bíztató eredményeket mutatnak. A szerzett tapasztalatok 
az endoszkóppal végzett nőgyógyászati műtéttípusok palettájának további bővüléséhez vitathatatlanul 
hozzájárul. Prezentációm célja a klinikán szerzett műtéti tapasztalatok ismertetése, a műtéti technika 
bemutatása.
5. Bacskó György
Hasznos segédeszköz laparoscopos hysterectomiában
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
A szerző az osztályukon kidolgozott hasznos segédeszközt mutatnak be, ami megkönnyíti hyster-
ectomia során a fornix-cervix határ azonosítását. Az egyszerű műszer egyaránt használható nyílt és 
endoscopos műtétek során és sterilizálható a szokásos módszerekkel, így többször használatos. A 
fornixot érintő és az anatomiai viszonyokat torzító szituációkban jelentősen megrövidíti a műtét idejét 
és csökkenti a melléksérülések valószínűségét is.
6. Bokor Attila, Rigó János
Reproduktív laparoscopos sebészet napjainkban
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
Előadásunkban a reproduktív laparoscopos sebészet aktualitásait és az ide vonatkozó evidenciákat 
tekintjük át.  A prezentáció során Klinikánk videorachivumából származó műtéti felvételeket mutatunk 
be.
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7. Novák Miklós1, Losonczy János2

Minimálisan invazív sebészet - hagyományosan
1Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda; 2Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza
A nőgyógyászhoz panaszokkal forduló páciensek közel 40%-a jóindulatú méhdaganat és/vagy 
vérzészavar miatt jelentkezik vizsgálatra. A különböző alternatív megoldások térnyerése ellenére a 
gyógyítás gyakran ma is a méh eltávolítását jelenti. A műtét történhet abdominálisan, vaginálisan, lap-
aroszkópos segédlettel és tisztán laparoszkópos úton. Az utóbbi években külföldön újra ”felfedezték” 
a hüvelyi megoldást, mint igazi minimálisan invazív beavatkozást, és terjed a laparoszkópos műtét. 
Magyarországon ez a tendencia csak részben érvényesül, a laparoszkópos hysterectomiát egyre több 
intézetben végzik, azonban a hüvelyi műtét visszaszorulóban van. 
A Kisvárdai Kórház Szülészet-nőgyógyászati osztályán hagyományosan a hüvelyi megoldást preferál-
juk. Az 1996-2012 időszakban a tisztán hüvelyi úton végzett műtétek aránya 62,31%, a laparoszkóp-
pal asszisztált vaginális hysterectomiákkal együtt 65,77% volt, azaz a beavatkozások döntő többsége 
minimálisan invazív módon zajlik. Az indikációnál nem mindig elsődleges szempont a nagyság. A 
myoma miatt eltávolított legnagyobb méh 670gr tömegű volt. Két esetben tértünk át nyitott hasi 
műtétre, egy laparotomia történt peritonitis miatt, egy esetben végeztük utóvérzés ellátását hüvelyi 
úton. A vizsgált időszakban urológiai komplikációnk nem volt, azóta 2013-ban - LAVH kapcsán - egy 
hólyag-sérülés laparoszkópos varratát végeztük.
VIII. SZEKCIÓ: TAPASZTALATOK, TUDNIVALÓK
1. Rigó János
Az endoscopia térhódítása az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán
SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
2. Losonczy János, Gál János, Lukács Róbert, Pap Károly
Műtéti szövődményeink 20 év távolában
Jósa András Kórház, Nyíregyháza
Az első laparoscopos beavatkozás 1991-ben történt. Azóta közel 9 ezer ilyen beavatkozást végeztünk 
osztályunkon. Ezek tapasztalatairól rendszeresen beszámoltunk, többnyire olyan apropóból amikor 
valamilyen újabb műtéti eljárást megtanultunk, bevezettünk. Ezek a beszámolók többnyire sikerekről 
szóló tudósítások voltak (talán érthető LAVH Hysterectomiák stb.)
A fenti műtétszám és a elmúlt nem kevés év alatt összegyűlt tapasztalataink szinte kötelezővé teszik 
számunkra ,hogy balsikereinkről is beszámoljunk,hiszen ezek tanulságosabbak.
Alapvetően két nagy csoportot kell elkülönítenünk:
1. Diagnosztikus pontatlanságokból adódóak
2. Műtéti szövődmények: vérzések/myomaágyak, art. epigastrica stb; sérülések: bél, ureter, hólyag; 
gyulladások: bakterialis, ill. steril
Szövődményeink részben converziót, részben ismételt laparoscopos, versus laparotomás beavat-
kozást tettek szükségessé. Ezek összaránya1,7%.
3. Halmos Gábor1, Jurdi Imad1, Párducz László1, Magos Ádám2

Laparoscopos műtéti tapasztalataim osztályunkon, illetve a londoni Royal Free kórházban
1Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula; 2Royal Free Hospital, London
A Pándy Kálmán kórházban végzett laparoszkópos műtéti repertoárt hasonlítjuk össze az elmúlt
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egy év tapasztalataival, melyet a londoni Royal Free kórházban szereztem. Az eszközök, a műtéti tech-
nika összehasonlításán kívül az alkalmazott dokumentációs módszereket is ismertetjük az előadás-
ban.
4. Sikó László
Meddőség és pajzsmirigy
Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókorház, Miskolc
5. Kollár Ákos, Farkas László, Meskó László, Dienes József, Győrfi Gyula, Papp Gyula, Nagy Gábor
Laparoscopos total hystrectomia (TLH) bevezetésének nehézségei, kezdeti tapasztalatok
B.-A.-Z. Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc
Előadásunkban röviden felvázoljuk azt az utat az első total laparoscopos hysterectomia elvégzéséig, 
melyet osztályunk a laparoscopia terén bejárt.
Ismertetjük osztályunk koncepcióját a laparoscopos beavatkozásokat végző kollégák gyakorlati 
képzése terén.
Bemutatjuk azon eszközeinket, amelyek lehetővé teszik a bonyolultabb endoscopos beavatkozások 
(TLH), későbbiek folyamán pedig a radikális laparoscopos hysterectomia és kismedencei lymph-
adenectomia biztonságos elvégzését. Végezetül videodemonstráció keretében interpretáljuk az álta-
lunk végzett első TLH műtétének néhány mozzanatát.
6. Gerő György1 Furka István2, Mikó Irén2

Miért kell Veres János nevét egy s-sel írni?
1SE I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest; 2DEOEC Sebészeti Intézet Sebészeti Műtéttani 
Tanszék, Debrecen
Úgy adunk hírt róla, mint aki feltalálta azt a tűt, amely teljesen megváltoztatta a sebészet világát, de 
sokan még azt sem tudják, hogyan kell pontosan a nevét leírni. Az egész világ ismeri az eszközt, amit 
feltalált, de a fejlett világban azt is alig tudják, hogy magyar volt. Itthon már tisztelgünk emléke előtt, de 
megakadunk, ha le kell írni, hogy Veres(s) János. 
Orvostörténeti munkájukban az előadók összegyűjtötték és az előadásukban megkísérlik felidézni 
azon okmányokat és dokumentumokat, amelyekben neve akár így, akár úgy szerepel. Magyarázatot 
adnak arra, miért ez a kettősség (hármasság) a név írásában és ismertetik az egyes variációk melletti 
álláspontokat, végül saját véleményüket is kifejtik, amely a család véleményével is egyezik.
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Karl Storz Gmbh.

Bayer Hungária Kft

VarioMedic Kft.

Beo-Pa Kft.
Hírös Yacht Kft.
Hovány Csoport

Allegro Kft.
Anamed Kft.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG
BotiPharma Kft. - Q Pharma

Cal+Med Kft.
Endo Plus Service Kft.

Gárdonyi Teaház
Gyermekáldások Alapítvány

Johnson & Johnson Kft.
Karl Storz Gmbh.

Kecskemét Önkormányzata
Medical Tribune

LadeePharma Kft.
Platina-Pharma Kft.
Richter Gedeon Nyrt.

Scanmedic Kft.
Speeding Kft.

STVF Kft.
Szentkirályi Ásványvíz Kft.

Szekeres Pálinka
Univer Product ZRt.

TÁMOGATÓK

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK

TÁMOGATÓK / KIÁLLÍTÓK

A WORKSHOP TÁMOGATÓJA
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INFORMÁCIÓK

KONGRESSZUSI IRODA
Márkaépítés Kft.
Postacím: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 50/14
Infovonal: +36 30 / 638 64  56, +36 30 / 33 77 488
E-mail: kongresszus@laparoscopia.hu

A HEYLSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA
Precongress Workshop 2013. november 13. (szerda)   8.00 - 18.00
Kongresszus  2013. november 14-15. (csütörtök-péntek) 8.00 - 18.00
   2013. november 16. (szombat)   8.00 - 12.00

MNET tag
nem MNET tag
Rezidens/szakorvosjelölt/65 év feletti/szakdolgozó
Kísérő
Precongress Workshop

48.000 Ft
53.000 Ft
33.000 Ft
23.000 Ft
30.000 Ft

RÉSZVÉTELI DÍJAK (2013. szeptember 6-tól)

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza: Áfa, kongresszusi táska, kitűző, kiadványok, tudo-
mányos programok, szakmai kiállítás, színházi állófogadás, ebédek, kávéfogyasztás. Közvetített 
étkezésként 14.400 Ft kerül továbbszámlázásra.

A MNET tagsággal járó kedvezményes kongresszusi részvételi díj azokat illeti meg, akik jelent-
kezésükig rendezik tagdíjtartozásukat.

ELŐADÁSOK

JÁRTASSÁGI VIZSGA - AKKREDITÁCIÓ

NÉVKITŰZŐ

PARKOLÁS

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes any-
agok előkészítését időben végezzék el, és a szek-
ciók kezdete előtt legalább 1 órával adják le.

A kongresszus ideje alatt kérjük a névkitűző 
használatát a helyszínekre történő belépéshez!

A kongresszus MNET Jártassági Vizsgával (A, ill. 
B szint) és kreditpontszerző tesztvizsgával zárul. 
Az akkreditálás és a kreditpontok értékének 
meghatározása folyamatban van.

Kérjük a jelenléti ív aláírását és a kamarai nyil-
vántartási szám megadását, mert ez a részvétel 
elismerésének feltétele.

A belvárosi parkolóhelyek munkanapokon 8-18 
óra között parkolási díj megfizetése ellenében 
vehetők igénybe, a parkolási lehetőség korlá-
tozott. Gépkocsijukat, amennyiben lehetséges, 
hagyják a szállodánál, ill. a regisztrációs iroda 
kedvezményes árú átalánydíjas parkolókártyát 
tud biztosítani a rendezvény helyszíne mellett 
található Malom Központ parkolóházába.
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK
SZÍNHÁZI FOGADÁS
Jubileumi ünnepség, Karácsony János (LGT) 
gitárestje és állófogadás
Időpont: nov. 14. (csütörtök) 18.30-22.00
Helyszín: Katona József Színház
  6000 Kecskemét, Katona J. tér 5.
Díját a részvételi díj tartalmazza.

GÁLAVACSORA
Ültetett vacsora és élőzenés-táncos fogadás
Időpont: nov. 15. (péntek) 20.00-24.00
Helyszín: a Kongresszus helyszíne
  6000 Kecskemét, Deák F. tér 1.
Díját a részvételi díj nem tartalmazza.
Díja: 10.000 Ft.

EBÉD
Büféasztalos ebéd nov. 14-én és 15-én a 
kongresszus helyszínén a regisztrációkor ka-
pott ebédjegyek ellenében. Díját a részvételi 
díj tartalmazza.

KÁVÉSZÜNETEK
A kávé- és italjegyek beválthatóak a kon-
gresszusi büfékben, valamint az ebédek 
időtartama alatt az étteremben. A büféjegyek 
a következő italokra válthatóak be: kávé, üdítő, 
ásványvíz és tea.

VÁROSNÉZŐ PROGRAM KÍSÉRŐKNEK
2013. november 15. Péntek 10.00–13.00. Díját a kísérők részvételi díja tartalmazza.
Gyülekező a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ főbejáratánál 9.30–10.00 között. 
Kérjük részvételi szándékát előző nap a regisztrációs pultnál jelezze.

PÉNZÜGYEK, SZÁMLÁZÁS
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok 
szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 
2013. november 16-ig lehetséges 2.000 Ft+Áfa kezelési díj ellenében.

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 es-
etén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget, ill. kártérítést vállalni.

ÉTKEZÉS
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SZÁLLÁSHELYEK

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevők nevére lefoglaltuk, azok a megküldött 
visszaigazolás szerint vehetők igénybe, általában az érkezés napján 14 órától az elutazás nap-
ján 10 óráig. Korábbi érkezés, vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a 
szállodai porták nyújtanak segítséget.

Aranyhomok Business-City-Wellness Hotel
Kecskemét történelmi belvárosában elhelyezkedő hotel az ország egyik 
legszebb főterére nyíló kilátással a kongresszustól 100 m-re.
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.

Három Gúnár Hotel
A város szívében, a Katona József Színház szomszédságában elhelyez-
kedő szálloda a kongresszus helyszínétől 400 m-re.
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 1.

Four Points By Sheraton Hotel
Kecskemét legújabb, minden igényt kielégítő modern szállodája, a kon-
gresszus helyszínétől 2 km-re.
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

Udvarház Hotel
A belvárosában elhelyezkedő hotel a főtér és a kongresszusi helyszín 
tőszomszédságában.
Cím: 6000 Kecskemét, Csányi u. 1. 

Talizmán Hotel
Egy csendes udvarban elhelyezkedő kis belvárosi szálloda a kon-
gresszustól 200 m-re.
Cím: 6000 Kecskemét, Kápolna u. 2.
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Rövidített alkalmazási előirat 
Visanne 2 mg tabletta (OGYI-T-21199/01-03) 
ATC kód: G03DB08
H: 2 mg dienogeszt
J: Endometriosis.
A: napi 1 x.
E: aktív vénás thromboemboliás kórkép, ar-
tériás vagy cardiovascularis megbetegedés, 
angiopathiával járó diabetes mellitus, az anam-

nézisben szereplő vagy meglévő súlyos májbe-
tegség, vagy májdaganat, rosszindulatú nemi 
hormon-függő daganat, tisztázatlan eredetű 
hüvelyvérzés; gy.érz.
M: súlynövekedés, depresszió, alvászavar,ide-
gesség, libido-csökkenés, hangulatváltozás, 
fejfájás, migrén, hányinger, hasi fájdalom, � atu-
lencia, haspu� adás, hányás, acne, alopecia, hát-
fájás, emlőfeszülés, ovárium ciszta, hőhullám, 

uterus/vaginális vérzés, asthenia, irritabilitás.
Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszer (V).

Kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előira-
tát!

A rövidített leírás forrásául szolgáló, hivatalos 
alkalmazási leírás dátuma: 2013. június 14. 

Felírásra és ártámogatásra vonatkozó információk:
Eü 100%. 24. pont: Támogatott indikáció: Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis. A javaslatot kiállító és a 
gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:
Munkahely: Kijelölt intézmény • Szakképesítés: Szülészet-nőgyógyászat • Jogosultság: Írhat 
Elfogadható BNO kódok: N809 (beleértve az összes, azonosan kezdődő kódot). 
Visanne 2 mg tabletta 28x  Bruttó fogyasztói ár: 13.478 Ft • TB Támogatás: 13.178 Ft • Térítési díj: 300 Ft
Visanne 2 mg tabletta 84x  Bruttó fogyasztói ár: 38.310 Ft • TB Támogatás: 38.010 Ft • Térítési díj: 300 Ft
Forrás: www.oep.hu

Bayer Hungária Kft., H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
Telefon: (06-1) 487-4100; Fax: (06-1) 212-1574; www.bayerhungaria.hu
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Alkalmazása biztonságos és jól tolerálható,
így hosszú távon (6 hónapon túl) is alkalmazható3
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