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Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők ! 

 

 

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-

magyarországi Decentrum vándorgyűlését, a rendezvények történetében 

immáron 4. alkalommal ismét Orosháza rendezheti. 

Az orvoslás mindinkább specializálódó területeit a belgyógyászat fogja össze, 

szintetizálja. Nekünk, mint bizonyos részterület specialistáinak ismernünk kell a 

másik terület haladását, fejlődését, annak problémáit is, hogy betegeinket 

megfelelő szintre juttassuk el, és hogy a belgyógyászat alapvető törvényét 

betarthassuk:   

„Csak nem ártani (Primum non nocere)”, illetve „A beteg java a legfőbb törvény 

(Salus aegroti, suprema lex esto). Többek között ezért is tudott fennmaradni és 

prosperálni a belgyógyászati szempontból a régió egyik legfontosabb 

rendezvénye.  

A 2015. évi tudományos program összeállítása során olyan, a mindennapi 

gyakorlat számára fontos kérdésekre tervezünk rávilágítani, mint a 

cukorbetegség általános belgyógyászati vonatkozásai, a perifériás érbetegségek, a 

geriátria speciális aspektusai, a stroke prevenció aktuális kérdései. A 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások rohamos fejlődésével érdemesnek 

gondoltuk áttekinteni a belgyógyászati gyakorlatban előforduló eszközös 

beavatkozások indikációinak, technikájának és szövődményeinek kérdéskörét. Az 

örökletes és veleszületett betegségek vonatkozásában tervezett szimpóziumon 

útmutatót kívánunk adni a belgyógyászati gyakorlatban előforduló egyes 

kórképek esetében szükségesnek ítélt családszűrések kérdéskörében. 

A  46. alkalommal megrendezésre kerülő regionális tudományos ülés szakmai 

programján túl reméljük, hogy az „Alföld gyöngye” - ként is emlegetett 

Gyopárosfürdő kellemes kikapcsolódást is tud nyújtani a résztvevőknek.  

 

A Szervező Bizottság nevében kívánunk ezúton is mind a szakmai mind a 

társasági programokhoz hasznos és kellemes időtöltést!   

 

     Dr. Hudák János       Dr. Lakatos Ferenc 

  főorvos               főorvos 

 

 

    Prof. Dr. Forster Tamás 

       a Decentrum elnöke 
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A KONFERENCIA TERVEZETT FŐ TÉMÁI 

 

 

A diabetológia általános belgyógyászati vonatkozásai 

Perifériás érbetegségek, stroke 

Herediter belgyógyászati kórképek 

Eszközös beavatkozások a belgyógyászati gyakorlatban (indikációk, 

szövődmények) 

 

 

 

A KONFERENCIA TERVEZETT IDŐBEOSZTÁSA 

 

 

2015. április 24. (péntek) 

 

09.00 – 10.00 Regisztráció 

10.00 – 12.15 Tudományos program 

12.15 – 13.30 Ebéd 

13.30 – 18.30 Tudományos program 

20.00 –   Vacsora 

 

 

2015. április 25. (szombat)  

 

09.00 – 12.30  Tudományos program  

12.30 – 13.30 Ebéd 

13.30 – 15.00 Tudományos program 

15.00 –  Tudományos ülés zárása 

 

 

 

FONTOS DÁTUMOK 

 

 

 Korai regisztráció határideje:  2015. február 25. 

 Jelentkezési határidő:    2015. április 17. 

Absztrakt beküldés határideje:  2015. február 20. 

 

 

 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉS HONLAPJA 

 

www.stand-art.hu/MBTD2015  

 

http://www.stand-art.hu/MBTD2015
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 

 

Regisztrációs díjak ebédek 

nélkül, 27% ÁFÁ-val 
2015. február 25-ig 2015. február 25. után Helyszínen 

Orvos 20.000,- Ft 23.000,- Ft 25.000,- Ft 

Rezidens/nyugdíjas 12.000,- Ft 15.000,- Ft 17.000,- Ft 

Szakdolgozók 12.000,- Ft 15.000,- Ft 17.000,- Ft 

Kísérők 8.000,- Ft 8.000,- Ft 8.000,- Ft 

Napidíj 12.000,- Ft 12.000,- Ft 13.000,- Ft 

 

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, péntek esti fogadás, kitűző, 

konferencia táska a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes előadásra, a 

szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a 27% ÁFA összegét is. A napidíj 

tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, kitűzőt, konferencia táskát a 

kongresszusi anyagokkal, belépést az összes aznapi előadásra, a szponzori 

kiállításra, valamint tartalmazza a 27% ÁFA összegét is. 

Ebédek péntekre és szombatra: 3.500,- Ft/fő/nap 

 

 

JELENTKEZÉS MÓDJAI 

 Online jelentkezés a konferencia honlapján keresztül 

 Levélben, e-mailen vagy faxon a jelentkezési lap kitöltésével és a 

kongresszusi irodának történő eljuttatásával 

 

 

ABSZTRAKT BEKÜLDÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az absztraktok beküldésének módjáról és a határidőkről a honlapon (www.stand-

art.hu/MBTD2015) található, külön letölthető dokumentum ad tájékoztatást. 

 

 

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ 

 

Alföld Gyöngye Hotel*** 

www.alfoldgyongye.hu 

6800 Gyopárosfürdő, Gyopárosi út 3. 

 

Az Alföld Gyöngye Hotel***superior és Konferenciaközpont az Orosháza- 

Gyopárosfürdői Gyógy- Park és Élményfürdőtől 800 m-re található.  

 

A csendes, nyugodt környezetben, 50 hektáros ősparkban elhelyezkedő szálloda 

kiváló pihenőhely kisgyermekes családok, az aktív kikapcsolódást kedvelők, a 

http://www.stand-art.hu/MBTD2015
http://www.stand-art.hu/MBTD2015
http://www.alfoldgyongye.hu/
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fürdő gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevők és az egyéni üzleti utazók részére 

is. Az intézmény teljes területén elérhető az ingyenes WiFi internet szolgáltatás. 

 

 

PARKOLÁS 

A tudományos ülés helyszínén a parkolás ingyenes. A fürdő közelében a 

parkolásért fizetni kell, automaták állnak a rendelkezésre. 

 

 

AKKREDITÁCIÓ 

A részt vevő orvosok a teszt helyes kitöltése esetén 38 kreditpontot kapnak. 

A konferencia akkreditációja szakdolgozók részére folyamatban van. 

 

 

 

 
 

SZERVEZŐIRODA, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ, SZPONZORI 

KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK 

Stand-Art Ügynökség Kft. 

Dr. Bernáth Erika üv. ig. 

6723 Szeged, Tisza Palota B/2., Felső Tisza-part 31-34. 

Tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331 

E-mail: erika@stand-art.hu 

 

 

REGISZTRÁCIÓ, PÉNZÜGYEK ÉS SZÁMLÁZÁS 

Stand-Art Ügynökség Kft. 

Horváth Judit és Hemeder Edit 

Tel.: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331; Mobil: +36/30-619 7348 

E-mail: judit@stand-art.hu; edit@stand-art.hu  

 

 

KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ 

2015. április 24-én:  08.30 – 18.00 h 

2015. április 25-én:  08.30 – 15.00 h 

 

 

KONGRESSZUSI IRODA TELEFONSZÁMA 

2015. április 23-ig:  +36/62-317 445 

2015. április 24-25-én: +36/30-619 7348 

 

mailto:erika@stand-art.hu
mailto:judit@stand-art.hu
mailto:edit@stand-art.hu
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SZÁMLÁZÁS 

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes 

jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a 

konferencia végéig, legkésőbb 2015. április 25-ig lehetséges. Ezen időpont után a 

megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség. 

 

 

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK 

Regisztráció módosítására ill. lemondására 2015. április 17-ig van lehetőség. 

Számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően: 2.500,- Ft + ÁFA 

A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, 

melynek díja: 4.000,- Ft + ÁFA 

 

 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK 

A regisztrációs lapon megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, de 

NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezések) után fizetendő egyéb 

terheket. A kongresszusi részvételi díjak nem tartalmaznak semmilyen 

biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi 

káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

 

 

 

 

 


