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Kedves Kollegák! 

 

A Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika és II. sz. Belgyógyászati 

Klinika együttműködésével megrendezendő Továbbképző Tanfolyam célja, 

hogy multidiszciplináris jelleggel tekintsük át az endokrin betegek perioperatív 

ellátásának legfontosabb témaköreit.  

A Tanfolyam kiemelt témája az endokrin szervek malignus daganataihoz 

gyakran társuló májáttétek kezelése. Ennek keretében foglalkozunk a sebészeti 

kezelés lehetőségeivel, az intervenciós radiológiai eljárások új formáival és a 

daganatok biológiai sajátosságain alapuló új izotópterápiás módszerekkel.  

Endokrin daganatok műtéte után kiemelt jelentőséggel bír a műtét 

eredményességének felmérése és az esetleges hormonhiányos állapot 

felismerése és kezelése. A Tanfolyam áttekinti a különböző endokrin daganatok 

műtétei után szükséges diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat, külön 

hangsúlyt helyezve a daganatok hormontermelő sajátosságain alapuló  új intra- 

és perioperatív hormonvizsgálati lehetőségekre.  

A Tanfolyam további kiemelt témája az aneszteziológiai gyakorlatban 

előforduló endokrin sürgősségi állapotok felismerése és kezelése. Ennek 

keretében foglalkozunk az endokrin betegségekben előforduló só- és 

folyadékháztartás zavarokkal, a hypokalcaemiához és hyperkalcaemiához vezető 

állapotokkal, a hyperthyreotikus krízis kezelésével, a phaeochromocytoma és 

egyéb hypertoniás krizis terápiájával, a hypadreniás krízis ellátásával, a 

hyperglycaemiás és katoacidotikus kómával, a hypoglycaemiás állapotokkal, 

valamint az endokrin betegségekhez gyakran társuló akut pszichiátriai 

zavarokkal.  

A Tanfolyamon külön előadásokban ismertetjük a gyermekkori endokrin 

kórképek sajátosságait, diagnosztikáját, a konzervatív és sebészeti kezelés 

jellegzetességeit és a perioperatív ellátás sajátosságait. 

A fő témák gyakorlati jelentőségének szemléltetésére az endokrin 

betegségek diagnosztikájának és kezelésének egyes kérdéseit eset-

bemutatásokon és eset-megbeszéléseken keresztül mutatjuk be a tanfolyamon 

résztvevőknek.  

A Tanfolyammal azoknak a kollegáknak szeretnénk továbbképzési lehetőséget 

nyújtani, akik orvosi gyakorlatuk során találkoznak endokrin betegekkel. Ezért a 

Tanfolyamot multidiszciplináris jelleggel hirdetjük meg endokrinológus, 

aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyász, sebész, 

gyermekgyógyász, gyermeksebész, idegsebész szakorvosok továbbképzése, 

szakorvosjelöltek, rezidensek, PhD hallgatók részére. Szakápolók és 

asszisztensek jelentkezését is várjuk. 

Őszintén reméljük, hogy a tanfolyam célkitűzései, témái és nem utolsó sorban a 

meghívott közreműködők személye vonzóvá teszi a Továbbképző Tanfolyam 

programját és a Tisztelt Kollégák részvételükkel hozzájárulnak a továbbképző 

tanfolyam sikeréhez.  



Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Budapest, 2007. július 12. 

 

 

Dr. Darvas Katalin                                          Dr. Rácz Károly 

   a tanfolyam szervezői 

 

                              



 

Program 

2008 március 7.  

10:00-10:10  Megnyitó  

10:10 – 11:30 Endokrin daganatok májáttéteinek kezelése (1 óra 20 perc) 

1. Sebészi kezelés                                                                                         

(Dr. Kupcsulik Péter egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem I. 

Sebészeti Klinika) (30 perc) 

2. Intervenciós radiológiai eljárások (20 perc)                                                                  

(Dr. Hüttl Kálmán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Ér és 

Szívsebészeti Klinika 

3. Izotóp-terápia lehetőségei (20 perc)                                                                         

(Dr. Dabasi Gabriella egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem 

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 

Megbeszélés: 10 perc 

11:30 – 11:45 Kávészünet  

11:45 – 13:00 Hypophysis és mellékvese dagaantos betegekben a műtéti kezelés 

eredményességének felmérése: az intra- és perioperatív hormonvizsgálatok 

jelentősége (1 óra 15 perc) 

1. Hypophysis daganatok (30 perc)                                                                             

(Dr. Czirják Sándor osztályvezető főorvos, egyetemi magántanár, 

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet és Dr. Kiss Róbert 

tudományos főmunkatárs Semmelweis Egyetem II. Belklinika) 

2. Mellékvesekéreg daganatok (15 perc)                                                                     

(Dr. Szücs Nikolette egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem II. 

Belklinika) 

3. Mellékvesevelő daganatok (15 perc)                                                                       

(Dr. Adler Ildikó egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem II. 

Belklinika) 

Megbeszélés: 15 perc 

13:00 – 14:00 Ebédszünet 

14:00 – 15: 30 Mellékpajzsmirigy, pajzsmirigy és GEP neuroendokrin daganatos 

betegekben a műtéti kezelés eredményességének felmérése (1 óra 30 perc) 

1. Mellékpajzsmirigy daganatok (20 perc)                                                                   

(Dr. Horányi János egyetemi docens, Semmelweis Egyetem I. Sebészeti 

Klinika) 

2. Benignus pajzsmirigy betegségek (20 perc)                                                           

(Dr. Lakatos Péter egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Belklinika) 

3. Pajzsmirigyrák (20 perc)                                                                                         

(Dr. Igaz Péter egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem II. Belklinika 

4. GEP neuroendokrin daganatok (20 perc)                                                                 

(Dr. Herszényi László egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem II. 

Belklinika) 



Megbeszélés: 10 perc 

15:30 – 15. 45: Kávészünet  

15. 45 – 17:45: Endokrin sürgősségi állapotok (2 óra) 

1. Endokrin betegségekhez társuló só- és folyadék-háztartás zavarok (20 

perc) (Dr. Kiss Katalin főorvos, Országos Idegsebészeti Tudományos 

Intézet) 

2. Hypokalcaemia és hyperkalcaemia (20 perc)                                                         

(Dr. Szathmári Miklós egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. 

Belklinika) 

3. Hyperthyreoticus krízis (20 perc)                                                                            

(Dr. Tóth Miklós egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem II. 

Belklinika) 

4. Krízis-állapotok mellékvese betegségekben (20 perc)                                              

(Dr. Darvas Katalin egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti 

Klinika) 

5. Endokrin betegségekhez társuló akut pszichiátriai zavarok (20 perc)                     

(Dr. Aszalós Zsuzsa egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem II. 

Belklinika) 

Megbeszélés: 20 perc                   

2008 március 8.  

9:00-10:45 Gyermekkori endokrin kórképek (1 óra 45 perc) 

Dr. Sólyom János egyetemi tanár Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika 

Dr. Halász Zita egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika 

Dr. Verebély Tibor egyetemi tanár Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika 

Dr. Szentirmai Csaba főorvos Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika 

10:45 – 11:00 Kávészünet 

11:00 – 12:30 Endokrin megbetegedések – esetismertetések (1,5 óra) 

Kerekasztal megbeszélés 

(Dr. Gláz Edit egyetemi tanár és Dr. Rácz Károly egyetemi tanár, Semmelweis 

Egyetem II. Belklinika) 

12. 30- 13. 00: Tesztvizsga 

Tanfolyam zárása 

Dr. Darvas Katalin, Dr. Rácz Károly 


