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FONTOS DÁTUMOK
Absztrakt beadási határidő: 2019. január 31.
Korai, kedvezményes regisztráció határideje: 2019. február 28.
A végleges program közzététele a honlapon: 2019. április 5.
Regisztráció és szállásfoglalás határideje: 2019. április 10.
Regisztráció és szállásfoglalás díjmentes lemondási határideje: 2019. március 25.

Regisztrációs díjak
Korai regisztrációs díj
2019. február
28-ig

Regisztrációs díj
2019. február
28. után

MDT/MEAT 35 év feletti
orvos tagjai

45 000 Ft

55 000 Ft

MDT/MEAT szakdolgozó
tagjai, 35 év alatti orvos és
nem orvos tagjai

32 000 Ft

42 000 Ft

Nem MDT/MEAT tag
orvosok

51 000 Ft

61 000 Ft

Nem MDT/MEAT tag
szakdolgozó, ill. nem orvos

35 000 Ft

45 000 Ft

Kiállítók, cégképviselők

51 000 Ft

61 000 Ft

Orvostanhallgatók, 65 év
felettiek, PhD hallgatók

31 000 Ft

41 000 Ft

Rezidensek

33 000 Ft

43 000 Ft

Betegszervezetek képviselői

35 000 Ft

45 000 Ft

Kísérők

38 000 Ft

38 000 Ft

Napidíj

20 000 Ft/nap

20 000 Ft/nap

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, vacsorák, hideg ebédcsomagok,
kitűző, konferencia táska a kongresszusi
anyagokkal, belépés az összes szekcióra,
előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA ös�szegét is.
A teljes regisztrációs díj étkezési költség
tartalma: 6 900 Ft/nap.
A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, hideg ebédcsomagot,
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: 3 000 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 2018. évre.
A kongresszusra minden résztvevőnek
előzetesen regisztrálnia kell, beleértve
az absztraktot beküldő vagy meghívott
előadókat és cégképviselőket is!

Az Előadás bejelentés módja
A kongresszusi előadások bejelentése kizárólag elektronikus úton, a kongresszus szervező cég által üzemeltetett www.stand-art.hu/mdt2019 honlapon található online előadás absztrakt beküldő felületen történhet!
FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY NEM A DIABETES TÁRSASÁG OLDALÁN HASZNÁLATOS ADATAIKKAL (FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ), HANEM A www.stand-art.hu OLDALHOZ TARTOZÓ ADATOKKAL
TUDNAK A FIÓKJUKBA BELÉPNI! AMENNYIBEN NEM TUDJÁK, VAGY ELFELEJTETTÉK A JELSZAVUKAT
KÉRJÜK, HOGY SZÍVESKEDJENEK ELSŐ LÉPÉSKÉNT A „JELSZÓ EMLÉKEZTETŐT KÉREK” FUNKCIÓT
HASZNÁLNI!
Segítségkérés absztrakt beküldéshez: Garhuth Anita, mdt2019@stand-art.hu, 06 62 999 950.
Mindenki csak egy elsőszerzős absztraktot adhat be. Az MDT2019 kongresszusra az absztraktokat magyar
ÉS angol nyelven is be kell nyújtani!
Az összefoglalók beérkezési határideje: 2019. január 31.
Kérjük előre jelezze, ha az előadása során számítógépes-projektoros (PowerPoint) technikától eltérő igénye
van, vagy ha szükség van az előadás kihangosítására! Az előadás anyagát kérjük, hogy pendrive-on szíveskedjen leadni a technikusoknak legkésőbb a szekciót megelőző szünetben!

Minden résztvevőt szeretettel várunk!
A kongresszus honlapja: www.diabet.hu/MDT2019
MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2019. március 25-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

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 kongresszus akkreditációja folyamatban van.

Az MDT XXVII. Kongresszusán átadásra kerülő díjak
Pro Diabetologia Díj és Emlékérem: A díjat az
MDT vezetősége azoknak a társasági tagoknak ítéli
oda, akik szakmai tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a hazai
diabetológia fejlődéséhez.
Magyar Imre Díj és Emlékérem: A díjat a Társaság vezetősége azoknak az MDT-tagoknak ítéli oda,
akik tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő
mértékben járultak hozzá a Társaság szakmai, szervezeti életének fejlődéséhez.
Hetényi Géza Pályadíj és Emlékérem: A díjat pályázat alapján a Társaság vezetősége annak a személynek, vagy munkacsoportnak ítéli oda, aki(k)
a legtöbbet tett(ék) a diabetes-kutatás terén és
kiemelkedő mértékben járult(ak) hozzá a hazai diabetes-kutatás nemzetközi elismertségének növeléséhez. A pályázat formai követelményei: rövid
önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT információtartalmával), h-index,
az elmúlt 2 év publikációs listája (csak a közlemények), az elmúlt 2 év során nyert, vagy futó tudományos támogatások listája. A pályázat nyertese a
kongresszuson „Hetényi Géza emlékelőadást” tart.
Brooser Gábor Pályadíj és Emlékérem: A díjra
pályázhatnak azok a kutatók vagy kutatócsoportok,
akiknek, illetve amelyeknek az elmúlt két évben a
cukorbetegség és a szemészet témakörében elméleti vagy gyakorlati szempontból szakmailag jelentős közleményük jelent meg, és a pályázó (kutatócsoport esetén a témafelelős) legalább 5 éve tagja
az MDT-nek, és a pályázat évében még nem töltötte
be a 46. életévét. A díj átadásakor a díjazott „Brooser Gábor emlékelőadást” tart.
Kiváló Diabetes-edukátor Díj: A Társaság vezetősége a páciens-oktatás terén végzett kiemelkedő
munka elismeréseként hozta létre. A díjat elnyerők
oklevelet vehetnek át és pénzjutalomban részesülnek. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT
nem-orvos tagja (minimális tagsági időtartam 3 év)
kaphatja. A díjra javaslatot tehet bármely MDT tag.
Kiváló Pumpa-edukátor Díj: A díjat a Társaság
vezetősége és a Roche az inzulinpumpa oktatás
terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként
hozta létre. A díjat elnyerők oklevelet vehetnek át
és pénzjutalomban részesülnek. Az adományozás
feltételei: a díjat az MDT nem-orvos tagja (minimális
tagsági időtartam 3 év) kaphatja. A jelöltre javaslatot tehet bármely inzulinpumpa-centrumban dolgozó, orvos MDT tag (szakmai indoklással).

Pro Aegrotis Díj: A diabetes-gondozás terén végzett kiemelkedő munka elismerését szolgálja. A
nyertes szakember oklevélben és pénzjutalomban
részesül. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT
orvos-tagja (minimális tagsági időtartam 5 év) kaphatja. A díjra javaslatot tehetnek az MDT tagjai, vagy
a betegszervezetek.
Az Év Fiatal Diabetológusa Díj: A 77 Elektronika
Kft. és az MDT által alapított díj a klinikai diabetológia területén tevékenykedő orvosok kiemelkedő
gyógyító, tudományos, edukációs tevékenységének elismerése. Az elismerés pályázat útján nyerhető el. Pályázhat az előadás évében 40 éves életkor
alatti MDT tag. A pályázat formai követelményei:
rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT információtartalmával),
h-index, publikációk különlenyomata, rövid összefoglaló a jelölt edukációs és gyógyító tevékenységéről. A pályázat nyertese „Tamás Gyula emlékelőadást” tart a kongresszuson.
Szakdolgozói Pályázat: Pályázhat az MDT nem
orvos tagja, előadás formájában megírt bármely, a
szénhidrát-anyagcsere körébe tartozó, eddig nem
közölt munkával (max. 4 oldal). A pályázat nyertese
számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.
Az Év Legjobb Idegennyelvű Tudományos Közleménye Díj: Pályázhat, aki legalább két éve az
MDT tagja, a 2018. január 1. – december 31. között
online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai
tárgyú, idegen nyelvű szakmai közlemény első szerzője/megosztott első szerzője
Az Év Legjobb Magyar Nyelvű Tudományos
Közleménye Díj: Pályázhat, aki legalább két éve
az MDT tagja, 2018. január 1. – december 31. között
online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, magyar nyelvű szakmai közlemény első
szerzője/megosztott első szerzője.
Az MDT Ifjúsági Pályázata: Pályázhat az MDT tagja (<35 éves életkor az MDT Kongresszus évében). A
közlemény a díj elnyerése esetén megjelenik a Diabetologia Hungarica-ban. A pályázat nyertese számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.
Valamennyi elismerésre a javaslatot indoklással az MDT főtitkárához, Dr. Várkonyi Tamáshoz kell eljuttatni a tamas.varkonyi@diabet.hu
e-mail címre 2019. január 15-ig!

