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Kedves Kollégák! 

Az elmúlt három alkalommal, szakmai körökben elismerést ki-
váltó nyálmirigysebészeti tanfolyamunkat ismét megszervezzük. 
A fül-orr-gégészet és a patológia hazai prominens képviselőinek, 
a képalkotó diagnosztika, az onkoterápia kiemelkedő szaktekin-
télyeinek és a szájsebészet professzorainak előadásai, számító-
gépes és videodemonstrációk, élő műtéti bemutatások, valamint 
bonctermi és laboratóriumi gyakorlatok segítenek elmélyednünk 
a nyálmirigysebészet tanulmányozásában.

A tanfolyam fő témái:
•  a nyálmirigysebészet anatómiai alapjai 
•  a nyálmirigydaganatok pathológiai jellemzői (histologia-cytologia),
•  a modern képalkotó eljárások helye és alkalmazásuk
•  a nyálmirigytumorok sebészi kezelése
•  műtéti radikalitás, nyaki blockdissectio
•  tumort utánzó nyálmirigy-elváltozások
•  gyermekkori nyálmirigybetegségek
•  az arcideg rekonstrukció kérdése és megoldásai
•  az irradiáció és a kemoterápia helye a gyógykezelésben
•  nyálmirigygyulladások kezelése
•  minimálinvazív eljárások és „újdonságok” a parotis-sebészetben

A tanfolyam alapvetően fontos részét képezik a műtéti bemutatá-
sok, amelyeken korlátozott számban közvetlenül részt vehetnek a 
tanfolyam hallgatói. A műtéti bemutatásokat videorendszeren köz-
vetítjük a központi előadóterembe, ahonnan közvetlen kép- és hang-
kapcsolat teszi lehetővé a párbeszédet az operatőr és a hallgatóság 
között. A bemutató műtéteknél a műtőben, előzetes beosztás szerint, 
összesen 16 főnek lesz lehetősége közvetlenül, illetve monitoron fi-
gyelemmel kísérni az eseményeket. A hallgatóság fennmaradó része 
az előadóteremben videokivetítőn követheti a beavatkozásokat. 

Mindenkinek lehetőséget biztosítunk a bonctermi cadaver-
gyakorlatokra és mikroszkóp alatt idegvarrat gyakorlására, 
ahol elsősorban a nagy nyálmirigyek műtétei, hangsúlyozottan 
a parotissebészeti / arcidegsebészeti operációk gyakorlására, de-
monstrálására kerítünk sort.

A résztvevőknek bemutatjuk a nagy nyálmirigyek legkorszerűbb, 
minimál invazív diagnosztikai és kezelőeszközét: a nyálmirigy en-
doszkópot és alkalmazását is. Beszámolunk egy újabban beveze-
tett eljárásunkról is, ami segít megtalálni és megőrizni a n. facialist 
műtét során, és láthatják az idegmonitort is használat közben.

A jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik. 
A tanfolyam programját a DEOEC Szak - és Továbbképző Intézete 
36 kreditponttal értékelte. 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő kollégákat! 

Dr. Huszka János 
osztályvezető főorvos



A tanfolyam programja

Péterfy S. u. Kórház előadóterme (1076 Budapest, Péterfy S. u. 8–20.)
Péterfy S. u. Kórház boncterme (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.)
Péterfy S. u. Kórház Fül-, Orr-, Gége-, Fej-, Nyaksebészeti Osz-
tály  műtője (1071 Budapest, Bethlen tér 1.)

2018. április 19. csütörtök
   8.30 – 8.50 Regisztráció
   8.50 – 9.00 Megnyitó 
   9.05 – 9.30 A nagy nyálmirigyek anatómiája
   prof. dr. Tamás László – egyetemi tanár 
  9.30 – 10.10 Nyálmirigydaganatok patológiája,   
    kliniko-patológiai megfontolások
   dr. Vass László – PhD FIAC
 10.10 – 10.30 Esetismertetés
   dr. Diczházi Csaba – PhD
10.30 – 10.45 Asp. cytológia jelentősége
   dr. Nádor Katalin PhD
10.45 – 11.00 Szünet
11. 00 – 12.30 Paroticdectomia (bemutató műtét) 1.
   dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
   Nyálmirigy-endoscopia
   dr. Radvánszki Ferenc – főorvos
12.30 – 13.30 Ebédszünet
13.30 – 15.00 Paroticdectomia (bemutató műtét) 2.
   dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
15.00 – 15.30 Szünet
15.30 – 17.30  Cadaver-gyakorlat (nyálmirigyek műtétei, 

arcidegfeltárás, nyaki dissectio)
   /idegvarrat gyakorlása cadaveren és 
   patkányon mikroszkóp alatt
   dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
   dr. Radvánszki Ferenc – főorvos

2018. április 20. péntek
  8.00 – 8.45 A parotissebészet alapelvei 
   dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
  8.45 – 9.25 A modern képalkotók szerepe, helye
   prof. dr. Gődény Mária – egyetemi tanár
  9.25 – 9.45 Gyermekkori nyálmirigybetegségek
   prof . dr. Katona Gábor PhD – osztályvezető főorvos
   9.45 – 10.00 Szünet
 10.00 – 10.35 Nyaki blockdissectio mal.
   nyálmirigytumorok esetén
   prof. dr. Gerlinger Imre – egyetemi tanár



A tanfolyam programja

10.35 – 11.00 Gl.submandib., gl.sublingu.,
   kisnyálmirigy daganatok sebészete
   prof. dr. Rovó László – egyetemi tanár
 11.00 – 11.20 Tumort utánzó nyálmirigybetegségek
   prof. dr. Répássy Gábor – egyetemi tanár
 11.20 – 11.50  A bénult arc menedzselése (Arcreanimácio, 

arcidegrekonstrukció, posztoperatív teendők)
   prof. dr. Sziklai István – egyetemi tanár
 11.50 – 12.10 Mennyire legyünk radikálisak malignus
   nyálmirigydaganatok esetén?
   dr. Becske Miklós PhD
 12.10 – 13.15 Ebédszünet
 13.15 – 15.15 Cadaver-gyakorlat (nyálmirigyek műtétei, 
   arcidegfeltárás, nyaki dissectio)
   /idegvarrat gyakorlása cadaveren 
   és patkányon
   dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
   dr. Radvánszki Ferenc – főorvos
 15.15 – 15.45 Szünet
 15.45 – 16.00 Irradiáció és kemoterápia helye
   a nyálmirigytumorok kezelésében
   prof. dr. Takácsi Nagy Zoltán – egyetemi magántanár 
 16.00 – 16.20 Arcidegbénulás okozta peroralis
   asszimetria kezelése 
   m.temp.ín-transpozicióval
   dr. Oberna Ferenc PhD

2018. április 21. szombat
  8.00 – 8.30 Nyálmirigyek élettana és kórélettana
   prof. dr. Tóth László – tanszékvezető 
   egyetemi tanár 
  8.30 – 9.10 A nyálmirigysebészet szájsebészeti 
   megfontolásai
   prof. dr. Németh Zsolt – egyetemi tanár
  9.10 – 9.50 A nyálmirigyek gyulladásos állapotai 
   és kezelésük
   dr. Paczona Róbert - egyetemi adjunktus
  9.50 – 10.10 Szünet
 10.10 – 10.40  Modern minimálinvazív diagnosztikai 
   és kezelési módszer: 
   nyálmirigy endoszkópia
   dr. Radvánszki Ferenc – főorvos
 10.40 – 11.00  Tesztvizsga 
   Tanfolyamzárás



Részvételemet a tudományos ülésen magam fedezem, a kongresszus 
költségeiről csekket kérek. Kérjük, a csekken befizetőként mindig az 
szerepeljen, amilyen névre a számlát kéri.
Részvételemet banki átutalással rendezem. 
Befizetést igazoló bizonylatot, illetve annak másolatát a rendez-
vényre kérjük, feltétlenül hozza magával. A  regisztráció csak így 
lehetséges!
Részvételemet a tudományos ülésen a 
.................................................................................................
cég támogatja

Támogató cég neve, címe:

Ügyintéző neve:

Tel./mobil:

Fax:

e-mail:

A Fizetés módja

Regisztrációs és szállásigénylő lap
A nyálmirigysebészet elméleti és gyakorlati kérdései

Budapest, 2018. április 19–21.

Jelentkező neve: Telefonszáma:

Munkahely:

Kórház/osztály:

Faxszáma:

Levelezési cím:

Számlázási név és cím:

e-mail: Pecsétszáma:

Részvételi díj: 60 000 + 16 200 (27% áfa) = 76 200 Ft 
(A részvételi díj magába foglalja az első két napi ebédet és a kávészünetet.)
A jelentkezés sorrendjében az első 40 fő részvételét a Péterfy S. u. Kórház Fül-, 
Orr-, Gégészeti osztályának Közhasznú Alapítványa 20 000 Ft-tal támogatja, 
amennyiben a jelentkező igényli (kérésére igénylőlapot küldünk).

A bemutató műtétet a műtőben is szeretném követni. 
A bonctermi gyakorlaton részt kívánok venni. 
Szállásrendelés: 
Baross City Hotel 1077 Budapest, Baross tér 15.
1 ágyas szoba        18 000 Ft + (18%) áfa/fő/éj 
2 ágyas szoba        10 000 Ft + (18%) áfa/fő/éj 
Szállást kérek:
április 18., szerda 
április 19., csütörtök 
április 20., péntek 
A szobát megosztom ……………………………………………………….....
Parkolás  (önköltséggel történik)
Csütörtöki vacsorát kérek        4750 Ft + (18%) áfa/fő 

A jelentkezési és szállásigénylő lap másolható.
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A továbbképzés helyszíne

BUDAPEST, PÉTERFY S. U. KÓRHÁZ 
KÖZPONTI ELŐADÓTEREM,

FÜL-, ORR-, TOROK-, GÉGE-, FEJ-, 
NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY ÉS 

PATOLÓGIAI OSZTÁLY
1076 Budapest, Péterfy S. u. 8–20.

A KONFERENCIA IDŐPONTJA
2018. április 19-21.

A TOVÁBBKÉPZÉS TUDOMÁNYOS SZERVEZŐJE:
dr. Huszka János osztályvezető főorvos

Péterfy S. u. Kórház RI és Baleseti Központ 
Fül-, Orr-, Torok-, Gége-, Fej-, Nyaksebészeti Osztály 

1076 Budapest, Péterfy S. u. 8–20.
Tel./fax: 06 1/4614-739

e-mail: huszkajanos@freemail.hu

A RENDEZVÉNY OPERATÍV SZERVEZŐJE:
dr. Udvarhelyi Ágnes   ügyvezető

Agnusmed Kft.
1119 Budapest, Bornemissza u. 10. fszt. 3.

Tel.: 06 1/365-1668
e-mail: udvarhelyi.agnes@agnusmed.hu

www.agnusmed.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2018. április 12.
Kérjük a határidő nyomatékos betartását! 

A tanfolyam programját a DEOEC Szak- és Továbbképző 
Intézete 36 kreditponttal értékelte

A Fizetés módja

Lemondás kötbérmentesen: 2018. március  22.
Regisztrációs és szállásigényét az alábbi címre küldje:

AGNUSMED Kft.  •  dr. Udvarhelyi Ágnes  
1119 Budapest, Bornemissza u. 10. fszt. 3. 

Mobil: 06 30 399 8011  •  udvarhelyi.agnes@agnusmed.hu  
online regisztráció: www.agnusmed.hu


