A kongresszus fő témakörei
• Onkológiai sebészet az eredmények tükrében túlélés: kolorektális
sebészet, máj-epesebészet, gyomorsebészet, emlősebészet, endokrin
sebészet, kiterjesztett-és multiorgán reszekciók daganatok esetén
• Minőségi mutatók elemzése a hazai sebészeti osztályokon (bármilyen
betegség, pl. sérv, daganatok esetében a szövődmények, recidívák és
hosszútávú túlélés elemzése)
• Vese- és máj transzplantáció általános vonatkozásai
• Tüdőmetasztázisok sebészete
• Az érszűkület általános sebészeti vonatkozásai
• Alsóvégtagi varicositás sebészete
• Minor és maior végtag amputációk
• A diabéteszes láb korszerű kezelése
• Sérvsebészet
• Proktológia
• A gyulladásos bélbetegség sebészi kezelése
• Sürgősségi betegellátás
• Újdonságok az endoszkópos sebészet területén, kísérletes sebészet
területén
• Morbid obezitás sebészete
• Negatív nyomású sebkezelés
• Akut és krónikus pankreátitisz kezelése
• Varia
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Regisztráció

Kedves Kollegák!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Debrecenben, a Kölcsey Központban, a 2018.
május 24-26-án rendezendő Magyar Sebész
Társaság Kongresszusára.
Az elmúlt években felgyorsult a sebészetben is
észlelhető specializálódási tendencia, melynek
során a szakemberek egy szűkebb terület
művelésére fordítják figyelmüket, feltehetően
magasabb színvonalon. A színvonal emeléséhez elengedhetetlen a
hasonló területen dolgozó társszakmák bevonása a közös gondolkodásba
és munkába. Ilyen tekintetben a sebészet kifejezetten eszköz- és
munkaigényes, a közös gondolkodás pedig egyre inkább a társszakmák
képviselőivel zajlik, és a más-más területeken dolgozó sebészek kényszerű
módon eltávolodnak egymástól. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk,
hogy a gyakorlatban milyen körülmények között dolgozunk és a viszonylagos
széles alapú tudás fordítható csak igazán a beteg javára. A 2018-as MST
Kongresszuson olyan témaköröket szeretnénk kiemelten megbeszélni, mely
ma már a társszakmák segítsége nélkül gyakorlatilag nem művelhető magas
színvonalon. A másik hazai sebészeti tendencia a sajnálatosan fogyatkozó
szakember gárda, mely lassanként a megyei kórház, egyetemi klinika szintjét
is eléri. Ez a tényező arra kényszerít bennünket, hogy azt is átgondoljuk, hogy
az egyes ellátási tevékenységekre hol kerüljön sor. Ezen két bizonyos fokban
ellentétes tendencia eredőjeként a járási-területi szinten sok mindenhez
értő, széles tudásbázissal bíró szakemberekre van szükség, míg a megyei
kórház-egyetemi klinika akkor tud legjobban a betegek érdekében
eljárni, ha egy-egy szűk területet a lehető legmagasabb szinten művelő
szakemberekkel van ellátva. A specializáció igénye hozta létre az MST
szekcióit, melyek tanácskozásain a hazai legmagasabb színvonal mutatkozik
be. A két évente rendezendő MST szimpóziumon azonban a hazai sebészet
egésze profitálna a jelenlevő sokszínűségből.
Bízom benne, hogy a következő kongresszusunk áttekintést nyújt a hazai
helyzetről és segít abban, hogy a jövő igényeinek megfelelő ellátást tudjunk
nyújtani betegeinknek valamennyi sebészeti osztályon.

Damjanovich László
a kongresszus elnöke

Akkreditáció
A továbbképzés a Semmelweis Egyetem Továbbképző Központja felé
kongresszusi akkreditációra felterjesztettük. Várható pontértékről később
tudunk értesítést küldeni.

2018. március 31.
előtti jelentkezéssel

Regisztrációs díj 35 év alatti orvosok számára
(MST fizetett tagsággal)
Regisztrációs díj 35 év feletti orvosok számára
(MST fizetett tagsággal)
Regisztrációs díj orvosok számára
(nem MST tagsággal)
Regisztrációs díj szakdolgozók számára
Regisztrációs díj orvostanhallgató, Ph.D. hallgató,
nyugdíjas résztvevők számára (ellátást nem tartalmaz)
Kísérő regisztrációs díj
Nyitófogadás csütörtökön a szállodában
Ebéd a szálloda éttermében pénteken
Ebéd a szálloda éttermében szombaton
Bankett vacsora pénteken

Befizetés, számlázás

2018. március 31.
utáni jelentkezéssel

20.000 Ft /fő

35.000 Ft /fő

30.000 Ft /fő

45.000 Ft /fő

35.000 Ft /fő

50.000 Ft /fő

9.000 Ft /fő

12.000 Ft /fő

díjmentes

díjmentes

15.000 Ft /fő
díjmentes
5.200 Ft /fő
5.200 Ft /fő
9.000 Ft /fő

15.000 Ft /fő
díjmentes
5.200 Ft /fő
5.200 Ft /fő
9.000 Ft /fő

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”
(kérjük a fenti rendelkezés figyelembe vételét a *-val jelölt szolgáltatásoknál)

A “Regisztráció díj” tartalmazza: az előadásokon
való részvételt, programfüzetet, a kiállítás megtekintését,
csütörtöki nyitófogadást, és a kávészüneti ellátást. (a
kávészünet 5.000 HUF/fő értékben a számlán külön
sorban, bontva kerül feltüntetésre).
A “Kísérő regisztrációs díj” tartalmazza:
csütörtöki nyitófogadást, és a kávészüneti ellátást. (a
kávészünet 5.000 HUF/fő értékben a számlán külön
sorban, bontva kerül feltüntetésre).

Számlázás, lemondás
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra
vonatkozó befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a
vendég által megadott számlázási címre, amely számlát a
megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. A számlát
utólagosan nem tudjuk módosítani.
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése – annak
elküldése után – 2018. május 01-ig 30%-os kötbérrel
lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást március 08-a után nem
fogad el a szálloda a kötbéres
szerződések miatt.

A/ A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően - jelentkezése visszaigazolásával együtt postázzuk az utaláshoz szükséges számlaadatokat. Csekket csak kérésre küldünk! Kérjük
a küldő nevének nyomtatott nagybetűkkel történő feltüntetését. Postai befizetéséről pénzének
beérkezése után vagy a regisztrációban kérhet számlát (elektronikus számla), a regisztrációs lapon
jelzett cég/intézmény/magánszemély nevére és e-mail címére. A kiállított számlát utólag nem
tudjuk módosítani.
A tudományos összefoglalókat
B/ Amennyiben cég /intézmény fizeti a regisztrációs költségeket, kérjük a
magyar
nyelven,
maximum
2500 karakter terjedelemben,
költségvállaló nyilatkozatot mellékelni szíveskedjenek. Előzetes számlát
az
összefoglaló
címével,
szerzők
nevének és munkahelyének
csak a költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk.
feltüntetésével
kérjük
a
www.convention.hu
oldalon
a rendezvény on-line
C/ Rózsaszín postai utalványon, melyet bármelyik
absztraktküldés
felületének
használatával
a
részünkre
elküldeni
szíveskedjenek.
postahivatalban igényelhet. Befizetési cím:
A
szóbeli
előadásra
elfogadásnál
előnyt
jelent
a
hosszú
távú
saját
eredmények
Convention Budapest Kft.,
(túlélés,
recidíva)
közlése.
H-1036 Budapest, Lajos u. 66
Visszaküldési
határidő:
2018.
március
01.
„A” lh., 4. em.
Az összefoglalók a Magyar Sebészet című lap következő számában közlésre kerülnek. A nyomdai határidő miatt a megadott
dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni. Az előadások, i-poszterek (elektronikus poszter)
elfogadásáról 2018. március 15.-ig írásbeli értesítést küldünk, e-mailen.

Absztrakt felhívás

Technikai lehetőségek: A teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.

