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MENOPAUSA AMBULANCIÁK KLUBJA 

ÓBUDÁN (MAKÓ) 

A Magyar Menopausa Társaság és a (volt 

egyszer egy) Szent Margit Kórház 

Menopausa – Osteoporosis 

Szakambulanciájának közös, ön- és 

továbbképző rendezvény sorozata 

********************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Tisztelt Klubtársak, Kedves Barátaink!  

 

Az MMT utolsó, balatonalmádi  

kongresszusa is fontos esemény volt 

Társaságunk életében. Eufemizálva, 

térben és időben "korszerűsödő" 

kongresszusunk, még mindig jelentős 

érdeklődésre tartott számot. A 

hagyományosan kiváló szakmai 

színvonal, a feltámadt vitaszellem 

(sikerült időt hagyni a vitára), mind 

érdekessé és emlékezetessé tették a 

nyolcadik kongresszusunkat.  

A kongresszushoz csatlakozó társasági 

rendezvények (vezetőségi, közgyűlés) 

többek között élénk vita folyt a MAKÓ 

rendezvénysorozat jövőjéről is. Számos 

ötlet merült fel. 

Jelenleg az látszik biztosnak, hogy a 

következő 50 MAKÓ rendezvény új 

hagyományokat teremtve, megújulva, 

de folytatódik. Kérünk minden 

klubtársunkat, hogy ötleteivel, 

szervezőmunkájával járuljon hozzá, a 

MAKÓ jövőjének formálásához! 

 

Addig is, most az 50. MAKÓ klubnap 

következik, a hagyományos formában 

és helyszínen. 

Az 50. MAKÓ klubnapjának témájául  

az osteoporosist választottuk, mely az 

első klubnapunkon is téma volt, 

csaknem 20 évvel ezelőtt. Az 

osteoporosis volt az, az 

interdisciplináris téma, mely a 90-es 

évek elején – Holló István professzor úr 

bábáskodásával – egy táborba hozta 

a legkülönbözőbb specialitások 

képviselőit, köztük a menopausa 

témája iránt elkötelezett 

nőgyógyászokat és nagyban 

hozzájárult a multidisciplinaris 

elkötelezettségű menopausa-

osteoporosis ambulanciák 

hálózatának létrejöttéhez. 

 

Jelen jubileumi rendezvényünkön 

szeretnénk áttekinteni az osteoporosis 

patológiájában és terápiájában az 

elmúl években bekövetkezett 

változásokat. Erre a témára kiváló 

előadót sikerült megnyernünk Szatmári 

Miklós professzor úr személyében, aki a 

MAKÓ történetében már nem, de 

intézetvezető professzorként először 

fogadta el felkérésünket. 

Szabó Zsolt főorvos úr az osteoporosis 

parenterális kezelési lehetőségeiről, 

mindenek előtt gyakorlati 

tapasztalatokról fog beszámolni. 

Végül, László Ádám tanár úr ad 

irodalmi áttekintést a 

perimenopausalis korral kapcsolatos 

onkológiai újdonságokról. 

 

 Szeretettel várunk minden kedves 

klubtársunkat 

 

A MAKÓ  50.  KLUBNAPJÁRA, 
melyet 

OSTEOPOROSIS 2009  

címmel szerveztünk és 
 

2009. november 28.-án 

szombaton 
délelőtt 10.00 - kor tartjuk 

ÓBUDÁN 
A  Régi  Sípos  Halászkert Vendéglő 

emeleti különtermében  
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(III. Lajos utca 46.) 

Moderátor:  

Dr. Pap Károly osztályvezető főorvos, 

az MMT elnöke, (Jósa András Kórház, 

Nyíregyháza) 

 

Tudományos program: 

 

1./ Prof. Dr. Szatmári Miklós  

egyetemi tanár, igazgató 

(Semmelweis Egyetem I. sz. 

Belgyógyászati Klinika): 

Újdonságok az osteoporosis 

patogeneziséről és 

terápiájáról.  
 

2./ Dr. Szabó Zsolt főorvos, az MMT 

vezetőségének tagja (Miskolc, 

Semmelweis Kórház): 

Gyakorlati tapasztalatok az 

osteoporosis parenterális 

kezelésével 
 

3./ Dr. László Ádám egyetemi 

magántanár osztályvezető főorvos, 

az MMT vezetőségének tagja 

(Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest): 

Szakirodalmi újdonságok a 

perimenopausalis onkológiában 

  

Az előadások után beszélgetés és 

vita  
 

 

Rendezvényünket 
hagyományosan 

 
T Á R S A S   E B É D 

követi 

 
MAKÓ klubnapját támogatja és a 

NOVARTIS   
Hungary Kft. 

  és a  Magyar Menopausa 
Társaság 

 
 

Találkozunk, november 
utolsó szombatján, Óbudán! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2009. november 17. 

 

Baráti üdvözlettel,  

 

Dr. Pap Károly MMT elnök    

 

 

Dr. Gulyás Péter szervező, SZMK  

 

 

Dr. Ács Nándor  MMT főtitkár  

 
Dr. Tóth Károly Sándor volt elnök 
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