
• Képalkotó vizsgálatok jelentősége a kardiológiában az új ESC ajánlások után
• Krónikus ritmuszavarok

• Pulmonológiai update – COPD, pulmonális hipertónia, területen ill. intézetben szerzett tüdőgyulladás
• Hipertónia komplex kezelése

• Tápcsatornai malignus daganatok – kolorektális szűrés, pancreas carcinoma, GITS tumorok
• Endokrinológiai update

• Akut és krónikus veseelégtelenség kialakulása, diagnosztizálása és kezelése
• Anémia differenciáldiagnosztikája

• Injektábilis készítmények a diabetológiában
• „Sasfi ók szekció” – eseteink

• Onkohematológiai betegségek ellátásának aktualitásai
• Szakdolgozói szekció

Korai regisztráció határideje:   2021. június 30.
Jelentkezési határidő:        2021. augusztus 31.
Absztrakt beküldés határideje:  2021. június 15.

https://stand-art.hu/MBTD2021

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

ELŐADÁSOK BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA
Az előadások bejelentése kizárólag elektronikus úton, online a 
https://stand-art.hu/MBTD2021
honlapon keresztül, vagy e-mailben történik: anita@stand-art.hu

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

Név: 
Beosztás: 
Munkahely: 
Osztály: 
Mobil: 
E-mail cím:

Kérjük előre jelezze, ha az előadása során számítógépes-projekto-
ros (PowerPoint) technikától eltérő igénye van, vagy ha szükség van 
az előadás kihangosítására! Az előadás anyagát kérjük, hogy pendri-
ve-on szíveskedjen leadni a technikusoknak legkésőbb a szekciót 
megelőző szünetben! 

BEKÜLDÉSI ÚTMUTATÓ: Az előadás kivonatokat tartalmazó kiad-
ványban megjelenő absztraktokat e-mailhez csatolt (nem beágya-
zott vagy bemásolt!) fi le-ban kérjük elküldeni. A csatolt fi le neve az 
előadó neve legyen, szóköz- és vesszők nélkül!

Az előadás kivonatokat Microsoft Word szövegszerkesztővel, 12 
pontos betűmérettel, 1-es sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal, 2,5 cm-es margókkal készítse el! A teljes fájl karakterszáma 
maximum 2500 lehet, grafi kont, ábrát vagy képet nem tartalmaz-
hat
.
Kérjük, hogy valamennyi előadó teljes nevét írja ki, a név után fel-
ső indexben a munkahely/intézmény számmal történő jelzése 
szerepeljen, az első szerzőt teljes nevének aláhúzásával jelezze. 
Amennyiben a szerzőknek több munkahelye van, valamennyi fel-
tüntetését kérjük. Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy utólagos korrek-
cióra nincs lehetőség, az elfogadott összefoglalások a beküldött 
formában jelennek majd meg. Javasoljuk az összefoglaló értelem-
szerű strukturálását, a főcímek vastagon, de aláhúzás nélküli meg-
jelenítésével, pl. Bevezetés:, Anyag és módszer:, Betegek:, Mód-
szer:, Eredmények:, Megbeszélés:, stb.

MINTA A CSATOLT WORD FÁJLBAN KÜLDENDŐ ÖSSZEFOGLALÓHOZ:

ELŐADÁS CÍME (CSUPA NAGYBETŰVEL!)
Varga János1, Kovács László1, Kiss Péter2

1Kórház, Osztály, Város
2Klinika, Osztály, Város
egy sor kihagyása után kezdődik a kivonat
Szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szö-
veg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, szöveg, az előadás címétől a 
szöveg végéig max. 2500 karakter

Az előadás absztraktok beküldéséhez igénybe vehető a rendezvény 
honlapján (https://stand-art.hu/MBTD2021) található on-line abszt-
rakt beküldő rendszer is.

AKKREDITÁCIÓ
A konferencia orvosok részére SZTE-ÁOK/2021.II./00041-es kód-
számon akkreditált. Sikeres tesztírás esetén az orvos résztvevők 
50 kreditpontot szerezhetnek, a kreditpontok az OFTEX portálon 
feltüntetett szakképesítéseknél szakma szerinti pontszámként ke-
rülnek jóváírásra. 
A rendezvény a „63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészség-
ügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1)” szerint 
szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül. 
Ennek megfelelően a rendezvény pontértéke szakdolgozók számá-
ra: 20 pont. Az igazolást a szakdolgozói pontjóváíráshoz szükséges 
személyes adatok helyszínen történő regisztrációját követően állít-
juk ki.

SZERVEZŐIRODA, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ, SZPONZORI KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

STAND-ART EVENT MANAGEMENT KFT.
6723 Szeged, Tisza Palota H/17., Felő Tisza-part 31-34; Tel: +36 62 999-950; Fax: +36/62 661 331; E-mail: info@stand-art.hu

STAND-ART EVENT MANAGEMENT KFT.
Kálmán Kata project manager
Tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331; 
Mobil: +36/30-619-7348
E-mail: kata@stand-art.hu

STAND-ART EVENT MANAGEMENT KFT.
Jakab Laura ügyvezető
Tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331; 
Mobil: +36/30-619-7348
E-mail: laura@stand-art.hu

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Regisztráció díjmentes módosítására, ill. lemondására 2021. augusztus 9-ig van lehetőség. A megrendelt szolgáltatások költ-
ségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a konferencia 
végéig, legkésőbb 2021. szeptember 11-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változ-
tatni 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

2021. szeptember 9-én:  11.30 – 17.40 h
2021. szeptember 10-én:  08.30 – 18.00 h
2021. szeptember 11-én:  09.00 – 12.30 h

2021. szeptember 8-ig:          +36/62-999-950
2021. szeptember 9. és 11. között:   +36/30-619-7348

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.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrumának éves tudományos ülése a régió belgyógyászatának és 
határterületeinek egyik meghatározó rendezvénye. Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy a jubileumi, eredetileg 2020. 
márciusára tervezett 50. ülés rendezésére a régió belgyógyászati vezetőségének döntése értelmében Gyula kapott lehetőséget. 
Már minden készen állt, amikor a rendezvényt el kellett halasztanunk a COVID járvány első hulláma miatt. Most újult erővel látunk 
neki a 2021. őszére halasztott rendezvény megszervezésének. Bízva a járványveszély elmúltában, a régiónk belgyógyászainak 
aktivitásában és a szeptember eleji jó időben nagy szeretettel várunk mindenkit kis városunkban.

Az első „délmagyar kongresszust” Iványi János tanár úr rendezte fél évszázaddal ezelőtt. Mi, a jelenlegi rendezők büszkék 
vagyunk arra, hogy vele együtt dolgozhattunk és olyan jubileumi ülés tervezünk, mely emlékezetes marad a résztvevők számára 
és szeretnénk méltóak lenni a rendezvény atyja emlékének.

Konferenciánkat a Lifelong learning jegyében rendezzük, tanulunk egymástól, tanítjuk egymást. Nincs, vagy legalábbis kevés 
olyan kollégánk van, aki otthon van a belgyógyászati szakágak mindegyikében, ezért hasznos lehet mindenki számára, ha a 
szűkebb szakterületének új információi mellett megismeri más ágak problémáit, diagnosztikus és terápiás lehetőségeit is. 
Természetesen szeretettel várjuk fi atal kollégáink előadásait és számítunk a szakdolgozók részvételére is.
 

MBTD 2021 
regisztrációs díjak

Korai regisztrációs díj 
2021. június 30-ig

Regisztrációs díj 
2021. június 30. után

Orvosok számára 30 000 Ft 36 000 Ft

Nyugdíjasok, szakdolgozók számára 26 000 Ft 28 000 Ft

Kiállítók, cégképviselők számára 30 000 Ft 36 000 Ft

Rezidensek, PhD hallgatók számára 26 000 Ft 28 000 Ft

Kísérők számára 26 000 Ft 26 000 Ft

Szakdolgozók számára kizárólag a szakdolgozói szekció ingyenes ingyenes

Napidíj - 2021. november …………… napra          15 000 Ft/nap 15 000 Ft/nap

MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUM
50. JUBILEUMI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE

GYULA, HUNGUEST HOTEL ERKEL
2021. SZEPTEMBER 9 - 11.

MEGHÍVÓ

A  K O N F E R E N C I A  T E R V E Z E T T  I D Ő B E O S Z T Á S A

2021. szeptember 9. (csütörtök)

2021. szeptember 10. (péntek)

2021. szeptember 11. (szombat)

   11.30 –           Regisztráció
   12.30 – 12.50       Megnyitó
   13.00 – 17.40       Tudományos program
   18:00 –           Vezetőségi ülés
   19.30 –           Vacsora 

   08.30 – 12.45        Tudományos program
   12.45 – 14.00        Ebéd
   14.00 – 18.00        Tudományos program
   20:00 –            Fogadás

   09.00 – 12.15        Tudományos program
   09.00 – 09.50        Szakdolgozói szekció
   12.15 – 12.30        Tudományos ülés zárása, 
                   eredményhirdetés,
                   tesztírás
   12.30 –            Szendvicsebéd

A  K O N F E R E N C I A  T E R V E Z E T T  F Ő  T É M Á I

F O N T O S  D Á T U M O K ,  T U D O M Á N Y O S  Ü L É S  H O N L A PJ A

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, kitűző, konferencia táska a kongresszusi anyagokkal, belépés az előadásokra, a szponzori kiállításra, ebéd, vacsora, va-
lamint a fogadás. Tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A napidíj tartalmazza a kitűzőt, a konferencia mappát a kongresszusi anyagokkal, belépést az összes az-
napi előadásra, a szponzori kiállításra, kávészüneteket, valamint a mindenkori ÁFA összegét is. Étkezéstartalom teljes regisztrációs díj esetén bruttó 8.370 Ft/nap. A 
napidíj étkezési költség tartalma: 4.500 Ft/nap. A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2021. június 15.

REGISZTRÁCIÓ ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS PÉNZÜGYEK ÉS SZÁMLÁZÁS

KONGRESSZUSI IRODA REGISZTRÁCIÓ KONGRESSZUSI IRODA TELEFONSZÁMA

Márk László dr. Dudás Mihály dr. Novák János dr.


