
Regisztrációs és szállásigénylő lap
A nyálmirigysebészet elméleti és gyakorlati kérdései

Budapest, 2017. március 23–25.

Jelentkező neve: Telefonszáma:

Munkahely:
Kórház/osztály:

Faxszáma:

Levelezési cím:

Számlázási cím:

e-mail: Pecsétszáma:

Részvételi díj: 60 000 + 16 200 (27% áfa) = 76 200 Ft 
A részvételi díj a tanfolyam teljes időtartamára vonatkozóan 4800 F+áfa 
étkezési költséget tartalmaz.
A jelentkezés sorrendjében az első 40 fő részvételét a Péterfy S. u. Kórház  
Fül-, Orr-, Torok-, Gége-, Fej-, Nyaksebészeti Osztályának Közhasznú 
Alapítványa 15 000 Ft-tal támogatja.

A bemutató műtétet a műtőben is szeretném követni. 
A bonctermi gyakorlaton részt kívánok venni. 

Szállásrendelés: 
Danubius Hotel Arena 1148 Budapest, Ifjúság útja 1–3.
1 ágyas szoba  16 000 Ft/fő/éj+18% áfa 
2 ágyas szoba 10 000 Ft/fő/éj+18% áfa 

Szállást kérek:
március  22., szerda 
március 23., csütörtök 
március 24., péntek 
A szobát megosztom 

……………………………………………………………….
Parkolás  (önköltséggel történik)
A szálloda mellett található Arena parkolóházban
P+R területen (7.00–19.00) 350 Ft/alkalom
 (19.00–7.00) 250 Ft/ alkalom
nem P+R területen (0.00–24.00) 250 Ft/ óra (max. 2000 Ft/nap)

A résztvevők és a jelenlévő előadók számára 2017. március 23-án csütörtö-
kön este 8 órakor vacsorát szervezünk a Stefánia Palota Regiment éttermé-
ben. (1143 Budapest, Stefánia út 34-36)

Csütörtöki vacsorát kérek  4000 Ft + áfa/fő 
A regisztrációs és szállásigénylő lap másolható.

A tanfolyam programjaKedves Kollégák!
Az elmúlt két alkalommal, szakmai körökben elismerést kiváltó 
nyálmirigysebészeti tanfolyamunkat ismét megszervezzük. 
A fül-orr-gégészet és a patológia hazai prominens képviselőinek, a 
képalkotó diagnosztika, az onkoterápia kiemelkedő szaktekinté-
lyeinek és a szájsebészet professzorának előadásai, komputeres és 
videodemonstrációk, élő műtéti bemutatások, valamint bonctermi 
gyakorlatok segítenek elmélyednünk a nyálmirigy-sebészet  tanul-
mányozásában.

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 parotissebészetben

A tanfolyam alapvetően fontos részét képezik a műtéti bemutatások, 
amelyeken korlátozott számban közvetlenül részt vehetnek a tanfo-
lyam hallgatói. A műtéti bemutatásokat videórendszeren közvetítjük 
a központi előadóterembe, ahonnan közvetlen kép- és hangkapcsolat 
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 
figyelemmel kísérni az eseményeket. A hallgatóság fennmaradó 
része az előadóteremben követheti a beavatkozásokat. Minden-
kinek lehetőséget biztosítunk a bonctermi kadavergyakorlatokra, 
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 
endoszkópot és alkalmazását is. Beszámolunk egy újabban beve-
zetett eljárásról is, ami segít megtalálni és megőrizni a n. facialist 
műtét során.

A jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik. 
A tanfolyam programját a DEOEC Szak - és Továbbképző Inté-
zethez akkreditációra benyújtottuk. 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő kollégákat! 

 dr. Huszka János
osztályvezető főorvos

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 Osztály  műtője 
(1071 Budapest, Bethlen tér 1.)
2017. március 23., csütörtök
 9.00–9.20 Regisztráció
 9.20–9.30 Megnyitó 
 9.30–10.00 A nagy nyálmirigyek anatómiája
  prof. dr. Tamás László – egyetemi tanár 
 10.00–10.30 Nyálmirigydaganatok patológiája
  dr. Vass László PhD FIAC
 10.30–11.00   Kliniko-patológiai megfontolások nyálmirigybetegségek
  mikroszkópos diagnosztikája kapcsán
  dr. Vass László PhD FIAC
 11.00–12.30 Bemutató műtét/videodemonstráció
  dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
 12.30–13.20 Ebédszünet
 13.20–15.00 Bemutató műtét/videodemonstráció
  dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
 15.00–15.30 Asp.cytológia jelentősége 
  dr. Nádor Katalin PhD
 15.30–17.45 Bonctermi gyakorlat
  dr. Huszka János, dr. Radvánszki Ferenc

2017. március 24., péntek
 8.30–9.15   A parotissebészet alapelvei 
  dr. Huszka János – osztályvezető főorvos
 9.15–9.45    Nyaki blockdissectio mal. nyálmirigytumorok esetén
  prof. dr. Gerlinger Imre – egyetemi tanár
 9.45–10.00 A Frey szindróma névadójának életútja
  prof. dr. Gerlinger Imre - egyetemi tanár
 10.00–10.20 Szünet
 10.20–11.00 A modern képalkotók szerepe, helye
  prof. dr. Gődény Mária – egyetemi tanár
 11.00–11.30 Gyermekkori nyálmirigybetegségek
  prof. dr. Katona Gábor PhD. – osztályvezető főorvos
 11.30–12.00   Gl. submandib., gl. sublingu., kisnyálmirigy-daganatok sebészete
  prof. dr. Rovó László – egyetemi tanár
 12.00–12.20   Tumort utánzó nyálmirigybetegségek
  prof. dr. Répássy Gábor - egyetemi tanár
 12.00–13.30 Ebédszünet
 13.30–15.30 Bonctermi gyakorlat
  prof. dr. Rovó László, dr. Huszka János, dr. Radvánszki Ferenc
 15.30–16.00 Szünet
 16.00–16.30 Arcreanimácio, arcidegrekonstrukció, posztoperatív teendők
  prof. dr. Sziklai István – egyetemi tanár
 16.30–17.00  Mennyire legyünk radikálisak malignus nyálmirigydaganatok 

esetén?
   Dr. Becske Miklós PhD

2017. március 25., szombat
 8.30–9.10 A nyálmirigyek gyulladásos állapotainak kezelése
  prof. dr. Piffkó József – egyetemi tanár
 9.10–9.50  Irradiáció és kemoterápia helye a nyálmirigytumorok kezelésében
  prof. dr. Kásler Miklós – egyetemi tanár
 9.50–10.10 Szünet
 10.10–10.40  Nyálmirigyek élettana és kórélettana
  prof. dr. Tóth László – egyetemi tanár
 10.40–11.20  Modern minimálinvazív diagnosztikai és kezelési módszer:
  nyálmirigy endoszkópia
  dr. Radvánszki Ferenc – főorvos
 11.20–11.40  Tesztvizsga 
  Tanfolyamzárás


