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Tisztelt Kollégák! Tisztelt Osteológusok!

A MOOT és az MRT-OS vezetőségei nevében sok szeretet-
tel és tisztelettel köszöntjük a kongresszus résztvevőit. A 
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság 2008-
ban XVII. kongresszusát, a Magyar Radiológusok Társasá-
gának Osteológiai Szekciója a XVIII. Osteológiai Napokat 

rendezi. Annak is immár kilencedik éve, hogy a két társaság összefogva létrehozta az 
osteológia vezető hazai eseményét. Ezúttal tehát már a IX. Magyar Osteológiai Kong-
resszuson üdvözöljük a csont-ízületi megbetegedésekkel foglalkozó szakembereket. 

Az előző kongresszusok magasra tették a szakmai mércét: tagtársaink kiváló 
előadásai, a legújabb tudományos eredményeket áttekintő szimpóziumok, kerekasztal-
megbeszélések fémjelezték konferenciánkat jeles külföldi tudósok aktív részvételével. Az 
orvoslás más ágaival érintkező határterületekkel is rendszeresen foglalkoztunk, évente 
más orvosi tudományos társasággal közösen. Ebben az évben onkológusok lesznek 
aktív vendégeink.

Az elmúlt év elején kongresszusunk veszélybe került, korábban nem tapasztalt gaz-
dasági nehézségekkel kellett szembesülnünk. Mégis úgy határoztunk, hogy változatlan 
formában rendezzük meg a kongresszust, és arra törekedtünk, hogy a résztvevők minél 
kevesebbet érezzenek meg a gondokból. Büszkén jelentjük, hogy teljesítettük vállalá-
sunkat, és köszönjük, hogy megértették törekvéseinket, a gazdasági nehézségek ellenére 
közel nyolcszázan jöttek el Balatonfüredre. Azt előzetes jelentkezésekből látjuk, hogy 
ez az idén sem lesz másképp.

Osteológiai kongresszusunk tudományos színvonalát a nemzetközi eredmények 
áttekintése mellett a hazai orvosi kutatások megvitatása biztosítja. A hazai adatokat 
az ellátórendszer legújabb szabályozási és finanszírozási változásai is felértékelték. A 
főtémákat az idén is az eltelt év nemzetközi és hazai kutatásai alapján választottuk ki. 
Kitűnő előadásokra, élénk vitákra számítunk.

Hagyományossá váltak hangulatos társasági eseményeink, a tudományos tanácsko-
zás fárasztó órái után szolgálva a rekreációt. Minden évben neves képzőművész munkái-
ból rendezünk kamara-kiállítást. Az idén Kutas László nemzetközi hírű szobrászművész 
fogadta el meghívásunkat, és aktív résztvevői lehetünk Várallyayné Andrejszki Katalin 
iparművész kiállításának.

Köszönjük, hogy eljöttek! Hallgassuk meg szakmánk legújabb eredményeit! 
Örüljünk egymás társaságának a májusi Balaton csodálatos környezetében! 

 Dr. Horváth Csaba    dr. Forgács Sándor

Ha május  
– akkor osteologia 
Balatonfüreden!
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KIállítóK

G ActAVis
G AllinAd
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G cib credit
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2008. május 22., csütörtök, B szekció
08.30–09.10  az osteoporosis hormonterápiája a menopausában

  – új szemlélet és gyakorlat
   Balogh Ádám
   Debreceni egyetem orvos- és egészségtudományi centrum   
   szülészeti és nőgyógyászati klinika, debrecen

2008. május 22., csütörtök, c szekció
08.30–09.10  A képalkotó diagnosztika lehetőségei és korlátai

   Mester Ádám
   mozgásszervi diagnosztika centrum, orfi, budapest

2008. május 23., péntek, B szekció
08.30–09.10  Osteoporosisos és arthrosisos betegek fájdalom szindrómájának  
   kezelése

   Bálint Géza
   orfi

2008. május 23., péntek, c szekció
08.30–09.10  a rehabilitáció, mint prioritás az egészségügyi reform kapcsán

   Bors Katalin
   Visegrádi rehabilitációs szakkórház, Visegrád

Találkozás a szakemberrel (áttekintő)
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a KOngresszus 
Tudományos főTémái

1.  Osteológiai alapkutatások  
– az osteocysta szerepe 
egészséges és beteg csontban

2.  törésprevenció új utakon
3.  Osteo-onkológia  

– primer és szekunder  
daganatos betegségek

4.  az ízületi instabilitás  
diagnosztikája és terápiája

�.  Osteologiai kazuisztikák
6.  szabad előadások
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Május 21. szerda Május 22. csütörtök

A szekció B szekció A szekció B szekció C szekció

08.30-09.10
Találkozás a  
szakemberrel
Balogh Ádám

08.30-09.10
Találkozás a  
szakemberrel
Mester Ádám

09.00-10.00
Fiatal előadók

09.10-10.00
Bejelentett  
előadások III.

10.30-11.30
Civil fórum

10.00-10.40
Plenáris  
előadások II.

11.00-13.00
Osteoporosis 
képzés  
családorvosoknak I.

10.40-11.40
Osteo-onkológiai 
kerekasztal
11.40-12.40
RICHTER  
Szimpózium

12.40-14.00 ebéd     MOOT vezetőségi ülés

14.00-15.00
Kongresszus  
megnyitása
Plenáris  
előadások I.

14.00-15.00
LILLY  
szimpózium

15.00-16.00
Bejelentett  
előadások I.

15.00-17.00
Osteoporosis 
képzés 
családorvosoknak II.

15.00-16.00
TEVA szimpózium

16.00-17.00
Az instabilitás  
képalkotó  
diagnosztikája I.

16.00-17.00
Az instabilitás  
képalkotó  
diagnosztikája II.

17.00-18.10
Bejelentett  
előadások II.

17.00-18.00
Bejelentett  
előadások IV.

17.00-18.00
Bejelentett  
előadások V.

18.00-18.30
PHARMA PATENT
szimpózium

19.30 Welcome party 19.30 Kongresszusi vacsora

a IX. Magyar Osteologiai Kongresszus
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összesített programja

Május 23 péntek Május 24 szombat

A szekció B szekció C szekció A szekció

08.30-09.10
Találkozás a  
szakemberrel
Bálint Géza

08.30-09.10
Találkozás a  
szakemberrel
Bors Katalin

09.10-10.10
ROCHE szimpózium

09.00-10.00
Bejelentett  
előadások VI.

10.10-10.40
SALUS felkért előadás

10.00-11.00
Bejelentett  
előadások VII  
Esetismertetések

10.40-11.40
MSD szimpózium

11.00-12.00
Asszisztensi szekció

11.00-11.15
A kongresszus legjobb 
előadóinak díjazása

11.40-12.40
SERVIER szimpózium

11.15-11.30
Kongresszus zárása

12.40-14.00 ebéd 12.00-13.00 ebéd

14.00-14.30
AMGEN felkért előadás
14.30-15.30
FRAX kerekasztal

15.30-16.30
SANOFI-AVENTIS
szimpózium
16.30-18.00
MOOT Közgyűlés
19.00-22.00
A Balatonfüredi  
Sportcsarnokban:
NOVARTIS Szimpózium
 19.00-20.30
 Tudományos  
   szimpózium
 20.30-22.00
 Vacsora

22.00-01.00
Kongresszusi mulatság
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május 21. szerda

19:30 Welcome party  
  a Marina Hotelban
 

május 22. csütörtök 

19:30 Kongresszusi vacsora és 
  mûsoros est a Marina Hotelban

május 23. péntek

19:00 Novartis est 
  a Balatonfüredi Sportcsarnokban

csütörtök, péntek, szombat

7:30 vízitorna a Marina uszodájában
 Koltainé Balázs Éva gyógy-   
 tornász vezetésével



az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesület (OBME)  
és az Egészséges Öregedésért Tudományos Egyesület (EÖTE)  
közös rendezvénye a IX. Magyar Osteologiai Kongresszuson 

Balatonfüred, Hotel Füred 

Idősen is egészségesen
Ne ess, ne törj!

2007. május 21., 10.30–11.30

Köszöntő:
Zalatnai Klári és dr. Marton István

A beszélgetést vezeti: 
Endrei Judit és dr. Marton István

Témák:
Időskori szédülések, izomerő sarcopenia

Időskori balesetek, idősek otthon 
Az időskori elesések prevenciós stratégiája - D vitamin és kalcium szerepe

Egyensúlyjavító gyakorlatok, tai-chi és yoga, tánc, relaxáció 

A beszélgetés részvevői: 
dr. Barna Judit, dr. Bényi Mária, dr. Bors Katalin,  dr. Fazekas András, Selmeczi József Csongor

12.00 órakor ebéd 
13:30 Nordic Walking program

14.00–17.00 
 közös torna, tai-chi, yoga és relaxáció

Támogatóink:

Alapítvány a Csont és Izületi Betegségek Korai Felismeréséért, 
Csont és Izület Évtizede Alapítvány, 

Kor Határtalanul Program
Magyar Menopausa Társaság, 

Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság
Nyugdíjasklubok és idősek „Életet e az Éveknek” Országos Szövetsége

IX. Magyar Osteologiai Kongresszus
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2008. május 21. szerda v  Balatonfüred v  Hotel Füred kertjeOSTEOPOrOSIS CIvIl FóruM
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10.30–11.30 civil Fórum

14.00 a kongresszus megnyitása

Horváth csaba a MooT elnöke
Forgács sándor az MrT-os elnöke

14.00–15.00 Plenáris előadások i.
 Üléselnök: Horváth Csaba és Forgács Sándor

  szemléletváltás az arthrosis kezelésében 
Bálint Géza  
orfi, budapest

  a biológiai terápia osteológiai vonatkozásai 
Tóth Edit 
pest megyei flór ferenc kórház, kistarcsa 

  radiológusok Országos Programjának eredményei  
az osteoporosis felismeréséért és Gyógyításáért (RoPoG) 
Mester Ádám 
mozgásszervi diagnosztika centrum, orfi, budapest

2008. május 21., szerda a szekció
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15.00–16.00  Bejelentett előadások i.
 Üléselnök: Donáth Judit és Farbaky Zsófia 

1��Holmium-phytát radiosynoviorthesis � éves klinikai eredményei.  
fázis i-ii, randomizált, emelkedő dózisú, szimplavak, placebo kontrollos 
összehasonlító, prospektív vizsgálat 
Szentesi Margit, Takács Sarolta  
budai irgalmasrendi kórház, budapest.
1��Holmium-phytát radiosynoviorthesis eredményességének  
ultrahangos követése 5 éves eredmények. fázis i-ii, randomizált, emelkedő 
dózisú, szimplavak, placebo kontrollos összehasonlító, prospektív vizsgálat 
Szentesi Margit, Farbaky Zsófia 
budai irgalmasrendi kórház, budapest
1��Holmium-phytát-radiosynoviorthesis eredményessége rheumatoid arthri-
tises krónikus térdízületi synovitisben. 3 éves klinikai eredmények. Fázis III 
prospektív vizsgálat 
Szentesi Margit, Takács Sarolta, Farbaky Zsófia 
budai irgalmasrendi kórház, budapest
1��Holmium-phytát-radiosynoviorthesis eredményességének ultrahangos  
monitorozása rheumatoid arthritises krónikus térdízületi synovitisben.  
3 éves klinikai eredmények. Fázis III prospektív vizsgálat 
Szentesi Margit, Farbaky Zsófia 
budai irgalmasrendi kórház, budapest
a radiosynoviorthesis biológiai kockázata. Kromoszóma vizsgálatok  
1��Holmium-phytát radiosynoviorthesis során 
Szentesi Margit, Ádám Emma. 
budai irgalmasrendi kórház, budapest, országos haematológiai intézet, budapest

2008. május 21., szerda a szekció
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1�.00–1�.00 az instabilitás képalkotó diagnosztikája I. 
 Moderátor: Fornet Béla és Németh László

a gerinc instabilitás klinikai diagnisztikája 
Ormos Gábor 
orfi, budapest
a nyaki gerinc instabilitás hagyományos röntgen vizsgálata 
rheumatoid arthritisben 
Farbaky Zsófia 
budai irgalmasrendi kórház, radiológia, budapest
a gerinc instabilitásainak röntgendiagnosztikája 
Köllő Katalin 
semmelweis egyetem, áok, ortopédiai klinika, budapest
a gerinc instabilitás Mr diagnosztikája 
Várallyay György 
semmelweis egyetem mr kutató központ, budapest
a gerinc instabilitás ct diagnosztikája 
Mester Ádám 
mozgásszervi diagnosztika centrum, orfi, budapest

2008. május 21., szerda a szekció
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17.00–18.10  Bejelentett előadások ii.
 Üléselnök: Gergely Mária és Szekeres László

Immunológiailag releváns gének expressziójának összehasonlító elemzése  
osteoporotikus és nem-osteoporotikus nők csontszövetében 
Balla Bernadett, Kósa János, Kiss János, Podani János,Takács István, 
Speer Gábor, Nagy Zsolt, Lazáry Áron, Bácsi Krisztián, Lakatos Péter 
semmelweis egyetem áok i. sz. belgyógyászati klinika, semmelweis egyetem 
áok ortopédiai klinika, budapest, 
elte növényrendszertani és ökológiai tanszék, budapest
Új kandidáns génpolimorfizmusok kapcsolata a csontdenzitással  
és a törési rizikóval 
Lazáry Áron, Kósa János, Tóbiás Bálint, Balla Bernadett, Bácsi Krisztián,  
Takács István, Nagy Zsolt, Mező Tibor, Speer Gábor, Lakatos Péter 
semmelweis egyetem áok i. sz. belgyógyászati klinika, budapest
Acut lymphoid leukémiás gyermekek csontsűrűség vizsgálata 
Gács Zsófia, Kovács Gábor, Hosszú Éva  
semmelweis egyetem ii. sz. gyermekgyógyászati klinika, budapest
Képalkotó stratégia mozgásszervi lágyrész tumoroknál 
Köllő Katalin, Kovács Balázs Krisztián, Karlinger Kinga, Szendrői Miklós 
semmelweis egyetem áok ortopédiai klinika, semmelweis egyetem áok 
radiológiai és onkoterápiás klinika, budapest
Juvenilis csontcysta terápiája (konzervatív kezelés vagy műtét?) 
Mike György, Gimesi Csaba, Bogdán Tibor 
kapos mór oktató kórház, kaposvár
Válltájék musculosceletalis daganatainak rezekciós lehetőségeihez adaptált 
mozgásterápia és funkcionális eredményeink 
Pákozdi Dóra, Major Borbála 
semmelweis egyetem ortopédiai klinika, budapest
Intrathecalis morphin pumpa a fájdalom terápiában 
Llumiguano Carlos, Balás István, Dóczi Tamás P. 
pécsi tudomány egyetem áok idegsebészeti klinika, pécs
a maxillo-facialis régió fájdalomszindrómáinak összefüggése  
primer és secunder tumoros folyamatokkal 
Gergely Mária, Borsi László, Klein Katalin 
fővárosi önkormányzat uzsoki utcai kórháza, budapest

19.30  Welcome party a Marina Hotelben

2008. május 21., szerda a szekció
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IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

19.30  WelcOMe Party

,
osTEoPoRosis KéPZés CsALádoRVosoKnAK

 
11.00  Megnyitó  
 horváth csaba és kalabay lászló
 
 Moderátor: Csupor Emőke

11.0�–11.2�  rövid elméleti összefoglaló, amit egy háziorvosnak  
a csontritkulásról tudni kell 

 Csupor Emőke  
 budavári önkormányzat egészségügyi szolgálat, budapest

11.2�–11.40  társbetegségek, amelyek osteoporosissal járnak,  
avagy a secundaer osteoporosis 

 Mészáros Szilvia  
 semmelweis egyetem i. sz. belgyógyászati klinika, budapest

11.40–11.��  a kalcium anyagcserét befolyásoló leggyakrabban használt  
gyógyszerek a háziorvosi praxisban 

 Ferencz Viktória 
 semmelweis egyetem i. sz. belgyógyászati klinika, budapest

11.��–12.10 táplálkozás, diéták és a kalcium anyagcsere 
 Veresné Bálint Márta 
 semmelweis egyetem egészségügyi főiskolai kar, budapest

12.10–12.30 az osteoporosis kezelése, a gyógyszer felírhatóság szabályai 
 Tóth Edit 
 pest megyei flór ferenc kórház, kistarcsa

12.30-12.4�  Osteoporotikus betegek fogászati gondozása során szerzett  
tapasztalatok, üzenetek és jelzések a háziorvosok felé 

 Németh Zsolt 
 semmelweis egyetem Arc-állcsont-szájsebészeti és fogászati   
 klinika, budapest

12.4�-13.00  Osteoporotikus csonttörések, különös tekintettel  
a csigolyatörésekre 

 Jakab Gábor 
 országos gerincgyógyászati központ, budapest

 szÜnet

2008. május 21., szerda B szekció
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 Moderátor: Balogh Ádám

15.00-15.15  Az osteoporosis primaer prevenciójában a szülész-nőgyógyász 
üzenete a felnőtt háziorvosi praxis és a védőnőhálózat felé 

 Balogh Ádám 
 Debreceni egyetem orvos- és egészségtudományi centrum szülészeti  
 és nőgyógyászati klinika, debrecen

1�.1�-1�.30  az osteoporosis primaer prevenciójában  
az osteológus -gyermekorvos tanácsai a gyermekorvosi praxis,  
a védőnői, iskolaorvosi hálózat számára 

 Hosszú Éva 
 semmelweis egyetem ii. sz. gyermekgyógyászati klinika, budapest

15.30-15.45  felnőtt háziorvosi praxis szerepe az osteoporosis primaer  
prevenciójában 

 Csupor Emőke 
 budavári önkormányzat egészségügyi szolgálat, budapest

15.45–16.00  A háziorvos lehetőségei az osteoporosisos beteg  
tertier prevenciójában és rehabilitációjában 

 Bors Katalin 
 fővárosi önkormányzat rehabilitációs szakkórháza, Visegrád

1�.00–1�.10 gyógytornász tanácsaira hallgatva 
 Lakatosné Parászka Mónika, Nagyné Zeller Zsuzsanna,  
 Szilágyi Lászlóné 
 fővárosi önkormányzat rehabilitációs szakkórháza, Visegrád

1�.10–1�.2�  Háziorvos szerepe az osteoporotikus betegek felkutatásában,  
gondozásában európában és az usa-ban 

 Kalabay László 
 semmelweis egyetem áok családorvosi tanszék, budapest

1�.2�–1�.3�  Háziorvos feladatai az osteoporotikus betegek felkutatásában, 
gondozásában Magyarországon 

 Horváth Csaba 
 semmelweis egyetem i. sz. belgyógyászati klinika, budapest

16.35–16.45 Az oEP jövőképe a háziorvosi praxis számára  
 az osteoporotikus gondozásban (oEP) 

1�.4�–1�.00 vita, hozzászólások – tesztvizsga 

1�.00 tanfolyam zárása

2008. május 21., szerda B szekció



IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

  Balatonfüred, Hotel Füred – Marina    2008.  május 21-24.20

IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

09.00–10.00 fiatal előadók  
 Üléselnök: Tamási László és Bohák Ágnes
csonttörés-prevalencia osteoporosisos, légúti allergiás betegek körében 
Bodai Emese  
Debreceni egyetem orvos- és egészségtudományi centrum ÁOK V. évf.,kenézy 
gyula kórház, reumatológia osztály 
A kvantitatív ultrahangos csontdenzitometria jelentősége  
a gyermekkori osteológiában 
Liptovszky Janka, Hazay Máté, Molnár Viktória, Hosszú Éva  
semmelweis egyetem ÁOK, V évf., semmelweis egyetem ÁOK, VI. 
évf., semmelweis egyetem ÁOK, VI. évf., semmelweis egyetem ii. sz. 
gyermekgyógyászati klinika, budapest
testösszetétel-analízis gyermekkori obesitasban 
Hazay Máté, Molnár Viktória, Liptovszky Janka  
semmelweis egyetem ÁOK VI. évf., semmelweis egyetem ÁOK VI. 
évf., semmelweis egyetem ÁOK V. évf. semmelweis egyetem ii. sz. 
gyermekgyógyászati klinika, budapest
A csontsűrűség vizsgálata kettős energiájú röntgenfoton abszorpciometria 
(deXa) módszerrel a ló metacarpalis csontjain  
Tóth Péter, Bodó Gábor, Ferencz Viktória, Horváth Csaba 
szent istván egyetem, nagyállatklinika, budapest, semmelweis egyetem i. 
belgyógyászati klinika, budapest
Humán és egér szinoviális fibroblasztok citokin kontrollált ranKl és OPg 
expressziója: Fibroblaszt mediálta pathológiás csontreszorpció
Tunyogi Csapó Miklós, Vermes Csaba, Glant TT., Illés Tamás
pécsi tudományegyetem áok oec ortopédiai klinika, pécs, rush university, 
chicago, illinois, usA

10.00–10.40 Plenáris előadások ii. 
 Üléselnök: Balogh Ádám és Szathmári Miklós
az inzulin érzékenység és csontmetabolizmus feed-back kapcsolat humán  
bizonyítéka 
Korányi László, Buday Barbara, Kulcsár Enikő, Literáti N.Botond, Vitai Márta, 
Vecsei Istvánné, Bezzegh Katalin, Péterfai Éva, Koltay László 
drug research center kft, balatonfüred, péterfy kórház, budapest, pannon 
egyetem, Veszprém
Osteogenesis imperfecta – új biszfoszfonátok, új perspektíva 
Hosszú Éva 
semmelweis egyetem ii. gyermekgyógyászati klinika, budapest

2008. május 22., csütörtök a szekció
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10.40–11.40 OsteO-OnKOlógIaI KereKasztal 
 az onkológia és a metabolikus osteológia határán

 Moderátor: Kásler Miklós és Horváth Csaba

Primaer csonttumorok és differenciáldiagnosztikai aspektusok  
a metabolikus osteológiában 
Szendrői Miklós 
semmelweis egyetem ortopédiai klinika, budapest
az áttétes csontfolyamatok kialakulása és gyógyszeres kezelése 
Hitre Erika 
országos onkológiai intézet, budapest
az áttétes csontfolyamatok és reumatológiai kórképek sugárkezelése 
Mangel László 
pécsi tudomány egyetem onkotherápiás intézet, pécs

11.40–12.40  rIcHter szIMPózIuM 
Biszfoszfonátok a primer és szekunder osteoporosisban

 Moderátor: Szathmári Miklós

Alendronát hatása a törékenység ‘non-mass’ összetevőire 
Horváth Csaba  
semmelweis egyetem áok i. belgyógyászati klinika, budapest
a másodlagos osteoporosisok biszfoszfonát kezelése 
Szathmári Miklós 
semmelweis egyetem áok i. belgyógyászati klinika, budapest
sedronnal végzett fázis Iv. vizsgálatok eredménye, különös tekintettel  
a steroid kezelt betegek osteoporosisának kezelésében elért eredményekre 
Bálint Géza 
orfi, budapest

12.40–14.00 ebéd
 mooT vezetőségi ülés

2008. május 22., csütörtök a szekció
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14.00–1�.00 lIlly szIMPózIuM
  Az anabolikus terápia lehetősége az osteoporosis  

komplex kezelése során
 Moderátor: Lakatos Péter és Poór Gyula

Túl a Bmd-n – Az anabolikus terápia és a csontminőség 
Valkusz Zsuzsanna 
szegedi Tudomány egyetem szentgyörgyi Albert orvos -és egészségtudományi 
centrum, endokrinológiai osztály, szeged
A férfi és szteroid indukálta osteoporosis új terápiás lehetősége 
Takács István 
semmelweis egyetem áok i. belgyógyászati klinika, budapest
Az életminőség jelentősége az osteoporotikus betegek kezelése során 
Szekeres László 
hévízgyógyfürdő és szent András reumakórház kht., hévíz

1�.00–1�.00 teva szIMPózIuM
 Moderátor: Szegedi Gyula és Horváth Csaba
a d-vitamin immun regulatórikus hatása autoimmun kórképekben
Bodolay Edit 
debreceni egyetem, orvos- és egészségtudományi centrum, belgyógyászati 
intézet, iii. sz. belgyógyászati klinika, debrecen

alfacalcidol kezelés az új WHO irányelvek fényében
Horváth Csaba
semmelweis egyetem i. belgyógyászati klinika, budapest

A d-vitamin kezelés jelentősége vesebetegekben
Mátyus János
debreceni egyetem, orvos- és egészségtudományi centrum, belgyógyászati 
intézet, nefrológiai tanszék, debrecen

2008. május 22., csütörtök a szekció
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1�.00–1�.00  az instabilitás képalkotó diagnosztikája II.
 Moderátor: Forgács Sándor és Gyarmati János

a váll instabilitás képalkotó diagnosztikája 
Kaposi N. Pál 
mozgásszervi diagnosztika centrum, orfi, budapest
a térd instabilitás képalkotó diagnosztikája 
Fazekas Péter 
markhot ferenc kórház, eger
a boka és láb instabilitás képalkotó kiagnosztikája 
Balogh Endre 
országos sportegészségügyi intézet, budapest
egyéb ízületek instabilitásainak képalkotó diagnosztikája 
Mester Ádám 
mozgásszervi diagnosztika centrum, orfi, budapest

2008. május 22., csütörtök a szekció
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17.00–18.00  Bejelentett előadások iV.
 Üléselnök: Bors Katalin és Nagy Judit

az ízületi hypermobilitás szindróma 
Bálint Géza 
orfi, budapest
Elülső glenohumerális instabilitás diagnosztikája és kezelése 
Prédl András, Juhász András, Kiss Jenő 
szent jános kórház, budapest
Instabilitás a gerincben 
Várallyay György 
semmelweis egyetem mr kutató központ, budapest
spondylodiscitis iatrogen eredettel? 
Nagy Judit, Cserháti Péter, Farkas Péter 
oori, budapest
a motoros kontroll szerepe a nyaki gerinc funkciójában  
– a cervicocephalikus kinaesthesia fejlesztése 
Major Borbála, Somogyi Péter, Szendrői Miklós 
semmelweis egyetem ortopédiai klinika, budapest
minimálisan invazív sebészeti lehetőségek osteoporotikus eredetű  
kompressziós csigolyatörések kezelésében 
Székely György, Kóródi Gyula, Jósvai Attila, Pozsár Kinga, Gyarmati János 
állami egészségügyi központ, idegsebészet, budapest, állami egészségügyi 
központ, radiológia, budapest, zrinyi miklós nemzetvédelmi egyetem, budapest

2008. május 22., csütörtök a szekció
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18.00–18.30  PHarMa Patent szIMPózIuM 
 Moderátor: Kiss László

A tisztánlátás kedvéért! A kálcium-anyagcseréről másképpen: élettan,  
felszívódás, individuális adagolás 
Speer Gábor 
semmelweis egyetem. áok i. sz. belklinika, budapest 

felkért hozzászóló: Szekeres László

19.30  Kongresszusi vacsora

08.30 -09.10 találkozás a szakemberrel

az osteoporosis hormonterápiája a menopausában – új szemlélet és gyakorlat 
Balogh Ádám 
Debreceni egyetem orvos- és egészségtudományi centrum szülészeti és 
nőgyógyászati klinika, debrecen

2008. május 22., csütörtök a szekció

2008. május 22. csütörtök B szekció



IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

  Balatonfüred, Hotel Füred – Marina    2008.  május 21-24.2�

09.10–10.00  Bejelentett előadások iii.
 Üléselnök: Köllő Katalin és Lányi Éva

tél végi, kora tavaszi d-vitamin ellátottság vizsgálata  
egy nyugat-dunántuli középkorú populációban 
Horváth József, Mándó Zsuzsanna, Csöre Gyula, Aradvári László, Torma Olga, 
Kertai Sándor 
hévízgyógyfürdő és szent András reumakórház, hévíz
A dohányzás hatása a nők csontjának minőségi és mennyiségi jellemzőire  
2 éves követés során  
Mészáros Szilvia, Ferencz Viktória, Bors Katalin, Csupor Emőke, Tóth Edit, 
Horváth Csaba  
semmelweis egyetem áok., i. sz. belgyógyászati klinika, budapest, fővárosi 
önkormányzat Visegrádi rehabilitációs szakkórháza, Visegrád, budavári 
önkormányzat egészségügyi szolgálat, budapest, flór ferenc kórház, 
reumatológiai és fizioterápiás osztály, kistarcsa
az antihisztamin kezelés védelmet jelent a csonttörésekkel szemben  
pollen-allergiás férfiakban  
Ferencz Viktoria, Mészáros Szilvia, Csupor Emőke, Tóth Edit, Bors Katalin,  
Falus András, Horváth Csaba 
semmelweis egyetem áok., i. sz. belklinika, budapest, budavári önkormányzat 
egészségügyi szolgálat, budapest, flór ferenc kórház, reumatológiaia 
osztály, kistarcsa, Visegrádi rehabilitációs szakkórház, Visegrád, molekuláris 
immunológiai kutató csoport, magyar tudományos Akadémia, budapest, 
semmelweis egyetem. áok, genetikai-, sejt- és immunbiológiai intézet, 
budapest
Tesztoszteron és sex hormon-kötő globulin 1-es típusú diabéteszes férfiakban 
Kiss Lajos Sándor, Tabák Gy. Ádám, Speer Gábor, Kerényi Zsuzsa, Tamás Gyula 
semmelweis egyetem áok., i.sz.belgyógyászati klinika, budapest, semmelweis 
egyetem áok, i. sz. belgyógyászati klinika, diabétesz részleg, budapest, 
semmelweis egyetem áok, i. sz. belgyógyászati klinika, budapest, diabétesz 
gondozási nemzeti központ, csepeli egészségügyi szolgálat, diabetológia, 
budapest
a csonttörések elemzése hyperparathyreosisban a csontanyagcsere tükrében 
Csupor Emőke, Szűcs János, Ferencz Viktória, Mészáros Szilvia, Tóth Edit;  
Ács T. Bence, Horváth Csaba 
budavári önkormányzat egészségügyi szolgálat, budapest,, semmelweis 
egyetem. áok, i. sz. belklinika,budapest, flór ferenc kórház reumatológiai 
osztály, kistarcsa

2008. május 22. csütörtök B szekció
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17.00–18.00  Bejelentett előadások V.
 Üléselnök: Genti György és Fornet Béla

Az osteoporosis kockázati tényezői menopauzában levő nőknél  
románia északnyugati területén városon illetve vidéken 
Andrea Ildikó Gáspárik, Andra Bălănescu, Gabriela Drăgoi, Imola Kovács  
Association for prevention of osteoporosis romania – Aspor – egyesület a 
csontritkulás megelőzéséért, románia, „carol davila” orvosi és gyógyszerészeti 
egyetem, „sf.maria” klinikai kórház reumatológia osztály, bukarest, románia
1�18, 3-10 évig kezelt osteoporosisos beteg adatainak számítógépes  
feldolgozásából nyert néhány figyelemre méltó következtetés 
Barna Judit, Halász Katalin, Ferencz Viktória, Ratkó István, Csupor Emőke 
revita rendelő, budapest, semmelweis egyetem kútvölgyi klinikai tömb, gábor 
dénes főiskola, budavári önkormányzat egészségügyi szolgálat, budapest,
megtakarítási lehetőségek modellezése a combnyaktörések szövődményei  
ellátása szemszögéből a 2007-es finanszírozási értékeken 
Sebestyén Andor, Nyárády József, Péntek Márta, Farkas Gábor, Brodszky 
Valentin, Gulácsi László, Boncz Imre 
baranya megyei egészségbiztostási pénztár, pécsi tudományegyetem, pécs,  
pest megyei flór ferenc kórház, kistarcsa, budapesti corvinus egyetem, 
budapest
Az odm-el mért csípő és gerinc T-score értékek egymástól való eltérésének 
gyakorisága és rizikótényezői 
Kiss Csaba, Poór Gyula 
orfi, budapest
vizelet gamma-gt/vizelet kreatinin hányados vizsgálata 
Kertai Sándor, Szekeres László 
hévízgyógyfürdő és szent András reumakórház, hévíz

08.30 -09.10 talákozás a szakemberrel

A képalkotó diagnosztika lehetőségei és korlátai  
Mester Ádám 
mozgásszervi diagnosztika centrum, orfi, budapest 

2008. május 22. csütörtök B szekció

2008. május 22., csütörtök c szekció
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09.10–10.10  rOcHe szIMPózIuM
 Moderátor: Poór Gyula

Újabb evidenciák ibandronattal vs. heti biszfoszfonátokkal 
Lakatos Péter 
semmelweis egyetem áok i. belgyógyászati klinika, budapest
PMO betegek komplex kezelése ibandronattal: klinikai vizsgálatok újabb 
eredményei és hazai tapasztalatok. 
Szekeres László 
hévízgyógyfürdő és szent András reumakórház kht., hévíz
depresszió mint lelki mozgáskorlátozottság 
Janka Zoltán 
szegedi tudomány egyetem neuropszichiátriai klinika, szeged

10.10–10.40 sALus fELKéRT ELőAdás
 Moderátor: Horváth Csaba és Bors Katalin

„sPInOMed – az osteoporosis aktív kezelése” 
Michael Pfeifer 
der fürstenhof clinic, bad pyrmont, németország

10.40–11.40  Msd szIMPózIuM  
 csont és ízületi betegségek optimális kezelése 

 Moderátor: Poór Gyula

gyors és hosszan tartó hatékonyság: arcOXIa 
Géher Pál 
budai irgalmasrendi kórház, budapest
Teljes körű csontvédelem hosszú távon 
Bálint Géza 
orfi, budapest
fosAVAnCE: Alendronát és d-vitamin fix kombinációjának előnyei 
Valkusz Zsuzsanna 
szegedi Tudomány egyetem szentgyörgyi Albert orvos -és egészségtudományi 
centrum, endokrinológiai osztály, szeged

2008. május 23., péntek a szekció
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11.40–12.40 servIer szIMPózIuM 
 a ‘cOuPlIng’ – új therápiás célpont

 Moderátor: Bors Katalin és Horváth Csaba

a csontformatio szabályozása és szerepe az osteoporosis kezelésében 
Horváth Csaba 
semmelweis egyetem áok i. sz. belklinika, budapest
A csontminőség javulása a strontium ranelát kezelésre,  
új ismeretek a hatásmechanizmusról 
Balogh Ádám 
Debreceni egyetem orvos- és egészségtudományi centrum szülészeti és 
nőgyógyászati klinika, debrecen
A strontium-ranelát hatása a betegek életminőségére 
Bors Katalin 
fővárosi önkormányzat rehabilitációs szakkórháza, Visegrád

12.40–14.00 ebéd

14.00–14.30 AmGEn fELKéRT ELőAdás
a ranK ligand szerepe a csont és ízület patofiziológiájában 
Hodinka László 
orfi, budapest

2008. május 23., péntek a szekció
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14.30–1�.30 FraX KereKasztal 

Paradigmaváltás az osteoporosisban – a WHO és az IOF által támogatott új, 
európai szakmai ajánlás
      Moderátor: Horváth Csaba

1. osteoporosisos csonttörések – növekvő kihívás az európai egészségügy 
számára
Somogyi Péter semmelweis egyetem ortopédiai klinika, budapest

2. Csonttömegtől függő és független rizikófaktorok szerepe a törési kockázat 
meghatározásában
Mészáros Szilvia semmelweis egyetem i. sz. belgyógyászati klinika, budapest 

3. Új korszak – új kezelési stratégia
Horváth Csaba semmelweis egyetem i. sz. belgyógyászati klinika, budapest

4. a paradigmaváltás egészség-gazdasági következményei
Péntek Márta pest megyei flór ferenc kórház, kistarcsa

1�.30-1�.30 sanOFI-aventIs szIMPózIuM
 Moderátor: Horváth Csaba és Lakatos Péter

így írtok ti... 
Héjj Gábor 
orfi, budapest
a kálcium-és d-vitamin pótlás gyakorlatának kritikus kérdései 
Takács István 
semmelweis egyetem áok i. belgyógyászati klinika, budapest

16.30-18.00 mooT KÖZGyŰLés



IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

  Balatonfüred, Hotel Füred – Marina   2008. május 21-24. 31

IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

19.00-22.00      nOvartIs tudOMányOs szIMPózIuM
     balatonfüredi sportcsarnok

19.00,-19.30 érkezés a sportcsarnokba

19.30-20.30 tudományos szimpózium
aclasta, mint a „gold standard” terápia

Moderátor: horváth csaba

az aclasta hatékonysága a szerkezet tükrében
Lakatos Péter
semmelweis egyetem  i. belgyógyászati klinika, budapest

a HOrIzOn-PFt vizsgálat eredményei
Horváth Csaba
semmelweis egyetem  i. belgyógyászati klinika, budapest

aclasta a hétköznapokban
Lányi Éva
budai irgalmasrendi  kórház, budapest

20.30-22.00 vacsOra

22.00-01.00 KOngresszusI Mulatság

2008. május 23., péntek
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08.30 -09.10 találkozás a szakemberrel

Osteoporosisos és arthrosisos betegek fájdalom szindrómájának kezelése 
Bálint Géza 
orfi 

11.00–12.00 asszIsztensI szeKcIó

08.30 -09.10 talákozás a szakemberrel

a rehabilitáció, mint prioritás az egészségügyi reform kapcsán 
Bors Katalin 
Visegrádi rehabilitációs szakkórház, Visegrád

2008. május 23., péntek B szekció

2008. május 23., péntek c szekció
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09.00-10.00 Bejelentett előadások Vi.
 Üléselnök: Bohár László és Somogyi Péter

nyugdíjasokat szállító busz utasainak baleset során létrejött sérüléseinek  
elemzése és tanulságai 
Kricsfalusy Mihály, Péntek Irén, Szokoly Miklós, Lénárt Ágota, Aradi Petra  
péterfy sándor utcai kórház-rendelőintézet és baleseti központ, budapest, 
semmelweis egyetem testnevelési tanszék; budapest, budapesti műszaki 
egyetem, budapest
Buszbaleset során sérült nyugdíjas csoport osteológiai kivizsgálásának  
tanulságai 
Péntek Irén, Kricsfalusy Mihály, Szokoly Miklós , Lénárt Ágota, Aradi Petra 
péterfy sándor utcai kórház-rendelőintézet és baleseti központ, budapest 
semmelweis egyetem testnevelési és sporttudományi kar, budapest, budapesti 
műszaki egyetem, budapest
Elesés és trauma idős korban 
Moró Zsuzsa, Boros Szilvia, Weninger Csaba 
pécsi tudomány egyetem áok radiológiai klinika, pécs
Osteoporosis és sport: a mechanotransductio 
Megyaszai Márta, Cseuz Regina 
országos sportegészségügyi intézet, budapest, revita reumatológiai rendelő, 
budapest
Osteológiai alapkutatások – az ostecyta szerepe egészséges és beteg csontban 
szédülés és elesések idős korban 
Tóth Margit 
zala megyei kórház krónikus belgyógyászati osztály, zalaegerszeg

2008. május 24., szombat a szekció



IX. Magyar Osteologiai Kongresszus

  Balatonfüred, Hotel Füred – Marina   2008. május 21-24. 3�

10.00-11.00 Bejelentett előadások Vii.  
 esetismertetések 

 Üléselnök: Horváth Katalin és Mester Ádám

vertebroplasztika után kialakult komplikáció 
Lányi Éva, Géher Pál 
budai irgalmasrendi kórház, budapest
súlyos medence deformitást okozó Paget kór kezelése zolendronát infúzióval 
László Gábor 
állami egészségügyi központ, budapest
zoledronát kezeléssel nyert hosszútávú tapasztalataink Paget-kórban 
Donáth Judit, Poór Gyula 
orfi, budapest
Marfan szindróma és osteoporosis 
Ferincz Vera, Horváth József, Mihálcz Attila, Takács István,. Pap Előd 
hévízgyógyfürdő és szent András reumakórház kht, hévíz, zala megyei 
kórház, zalaegerszeg
Osteomyelitis ritka megjelenési formája 
Horváth Katalin, Zeitler Orsolya, Forgács András 
jahn ferenc délpesti kórház radiológiai osztály, budapest, jahn ferenc délpesti 
kórház sebészeti osztály, budapest

11.00-11.15  A kongresszus legjobb előadóinak díjazása
  1. legjobb osteológiai előadó
  2. legjobb radiológiai előadó
  3. legjobb fiatal előadó

11.1�–11.30 Kongresszus zárása

12.00–13.00  ebéd

2008. május 24., szombat a szekció




