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TISZTELT KOLLÉGÁK!

Mindenek előtt köszönetünket szeretnénk kifejezni a vezetőség bizalmáért, 
melynek folytán az a megtiszteltetés ért, hogy a 2018. március 22-24. között 
megrendezésre kerülő  Dél-Magyar Belgyógyász Decentrum a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kórház Belgyógyászatának szervezésében kerül 
megrendezésre. 

Szentes város adottságait és korábbi évek kongresszusi tapasztalatait 
figyelembe véve, kicsit ellesve az országos konferenciák szervezését 
és hangulatát, úgy döntöttünk, hogy külső helyszínen, a régiónkban 
közkedvelt Cserkeszőlőn kerül megrendezésre a soron következő 
decentrum, melynek során a szakmai programok mellett, a közös 
kikapcsolódásra, társasági programokra is nagy hangsúlyt fektetünk.
 
Az előző évek hagyományai alapján tovább erősítenénk, részben 
megreformálnánk, a fiatal kollégák részvételét. Reményeink szerint 
minél több előadás érkezik majd, de emellett az egyes kórházak legjobb 
esetismertetései külön szekcióba kerülnek majd.

A szakdolgozóink részvételének elősegítése céljából ebben az évben 
számukra a regisztráció ingyenes lesz. A szakdolgozói szekciókban a 
belgyógyászat témaköreiből vagy ahhoz kapcsolódó előadások témája 
szabadon választható.
Kongresszusunk másik fő célja a szakmaspecifikus aktualitások, forrongó 
témák bemutatása, az egyes szakmák üzeneteinek a továbbítása a 
szakágak szakértői által. Mindezt interaktív szekciók, az egymás közötti 
párbeszéd, valamint az egyes témák több aspektusból történő bemutatása 
segítheti.
 

 A KONFERENCIA TERVEZETT FŐ TÉMÁI

1.  „Hétköznapi dilemmák” az onkohematológiai betegségek 
kezelésében

2. Nosocomiális infekciók 
3. Akut koronária szindróma
4. Direkt Antikoaguláns Terápia kihívásai (DOACs)
5. State of the art: új terápiás beavatkozások a belgyógyászatban
6. Obesitas
7. Hepatológia update
8. Hasnyálmirigy – terápiás kihívások
9. Sasfiók szekció – legjobb eseteink
10. Poszterszekció
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A tudományos programot a decentrum vezetőségének a javaslatára 
állítottuk össze. A felkért referátumok mellett a fenti témakörökben 
várunk kapcsolódó esetismertetéseket, - összefoglaló előadásokat is. 
Kérünk minden kollegát, hogy segítsük szakdolgozóink felkészülését és 
aktív részvételét a kongresszuson. 

A konferencia helyszíne Cserkeszőlőn az Aqua Spa Hotel.  A szálloda 
technikai adottságai kítűnőek, a tudományos programok mellett a 
pihenést és a relaxációt is biztosítja. 

Szeretettel várunk minden belgyógyász-, a társszakmákban és az 
alapellátásban dolgozó kollégát és szakdolgozót a Magyar Belgyógyász 
Társaság Dél-magyarországi Decentrum Tudományos Ülésén és az azt 
követő társasági programokon. 

Baráti üdvözlettel:

  
 Dr. Nagy László Prof. Dr. Ábrahám György
 belgyógyász, kardiológus SZTE I. Belgyógyászati Klinika
 osztályvezető főorvos tanszékvezető egyetemi tanár
 a Vándorgyűlés elnöke a Decentrum elnöke
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A KONFERENCIA TERVEZETT IDŐBEOSZTÁSA

 2018. március 22. (csütörtök) 

 12.00 – 13.00  Regisztráció 
 13.00 – 13.30  Megnyitó 
 13.30 – 18.00  Tudományos program
 19.00 – Vacsora

 2018. március 23. (péntek) 

 08.30 – 12.30 Tudományos program
 12.30 – 13.30 Ebéd
 13.30 – 18.00 Tudományos program
 19.00 –  Vacsora 

 2018. március 24. (szombat) 

 08.30 – 13.00  Tudományos program 
 13.00 – Tudományos ülés zárása, ebéd

 FONTOS DÁTUMOK

Korai regisztráció határideje: 2018. február 1.
Jelentkezési határidő: 2018. március 15.
Absztrakt beküldés határideje: 2018. január 10.

 A TUDOMÁNYOS ÜLÉS HONLAPJA
http://www.stand-art.hu/MBTD2018

 REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

A regisztrációs díjak tartalmazzák a kitűzőt, a konferencia mappát a 
kongresszusi anyagokkal, belépést az összes előadásra, a szponzori 
kiállításra, a kávészüneteket, valamint tartalmazzák a mindenkori ÁFA 
összegét is. A napidíj tartalmazza a kitűzőt, a konferencia mappát a 
kongresszusi anyagokkal, belépést az összes aznapi előadásra, a szponzori 
kiállításra, kávészüneteket, valamint a mindenkori ÁFA összegét is. 
Étkezéstartalom 650 Ft/nap. 

Az egyéb étkezéseket a jelentkezési lapon külön lehet megrendelni:

Komplett étkezési csomag 3 napra (2 vacsora, 2 ebéd): 17.000,- Ft
CSAK vacsora csütörtökre (2018.03.22.): 6.500,- Ft

http://www.stand-art.hu/MBTD2017


5

CSERKESZŐLŐ AQUA-SPA HOTEL
2018. MÁRCIUS 22 - MÁRCIUS 24.

CSAK vacsora péntekre (2018.03.23.): 6.500,- Ft
CSAK ebéd péntekre (2018.03.23.): 3.800,- Ft
CSAK ebéd szombatra (2018.03.24.): 3.800,- Ft

Regisztrációs díjak 
étkezések nélkül, ÁFÁ-val

2018. február 1-ig 2018. február 1-után

Orvosok számára 30 év felett 18.000,- Ft 23.000,- Ft

Orvosok számára 30 év alatt 15.000,- Ft 20.000.- Ft

Rezidensek számára 10.000,- Ft 13.000,- Ft

Nyugdíjasok számára 10.000,- Ft 13.000,- Ft

Szakdolgozók számára ingyenes ingyenes

Kiállítók, cégképviselők számára 18.000,- Ft 23.000,- Ft

Kísérők számára 10.000,- Ft 10.000,- Ft

Napidíj 10.000,- Ft/nap 10.000,- Ft/nap

 JELENTKEZÉS MÓDJAI

Online jelentkezés a konferencia honlapján keresztül
Levélben, e-mailen (dora@stand-art.hu) vagy faxon (+36 62 661 331) 
a jelentkezési lap kitöltésével és a kongresszusi irodának történő 
eljuttatásával
Szakdolgozói regisztráció: a rendezvény honlapján KÜLÖN található 
szakdolgozói online jelentkezési lap kitöltésével történik

 SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ

A szálláshelyekről információ a kongresszus honlapján található: 
www.stand-art.hu/MBTD2018. Szíves figyelmüket felhívjuk, hogy a 2018. 
március 1-ig ki nem fizetett szállodai szobákat új igény bejelentése esetén 
nem tudjuk minden esetben fenntartani, ezért szíveskedjen a szállásdíj 
átutalásáról a fenti időpontig gondoskodni.

 PARKOLÁS

A rendezvény helyszínén a parkolás ingyenes. A gyógyászati központ 
és a fürdő környékén a parkolási díj 100 Ft/óra, automaták állnak a 
rendelkezésre.
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 ELŐADÁSOK BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

Az előadások bejelentése kizárólag elektronikus úton, online vagy 
e-mailben történhet. E-mail cím: mbtd2018@stand-art.hu

Az e-mail törzs-szövegében kérjük azon egyetlen személy (első- vagy 
társszerző) adatainak megadását, akit levelező szerzőnek tekinthetünk, 
és akivel szükség esetén a kapcsolatot felvehetjük:

Név: �����������������������������������������������
Beosztás:  �������������������������������������������
Munkahely:  ������������������������������������������
Osztály:  ��������������������������������������������
Levelezési cím (ir.számmal):  ������������������������������
Telefonszám (munkahelyi):  �������������������������������
Mobil:  ����������������������������������������������
E-mail:  ���������������������������������������������

 E-MAIL BEKÜLDÉSI ÚTMUTATÓ

Az absztraktot az e-mailhez csatolt (nem beágyazott vagy bemásolt!) 
file-ként kérjük elküldeni. A csatolt fájl neve az előadó neve legyen, 
szóköz- és vesszők nélkül!

Az előadás kivonatokat Microsoft Word szövegszerkesztővel, 12 pontos 
betűmérettel, 1-es sorközzel, Times New Roman  betűtípussal, 2,5 cm-es 
margókkal készítse el! A teljes file karakterszáma maximum 2500 lehet, 
grafikont, képet vagy ábrát nem tartalmazhat. 
Kérjük, hogy valamennyi posztert bemutató teljes nevét írja ki, a név 
után felső indexben a munkahely/intézmény számmal történő jelzése 
szerepeljen, az első szerzőt teljes nevének aláhúzásával jelezze. 
Amennyiben a szerzőnek több munkahelye van, valamennyi feltüntetését 
kérjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy utólagos korrekcióra nincs 
lehetőség, az elfogadott összefoglalások a beküldött formában jelennek 
majd meg. Javasoljuk az összefoglaló értelemszerű strukturálását, a 
főcímek vastagon, de aláhúzás nélküli megjelenítésével, pl. 

Bevezetés, Anyag és módszer, Betegek, Módszer, Eredmények, 
Megbeszélés, stb. 

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2018. január 10.
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 MINTA A CSATOLT WORD FÁJLBAN KÜLDENDŐ ÖSSZEFOGLALÓ-HOZ

ELŐADÁS CÍME (csupa nagybetűvel!)
Varga János1, Kovács László1, Kiss Péter2

1Munkahely, Osztály, Város
2Klinika, Osztály, Város
¶ (egy sor kihagyása után kezdődik a kivonat)
Szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, 
szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, a poszter címétől a szöveg végéig max. 
2500 karakter

Az előadás absztraktok beküldéséhez igénybe vehető a kongresszusi 
szervező iroda honlapján (www.stand-art.hu/MBTD2018) található online 
absztrakt beküldő rendszer is.

 AKKREDITÁCIÓ
A konferencia résztvevői az online teszt helyes kitöltése esetén 40 
kreditpontot kapnak. Szakdolgozók az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 
2. sz. mellékletének 1.3. pontjában meghatározottak szerint 16 pontot 
kaphatnak.

 SZERVEZŐIRODA, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ, SZPONZORI 
KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Stand-Art Event Management
6723 Szeged, Tisza Palota B/2., 
Felső Tisza-part 31-34.
Tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331
E-mail: info@stand-art.hu

 REGISZTRÁCIÓ ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS

Stand-Art Event Management
Lacsán Dóra project manager
Tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331; Mobil: +36/30-619-7348
E-mail: dora@stand-art.hu

 PÉNZÜGYEK ÉS SZÁMLÁZÁS

Stand-Art Event Management
Jakab Laura pénzügyi asszisztens

mailto:info@stand-art.hu
mailto:dora@stand-art.hu
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Tel.: +36/62-999-952; Fax: +36/62-661-331; Mobil: +36/30-619-7348
E-mail: laura@stand-art.hu

 MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Regisztráció díjmentes módosítására, ill. lemondására 2018. március 6-ig 
van lehetőség. Ezt követően a regisztrációs díj 50%-a kezelési költségként 
kerül felszámításra. 

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes 
jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása 
a konferencia végéig, legkésőbb 2018. március 24-ig lehetséges. Ezen 
időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni 
már nincs 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

 KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ

2018. március 22-én:  12.00 – 18.00 h
2018. március 23-án:  08.30 – 18.00 h
2018. március 24-én:  09.00 – 12.00 h

 KONGRESSZUSI IRODA TELEFONSZÁMA

2018. március 22-ig:    +36/62-999-950
2018. március 22. és 24. között:   +36/30-619-7348

 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.

file:///Volumes/Work%20HD/Munka%cc%81k/Corfiota/StandArt%202017/03/MBT-Be%cc%81ke%cc%81scsaba/MBTD%20fu%cc%88zet/../Downloads/laura@stand-art.hu

