KEDVES KOLLÉGÁK!
2016. februárjában tartottuk az I. Budapesti Fül-orr-gégészeti
Továbbképző Konferenciát a Marriott Hotelben. A 2017-es II.-nak is a
Marriott Hotel adott otthont. A hagyományt folytatva, 2018-ban is
február utolsó hétvégéjén rendezzük a konferenciát, de új helyszínen,
az Aquaword Resort Budapest Hotelben (1044 Budapest, Íves út 16).
A váltás oka, hogy a Marriott Hotel évek óta tervezi a konferencia szint
felújítását, emiatt bizonytalanná vált a helyszín biztosítása a februári
időpontra. Az azonos színvonalú konferencia szolgáltatás mellett az új
helyszín előnye, hogy mindenki tud parkolni, a hotelhez integráltan az
ország legnagyobb fedett uszodája és élmény fürdője áll a résztvevők
rendelkezésére.
Minden évben két nagy témát tárgyalunk, idén a fül, az orr, a garat, a
gége, és nyak sürgősségi eseteire és a pajzsmirigy betegség tüneteire
fókuszálunk és tájékoztatjuk Önöket az adott terület klinikumának
legújabb eredményeiről. Nem az alap-tudományos kérdéseket akarjuk
tárgyalni, hanem magas szinten szeretnénk egy-egy témára gyakorlati
szempontból koncentrálni. A témák túlmutatnak a szűken vett fül-orrgégészeten. Érdekesek, értékesek lehetnek a fül-orr-gégészeken kívül a
háziorvos,

infektológus,

gyermekgyógyász

és

endokrinológus

kollégáknak is. A fül-orr-gégészeti előadók listáján a Semmelweis
Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának oktatói
mellett a Szegedi,- Pécsi- és a Debreceni Tudományegyetemek
klinikáinak oktatói és a témákban jártas kórházi főorvosok tartanak
előadásokat. Az előadók a mindennapi élet, a hétköznapi gyakorlat
számára használható formában, protokoll-szerűen tartják meg
prezentációjukat.

A két fő témánk igen időszerű. A sürgősségi esetek a mindennapi
gyakorlatban mind a háziorvosi, mind a járóbeteg szakrendeléseken
jelentős diagnosztikai problémát jelentenek. A gyors felismerés, a
helyesen alkalmazott terápia a beteg gyógyulásának záloga.

Az

előadásokon azokat az indikációkat is részletezzük, melyek esetében a
gyors kórházba utalás és a műtét helyes döntés.
A másik téma a pajzsmirigy betegségei. Ezek sokszor a nyaki
duzzanatok differenciál diagnosztikájában okoznak nehéz feladatot.
Világszerte tendencia és logikus folyamat, hogy a nyak egyéb
betegségeit is kezelő, operáló orvosok egyre nagyobb arányban
foglalkoznak a pajzsmirigy betegségeivel. A fül-orr- gégész és a
háziorvos is sokszor találkozik ezzel a problémával. Előadásainkkal
végigvesszük a pajzsmirigy jó és rosszindulatú betegségeit, a
diagnosztikai

lehetőségeket,

gyógyszeres

terápiákat,

műtéti

indikációkat, utókezeléseket és az utánkövetéseket is.
Remélem, hogy a szellemi táplálék mellett a kellemes környezet, a
modern szálloda, a kulturált kongresszusi környezet, a világhírű
élményfürdő, a finom ételek és italok felejthetetlen élménnyé teszik majd
ezt az immár hagyományos rendezvényt az Önök számára!
Tisztelettel hívjuk és várjuk!

Prof. Dr. Tamás László
egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A továbbképző tanfolyam orvosok részére SE-TK/2018.I./00154-as kódszámon
akkreditált rendezvény. Sikeres tesztírás esetén 48 kreditpont szerezhető meg.
A kreditpontok - az OFTEX portálon - a tanfolyam adatlapján feltüntetett
szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti
továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek
és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők
folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező
szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti
továbbképzésen történő részvétel.
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek:
41–50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Elnök: Prof. Dr. Tamás László, egyetemi tanár
Tagok: Dr. Küstel Marianna PhD, egyetemi docens
Dr. Fent Zoltán PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Polony Gábor PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Dános Kornél PhD, szakorvos jelölt
SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Elnök: Prof. Dr. Tamás László, egyetemi tanár
Tagok: Dr. Szirmai Ágnes PhD, egyetemi docens
Dr. Polony Gábor PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Bencsik Beáta PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Andó Réka, egyetemi tanársegéd
Dr. Dános Kornél PhD, szakorvos jelölt
Dr. Grimm András, rezidens
A TANFOLYAM IDŐPONTJA
2018. Február 22-24.

FŐ TÉMÁK
I. Sürgősségi fül-orr-gégészeti betegségek
1. A családorvosok és a szakrendelőben dolgozó szakorvosok
szerepe a fül-orr-gégészeti sürgősségi esetek felismerésében és
ellátásában
2.

A fej-nyaki gyulladások kórokozói, vírusos, bakteriális és gombás
fertőzések

3.

A fül-orr-gégészeti bakteriális gyulladások kezelési stratégiája

4.

Az akut bakteriális rhinosinusitisek klinikai sajátosságai,
felismerése és kezelése a járóbeteg ellátásban

6.

Az akut rhinosinusitis orbitális és intracraniális szövődményeinek
képalkotó diagnosztikája

5.

A melléküreg gyulladások szövődményei, felismerése és terápiája

7.

Az arckoponya sérülések diagnosztikája és korszerű ellátása

8.

A fejfájás a sürgősségi ellátásban, a fejfájás differenciál
diagnosztikája

9.

A gyermekkori sürgősségi fül-orr-gégészeti betegségek
sajátosságai

10. A hallójárat betegségeivel kapcsolatos sürgősségi kórképek
(fülfolyás, füldugulás, herpesz vírus fertőzések)

11. Középfül eredetű hirtelen hallásromlás és fájdalom, akut középfül
gyulladás
12. A krónikus középfül gyulladások akut exacerbációi. Meddig
kezelhetők gyógyszeresen és mikor indikált a műtéti kezelés?
13. A maszkolt otitisek és mastoiditisek okai, tünetei és veszélyei
14. Az otitisek intra,- és extracraniális szövődményei, tünetei
15. A hirtelen kialakuló idiopathias halláskiesések lehetséges okai és
terápiája. Milyen esetekben kötelező a kórházi kezelés?
16. A belsőfül sérülései: akusztikus trauma, barotrauma, labyrinth
contusio, pyramis törések tünetei, következményei
17. Hirtelen kialakult súlyos nagyothallás/siketség esetén a
hallókészülék és/vagy a cochlearis implantáció indikációi
18. A szédülés sürgőségi szempontjai, ágy melletti diagnosztika.
Az akut vesztibuláris szindróma differenciál diagnosztikája
19. A szédülés sürgősségi szempontjai, perifériás okok, diagnózis és
terápia
20. Szájüregi sürgősségi betegségek, fogászati okok, szájfenéki
gyulladások, nyaki szövődmények
21. Garati és nyaki gyulladások, phlegmonék és tályogok képalkotó
diagnosztikája
22. A garat fertőzéses betegségei, diagnosztika, terápia

23. A nyaki duzzanatok sürgősségi vonatkozásai és differenciál
diagnosztikája (nyálmirigy kövek, gyulladások, tályogok,
haematológiai betegségek)
24. Nehézlégzést okozó akut betegségek. Differenciál diagnózis, légút
biztosítás, akut hangrés tágítás
II. A pajzsmirigy betegségei
1. Pajzsmirigy betegségek a fül-orr-gégészeti gyakorlatban. Miért
inkább a fej-nyaksebész operálja a pajzsmirigyet?
2.

A pajzsmirigy betegségek képalkotó diagnosztikája

3.

A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jóindulatú betegségei,
gyógyszeres kezelés, műtéti indikációk

4.

A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy tumoros betegségei,
terápiás stratégiák

5.

Hogyan kerüljük el a pajzsmirigy sebészet 5 katasztrófáját?

6.

A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy tumoros betegségeinek nem
sebészi terápiája

7.

A pajzsmirigy betegségeinek és a pajzsmirigy műtéteinek
szövődményei, kezelésük

A TANFOLYAM HELYSZÍNE
Aquaworld Resort Budapest
1044 Budapest, Íves út 16.
www.aquaworldresort.hu

A TANFOLYAM HIVATALOS NYELVE: Magyar

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek
megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel
közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi
díj) fedezetére szolgálhat.”
(Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)
2018. február 15-ig
történő jelentkezéssel

2018. február 15-e
utáni jelentkezéssel

Orvosok regisztrációs díja

28.000 Ft (ÁFA-val)

36.000 Ft (ÁFA-val)

Egészségügyi szakdolgozók
regisztrációs díja

9.000 Ft (ÁFA-val)

11.000 Ft (ÁFA-val)

Egyetemi hallgatók,
tényleges nyugdíjasok,
rezidensek, Ph.D. hallgatók
regisztrációs díja
kávészüneti ellátás nélkül

2.000 Ft (ÁFA-val)

3.000 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd csütörtökön

5.500 Ft (ÁFA-val)

5.500 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd pénteken

5.500 Ft (ÁFA-val)

5.500 Ft (ÁFA-val)

Bankettvacsora pénteken

9.000 Ft (ÁFA-val)

9.000 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd szombaton

5.500 Ft (ÁFA-val)

5.500 Ft (ÁFA-val)

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK

ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK REGISZTRÁCIÓS
DÍJÁNAK BEFIZETÉSE AZ ALÁBBIAKRA JOGOSÍT
- részvétel a szakmai programon
- kongresszusi táska, névkitűző, ruhatár
- a kiállítás megtekintése
- kávészüneti ellátás a kongresszus ideje alatt (a kávészüneti ellátás
5.500 HUF/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül
feltüntetésre)

EGYETEMI HALLGATÓK, TÉNYLEGES NYUGDÍJASOK, REZIDENSEK,
PH.D. HALLGATÓK REGISZTRÁCIÓS DÍJÁNAK BEFIZETÉSE AZ
ALÁBBIAKRA JOGOSÍT
- részvétel a szakmai programon
- névkitűző, ruhatár
- a kiállítás megtekintése
SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
AQUAWORLD RESORT BUDAPEST**** (a tanfolyam helyszíne)
1044 Budapest, Íves út 16., www.aquaworldresort.hu
Egyágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val:

23.500 Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val:

27.000 Ft/szoba/éj

A szállásfoglalás fakultatív, nem a csomag része.

BEFIZETÉS
A, Csekken: melyet kérésre küldünk. A közleményben kérjük a
rendezvény és a résztvevő nevét feltüntetni a következőképp:
rendezvény neve/résztvevő neve.
Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által
megadott számlacímre.
B, Banki átutalással (egyéni vállalkozás/saját cég): a visszaigazolásban
kapott bankszámlaszámra. A közleményben kérjük a rendezvény és a
résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő
neve.
Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által
megadott számlacímre.
C, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja
átutalással kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található
költségvállaló nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva
irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen számlát csak ezen
költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük
megértését.
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése – annak elküldése után –
2018. január 22-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%os.
Az egyéni vendégek által lefoglalt szobák 2018. január 30-ig
kötbérmentesen lemondhatóak.
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt
formanyomtatványok használatát. Köszönjük!

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Kiállítással és szponzorációval kapcsolatban:
Bokker Tamás (tbokker@convention.hu)
Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatban:
Lesti Bendegúz (blesti@convention.hu)

Convention Budapest Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 66., „A” lh. 4. em.
Tel: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185, 06-1-299-0186
Fax: 06-1-299-0187
www.convention.hu

PROGRAM
2018. február 22., csütörtök
13.00–15.10

SÜRGŐSSÉG I. A FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
GYULLADÁSOK KÓROKOZÓI, KEZELÉSI
STRATÉGIÁJA, KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
Üléselnök: Dr. Tamás László

13.00–13.30

Dr. Tamás László:
A családorvosok és a szakrendelőben dolgozó
szakorvosok szerepe a fül-orr-gégészeti sürgősségi
esetek felismerésében és ellátásában

13.30–14.00

Dr. Szabó Dóra:
A fej-nyaki gyulladások kórokozói, vírusos,
bakteriális és gombás fertőzések

14:00–14.30

Dr. Ludwig EndrE:
A fül-orr-gégészeti bakteriális gyulladások kezelési
stratégiája

14.30–15.00

Dr. Barsi Péter:
Az acut rhinosinusitis orbitális és intracraniális
szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

15.00–15.10

Diszkusszió

15.10–15.50

Kávészünet
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15.50–18.00

SÜRGŐSSÉG II. MELLÉKÜREG GYULLADÁSOK,
SÉRÜLÉSEK, FEJFÁJÁS. SÜRGŐSSÉG
A GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETBEN
Üléselnök: Dr. Répássy Gábor

15.50–16.10

Dr. Bella Zsolt:
Az akut bakteriális rhinosinusitisek klinikai
sajátosságai, felismerés és kezelés járóbeteg
ellátásban

16.10-16.30

Dr. Fent Zoltán:
A melléküreg gyulladások szövődményei, felismerés,
terápia

16.30–17.00

Dr. Oberna Ferenc:
Az arckoponya sérülések diagnosztizálása és
korszerű ellátása

17.00-17.20

Dr. Andó Réka:
Fejfájások, sürgősségi okok, differenciál
diagnosztika

17.20-17.50

Dr. Katona Gábor:
A gyermekkori sürgősségi fül-orr-gégészeti
betegségek sajátosságai

17.50–18.00

Diszkusszió

19.00

Nyitókoncert
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2018. február 23., péntek
08.30-10.50

SÜRGŐSSÉG A SZÁJÜREG ÉS GARAT
BETEGSÉGEIBEN III.
Üléselnök: Dr. Noszek László

08.30-9.00

Dr. Németh Zsolt:
Szájüregi sürgősségi betegségek, fogászati okok,
szájfenéki gyulladások, nyaki szövődmények

9.00-9.30

Dr. Magyar Péter:
Garati és nyaki gyulladások, phlegmonék
és tályogok képalkotó diagnosztikája

9.30-9.50

Dr. Bencsik Beáta:
A garat fertőzéses betegségei, diagnosztika, terápia

9.50-10.15

Dr. Tóth László:
A nyaki duzzanatok sürgősségi vonatkozásai,
differenciál diagnosztika (nyálmirigy kövek,
gyulladások, haematológiai betegségek, tályogok)

10.15-10.40

Dr. Hirschberg Andor:
Nyaki gyulladások, phlegmonék és tályogok

10.40-10.50

Diszkusszió

10.50-11.30

Kávészünet
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11.30-13-00

SÜRGŐSSÉG IV.
Üléselnök: Dr. Karosi Tamás

11.30-11.50

Helfferich Frigyes:
Nehézlégzést okozó akut betegségek. Differenciál
diagnózis, légút biztosítás, akut hangrés tágítás

11.50-12.10

Dr. Szőnyi Magdolna:
A belsőfül sérülései, akusztikus trauma, barotrauma,
labyrinth contusio, pyramis törések tünetei,
következményei

12.10-12.30

Dr. Küstel Marianna:
Hirtelen kialakult süketség vagy súlyos nagyothallás
esetén a hallókészülék és/vagy cochlearis
implantáció indikált?

12.30-12.50

Dr. Bucsi Veronika:
A hirtelen kialakult n. facialis bénulás
diagnosztikája

12.50-13.00

Diszkusszió

13.00-14.30

Ebédszünet
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14.30-16.20

FÜLÉSZETI SÜRGŐSSÉGI KÓRKÉPEK V.
Üléselnök: Dr. Csákó László

14.30-14.50

Dr. Szanyi István:
A hallójárat betegségeivel kapcsolatos sürgősségi
kórképek (fülfolyás, füldugulás,
herpesz vírus fertőzések)

14.50-15.10

Dr. Szalóki Tibor:
A külsőfül és a dobhártya sérülései, gyulladásai

15.10-15.30

Dr. Liktor Bálint:
Középfül eredetű hirtelen hallásromlás és fájdalom,
akut középfül gyulladás

15.30-15.50

Dr. Bakó Péter:
A krónikus középfül gyulladások akut exacerbációi.
Meddig kezelhetők gyógyszeresen és mikor indikált
a műtéti kezelés?

15.50-16.10

Dr. Csanády Miklós:
Maszkolt otitisek és mastoiditisek okai,
tünetei és veszélyei

16.10-16.20

Diszkusszió

16.20-16.50:

Kávészünet
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16.50-18.30

FÜLÉSZETI SÜRGŐSSÉGI KÓRKÉPEK VI.
Üléselnök: Dr. Huszka János

16.50-17.10

Dr. Rásonyi Kovács Péter:
Az otitisek intra- és extracraniális szövődményei
és tünetei

17.10-17.30

Dr. Tamás T. László:
A szédülés sürgőségi szempontjai, ágy melletti
diagnosztika. Az akut vesztibuláris szindróma
differenciál diagnosztikája

17.30-17.50

Dr. Szirmai Ágnes:
A szédülés sürgősségi szempontjai, perifériás okok,
diagnózis és terápia

17.50-18.20

Dr. Sziklai István:
Hirtelen kialakuló idiopathias halláskiesések
lehetséges okai, terápiája. Milyen esetekben kötelező
a kórházi kezelés?

18.20-18.30

Diszkusszió

19.00

Gálavacsora
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2018. február 24., szombat
09.00-10.35

A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEI I.
Üléselnök: Dr. Paput László

09:00-09.25

Dr. Tamás László:
Pajzsmirigy betegségek a fül-orr-gégészeti
gyakorlatban. Miért inkább a fej-nyaksebész
operálja a pajzsmirigyet?

09.25-09.55:

Dr. Gödény Mária:
A pajzsmirigy betegségek képalkotó diagnosztikája

09:55-10.25:

Dr. Pusztai Péter:
A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jóindulatú
betegségei, gyógyszeres kezelés, műtéti indikációk

10.25-10.35

Diszkusszió

10.35-11.15.

Kávészünet

11.15-13.15

A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEI II.
Üléselnök: Dr. Görgey Csaba

11.15-11.35

Dr. Polony Gábor:
A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy tumoros
betegségei, terápiás stratégiák

11.35.-12.05

Dr. Gerlinger Imre, Járai Tamás:
,,Hogyan kerüljük el a pajzsmirigy sebészet
5 katasztrófáját”?

12:05-12.35

Dr. Lakatos Péter:
A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy tumoros
betegségeinek nem sebészi terápiája

12.35-13.05.

Dr. Rovó László:
A pajzsmirigy betegségeinek és műtéteinek
szövődményei, műtéti kezelésük

13.05-13.20

Diszkusszió

13.20-13.40.

Tesztírás és tanfolyamzárás
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