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KEDVES KOLLÉGÁK, BARÁTAIM!
Megtisztelő feladat számomra, 
hogy 2014. február 13-án a Magyar 
Méh nyak kór tani és Kolposzkópos 
Társaság Vezetősége a társaság el-
nökének választott, miután a meg-
választott elnök úr, dr. Kis Csitári 
István egészségi állapotára hivat-
kozva lemondott elnöki tisztjéről. 
Köszönöm a vezetőség megtisz-

telő bizalmát, és megköszönöm dr. Kis Csitári István főorvos 
úrnak a sikeres elnöki munkáját. Mivel egy elnöki szakasz 
közepén történt a váltás, ezért fontosnak érzem, hogy a társasá-
gunk III. nagygyűlésén megfogalmazódott és elfogadott céljait 
szem előtt tartva vezessem a társaság életét. Számomra is lé-
nyeges, hogy az alsó női nemi szervek betegségeinek leírására 

egységes nevezéktant használjunk. A méh nyak rák szűrésé-
vel kapcsolatos kórismézési eljárások (sejtkenet, HPV-DNS-
meghatározás, kolposzkópia, molekuláris biológiai eljárások) 
alkalmazásához új szakmai irányelv felállítása időszerű és 
szükséges. A társaság munkáját meg kell újítani, az eddigi kül-
ső szemlélő helyzetéből, a nemzetközi tudományos világ tevé-
keny szereplőjévé kell tenni. A társaság tagjainak nemzetközi 
tudományos kutatásokban részt kell vállalnia. Az ehhez szük-
séges hátteret biztosítanunk kell. Társaságunknak, mivel mind 
az Európai Kolposzkópos Társaság (EFC), mind a Nemzetközi 
Kol posz kó pos és Méh nyak kór tani Társaság (IFCPC) magyar-
országi szervezete, fontos szerepe van az irányelvek kidolgozá-
sában és az elfogadott eljárásrendek meghonosításában. Ehhez 
kitartó munkára és elhivatottságra van szükség. 

Kívánok társaságunk minden tagjának sikeres munkát.
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FŐ TÉMÁK

1. Méhnyak sejtkenet vizsgálat vagy HPV teszt. Melyik 
legyen az első?  
	 Sejtkenet-	konvenció,	vagy	korszerű? 
	 HPV	DNS	meghatározás	–	ez	a	jövő	vagy	már	a	jelen?		
	 Molekuláris	biológia	–	Korszerű,	de	milyen	áron?	

2. Kolposzkópia helye a méhnyakszűrésben 
	 Hagyományok	vagy	a	nyugati	modell? 
	 Szűrés,	diagnosztika	vagy	terápia 
	 Punch	biopszia	vagy	kúpkimetszés?

3. Méhnyakrák megelőzésének lehetőségei 
	 Primer	prevenció-	kinek,	mikor,	miért?		 
	 Opportunisztikus	szűrés	vagy	szervezett	szűrés? 
	 Védőoltások	–	aktualitás	(	Szponzorált	előadások)

4. A méhnyak rákmegelőző állapotai 
	 Hagyományos	felosztás-	vagy	paradigmaváltás?	 
	 Adott	stádium-	adott-e	a	terápia?	

5. A szemértest rákmegelőző állapotai 
	 Szűrés	vagy	jó	szerencse?	 
	 Milyen	diagnosztikai	módszerek	állnak	rendelkezésre?	 
	 Beszélhetünk-e	életkorhoz	kötött	terápiáról?	

6. Méhtest rákmegelőző állapotai 
	 Abrasio	vagy	endorette?	 
	 Hysteroscopia	helye	 
	 Terápiás	lehetőségek

7. Bőrgyógyászati szekció 
	 HPV-hez	kapcsolt	bőrbetegségek 
	 Diagnosztika	és	terápia

8. Proktológiai szekció 
	 Perianalis	betegségek	–	HPV	indukálta	elváltozásnak		
	 tekinthető? 
	 Hol	tartunk	ma?			Népbetegség	vagy	izolált	populáció		
	 betegsége?	

9. Fej-nyaki szekció 
	 HPV	–hez	köthető	rákmegelőző	állapotok	 
	 Szűrhető	vagy	véletlen	felfedezés?	 
	 HPV	vagy	nem	HPV	okozta	tumorok	terápiája

10. Urológiai Szekció 
	 PIN	–	jelentős,	vagy	csak	jelentősége	nagyobb? 
	 Megelőzhető	vagy	szűrhető? 
	 Oltsunk	vagy	szűrjünk?	
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KONGRESSZUSI NAPTÁR

• értesítők postázása:   2014. augusztus 31.
• absztraktok (tudományos 

összefogalók) beküldése: 2014. november 05.
• értesítés az előadások elfogadásáról: 2014. november 10.
• kedvezményes regisztrációs határidő:  2014. november 15.
• végleges program és               
• kongresszusi tájékoztatók küldése:   2015. február 20.
• kongresszus és továbbképzés: 2015. március 20-21.




