MEGHÍVÓ

MDT CSALÁDORVOSI MUNKACSOPORT
IX. TOVÁBBKÉPZŐ KONFERECNCIÁJA

Tisztelt Partereink, kedves Kollégák!
A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja 2021-ben is megrendezi szokásos őszi továbbképző konferenciáját,
november 25-27- én Herceghalmon, az Abacus szállóban. A megnyitót november 25-én, csütörtökön 13 órakor tartanánk, a konferencia zárását pedig 27-én15 órakor. A szállodát lefoglaltuk, a program összeállítása folyamatban van. Terveink szerint 8 szimpóziumra
és 10 plenáris ülésre, illetve kerekasztal konferenciára és workshopokra kerül majd sor.
Kiemelt témáink az idén is a 2-es típusú cukorbetegség korszerű kezelése. Fontosnak tartjuk a résztvevő
háziorvos és belgyógyász kollégák számára hangsúlyozni a korai glykaemiás kontroll jelentőségét, az egyes
terápiás lépések glykaemiás kontrollon túlnyúló hatását, a cardiovasculáris és renalis protekciót. E mellett az inzulinkezeléssel és a 			
fix kombinációkkal, a vércukor önellenőrzéssel kapcsolatos újdonságokat is szándékozunk bemutatni.
A háziorvosoknak jelentős szerepe van a szövődmények szűrésében, gondozásában. Az idén az amputációk vezető okaként szereplő
diabeteses lábat helyezzük a középpontba.

Az elmúlt időszakot alapvetően meghatározta a COVID járvány, mely a diabeteses betegeink körében igen nagy jelentőségű. A védekezés,
első sorban a vakcináció jelentősége és lehetőségei szintén a kiemelt témáink egyike lesz.
Szó lesz a NEAK adatbázis elemzésének újabb eredményeiről, továbbá szakmapolitikai fórumot szervezünk az országos kollegiális
vezető főorvos és a szakfelügyelő főorvosok részvételével.
Rendezvényünkre Mindenkit szeretettel vár a szervezőbizottság.
Dr. Oláh Ilona

Dr. Rosta László

Prof. Dr. Kempler Péter
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A KONGRESSZUS HONLAPJA, ONLINE REGISZTRÁCIÓ:
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Dr. Oláh Ilona
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A megnyitó tervezett időpontja: 2021. november 25., 14:00 óra
A zárás tervezett időpontja: 2021. november 27., 15:00 óra

KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA
STAND-ART Event Management Kft.
6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34., Tisza Palota H/17
Tel: +36 62 999 950 • Fax: +36 62 661 331
E-mail: info@stand-art.hu
Számlacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16.

		 FONTOS DÁTUMOK
Korai, kedvezményes regisztráció határideje 2021. szeptember 1.
Szállásfoglalás kötbérmentes lemondási határideje 2021. október 25.
Regisztráció és szállásfoglalás határideje 2021. november 19.
A végleges program közzététele a honlapon 2021. november 19.
Regisztráció lemondás és módosítás határideje 2021. október 25.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

MDTCSOM 2021
regisztrációs díjak

Korai regisztrációs díj
2021. szeptember 1-ig

Regisztrációs díj
2021. szeptember 1. után

MDT tag orvosok számára

30 000 Ft

35 000 Ft

Nem MDT tag orvosok számára

33 000 Ft

38 000 Ft

Kiállítók, cégképviselők számára

30 000 Ft

35 000 Ft

Szakdolgozók, rezidensek számára

26 000 Ft

28 000 Ft

Részvételi díjak, melyek étkezési költséget nem tartalmaznak
PhD hallgatók, orvostanhallgatók, szakdolgozók számára
főétkezések nélkül, kávészünettel

ingyenes

ingyenes

Napidíj - 2021. november …………… napra

15 000 Ft/nap

15 000 Ft/nap

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, vacsorák, ebédek, kitűző, konferencia mappa a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is.
A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 8.370 Ft/nap.
A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, kitűzőt, konferencia táskát a kongresszusi anyagokkal, belépést az összes aznapi szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A napidíj étkezési költség tartalma: 3.500 Ft/nap.
A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.
Az MDT tagság kedvezménye akkor érvényes, ha a tagnak nincs tagdíjhátraléka a 2021. évre.

		FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat,
így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget
vagy kártérítést vállalni.
		AKKREDITÁCIÓ
A rendezvény diabetológus, háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, neurológus,
szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxyológus, reumatológus
és rehabilitációs szakorvosok és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási
programnak minősül. A konferencián részt vevő orvosok 24, szakdolgozók 12 akkreditációs pontot kapnak.
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