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Tudományos információ
Dr. Pilling János

a Magyar Szexuális Medicina Társaság elnöke 
E-mail: sexualmedicina@gmail.com

Tervezett program
09.00-09.45  Szexualitás: a test és a lélek harmóniája 

Dr. Hevesi Krisztina, PhD, egyetemi adjunktus, 
szexuálpszichológiai szakpszichológus

09.45-10.30 A vágy és az izgalmi fázis eltérései nőknél  
Dr. Erős Erika, pszichiáter, neurológus, FECSM

10.30-11.00 Kávészünet

11.00-11.45  Női orgazmus zavarok 
Dr. Gyovai Gabriella, szülész-nőgyógyász, FECSM

11.45-12.30  Szexualitással kapcsolatos női fájdalom zavarok  
Prof. Dr. Ács Nándor, szülész-nőgyógyász, 
tanszékvezető egyetemi tanár

12.30-13.15  Szexuális zavarok pszichoterápiája  
Dr. Pilling János, PhD, pszichiáter, egyetemi docens

13.15-14.15 Ebédszünet

14.15-15.00  Erekciós zavar  
Dr. Fekete Ferenc, urológus, FECSM

15.00-15.45  Ejakulációs zavarok 
Dr. Kopa Zsolt, PhD, andrológus, urológus, 
egyetemi docens

15.45-16.00 Kávészünet

16.00-16.45  Hímvessző rendellenességek  
Prof. Dr. Nyirády Péter, urológus, 
tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

16.45-17.30  Radiális kismedencei műtétek utáni szexuális 
zavarok  
Prof. Dr. Bajory Zoltán, urológus, 
tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

A rendezvény helyszíne
Hunguest Hotel Forrás
Wellness és Konferencia Szálloda
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Tel/Fax: (+36 62) 566 466



Kedves Kollégák! 
A szexuális zavarok rendkívül gyakoriak: vizsgálatok szerint a 18-59 
éves korosztályban a férfiak 31%-ának, a nők 43%-ának volt az elmúlt 
12 hónapban diagnosztizálható szexuális zavara. Továbbképzésünk 
célja, hogy átfogó képet adjon a szexuális zavarok okairól és korszerű 
kezelési lehetőségeiről. Előadóink a témakör rangos szakértői. A 
szexuális medicina interdiszciplináris jellegének megfelelően a 
továbbképzés számos szakterületen akkreditált: egyaránt várjuk az 
érdeklődő urológusok, nőgyógyászok, családorvosok, belgyógyászok, 
bőrgyógyászok, pszichiáterek és pszichológusok jelentkezését. Célunk, 
hogy a továbbképzés résztvevői tudományosan megalapozott, naprakész, 
gyakorlatias ismeretekkel gazdagodhassanak.

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkön!

 Dr. Pilling János 
 a Magyar Szexuális Medicina Társaság 
 elnöke

Regisztráció 
A tudományos program és az összes kísérő rendezvény kizárólag a 
regisztrációban kapott névkitűzővel látogatható. A regisztráció időpontja: 
2019. május 30. (csütörtök) 08.00-09.00.

A regisztrációs díjak az ÁFA-t  
tartalmazzák!

2019. május 30. 
előtti fizetéssel

Helyszíni 
jelentkezés

Regisztrációs díj 19.000 Ft/fő 24.000 Ft/fő

Kedvezményes regisztrációs díj* 14.000 Ft/fő 19.000 Ft/fő

*Azok számára, akik részt vesznek a Magyar Szexuális Medicina Társaság 
2019 május 31-június 1 között, ugyanezen a helyszínen megrendezendő 
konferenciáján is.
A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: a tudományos 
programon való részvételt, kiállítás megtekintésének lehetőségét, 
program- és tudományos összefoglaló-könyvet, kávészüneti ellátást (az 
éttermi vendéglátást a számlán külön sorban 6.000 Ft értékben fogjuk 
feltüntetni). 

Fakultatív ellátások 
(nem a regisztrácós csomag része, opcionális szolgáltatás)

A regisztrációs díjak az ÁFA-t  
tartalmazzák!

2019. május 30. 
előtti fizetéssel

Helyszini 
jelentkezés

Fakultatív ebéd csütörtökön 6.000 Ft/fő 6.000 Ft/fő

Szálláslehetőségek 
(nem a regisztrácós csomag része, opcionális szolgáltatás)

Hotel Forrás (a rendezvény helyszíne) 
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.

Egyágyas szoba reggelivel ÁFA-val 25.000 Ft/ szoba /éj

Kétágyas szoba reggelivel ÁFA-val 33.000 Ft/ szoba /éj

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben szállásdíja 2019. április 30-ig 
nem kerül kiegyenlítésre, a lefoglalt szállást lemondjuk!

Számlázás, befizetés
A regisztráció on-line történik (www.convention.hu), vagy a honlapról 
letöltött regisztrációs lap kitöltését követő visszaküldésével.Az on-line 
regisztráció lehetősége a rendezvény előtt 5 nappal megszűnik, ezt 
követően már csak a helyszínen lehetséges a jelentkezés.
Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban 
kapott díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a 
szolgáltatásokra vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A 
közleményben kérjük a kapott díjbekérő számát feltüntetni - számlát 
az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által megadott 
számlacímre.
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással 
kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló 
nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba 
visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak 
ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük 
megértését.
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk 
kiállítani, befizetésének beérkezése után. Számlát 
módosítani, sztornózni csak adminisztrációs díj ellenében áll 
módunkban.
Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási 
címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Cégünk 
visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a 
szerződéses jogviszony. Amennyiben a regisztrációban 
megrendelt szolgáltatások nem kerülnek maradéktalanul 
kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen történő részvételt 
megtagadhatja.

Lemondás, visszafizetés
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése - annak elküldése után 
- 2019. április 30-ig kötbérmentesen, de adminisztrációs díj fizetése 
ellenében lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Megértését köszönjük!
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt és a 
weboldalon elérhető formanyomtatványok használatát.

Akkreditáció
A tanfolyam az Szegedi Tuodmányegyetem által SZTE-ÁOK/2019.I. 
/00001 kódszámon akkreditált szabadon választható továbbképző 
tanfolyam, amelynek kreditpont értéke orvosok számára 16 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként 
elszámolható:  1. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszicho-
lógia; 2. andrológia;3. belgyógyászat; 4. bőrgyógyászat (bőr-, nemi-
betegségek és kozmetológia); 5. endokrinológia és anyagcsere-
betegségek; 6. geriátria; 7. háziorvostan; 8. klinikai szakpszichológus; 
9. pszichiátria; 10. pszichotherápia; 11. szülészet-nőgyógyászat; 
12. urológia


