


2

Összejönni - jó kezdés.  
Együtt maradni - haladás.  
Együtt is dolgozni - siker." 

H. Ford 

 
 
 
 
 
 

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink! 
 
Az elmúlt pár hónapban a SARS-CoV-2 pándémia jelentősen átformálta a minket 
körbevevő világot. Bár a modern társadalom és medicina élete a tudomány 
vívmányainak köszönhetően annyira felgyorsult, hogy mi sem állandóbb benne, 
mint a változás, egy ilyen fokú átalakulás viszont már feszegeti alkalmazkodó 
képességünk határait és feszültséget, félelmet szülhet. A félelem gyakran az 
ismeretek hiánya, az ismeretlen és nem kiszámítható helyzettel megbirkózás 
képességében való kételkedés. Ennek a hiánynak, bizonytalanságnak az egyik 
leghatékonyabb terápiája a tudás fejlesztése, a biztonságot és alkalmazkodást 
megteremtő ismeretanyag megszerzése. Éppen ezért fontos, hogy olyan 
időszakban, amikor energiáinkat látszólag teljesen lemerítheti az adott helyzettel 
való birkózás, helyet és lehetőséget adjunk a tudás fejlesztésének, a 
továbbképzéseknek. A változás és a változáshoz történő adaptálódás a fejlődés, 
tájékozódás és tájékozottá válás, a belső motiváció fenntartásának lehetősége.  
2020-ban a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 
szervezésében 10.alkalommal került volna sor a SIASTOK (Sürgősségi, Intenzív 
Terápiás, Aneszteziológiai Szakterületek és Társszakmák Országos Konferenciája) 
és az 5. alkalommal a SzVITA (Szakmai Vándorgyűlés Intenzív Terápiás és 
Aneszteziológiai Szakdolgozóknak) megrendezésére. A megszokottan több mint 
700 fős tavaszi kongresszus idén biztonsági okokból halasztva, decemberben, 
online, koncentrált formában kerül megrendezésre. A mottó most is teljesül, 
magas szaktudású előadóink csapatmunkájának és összedolgozásának 
köszönhetően színvonalas, hasznos és új információkban bővelkedő programot 
sikerül prezentálni. 



Az online konferencia főbb tematikus blokkjai:  
n Aneszteziológia aktualitások 
n Intenzív terápia aktualitások 
n Infektológiai aktualitások - COVID-19 
n Kihívások és terápiás lehetőségek a multirezisztens Gram-negatív fertőzések 

kezelésében 
n Patient Blood Managemet - Nemzeti véradó és vérmentő program 
n Korszerű inotrop terápia 
n CRRT aktualitások 
n Cytosorb mint adjuváns terápia különböző klinikai indikációkban 
n Klinikai táplálás - A kritikus beteg kimenetlét meghatározó alapvető tudnivalók 
n Inhalációs narkózis kihívásai 
n Betegbiztonság (jog) esetelemző beszélgetés 
n … és végül, de nem utolsó sorban, kiemelt egységben található az egészségügy 

bázisát adó a szakdolgozók szekciója. 
 
Az adott témaköröket felvezető hiteles szaktekintélyek a kapcsolatos aktuális 
irányelveket és ajánlásokat is áttekintik, így a gondolatébresztő előadások és 
képzések egyben szintentartó továbbképzés szerepét is betöltik.  
 
Szeretettel várunk mindenkit 2020. október 30-31-én. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gál János  

A Szervező Bizottság elnöke, 
Klinikaigazgató, egyetemi tanár, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, 

Semmelweis Egyetem 
Tanszéki csoport vezető, Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan 

Tanszéki Csoport, Semmelweis Egyetem 
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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKE: 
Prof. Dr. Gál János 

 

 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG:  
Madách Krisztina PhD 

Mezőcsáti Melinda  

Hauser Balázs PhD 

Iványi Zsolt med.habil. 

Hermann Csaba PhD  
 
 

 
AKKREDITÁCIÓ 
A továbbképző tanfolyam orvosok részére SE-TK/2020.I./00229-es kódszámon 
akkreditált rendezvény. Sikeres tesztírás esetén 50 kreditpont szerezhető meg. 
A kreditpontok - az OFTEX portálon - a tanfolyam adatlapján feltüntetett 
szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra. 
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti 
továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, 
valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő 
részvétel. 
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek:      
41–50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont. 
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 
Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatban: 
Lesti Bendegúz (blesti@convention.hu) 
Kiállítással és szponzorációval kapcsolatban: 
Bokker Tamás (tbokker@convention.hu 
 

Convention Budapest Kft. 
1143 Budapest, Besnyői utca 13. I/1. 
Tel: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185, 06-1-299-0186 
Fax: 06-1-299-0187 
www.convention.hu 

 
A tanfolyam hivatalos nyelve: Magyar, angol 
 
REGISZTRÁCIÓS DÍJAK  
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: 
„Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen 
összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére 
szolgálhat.(Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.) 

 
Orvosok regisztrációs díja 20.000 Ft (ÁFA-val)) 
 
Egészségügyi szakdolgozók regisztrációs díja 5.000 Ft (ÁFA-val) 
 
Egyetemi hallgatók, tényleges nyugdíjasok, rezidensek, 
Ph.D. hallgatók regisztrációs díja ellátás nélkül 2.000 Ft (ÁFA-val) 
 
Kiállítók regisztrációs díja 20.000 Ft (ÁFA-val)) 
 
SE AITK dolgozók ingyenes 
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FIZETÉSI MÓDOK 
A, Bankkártyás fizetés az online regisztráció folyamán a K&H Bank által 
biztosított online bankkártya felületen keresztül. 
Sikertelen fizetés esetén (pl. elrontott CVC kód, kettős hitelesítésnél rosszul beírt 
SMS kód, elütött bankkártyaszám) a rendszer felajánlja a újbóli fizetés lehetőségét, 
mindaddig, amíg a böngésző ablak bezárásra nem kerül. 
Amennyiben a böngésző ablak bezárásra kerül, a rendezvényre történő jelentkezés 
nem kerül tárolásra, azt újra meg kell ismételni. Sikeres fizetés után, cégünk 
rendszere automatikusan kiállítja a számlát az Ön által megadott számlacímre, 
ezért kérjük figyelmesen töltse ki a 
számlázási adatokat. A számlát módosítani, csak adminisztrációs díj fizetése 
ellenében áll módunkban. 
KÉRJÜK FOKOZOTTAN SZÍVESKEDJEN ÜGYELNI ARRA, HOGY AZ ÉLŐ 
KÖZVETÍTÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL CSAK A RENDEZVÉNY KEZDETÉIG TÖRTÉNŐ 
SIKERES FIZETÉS ESETÉN NYÍLIK LEHETŐSÉG! 
 
B, Szponzori átvállalás VOUCHER kóddal.  A Convention Budapest Kft. által 
szervezett hagyományos rendezvényekkel ELLENTÉTBEN, a szponzori Voucher 
kóddal már az online jelentkezéskor rendelkeznie kell a résztvevőnek, mert a 
tanfolyam ellenértéke ennek kódnak az aktiválásával kerül kiegyenlítésre. 
Mivel minden Voucher kód egyedi, ezért csak egyszer lehet felhasználni. Ha a 
Voucher kód megadásakor a rendszer hibát ír ki, kérjük ellenőrizze a kódot. 
Amennyiben a beírt kód és az Ön által kapott kód megegyezik, kérjük lépjen 
kapcsolat szponzorával, mert az Önnek küldött kódot már felhasználta egy másik 
résztvevő.



PROGRAM 
Köszöntő 
Prof. Gál János   
Orvostechnológia a betegbiztonságért 
Hodossy Lajos Tamás  

 
ANESZTEZIOLÓGIA AKTUALITÁSOK  
Üléselnök: Prof. Gál János  
Speciális aneszteziológiai megfontolások a szülészetben   
Hupuczi Petronella PhD, egyetemi docens   
Speciális megfontolások a gyermekanesztéziában     
Hauser Balázs PhD, egyetemi docens   
A szakképzési idő változása, minőségi és egyéb szempontok    
Prof. Fülesdi Béla   
Sokat tanultunk belőle: önkísérletek az anesztéziában     
Prof. Bogár Lajos   
 
INTENZÍV TERÁPIA AKTUALITÁSOK       
Üléselnök: Madách Krisztina PhD, Iványi Zsolt med.habil  
Endotoxin és cytokin eltávolítás kapcsán felvetődő klinikai kérdések   
Iványi Zsolt med. habil., egyetemi docens   
Delirium és alvászavar problémája az intenzív osztályon    
Madách Krisztina PhD, egyetemi docens   
Tüdő- és rekesz védelem: új paradigma a gépi lélegeztetésben    
Lorx András PhD, egyetemi docens   
Post Intensive Care Syndrome - kivédhető?     
Hermann Csaba PhD, egyetemi docens   
A rehabilitálhatóság a betegfelvételnél kezdődik: etikai kérdések   
Zubek László PhD, egyetemi docens  
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INFEKTOLÓGIAI AKTUALITÁSOK - COVID-19 
GE Healthcare és Aladdin Medical Kft támogatásával   
Üléselnök: Prof. Gál János; Dr. Élő Gábor  
Járványhelyzet, epidemiológia, diagnosztika, klinikum, megelőzés   
Prof. Ludwig Endre   
Felkészülés 
Prof. Gál János   
Intenzív terápiás tapasztalatok, tanulságok     
Madurka Ildikó PhD, főorvos, Elek Jenő osztályvezető főorvos  
        
KIHÍVÁSOK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK  MULTIREZISZTENS GRAM-
NEGATÍV FERTŐZÉSEK KEZELÉSÉBEN       
Pfizer Kft támogatásával       
Üléselnök: Prof. Gál János        
Antimikrobiális rezisztencia – helyi adatok és trendek     
Kristóf Katalin PhD, egyetemi docens   
Gram-negatív fertőzések kezelési lehetőségei 
az intenzív terápiás oszályon 
Szegő Eszter  
Esetbemutatások: Terápiás tapasztalatok multi-rezisztens 
kórokozók esetén 
Mogyoródi Bence  

 
PATIENT BLOOD MANAGEMENT       
CSL Behring támogatásával       
Üléselnök: Prof. Gál János        
Anaemia és perioperatív kimenete 
Prof. Gál János  
PBM alapjai 
Hauser Balázs PhD, egyetemi docens  
PBM hazai adaptációja, Nemzeti véradó és vérmentő program 
Prof. Babik Barna  
PBM alkalmazása a szívsebészetben     
Németh Endre PhD, egyetemi adjunktus  
Felejtsük el a masszív transzfúziós protokollt?     
Fazakas János PhD, egyetemi docens 
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KORSZERŰ INOTROP TERÁPIA       
Orion Pharma Kft támogatásával       
Üléselnök: Prof. Gál János        
Jobb szívfél elégtelenség  
Szudi László osztályvezető főorvos  
Kérdések és válaszok az akut és előrehaladott szívelégtelenség 
bizonyítékokon alapuló gyógyszeres kezelésére  
Prof. Papp Zoltán  
Kardiorenális szindróma: a kardio- és vazoaktív gyógyszerek 
különböző renális hatásai 
Zima Endre med.habil. egyetemi docens 
        
CRRT AKTUALITÁSOK       
Biotest Hungaria Kft támogatásával       
Üléselnök: Prof. Gál János        
Új irányelv 
Bobek Ilona PhD  
CRRT- aktualitások 
Valkó Luca  
Tapasztalatok CRRT használatával a SARS-CoV-2 pándémia során   
Sárkány Ágnes osztályvezető főorvos 
        
CYTOSORB MINT ADJUVÁNS TERÁPIA KÜLÖNBÖZŐ KLINIKAI 
INDIKÁCIÓKBAN       
Medial Kft támogatásával       
Üléselnök: Prof. Gál János        
A Cytosorb speciális intenzív terápiás alkalmazásai     
Bobek Ilona PhD  
Perioperatív extrakorporális hemoadszorpció szívsebészeti műtéteknél 
- irodalmi áttekintés és hazai tapasztalatok     
Németh Endre PhD  
Cytosorb adjuváns terápia akut májelégtelenség esetén    
Fazakas János PhD  
A Cytosorb gyakorlati alkalmazásának kérdései – Troubleshooting   
Rengeiné Kiss Tímea 
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KLINIKAI TÁPLÁLÁS - A KRITIKUS BETEG KIMENETLÉST MEGHATÁROZÓ 
ALAPVETŐ TUDNIVALÓK       
Fresenius Kabi Hungary Kft támogatásával       
Üléselnök: Prof. Gál János        
Mikor, milyen makronutriens összetételt kapjon a kritikus beteg?   
Kálmán István  
Komplett táplálásterápia felépítése     
Kálmán István  
A parenteralis táplálás szövődményei, azok kivédése és ellátása   
Nardai Gábor PhD  
A parenteralis táplálás kihívásai: kompatibilitási problémák    
Gulyás Eszter 

        
INHALÁCIÓS NARKÓZIS KIHÍVÁSAI       
Baxter Hungary Kft támogatásával      
Üléselnök: Prof. Gál János        
Mit tanultunk az inhalációs anesztetikai technikákból 2020-ig? 
Prof. Székely Andrea  
Inhalációs anesztézia és szervprotekció     
Szudi László osztályvezető főorvos  
Inhalációs anesztézia gyakorlati kérdései 
Bátai István, egyetemi docens  
        
BETEGBIZTONSÁG (JOG) ESETELEMZŐ BESZÉLGETÉS     
Roche Magyarország Kft támogatásával       
Üléselnök: Prof. Dr. Gál János 

Előadók és moderátorok: Feith Helga Judit PhD, tanszékvezető főiskolai tanár, 
Kanizsai Péter tanszékvezető egyetemi docens       
 
       



SZAKDOLGOZÓI SZEKCIÓ       
3M Hungária Kereskedelmi Kft. Támogatásával 
Üléselnökök: Mezőcsáti Melinda klinikavezető főnővér 
és Deli Mária ápolási igagzató        
Az ápolás jövője 
Mezőcsáti Melinda SE AITK   
Otthon-lélegeztetési Program     
Neubrandtné Dobos Ágnes SE AITK   
Aktualitások az intravénás beavatkozásokkal kapcsolatban  
Horváth Gabriella   
Véráramfertőzések megelőzésének lehetőségei a sürgősségi 
ellátásban 
Varga Levente Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Sürgősségi Centrum 
 

ZÁRSZÓ 
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