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09:00 Elnöki MEGnyitó (Dr. Szok Délia)

09:05-11:00  A hAzAi fájdAlOMkutAtás lEGújAbb kíséRlEtEs EREdMényEi 
(100 perc + 10 perc diszkusszió)

 Üléselnökök: Helyes Zsuzsanna, Vécsei László

  A dura mater kémiai stimulációjának hatása a különböző 
aktivációs és szenzitizációs markerekre patkány kaudális 
trigeminális magjában (20 perc)

 Spekker Eleonóra és mtsai

  A CARt peptid n-terminális töredékeinek (55-59/60/61) 
farmakológiai vizsgálata elsősorban analgetikus szempontból  
(20 perc)

 Király Kornél és mtsai

  A gerincvelői asztrociták interleukin-1β és nf-kb szabályozott 
gyulladásos citokin szekréciója hozzájárulhat a krónikus 
gyulladásos fájdalom fenntartásához (20 perc)

 Holló Krisztina és mtsai

  Perifériás vér mononukleáris vérsejtjeinek transzkriptomikai 
és plazma metabolomikai változásainak vizsgálata migrénes 
betegek ictalis és interictalis mintáiból (20 perc)

 Bölcskei Kata és mtsai

  új, több támadáspontú amin-oxidáz gátló vegyület (szV 1287) 
preklinikai fejlesztése (20 perc)

 Horváth Ádám István és mtsai

 diszkusszió (10 perc)

11:00-11:15 stAdA sziMPóziuM (15 perc)
 A neuropátiás fájdalom kezelése
 Budai Erika
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11:20-13:15 iAsP „GlObAl yEAR On thE PREVEntiOn Of PAin” - i. Rész
 (100 perc + 10 perc diszkusszió)
 Üléselnökök: Budai Erika, Császár-Nagy Noémi, Fazekas Gábor

  A beteg tájékoztatása, felvilágosítása, oktatása a fájdalom 
prevenciójában (20 perc)

 Császár-Nagy Noémi

 Az osteoporosis primér, szekundér és terciér prevenciója (20 perc)
 Mészáros Szilvia

  A fájdalmas diabéteszes polineuropátia kialakulásának 
megelőzési stratégiái (20 perc)

 Putz Zsuzsanna

 Prevenció és a fájdalomcsillapítás lehetőségei köszvényben (20 perc)
 Fazekas Gábor

  A herpes zoster primér, a poszt-herpeszes neuralgia szekunder és 
tercier fájdalom profilaxisának lehetőségei (20 perc)

 Budai Erika

 diszkusszió (10 perc)

13:15-13:35 EbédszüNEt (20 perc)

13:35-14:40  fájdAlOM-sEbészEt: intERVEnCiós lEhEtőséGEk A GyóGyszER-
REzisztEns fájdAlMAk kEzElésébEn

 (55 perc + 5 perc diszkusszió)
 Üléselnökök: Balás István, Erőss Loránd

  Endoszkópos mikrovaszkuláris dekompresszió trigeminus 
neuralgiás betegeknél: koncepció és sebészi technika (20 perc)

 Reisch Róbert

  Reoperáció vagy neuromoduláció a failed back surgery 
szindrómás betegeknél? (10 perc)

 Entz László
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  A krónikus derékfájdalom minimálisan invazív kezelési lehetőségei 
(10 perc)

 Kis Dávid

  Műtét-, konzervatív kezelés- és sCs rezisztens derékfájdalmak: 
van újabb lehetőség a kezelésben? (15 perc)

 Erőss Loránd

 diszkusszió (5 perc)

14:40 -16:35 iAsP „GlObAl yEAR fOR thE PREVEntiOn Of PAin” - ii. Rész 
 (100 perc + 10 perc diszkusszió) 
 Üléselnökök: Almási Róbert, Csikós Ágnes 

 A posztoperatív fájdalom megelőzésének lehetőségei (20 perc)
 Almási Róbert

 Az áttöréses fájdalmak megelőzése és kezelése (20 perc)
 Csikós Ágnes

  intenzív terápiát igénylő betegek krónikus fájdalom szindrómái és 
megelőzésük (20 perc)

 Woth Gábor

  A gyermekkori környezet kiszámíthatóságának hatása a 
felnőttkori szubjektív fájdalom-érzékenységre (20 perc)

 Csathó Árpád

  kalandozás a modern fájdalomtudományban - a gyógytornász 
szerepe a krónikus fájdalom megelőzésében és kezelésében (20 
perc)

 Gyarmati Dalma, Forgács-Kristóf Katalin

 diszkusszió (10 perc)
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16:35-19:05  szAbAdOn VálAsztOtt téMájú ElőAdásOk (10 perces előadások) 
(140 perc + 10 perc diszkusszió)

 Üléselnökök: Szok Délia, Tajti János

  1. new approaches for the application of glycine transporter 
inhibitors in management of neuropathic pain (10 perc)

 Amir Mohammadzadeh

  2. hemiparetikus vállfájdalom kezelésének fizioterápiás 
lehetőségei (10 perc)

 Benda Csenger

  3. A morfin haptén analógok ópioid tulajdonságai biológiai és 
biokémiai teszteken (10 perc)

 Galambos Anna Rita

  4. lipid raftok komplex szerepének vizsgálata különböző 
fájdalommechanizmusokban (10 perc)

 Horváth Ádám

  5. új támadáspontú analgetikum-jelöltek hatástani jellemzése 
neuropátiás fájdalom egérmodelljében (10 perc)

 Kántás Boglárka

  6. Az Acute Pain service teamek hazai elterjedtsége, jellemzői  
(10 perc)

 Lovasi Orsolya

  7. A krónikus fájdalom epidemiológiája tizenévesek körében  
(10 perc)

 Major János

  8. fájdalomcsillapítási technikák a pulmonális lobectomián 
átesett betegek körében (10 perc)

 Makai Klára

  9. Relaxációs technikák alkalmazása fájdalommal járó kórképek 
rehabilitációja során – esetbemutatás (10 perc)

 Németh Viola Luca
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  10. kollaterális ganglionáris degeneráció: új neuropathológiai 
jelenség a szomatoszenzoros rendszerben (10 perc)

 Pálvölgyi Laura

  11. krónikus gerincbántalmak diagnosztizálása és kezelése 
regeneratív módszerekkel (10 perc)

 Stogicza Ágnes

  12. fájdalomcsillapítás neuropátiás fájdalomban: triciklusos 
antidepresszánsok gyógyszer-interakciói (10 perc)

 Süli Edina

  13. A hátsó gyöki ganglionok transzkriptomikai analízise a 
komplex Regionális fájdalom szindróma (CRPs) passzív transzfer-
trauma egér modelljében (10 perc)

 Szentes Nikolett

  14. Glicin transzporterek gátlása: egy új megközelítés az opioid 
analgetikus tolerancia csökkentésére (10 perc)

 Zádor Ferenc

 diszkusszió (10 perc)

19:05 A kOnGREsszus záRásA (Dr. Erőss Loránd)
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Egis Gyógyszergyár zrt.

Meditop Gyógyszeripari kft.

Richter Gedeon nyrt.

stada hungária kft.

Partnereink


