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6721 Szeged, Maros u. 1.

PROGRAM

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Konferencia Időpontja
2021. november 5-6.

A konferencia Helyszíne
Hotel Novotel
6721 Szeged, Maros u. 1.

A konferencia fő témái
A hazai fájdalomkutatás legújabb kísérletes eredményei
IASP „Global year about back pain”
A krónikus hátfájás sebészi kezelési lehetőségei
Szabadon választott témájú előadások és poszterek

Akkreditáció
A kongresszus hivatalos, pontszerző továbbképző rendezvény.
A kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van.
Kérjük, hogy a regisztráció alkalmával a jelenléti ívet mindenki írja alá, és adják meg
nyilvántartási számukat, mert ez a részvétel elismerésének feltétele!

Együttműködő partnerek
Animalab Hungary Kft.
C.S. Medical Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
G.L. Pharma Magyarország Kft.
Medtronic Hungária Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
Stada Hungary Kft.
UniCorp Biotech Kft.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
hELYszínI REGIsztRÁCIÓs IRODA nYItVAtARtÁsA
November 5-én, pénteken: 09.00 - 18.30
November 6-án, szombaton: 08.00 - 12.30
A regisztrációs iroda telefonszáma: 30/977-4007
(csak november 5-6-án hívható!)

Részvételi díjak
MOFT társasági tagoknak:

35.000 Ft

Nyugdíjas MOFT társasági tagoknak:

2.000 Ft

Nem társasági tagoknak:

45.000 Ft

Kísérő személyeknek:

20.000 Ft

Rezidenseknek, PhD, TDK hallgatóknak:

20.000 Ft

70 év felettieknek:

ingyenes

Napijegy (helyszínen):

18.000 Ft

A konferencia MOFT tagokra vonatkozó kedvezményes részvételi díja csak
azokra vonatkozik, akik 2021. május 31-ig befizették az éves tagdíjat.
Tájékoztatjuk, hogy a részvételi díjakból számlázáskor 15.000 Ft részösszeg étkezésként
kerül továbbszámlázásra.
A napijegy étkezést nem tartalmaz, csak a tudományos program látogatására jogosít.

Ebéd
a konferencia helyszínén: 5.700 Ft/alk.

Vacsora
Helyszín: Tisza River Étterem- és Rendezvényhajó (6721 Szeged, Felső Tisza-part 8.)
A Vacsora díját a részvételi díjak tartalmazzák (kivéve napijegy).

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Szállodai elhelyezés
Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk a Hotel Novotel****-ben,
azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, az érkezés napján 14 órától az elutazás
napján 10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a
szállodai porta nyújt segítséget.
Hotel Novotel****
6721 Szeged, Maros utca 1.
Telefon: 62/562-200
E-mail: H2996@accor.com
Honlap: www.novotel.com

ELőADÁsOK és poszterek
Az előadások időtartamát a programban feltüntettük.
Idén újra sor kerül a „Legjobb poszter MOFT 2021” díj kiosztására. A díjazottnak lehetősége van
5-6 percben prezentálnia poszterét 2021. november 6-án szombaton 10:00-kor.
A poszter állvány belső mérete: 100 x 120 cm (álló téglalap).
Kérjük, hogy a posztereket 2021. november 5. (péntek) 09.00-tól helyezzék el az állványokon
és legkésőbb 2021. november 6. (szombat) 13.00-ig távolítsák el.

nÉVKItŰző
A rendezvény ideje alatt kérjük a névkitűző használatát.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
PÉNZÜGYEK – SZÁMLÁZÁS
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok
szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2021.
november 6-ig lehetséges. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelésen és az erről
kiállított számlán változtatni.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen szállásdíj esetén 2021. augusztus 15-ig, részvételi
díjak és étkezések esetében pedig 2021. augusztus 31-ig fogadtunk el.
Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően
4.000 Ft+Áfa.
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja
4.000 Ft+Áfa.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni,
még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

közvetített szolgáltatások
Szervezőirodánk a hotel-, szálláshely szolgáltatásokat és az étkezéseket, vendéglátó
szolgáltatásokat változatlan formában közvetíti Megrendelői felé. A lemondási- és kötbér
feltételeket a szolgáltatók feltételeihez igazítva alakítjuk ki.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A programfüzetben feltüntetett információk mellett a honlapon megtalálható Adatkezelési
tájékoztatóban és Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

Felelősség- és egyéb biztosítás
A konferencia közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyászés felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén
a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

2021. november 5. (péntek)
10:00

Elnöki megnyitó (Dr. Szok Délia)
Tisztújító közgyűlés (első meghirdetésben)

10:10-12:00	A hazai fádalomkutatás legújabb kísérletes eredményei
(100 perc + 10 perc diszkusszió)
Üléselnökök: Helyes Zsuzsanna, Vécsei László
	
A kinurenin útvonal klinikai jelentősége epizódikus migrénes
betegekben: perifériás prognosztikus markerek a rohammentes
periódusban (20 perc)
Tuka Bernadett és munkatársai (Szeged)
	
A spinális glicin rendszer és az opioid analgetikus tolerancia
kapcsolata (20 perc)
Zádor Ferenc és munkatársai (Budapest)
	Inflammaszóma aktiváció vizsgálata primer gerincvelői asztrocita
kultúrákban (20 perc)
Holló Krisztina és munkatársai (Debrecen)
	
Hátsó gyöki gangionok transzkriptomikai és a vérplazma
metabolomikai analízise CRPS passzív transzfer-trauma
transzlációs egérmodelljében (20 perc)
Tékus Valéria és munkatársai (Pécs, Budapest, Liverpool)
	
A toll-like receptor 4 és a dipeptidil peptidáz 4 enzim
kölcsönhatásának szerepe gyulladásos folyamatokban (20 perc)
Puskár Zita és munkatársai (Budapest, Debrecen)
	Diszkusszió (10 perc)
12:00-12:20 Kávészünet (20 perc)
12:20-13:00	RICHTER GEDEON NYRT. SZIMPÓZIUMA (40 perc)
	
A rosszindulatú daganatos fájdalom kezelése a nemzetközi
ajánlások tükrében (20 perc)
Bíró Krisztina (Budapest)
	
Multimodális gyógyszeres fájdalom terápia – fókuszban a
tramadol-paracetamol fix kombináció (20 perc)
Budai Erika (Budapest)
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2021. november 5. (péntek)
13:00-13:40 Ebédszünet (40 perc)
13:40-14:50	IASP „Global year ABOUT BACK pain” - I. rész (60 perc + 10 perc
diszkusszió)
Üléselnökök: Budai Erika, Császár-Nagy Noémi, Fazekas Gábor
A lumbális gerinc neuroanatómiája (15 perc)
Embey-Isztin Dezső (Budapest)
	
A krónikus hát- és
megközelítése (15 perc)
Budai Erika (Budapest)

derékfájás

differenciáldiagnosztikai

	Időskori hátfájás: fókuszban az oszteoporózis (15 perc)
Trócsányi Márta (Budapest)
A tumoros eredetű hátfájások diagnosztikája és kezelése (15 perc)
Csikós Ágnes (Pécs)
	Diszkusszió (10 perc)
14:50-15:10	Kávészünet (20 perc)
15:10-17:25	Szabadon választott témájú előadások (135 perc) (10 perc
előadás + 5 perc diszkusszió)
Üléselnökök: Szok Délia, Tajti János
	A kiégés és a neuropathiás derékfájdalom közötti összefüggés
vizsgálata
Fehér Gergely (Pécs)
A fájdalomélmény kialakulásának korszerű megközelítése
Gyulaházi Judit (Debrecen)
	Glicin transzporter gátlók: új terápiás lehetőség a neuropátiás
fájdalom kezelésében
Karádi Dávid Árpád (Budapest)
	Fájni fog? – A fájdalomrizikó műtét előtti értékelése a Bristoli
Egyetemi Kórházban
Kenesey Krisztina (Bristol, UK)
	
Az „Acute Pain Service Team”-ek jelentősége a műtét utáni
fájdalomcsillapítás eredményességében
Lovasi Orsolya (Budapest)

2021. november 5. (péntek)
	Súlyos életviteli korlátozottsággal járó krónikus fájdalom
epidemiológiája magyarországi tizenévesek körében
Major János (Budapest)
	Kután és izom primer afferensek eltérő szerepe az idegsérülést
követő gerincvelői mikrogliózis kialakulásában
Sántha Péter (Szeged)
A betegségteher mérése deréktáji fájdalomban
Simoncsics Eszter (Budapest)
Egy várható szövődmény váratlan megoldása
Veres Ferenc (Szolnok)
17:30-18:30 TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS (második meghirdetésben) (60 perc)
	

	Szolcsányi János Emléklap 2021 díjazottjának előadása:
Prof. Vécsei László
19:00	Vacsora a Tisza River Étterem- és Rendezvényhajón
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2021. november 5. (péntek)

2021. november 6. (szombat)
9:00-10:00 A KRÓNIKUS HÁTFÁJÁS SEBÉSZI KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI (60 perc)
Üléselnökök: Balás István, Erőss Loránd
A krónikus derékfájdalom neuromodulációs kezelése (15 perc)
Erőss Loránd, Halász László (Budapest)
	
Axiális gerincfájdalmak kezelése gerincvelő stimulációval hosszútávú pécsi tapasztalatok (15 perc)
Nagy Máté és munkatársai (Pécs, Budapest)
	A háti gerinc fájdalmát okozó kórfolyamatok sebészi kezelése
(15 perc)
Banczerowski Péter (Budapest)
	Gerincdeformitások műtéti korrekciói - a fájdalom, mint indikáció?
(15 perc)
Tunyogi Csapó Miklós (Budapest)
10:00-10:10 „LEGJOBB MOFT2021 POSZTER” BEMUTATÁSA (10 perc)
10:10-10:40 MEDTRONIC Hungária KFT. SZIMPÓZIUMA (30 perc)
Neuromodulációs módszerek arc- és fejfájásokban
Erőss Loránd (Budapest)
10:40-11:00 Kávészünet (20 perc)
I ASP „Global year ABOUT BACK pain” - II. rész (60 perc + 10 perc
11:00-12:10	
diszkusszió)
Üléselnökök: Almási Róbert, Dumele Andreea
Diagnosztikai algoritmusok és vizsgálati megfontolások hátfájások
esetén (15 perc)
Rézmán Barbara (Pécs)
A hátfájdalmak hátterében álló perifériás molekuláris

mechanizmusok (15 perc)
Bátai István Zoárd (Pécs)
A hátfájás neuroedukációja (15 perc)
Császár-Nagy Noémi (Budapest)
A hátfájdalmak csillapításának nem sebészeti lehetőségei (15 perc)
Almási Róbert (Pécs)
	Diszkusszió (10 perc)
12:10

A KONGRESSZUS ZÁRÁSA (a MOFT megválasztott új elnöke)

12:15

Ebéd
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Poszterszekció
1.	
A hosszantartó ülés káros hatásainak mérséklése fizikális tréninggel, illetve
kognitív és digitális eszközökön alapuló tartásjavítás révén
Duzsik Lili (Budapest)
2. 	
CGRP ellenes monoklonális antitest terápia hatásmechanizmusának
vizsgálata állatmodellen
Friedrich Nadine (Szeged)
3.	Szfingolipidek komplex szerepének vizsgálata a sejtmembránon keresztüli
fájdalomcsillapításban
Horváth Ádám (Pécs)
4. 	Krónikus fájdalom és pszichológia: egy pilot vizsgálat előzetes eredményei
Nemes Annamária (Szeged)
5. 	Szerves poliszulfidok kötőhelyének
helyspecifikus mutagenezissel
Nemes Balázs (Pécs, Debrecen)

vizsgálata

TRPA1

receptoron

6. 	Szérum epidermális növekedési faktor (EGF) koncentráció emelkedése és
fájdalomintenzitással való korrelációja endometriózisban
Pohóczky Krisztina (Pécs, Budapest)
7. 	A fraktalkin receptor (CX3CR1) aktiváció neuroinflammációt és hiperalgéziát
eredményez Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS) passzív
transzfer-trauma egérmodelljében
Szentes Nikolett (Pécs)
8. 	A resolvin D1 és D2 képesek a Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák
aktivációjának gátlása lipid raftokon keresztül
Szőke Éva (Pécs)

Poszterszekció
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1 Hotel Novotel**** • 6721 Szeged, Maros u. 1.

6721 Szeged Felső Tisza-part 8.

2 Tisza River Étterem- és Rendezvényhajó •
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