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                       1. nap 
2022. március 31. (csütörtök) 

 
 
14.00-16.00 Regisztráció 
 
16.00-16.20 Köszöntő: Dr. Balogh Zoltán elnök (Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara) 
 
- Moderátor: Prof. Dr. Rigó János tanszékvezető, egyetemi tanár, 
az MTA doktora (Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék) 
                               
16.20-16.40 Megnyitó előadás: Dr. Melczer Zsolt PhD, MSc, 
egyetemi docens, igazgatóhelyettes, részlegvezető és Sándorné 
Menártovics Zsuzsanna szülésznő (Semmelweis Egyetem, Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika, Baross utcai részleg)  
Csapatmunka a szülőszobán 
  A szülés az egyik legmaradandóbb élmény egy nő életében. Nagy 
jelentősége van annak, hogy milyen emlékekkel távozik az anya, az 
új család a szülőszobáról. Míg korábban a szakmai figyelem közép-
pontjában leginkább az állt, hogy hogyan lehet elkerülni a szülés 
során az anyára és a magzatra leselkedő veszélyeket, napjainkban 
már nagyon fontos az is, mit él át az anya, az apa. Fontos számukra a 
hiteles, precíz kommunikáció, ahol személyre szólóan kezelik őket. 
  Célszerű szem előtt tartani azt a tényt, hogy a munkatársak egymás 
közötti kommunikációja is jelentős mértékben meghatározhatja a 
szülőszoba hangulatát, ami lehet támogató, de lehet hátráltató jellegű 
is. Szülészorvos és szülésznő beszél csapatmunkájukról.  
    
16.40-17.00 Prof. Dr. Kovács Gábor klinikai főorvos, egyetemi 
tanár, az MTA doktora, klinika igazgató (Semmelweis Egyetem, 
II. sz. Gyermekklinika)  
Fontosabb hematológiai problémák újszülött és csecsemőkorban 
  A hematológiai paraméterek és sajátosságok jelentős változáson 
mennek keresztül a megszületéstől a 18 éves korig. Az életkornak 
megfelelő értékek pontos ismerete alapvető fontosságú a betegségek, 
kórállapotok felismerésére, kezelésére. 
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  A gyermekkori veleszületett és első éves korban szerzett anemiák 
differenciáldiagnózisáról, a laborparaméterek, vérkép paraméterek 
pontos értelmezéséről és természetesen a kezelés lehetőségeiről lesz 
szó. A leggyakoribb vashiányos anemia terén is jelentős változások 
figyelhetők meg az ajánlásokban az elmúlt évtizedben. Különösen 
fontos és nehéz kérdés a hemolitikus anemiák problémája, ahol 
számtalan terápiás lehetőségünk van, de a pontos, akár genetikai 
diagnózis alapvető jelentőségű. A makrocyter anemiák csecsemő-, 
gyermekkorban feltétlenül szakorvosi kivizsgálást igényelnek 
  A következő nagy téma az újszülöttkori/csecsemőkori 
thrombopenia. Ennek lehetnek anyai, magzati és külső (pl. fertőzé-
sek) okai. Vannak új terápiás lehetőségek is, amiről feltétlenül tudni 
kell. Szó lesz még a granulocytopeniáról, ennek jelentőségéről, koc-
kázatairól, előfordulásáról, kimeneteléről, kezeléséről vagy nem 
kezeléséről. Különösen fontos kérdés, hogy van-e olyan állapot 
(anyai betegség), ami a szoptatást korlátozhatja. Alapvetően nagyon 
kevés ilyen van!!! Még anyai ellenanyagok esetén is törekednünk 
kell az anyatejes táplálás fenntartására! 
       
17.00-17.20 Dr. Ádám Zsolt részlegvezető főorvos (Szent Imre 
Oktatókórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály)  
Alternatív szülési módszerek 
  Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul az ún. alternatív 
szülési módok iránt. Mind többen igénylik a szülés szabadságának 
élményét. A szülés folyamatában aktívan szeretnének részt venni, a 
vajúdás alatti különböző testhelyzeteket a szülő nő kívánja megvá-
lasztani. A lehetőségeket befolyásolja az adott intézmény szülészeti 
osztályának felszereltsége, valamint az egészségügyi személyzet 
hozzáállása és tapasztalata. Egyre több szülészeti intézményben ke-
rültek a szülőszobák olyan szempontból is átalakításra, hogy biztosí-
tani tudják a vízben vajúdást, szülést. A különböző alternatív vajúdás 
és szülés eszközeit és alkalmazásukkal szerzett tapasztalatokat ismer-
teti az előadás. 
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17.20-17.40 Dr. habil Novák Tibor PhD, egyetemi docens (Szege-
di Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)  
Anyai fogászati eltérések következményei szülészeti szempontból 
  A várandósság alatti fogágybetegségek és azok szülészeti követ-
kezményeinek kutatása az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt 
kap. Számos tanulmány szignifikáns összefüggéseket igazolt a fe-
nyegető koraszülés, koraszülés valamint az alacsony születési súly 
között, azokban az esetekben, amikor a várandósoknál különböző 
súlyossági fokú gyulladásos fogágybetegségek igazolódtak. 
Tervezett terhesség esetén javasolt a fogászati státusz ellenőrzése, és 
amennyiben szükséges, még a megtermékenyítés előtt az diagnoszti-
zált eltérések megfelelő kezelése, kiemelten a fogágy gyulladásos 
betegségeit illetően.  
  A páciensek megfelelő szájhigiénia iránti motivációját és igényét, a 
biztonságosan és hatékonyan kivitelezhető professzionális 
szájhigiénés kezelésekkel ki lehet egészíteni, melyeket javasolt a 
teherbeesés előtt elvégezni, de amennyiben szükséges akár a váran-
dósság alatt is kivitelezhetőek. 
 
17.40-18.00 Dr. Melczer Zsolt PhD, MSc egyetemi docens, igazga-
tóhelyettes, részlegvezető (Semmelweis Egyetem, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Baross utcai részleg)  
Méhnyakszűrés várandósságban (HPV) 
  A méhnyakszűrés a várandósgondozásról szóló rendeletben megha-
tározott, melynek elvégzése a várandósgondozásért felelős személy 
feladata. A várandósság során több körülmény nehezítheti a megfele-
lő minőségű mintavételt. A végső értékelésben lehetnek a várandósok 
testi és lelki állapotát kellemetlenül befolyásoló leletrészletek. Ezek 
közül a leggyakoribb, ha HPV-fertőzés gyanúja merül fel, vagy iga-
zolódik a terhesnél. Ezen leletek értelmezéséről, az infekciók kezelé-
séről, a HPV-pozitív várandósok menedzseléséről szól az előadás. 
Mások a tapasztalatok terheseknél, mint a nem terhes nőkben. Vala-
mint arról is szó lesz, hogy az indokolatlan, hagyományos módon 
végzett műtéti megoldások hatással lehetnek a későbbi terhességek 
kimenetelére.  
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18.00-18.20 Csetneki Julianna szülésznői szekció vezető (Magyar 
Ápolási Egyesület) 
A szülésznők és szülésznő hallgatók országos helyzetének bemuta-
tása 
  Társadalmi és szakmai igényt egyaránt kielégítene, ha az élettani 
szülés észlelése és vezetése a szülésznők által, teljes kompetenciával 
és felelősséggel végzett tevékenységgé válna, ehhez azonban elen-
gedhetetlen, hogy a szükséges gyakorlati ismereteket a szülésznők 
teljes mértékben készség szinten sajátítsák el, és a finanszírozás en-
nek végzését számukra tegye lehetővé. Az orvosi feladatként végzett 
beavatkozások, pl. gátmetszés és annak ellátása, csak akkor kerülhet 
szülésznői kezekbe, ha annak törvényi és finanszírozási háttere biz-
tosítva lesz. Elsajátításuk Képzési Kimeneteli Követelmény szintjén 
előírás, azonban a gyakorlati elsajátításuk nem minden képzőhelyen 
biztosított. A törvényileg megfogalmazott kompetenciák ilyen értel-
mű érvényesítése egyértelműen emelné a szülésznők elégedettségét, 
motiváltságát, társadalmi megbecsülését és pályán tartását. 
Az önálló kompetenciával dolgozó szülésznők mellett gyakorlatot 
teljesítő szülésznő hallgatók motiváltságára is jó hatással lenne és 
egyértelműen csökkentené a képzés ideje alatti lemorzsolódásukat és 
a frissen végzettek pályán tartását is. 
  A megnövekedett kompetencia a napi feladatok mennyiségét és 
felelősségi szintjét egyaránt emeli, ezért ennek teljes körű érvényesü-
lését megfelelő mértékű bérrendezés nélkül elvárni nem lehet. 
  Előadásomban bemutatom, hogy milyen objektív tényezők nehezí-
tik a szülésznők munkáját, valamint a képzés területén a fentiek 
megvalósulását.  
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Csetneki Julianna  "A  szülésznők és szülésznő hallgatók országos 
helyzetének bemutatása" című előadása után a helyszínen lehetőség 
lesz, kérdésfeltevésekre a jelenlévő szerzőkhöz: 
 
 
Dr. Nagy Sándor egyetemi docens, osztályvezető főorvos, dékán 
Gerdei Helga vezető szülésznő 
Dr. Bálint Balázs szülész-nőgyógyász szakorvos, országos szakfelü-
gyelő főorvos 
Nyulas Jolán szülőszoba vezető szülésznő 
Dr. Hagymásy László PhD. osztályvezető főorvos 
Bognár Beáta osztályvezető főnővér helyettes 
Lipienné Dr. Krémer Ibolya adjunktus 
Prof. Dr. Rigó János tanszékvezető, egyetemi tanár, az MTA dokto-
ra 
Kaizer Melinda vezető szülésznő 
Dr. Ádám Zsolt szülőszoba vezető főorvos, Pest megyei szakfelü-
gyelő főorvos 
Dr. Belics Zorán egyetemi docens, szakmai vezető 
Csetneki Julianna szülésznő, MÁE Szülésznői Szekció vezető 
 
 
Szeretettel várunk Benneteket! 
 
 
 
19.30 NYITÓ VACSORA 
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2. nap 
2022. április 1. (péntek) 

 
- Moderátor: Prof. Dr. Rigó János tanszékvezető, egyetemi tanár, 
az MTA doktora (Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék) 
 
08.00-08.20 Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, az MTA doktora 
(Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék) 
Megoldódott-e napjainkra a praeeclampsia szűrése és megelőzése? 
  A szülészet egyik legnagyobb kihívása a praeeclampsia előrejelzése 
és hatékony megelőzése. Az elmúlt években több szakmai társaság a 
praeeclampsia szempontjából magas kockázatú várandósok szűrését 
javasolja az I. trimeszterben. A kombinált módszerrel kiszűrt esetek-
nél alkalmazott kis dózisú aszpirin-profilaxissal a korai kezdetű kór-
kép 60-80%-a megelőzhető, ennek ellenére több protokoll (ACOG, 
NICE) nem vette át. Hazánkban a módszer elérhető, de nem terjedt el 
széles körben, ezért fontos előnyeinek és hátrányainak ismertetése. 
 
08.20-08.40 Dr. Csire Márta PhD, részlegvezető klinikai mikro-
biológus (Országos Onkológiai Intézet, Központi Klinikai Labo-
ratórium, Mikrobiológiai részleg, Budapest)  
A cytomegalovírus fertőzés és a várandósság kérdései 
  A cytomegalovírus (CMV vagy humán bétaherpesvírus 5) a 
Herpesviridae család, Betaherpesvirinae alcsalád, Cytomegalovirus 
nemzetségébe tartozó vírus. Primer fertőzést követően a CMV láten-
sen perzisztál a szervezetben és időnként reaktiválódhat. A fertőzés 
forrása a fertőzött egyén testfolyadékai, de a vírus terjedhet transz-
plantált szervvel, csontvelővel, ritkán vértranszfúzióval, a várandós-
ság alatt anyáról magzatra, szüléskor a fertőzött hüvelyváladékkal 
vagy később az anyatejjel az újszülöttre. A vírus reaktivációja 
immunszupprimált vagy immunhiányos állapotban fontos tényező a 
CMV okozta betegségekben. 
  A CMV fertőzés a leggyakoribb veleszületett vírusinfekció, az élve-
szülések 0,7-4,0 %-át érinti világszerte. A várandósság alatt lezajló 
primer CMV fertőzés a graviditás bármely szakában okozhat méhen 
belüli károsodást, illetve a látszólag egészségesen született gyermek-
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nél akár a serdülőkorig bezárólag látás vagy halláskárosodást. Nagy a 
jelentősége annak, hogy primer fertőzésről vagy reaktivációról van-e 
szó. 
  A várandós fertőződése megállapítható CMV specifikus szerológiai 
módszerekkel és bizonyos esetekben elengedhetetlen a különböző 
verifikáló vizsgálatok elvégzése. A gyermekvállalás előtt hasznos a 
CMV szerostátusz ismerete és fontos az érintett szakmák közötti 
szorosabb együttműködés.  
 
08.40-09.00 Dr. Bálint Balázs szülész-nőgyógyász szakorvos, or-
szágos szakfelügyelő főorvos (Gólyafészek Szülésközpont Kft.)  
A családközpontú ellátás helyzete, összeférhetetlenség az új jogi 
környezetben 
  A mindenki által ismert 2020. évi C. törvény komoly változást ho-
zott a hazai szülészeti ellátásban. Ennek elsődleges célja a viszonyok 
kifehérítése volt, ami mindannyiunk számára tetsző célkitűzés. Ezt 
jórészt sikerült elérni, de az ellátásban olyan változások mentek vég-
be, amelyek egyelőre kevesebb előnnyel, több hátránnyal járnak. Az 
előadó a kialakult helyzetet elemzi a családbarát szülészeti ellátás 
szemszögéből. 
 
09.00-09.20 Dr. Török Olga egyetemi docens (Debreceni Egye-
tem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)  
Kinél, milyen non-invazív genetikai szűrővizsgálatot végezzünk? 
  A várandósság alatti nem invazív szűrővizsgálatok egyre több kór-
kép szűrését teszik lehetővé. Ezek új módszerek – úgynevezett „non-
invazív prenatális tesztek” (NIPT) kapcsán rengeteg a káosz és a 
tévhit. Az előadás útmutatást nyújt az ilyen típusú vizsgálatok fel-
használhatóságára, megbízhatóságára vonatkozóan. Mi alapján java-
soljuk az adott szűrővizsgálatot? Milyen tényezőket tanácsos mérle-
gelni? Mi a kockázat/előny arány? 
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09.20-09.40 Prof. Dr. Szabó Miklós PhD, egyetemi tanár, cso-
portvezető (Semmelweis Egyetem, I.sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika, Neonatológiai Tanszék)  
A köldökzsinór lefogás optimális ideje 
  Az 1950-es évektől széles körben elterjedt az a gyakorlat, hogy a 
megszületést követően a köldökzsinór azonnal lefogásra kerül. Azóta 
kiderült, hogy ez az eljárás nem helyes és számos klinikai vizsgálat 
igazolja, hogy a késleltetett vagy még inkább a természetes köldök-
zsinór ellátás számos előnnyel jár. A természetes köldök ellátás nyo-
mán a születési súly magasabb, a megszületés utáni adaptáció zavara 
ritkább, a csecsemőkori vashiányos anémia rizikója kisebb, ugyan-
akkor nem növekszik a polyglobulia vagy a sárgaság rizikója. 
  Az azonnali köldök lefogás elkerülésének még nagyobb a jelentősé-
ge a koraszülötteknél és azoknál az újszülötteknél, akik nem sírnak 
fel. Deprimált állapotban született újszülött például kétszer nagyobb 
valószínűséggel sír fel fizikális stimulus hatására intakt köldökzsinór 
mellett, mintha már lefogták volna. Koraszülötteknél késői, illetve 
fiziológiás köldökzsinór ellátás esetén javul a korai adaptáció, csök-
ken az agyvérzés és a halálozás kockázata. 
  Lényeges, hogy a természetes köldökzsinór ellátás helyes gyakorla-
ta hiánytalanul és minél hamarabb elterjedjen Magyarországon. 
 
09.40-10.00 Prof Dr. Török Miklós ny.d. főorvos, tanszékvezető 
(Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Szülészeti-
Nőgyógyászati Osztály) 
 Az Európában első sikeresen működő szülészeti távgyógyászati 
szolgáltatás eredményei – különös tekintettel a Covid-pandémiára 
  Az utóbbi években központilag bevezetett Elektronikus Egészség-
ügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) új lehetőségeket nyit meg a távgyó-
gyászat előtt. Megfelelő fejlesztéssel, már a közeli jövőben lehetőség 
lesz un. Big-data elemzésekkel olyan adatokat kinyerni ebből a tér-
ből, ami a betegség megelőzést, illetve később a terápiát is segítik. 
Tizenöt éves múlt hazánkban a sikeres szülészeti távgyógyászati 
szolgáltatás a perinatális időszakban végzett otthoni Non-Stress CTG 
formájában. Ez az otthoni távgyógyászati CTG megfelel a családba-
rát szülészeti ellátás, korszerű várandósgondozás elvárásainak, segít-
ségével a méhen belüli elhalások teljes mértékben kiküszöbölhetőek. 
Mivel a kismama az otthona kényelmében és biztonságában végzi a 
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vizsgálatot, a Covid-pandémia kapcsán is igen nagy előnye van. Az 
előadás az eljárás eredményeit mutatja be, 4000, kisvárosnyi halva 
született gyermek élve születését segíthette volna elő az elmúlt 10 
évben. 
 
10.00-10.30 KÁVÉSZÜNET 
 
10.30 -10.50 Orsós Zsolt szakápoló (Medcity Egészség Központ) 
HELLP szindrómás kismamák műtét utáni ápolási, gondozási fel-
adatai szakápolói szempontból – Ápolási diagnózisok 
  A HELLP szindróma egy angol mozaikszó, mely (Haemolysis 
Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) a praeeclampsia súlyos, 
életveszélyes formája. Kialakulása esetén közvetlenül veszélyezteti 
az anyai és a magzati életet egyaránt, melynek következtében az 
anyai és a magzati morbiditás és mortalitás jelentősen emelkedett. 
Általában a várandósság 32-34 hete között váratlanul, súlyos szub-
jektív tünetekkel jelentkezik. A felismerését megnehezíti, hogy a 
tünetek, melyek az esetek 90%-ában a gyomor-jobb bordaív alatti 
fájdalom, hányinger, hányás, vesetáji fájdalom, stb., más kórképek 
gyanúját is felvethetik. A kezelés legfontosabb lépése a várandósság 
mielőbbi befejezése császármetszéssel lehetőleg olyan intézmény-
ben, ahol lehetőség van a koraszülött intenzív osztályos ellátására. A 
műtétet követően a beteget 24 órán keresztül szoros obszervációban 
kell részesíteni. Az ápolási, gondozási feladatok elvégzése során 
fontos a személyre szabott ápolás megteremtése fizikai és mentális 
szempontból egyaránt, valamint a szükségleteken alapuló ápolás 
megvalósítása. Ezt támasztja alá az ápolási diagnózisok pontos meg-
határozása is. Az előadás a HELLP-szindróma miatt császárszülésen 
átesett kismamák ápolásával/megfigyelésével kapcsolatos szakápolói 
tapasztalatokat mutatja be.     
 
10.50-11.10 Dr. Nagy Sándor PhD, osztályvezető főorvos, egyete-
mi docens, dékán (Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház, Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Osztály, Széchenyi István Egyetem, Egész-
ség- és Sporttudományi Kar, Győr)  
Első trimeszteri magzati szűrővizsgálatok új megvilágításban 
  A magzati aneuploidiák szűrése mellett egyre nagyobb a szakmai és 
társadalmi igény az első trimeszterben kimutatható genetikai kórké-
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pek, strukturális anomáliák, és szubmikroszkópikus kromoszóma-
rendellenességek kimutatására. A várandósgondozási rendelet által 
előírt kötelező szűrővizsgálatok mellett léteznek egyéb, nem kötele-
ző, de szakmai irányelvekben szabályozott vizsgálatok, melyek ma-
gas kockázatú várandósok esetén lehetővé teszik korai diagnózis 
felállítását. Az előadás összefoglalja az ultrahangvizsgálatokra épülő 
szűrések jelentőségét, a szűrésekkel kapcsolatos új aspektusokat, és 
távlati lehetőségeket. 
 
11.10-11.30 Dr. Varga Péter egyetemi tanársegéd (Semmelweis 
Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) 
A szülésvezetés módjának hatása az extrém éretlen koraszülöttek 
rövid távú prognózisára 
  A koraszülöttek életben tarthatóságának határa folyamatosan válto-
zik. Ez az időszak az 1980-as évekbeli 28. héthez képest jelenleg a 
22-24. hétre tehető. Az életben tarthatóság határán, a „szürke zóná-
ban” születő koraszülöttekkel, a koraszülésekkel/késői vetélésekkel 
kapcsolatos terápiás döntések meghozatalához feltétlenül szükséges a 
születendő koraszülöttek korai prognózisának naprakész ismerete. 
Az aktív perinatális ellátással (a prenatális szteroid profilaxis alkal-
mazásával, a magzati okból császármetszés végzésével és a koraszü-
lött aktív kezelésével) kapcsolatos döntések komoly terápiás és etikai 
problémát jelentenek az egészségügyi szakemberek számára. A nagy 
esetszámú vizsgálatok eredményei nemcsak a koraszülöttek prognó-
zisát segítenek megjósolni, hanem segítenek felismerni a prognózist 
meghatározó faktorokat. A császármetszésnek az extrém éretlen ko-
raszülöttek túlélését javító szerepe vitatott. 
 
11.30 –11.40 Szilberisz Ádám (Allegro) 
Sebkezelés és sebápolás kompromisszumok nélkül. 
 
11.40-12.00 Dr. Simon László c. egyetemi docens (Tisztavíz Üz-
letház) 
A tiszta víz fontossága az életünkben 
 
 
 



 
12 

12.00-12.20 Dr. Molnár Gábor egyetemi tanársegéd (Pécsi Tudo-
mányegyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika  
Iker-iker transzfúziós szindróma 
  Monochorialis ikerterhességben a két magzat köldökzsinórjának 
lepényi tapadása között a lepény chorialis felszínén az esetek 96%-
ában éranasztomózisok futnak, melyek lehetnek arteriovenosusos, 
artrioarteriosusos vagy venovenosusos anasztomózisok. Ezek a két 
magzat keringését egymással összekapcsolják. A közös keringés és 
lepény következtében alakulhat ki az úgynevezett iker-iker transzfú-
ziós szindróma. Az iker-iker transzfúziós szindróma a monochorialis 
ikerterhességek 10-15%-ában fordul elő, irodalmi adatok szerint 
kezelés nélkül 80-100 %-os magzati mortalitással lehet számolni. A 
kórkép kialakulásának oka a véráramlás eltolódása a csak egyirányú 
véráramlást lehetővé tevő arteriovenosusos anasztomózisokon ke-
resztül valamely ikertag irányába. A vért kapó ikertagot recipiensnek, 
a vért adót donornak nevezik. A donorban a keringő vérmennyiség 
jelentősen lecsökken, emiatt a veseműködése beszűkül, ami anuriát 
és következményes oligohydramniont eredményez. A recipiens ese-
tében viszont a megnövekedett vérmennyiség, a hypervolaemia okoz 
gondot, polyuria, s emiatt polyhydramnion jön létre. A kórkép a sze-
lektív fetoscopos laser coagulatios módszer segítségével kezelhető 
leghatékonyabban. A beavatkozás során a méhen belül a lepény fel-
színén futó éranasztomózisok átcoagulálásával a két magzat keringé-
sét szétválasztják, s ezáltal az iker-iker transzfúziós szindróma meg-
szűnik. A PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 2014. óta 
van lehetőség ezen műtét elvégzésére, mellyel jelentősen javítható az 
érintett magzatok túlélése. 
 
12.20-12.40 Dr. Harmath Ágnes PhD, egyetemi adjunktus (Sem-
melweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Baross 
utcai részleg)  
Változások a perinatális párbeszédben 
  A perinatalis párbeszéd a koraszülött, újszülött ellátás rendkívül 
fontos, az újszülött perinatalis ellátását, életkilátását és hosszútávú 
életminőségét meghatározó része. A párbeszéd sok esetben a társ-
szakmák bevonásával történik. 
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  Az antenatalis szteroid kezelés koraszülés esetén nemcsak a felület-
aktív anyag termelődését, hanem a koraszülött, éretlen koraszülött 
születés utáni adaptatióját segíti elő. A szülés előtti neonatológiai 
felvilágosítás lényegesen megkönnyíti a szülők számára a következő 
napok, hetek eseményinek feldolgozását. 
  A praenatalisan felismert, veleszületett rendellenességek esetén az 
érintett társszakmák véleményének figyelembevételével történik a 
döntéshozatal. A cél a koraszülés és a koraszülés szövődményeinek 
elkerülése, a terhesség minél további, lehetőség szerint minimum az 
érettség határáig történő kiviselése. A terminusközeli szülés a 
postnatalis időszakban szükséges beavatkozások, műtétek szempont-
jából lényegesen jobb helyzetet jelent az újszülött számára. Egyes 
esetekben azonban -pl. placentaris keringés, anyai állapot, vagy a 
praenatalisan diagnosztizált magzati rendellenesség jelentős változá-
sa stb. – szükségessé teheti a terhesség idő előtti lezárását, akár spe-
ciálisan megszervezett körülmények között is.  
  Az előadás a fentiekben felsorolt, részletesen elemzett perinatalis 
témakörök mellett röviden kitér a koraszülés magyarországi jelen 
helyzetére, a várható szövődmények gyakoriságára, a koraszülött 
ellátás elmúlt években bekövetkező változásainak egy-egy hangsú-
lyos pontjára.  
 
12.40-13.00 Prof Dr. Orvos Hajnalka PhD, egyetemi tanár (Sze-
gedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)  
Az újszülöttek rutin szülőszobai ellátása, korai hazaadás az újszü-
lött osztályról 
  A koronavírus járvány miatt jelentősen lecsökkent szülést követően 
a szülészeti intézményben töltött idő, általános gyakorlattá vált az 
újszülöttek betöltött 48 órás életkorban történő hazaadása. Igény 
merült fel a korábbi, 24 órás hazaadásra és az ambuláns szülésre is. 
  Az újszülöttet megszületés után és hazaadás előtt gyermekgyó-
gyász, neonatológus vizsgálja meg, lehetőség szerint az édesanya 
jelenlétében. Az intézetben az újszülött BCG védőoltásban részesül, 
megtörténik az újszülöttkori bővített anyagcsere szűrővizsgálat, ob-
jektív hallásszűrés, látásszűrés, csípőszűrés, és sok intézményben 
bevezetésre került a kritikus szívfejlődési rendellenességek 
pulzoxymetriás szűrése is. 
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  Hazaadás előtt az ápolószemélyzetnek meg kell győződnie, hogy az 
anya szakszerűen ápolja és táplálja újszülöttjét. Az újszülött kitöltött 
egészségügyi könyvvel, védőoltások adatlapjával és zárójelentéssel 
kerül hazaadásra. A területi védőnővel és gyermekgyógyásszal szoros 
kapcsolatban kell lenni, az újszülött biztonságos hazaadása az elsőd-
leges szempont. 
  Korai hazaadás esetén nem minden esetben indul be megfelelően az 
anyatej elválasztása. A kezelésre szoruló icterus, ductus dependens 
szívfejlődési rendellenességek, gastrointestinalis obstructiok, illetve 
nemcsak a késői, hanem a korai típusú fertőzés jelei sem jelentkez-
nek minden esetben az első életnapokban. Így egyes problémák csak 
a területen lesznek észlelhetők, nagyobb felelősséget, terhet róva a 
házi gyermekorvosra és területi védőnőre. Korai hazaadás esetén 
szükséges az újszülöttek területi felügyelete, az egészségügyi szol-
gáltatások könnyű elérhetőségének biztosítása hétvégén és több na-
pos ünnep esetén is. 
 
13.00-14.00 SZÜNET 
 
14.00-14.20 Dr. Belics Zorán PhD, szakmai vezető (Maternity 
Magánklinika)  
Meddig várunk retardáció esetén a várandósság megszakításával? 
  A téma aktualitását a méhen belüli növekedés-visszamaradás gya-
korisága, a fennálló diagnosztikai és ellátási nehézségek adják. Gya-
korlati szempontból az utóbbiak számos esetben nagy fejtörést okoz-
nak, mivel a kórállapot korai felismerése, az idejekorán elkezdett 
kezelés nagy jelentőséggel bír, ugyanakkor kihívást jelent a magzat 
méhen belüli állapotának megítélése, a várokozás, illetve az esetleges 
koraszülésből adódó kockázatok mérlegelése is. 
  Magzati növekedési restrikció (MNR) esetén az optimális 
terhesgondozás megtervezése szempontjából kevés evidencia áll 
rendelkezésre, mindenesetre a várandós gondozás legfőbb célja a 
veszélyeztetett magzatok felismerése és felismert esetek szoros nyo-
mon követése.  
  A kórállapot felismerésében nagy jelentősége van az ultrahangvizs-
gálatnak, nyomon-követésében az ultrahang- és Doppler-vizsgálat 
mellett nélkülözhetetlen a non-stressz teszt.  
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  Kezelésére kevés evidencia áll rendelkezésre, ugyanakkor a szteroid 
profilaxisnak (<34. hét) és a magnézium szulfát adásának jelentősége 
kiemelendő. 
  MNR esetén a rendelkezésre álló vizsgálati módszerek és kezelési 
lehetőségek alkalmazásával legfőbb célnak tekinthető a magzati 
érettség és növekedés maximalizálása, magzati vagy újszülöttkori 
halálozás, illetve a rövid és hosszú távú morbiditás kockázatának 
minimalizálása. 
 
14.20-14.40 Dr. Nádor Csaba neonatológus szakorvos (Semmel-
weis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)  
Életkezdet a „vörös zónában” – Covid-pozitív anya újszülöttje 
  Osztályunk az első Covid-19 hullámtól kezdve az NNK rendelete 
alapján hivatalos Covid-19 fertőzötteket ellátó perinatális centrum. 
Mostanára több mint 100 koronavírussal szövődött várandósságból 
született újszülött ellátását hajtottuk végre. A kezelt babák mintegy 
fele koraszülött intenzív osztályos (PIC) ápolást is igényelt. Az új-
szülöttek megszületés utáni életkezdete közel nem ideális körülmé-
nyek között az ún. „vörös zónában” indul. Az előadásban bemutatjuk 
adatainkat, tapasztalatainkat, azt, hogy miként próbálunk ilyen felté-
telek mellett is elfogadható családbarát ellátást biztosítani. Szót ej-
tünk jövőbeni után követési, kutatási terveinkről is. 
 
14.40-15.00 Dr. Dékány Ágnes szakorvos (Szülni jó Kft.)  
Meggondolandó az oxytocin vajúdás alatti alkalmazása? 
  A szülészeti gyakorlatban csaknem rutinszerűvé vált az oxytocin 
alkalmazása. Kétélű fegyverről van szó. Indokolt esetben kötelező az 
adása, azonban a szülés siettetése, gyorsítása céljából számos kocká-
zatot rejt magában- Az oxytocin hatásával kapcsolatos legújabb kuta-
tások eredményeit és a hazai gyakorlat tapasztalatait ismerteti az 
előadás. 
 
15.00-15.20 Dr. Rosta Klára PhD, szülész-nőgyógyász, 
diabetológus szakorvos (Bécsi Orvosi Egyetem, Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika) 
A terhességi cukorbetegség szűrése   
  Hazánkban a terhességi cukorbetegség gyakorisága 6-8%. A 
gesztációs diabétesz szűrés a WHO korábbi ajánlása alapján történik. 
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Ezt a javaslatot a WHO a közelmúltban megváltoztatta, és számos 
országban bevezetésre került az új szűrőmódszer. Milyen következ-
ményei vannak az új kritériumrendszernek? Hatékonyabb-e az új 
szűrés? Mik a gesztációs diabétesz rövid és hosszú távú következ-
ményei? Ezeket a témákat vitatja az előadás. 
 
15.20-15.40 Dr. Jánosy Eszter bőr- és nemigyógyász, 
kozmetológus szakorvos (JP-Med Stúdió)  
Figyeljünk a kismamák bőrelváltozásaira is!  
  A várandósság alatt a szervezetben bekövetkező változások a bőrt is 
érintik. Egyes – meglévő – bőrbetegségek javulhatnak, mások rosz-
szabbodhatnak. Legfontosabb azonban, hogy anyajegyek átalakulása 
is előfordul – ezt a melanoma malignum veszély miatt különösen 
komolyan kell venni, és feltétlen javasolni kell a kismamáknak bőr-
gyógyászati szűrővizsgálatot. 
 
15.40-16.00 Dr. Hirsch Anikó részlegvezető főorvos (Bethesda 
Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg)  
Karantén nemzedék 
  Ma már a második életévüket töltik be azok a gyermekek, akik a 
járvány kezdetekor születtek. Számukra a távolságtartás és a maszk 
lett a természetes, és talán a szokásoshoz képest is jobban óvják őket 
a szüleik. Vajon mennyiben más az, amit ők látnak a Világból? S 
vajon milyen sajátosságokat mutat személyiségük fejlődése? Hiszen 
a fejlődés folyamatos kommunikációs láncolatban történik, amelynek 
feltétele a kötődés kialakulása. A kötődés minőségét alapvetően 
meghatározza a gyermeki tapasztalat és elsősorban a szülő mentalis 
állapota, nem utolsó sorban a stressz kezelési képessége. A karantén 
nagy kihívása, hogy a különböző embereknél, családoknál és nem 
utolsó sorban a neuro-pszichiátriai szempontból eleve eltérő fejlődé-
sű beteg csoportoknál más és más problémákat, nehézségeket okoz.  
  A járvány okozta hosszan tartó stressz, amelytől nem tudunk sem 
elmenekülni, sem pedig hatékonyan megküzdeni vele, egészen bizto-
san befolyásolja a felnövekvő nemzedék fejlődési sajátosságait, kö-
tődését, mentalizációját. Vagyis végső soron a jövő társadalom mű-
ködésének alapjait.    
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16.00-16.20 Dr. Garamvölgyi Zoltán PhD, főorvos (Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény)  
Endokrinológia a mindennapi szülésznői gyakorlatban  
  A terhességet jól jellemezhető élettani hormonális változások kísé-
rik és alakítják a beágyazódástól az újszülött világra jöveteléig. Az 
élettani endokrinológiai változások meghatározzák a gyermekágyas 
időszakot, valamint a szoptatás minőségét és időtartamát. A leendő 
édesanya terhesség fogantatásakor fennálló hormonális állapota az 
egyénre jellemző, melyet meghatároz a nő testalkata, életkora, szülé-
szeti előzménye és egyéb ismert vagy ismeretlen kórállapota. A vá-
randóssal személyes kapcsolatba kerülő orvos és szülésznő a terhes-
ség során mindvégig kockázatelemzést kell, hogy végezzen, mely 
folyamat a koraterhesség során végzett várandóssági rizikóbecslésen 
túlmutat. Az előadó az anyai hormonális rendszer dekompenciójára 
utaló, a mindennapi szülésznői gyakorlatban előforduló változásokra 
hívja fel a figyelmet. Az előadás ismerteti a policisztás petefészek 
szindróma, pajzsmirigy funkciózavar, gesztációs diabetes, hipertónia 
által okozott, a várandósság és a szülés kimenetelét meghatározó 
anyai és terhességi tüneteteket.      
        
16.20-16.40 Dr. Márkus Anita osztályvezető főorvos (Siófoki Vá-
rosi Kórház, Csecsemő és gyermekgyógyászat)  
Szoptatási nehézségek és megoldásuk, a kismama támogatása 
  Kórházi munkám során gyakran tapasztaljuk, hogy az édesanyák a 
születés utáni időszakra kevésbé vannak felkészülve, mint a szülésre 
és a szülés körülményeire. Több, mint 10 éve fontos feladatunknak 
tűztük ki a Siófoki Kórházban, hogy az édesanyákat már a szülőszo-
bán támogassuk a sikeres szoptatáshoz való úton. Az aranyóra min-
den édesanya számára biztosított, ennek elmaradása vagy megszakí-
tása hosszú távú következményekkel is járhat. A gyermekágyas osz-
tályon az anyukák találkozhatnak nem várt szoptatási nehézségekkel, 
mint a fájdalmas mellbimbó, sírós újszülött, túltelítődött mell. 
  Előadásomban ismertetem a leggyakrabban előforduló, anyatejes 
táplálással összefüggő problémákat, valamint a tévhiteket, amelyek 
tévesen és feleslegesen tápszeres etetéshez, esetleges elválasztáshoz 
vezethetnek. Meghatározó szerepe van a gyermekágyas osztályon a 
szülésznőknek, a csecsemős nővéreknek problémák megoldásában, 
és a kompetencia határok felismerésében. Amennyiben nem áll ren-
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delkezésre szoptatási tanácsadó a kórházban, vagy a lakhely környé-
kén, gyakran keresik fel a szülészorvosokat a mellgyulladás problé-
májával, ez esetben fontos a megfelelő gyógyszerelés ismerete, és a 
szoptatáshoz való viszonya. 

16.40-17.00  Éberling Katalin szülésznő (Semmelweis Egyetem, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)  
Covidos kismamák szülészeti ellátása a Semmelweis Egyetem Üllői 
úti Szülészeti Klinikáján 
  A Covid-pandémia harmadik, negyedik és ötödik hulláma már a 
várandósokat is súlyosabban érinti. Sok esetben kerülnek kismamák 
váratlan helyzetként fertőzött állapotban a kijelölt szülészetek vala-
melyikére. Ha nincsenek súlyos tünetek, a legnagyobb problémát 
pszichés gondok adják, mivel a szülés közben magukra maradnak, 
nem lehet velük az apa, illetve semmilyen hozzátartozó. A helyzet az 
egészségügyi dolgozók oldaláról nézve is igen nehéz, mivel erre sem 
humán erőforrás tekintetében, sem tárgyi feltételeivel nem felkészült 
magyar egészségügy. Hogyan oldható meg minél nagyobb bizton-
sággal és jó eredményekkel a Covid 19-el és mutánsaival fertőzött 
anyukák szülészeti ellátása? 
  A szülés speciális mentális állapot, tele félelmekkel. Nekünk is ta-
nulni kellett, hogy hogyan vezessük ezeket szüléseket és milyen 
szempontok domináljanak a beavatkozások tekintetében. Az előadás 
azt mutatja be statisztikák és képek segítségével, hogy hogyan pró-
báltunk felnőni a feladathoz, milyen arányú volt az ellátott fertőzöt-
tek aránya, milyen hatású az oltások bevezetése a szülészetben.
  Előadásom végén kitérek pár mondatban a szülésznőkre gyakorolt 
hatására, mely a szakmát teljesen új kihívások elé állította. 

17.00-17.20 Tománé Mészáros Andrea védőnő (Heim Pál Orszá-
gos Gyermekgyógyászati Intézet) 
A hazai SBS (megrázott baba szindróma) kutatás bemutatása 
  Mindannyian tudjuk, milyen kétségbeejtő érzés tud lenni, ha egy 
pici baba vigasztalhatatlanul sír. A legtöbb szülő tehetetlen, nincs 
felkészülve arra, hogy mit jelenthet ez az állapot. De sokan a szak-
emberek közül sem tudnak hatékonyan segíteni a szülőkön, mert nem 
áll rendelkezésükre kidolgozott módszertani anyag.   
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  Pedig a sírás a gyermek kommunikációs csatornája. Azonban a sírás 
egy rendkívül erős stresszforrás a szülőknek. Számos külföldi kutatás 
támasztja alá, hogy a csillapíthatatlan sírás a leggyakoribb kiváltó 
oka a Megrázott Gyermek Szindrómának (Shaken Baby Syndrome- 
SBS/AHT). Az előadás bemutatja a kórképet és az első magyar SBS 
kutatás néhány eredményét. A gyermek korai jelzései, a sírása meg-
érthető és megtanítható a szülőknek. Az SBS 100%-ban megelőzhe-
tő, megfelelően kidolgozott módszertan alapján végzett 
szülőedukációval. A szakemberek számára szükséges olyan módszer-
tani felkészítés, melynek segítségével a várandós gondozásba beépít-
hetővé válik a szisztematikus SBS prevenciós program. Az előadás 
során bemutatjuk az első magyar nyelvű SBS edukációs weboldalt a 
https://mamata.hu/ és a Mamata Programot.  
 
17.20-17.30 Sevcsik M. Anna (Babagenetika Egyesület) 
“Minek neked ennyi gyerek?”- empatikus, ítélkezésmentes segít-
ségnyújtás várandósság során 
  A Babagenetika Egyesülettel egyik fontos célunk a szakemberek, a 
társadalom érzékenyítése is. Személy szerint anyaként is tapasztal-
tam, hogy milyen sokat számít az, ha megértően és támogatóan 
kommunikálnak velem az orvosok. A szülész-nőgyógyászat egy 
különösen érintett szakma ebből a szempontból, mert mind a nőgyó-
gyászati vizsgálat során, mind a szülés közben bizonyos szempontból 
kiszolgáltatott helyzetben vannak a nők. Nagyon sok rossz élményt, 
vagy akár életre szóló traumát is okozhat egy-egy óvatlan mondat 
vagy gesztus az orvosok részéről, még akkor is, ha az leggyakrabban 
nem szándékos. Kiemelten fontosnak tartom tehát, hogy érzékenyít-
sük a szakmát azzal kapcsolatban, hogyan beszéljenek a páciensek-
kel.  
 
 
17.30-18.00 TESZTEK BEADÁSA (szakdolgozók) 
 
 

Köszönjük, hogy részt vesz konferenciánkon. 
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2022. április 2. (szombat) 
 
 
 
Reggeli után 11 óráig kijelentkezés a szobákból 
  
Ingyenes wellness használat 17 óráig 
 
Hazautazás 


