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FŐ TÉMÁK ÉS REFERÁTUMOK
• Enhanced Recovery After Surgery (ERAS): Az aneszteziológus és a sebész 

feladatai
• Minimál invazív sebészet (laparoscopia/thoracoscopia): aneszteziológiai 

és sebészeti feltételek 
• Infektológia kérdések a perioperatív időszakban: antibiotikum pro� laxis 

alapelvei, infekciókontroll
• Problémák a centrális kanülök körül: CVK biztosítás, gondozás, 

szövődmények kezelése
• Gyermekkori mellűri empyema kezelése
• Trauma team
• Fájdalomcsillapítás: intra-, posztoperatív és otthoni fájdalomcsillapítás
• Trombopro� laxis a gyermeksebészetben és a gyermekintenzív osztályon
• Ideális műtéti időpont a sebész, az aneszteziológus és az idegrendszer 

szempontjából
• Extrakorporális technikák, CVVH, ECMO
• Mesterséges táplálás, rövid bél szindróma

TERVEZETT ELŐADÓK
Dr. Cserni Tamás
Dr. Gál Péter
Dr. Gőbl Gergely
Dr. Hauser Balázs
Dr. Kassai Tamás
Dr. Kálmán Attila

Dr. Kiss Gabriella
Dr. Kovács Lajos
Dr. Kovács Tamás
Dr. Kósik Nándor
Dr. Kövesi Tamás
Dr. Sasi Szabó László

Dr. Svéd Tamás
Dr. Székely Edgár
Dr. Tövisházi Gyula
Dr. Ujhelyi Enikő
Dr. Vajda Péter

WORKSHOPOK
• Súlyos gyermeksérült ellátása
• FAST UH
• UH vezérelt vénabiztosítás
• UH vezérelt punkció, drainage, 

biopszia

• UH vezérelt regionális anesztézia
• CVK gondozás tippek és trükkök 
• Kritikus állapotú beteg észlelése

ABSZTRAKT FELHÍVÁS
A tudományos összefoglalókat magyar nyelven, maximum 2500 karakter 
terjedelemben kérjük a www.convention.hu oldalon a rendezvény on-
line absztraktküldés felületének használatával a részünkre elküldeni 
szíveskedjenek. Visszaküldési határidő: 2019. január 31.
Az összefoglalók a rendezvény programfüzetében kiadásra kerülnek. 
A megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban 
� gyelembe venni. Az elő adások, poszterek elfogadásáról 2019. február 15.-ig 
írásbeli értesítést küldünk e-mailben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ABSZTRAKT 
KÜLDÉS ÉS ONLINE REGISZTRÁCIÓ:

WWW.CONVENTION.HU 

KONGRESSZUSI IRODA
Kántor Nikolett (regisztrációk, absztraktok)

Mobil: +36 30 649 9715 
E-mail: nkantor@convention.hu

Bokker Tamás (kiállítás, szponzoráció)
Mobil: +36 30 490 8382

E-mail: tbokker@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyő i utca 13. 1. em.

Fax: (+36 1) 299-0187
www.convention.hu



TISZTELT KOLLÉGÁK!
A gyermeksebészek, valamint a gyermekaneszteziológus- és intenzív 
orvosok között évek óta beszédtéma egy közös kongresszus megszervezése. 
A két együtt dolgozó, a munkában egymásra utalt szakág mindennapjaiban 
ugyanis számos szakmai kérdés vetődik fel, amely kölcsönösen indokolja a 
másik fél ismeretanyagának bővítését. Ez az igény 2019 tavaszán valósul meg, 
a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság és a Magyar 
Gyermeksebész Társaság közös kongresszusának megrendezésével. A 3 
napos rendezvény során lehetőség nyílik a problémakörök gyermeksebészeti 
és aneszteziológiai/intenzív terápiás szempontjainak megbeszélésével 
egységes szemlélet és irányelvek kialakítására. A tudományos program 
összeállításánál a referátumok mellett természetesen számítunk � atal 
kollégáink és szakdolgozóink aktív részvételére is.
Bízunk abban, hogy közös kongresszusunk szakmailag sikeres lesz és 
számos kérdésre ad megnyugtató választ mindkét szakterület számára. A 
tudományos rész mellett a jó hangulatot színvonalas esti tásasági programok 
garantálják.

A közös kongresszus sikerének reményében üdvözlettel és barátsággal:

 Dr. Kövesi Tamás  Dr. Vástyán Attila
 MGYAITT elnöke MGYST elnöke

AKKREDITÁCIÓ
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által SE-TK/2019.I./00308 kódszámon 
akkreditált szabadon választható továbbképző tanfolyam. Sikeres tesztírás 
esetén orvos résztvevők 32 kreditpontot szerezhetnek, s a kreditpontok az 
OFTEX és GYOFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknél szakma szerinti 
pontszámként kerülnek jóváírásra.

A KONGRESSZUS HELYE 
Thermál Hotel Visegrád****superior
2025 Visegrád, Lepence völgy 2.
www.tvh.hu 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
A MGYAITT RÉSZÉRŐL
Kövesi Tamás
Székely Andrea
Ujhelyi Enikő
Gál Péter
Hauser Balázs

A MGYST RÉSZÉRŐL
Csízy István
Kálmán Attila 
Kassai Tamás
Kovács Tamás
Vástyán Attila 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
A MGYAITT RÉSZÉRŐL
Hauser Balázs
Gőbl Gergely
Kiss Gabriella
Tövisházi Gyula

A MGYST RÉSZÉRŐL
Kálmán Attila
Kiss Imre
Vörös Péter
Antal Zsuzsa

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
2019.02.28.előtt 2019.02.28. után Helyszínen

Regisztráció MGYAITT tagok részére 25.000 Ft /fő 30.000 Ft /fő 40.000 Ft /fő

Regisztráció MGYST tagok részére 25.000 Ft /fő 30.000 Ft /fő 40.000 Ft /fő

Regisztráció nem tagok részére 30.000 Ft /fő 35.000 Ft /fő 45.000 Ft /fő

Szakdolgozó, asszisztens 10.000 Ft /fő 15.000 Ft /fő 20.000 Ft /fő

Orvostanhallgató 10.000 Ft /fő 10.000 Ft /fő 10.000 Ft /fő

A „Regisztrációs díj” tartalma: szakmai programok látogatása, kapcsolódó 
kiállítás megtekintése, kávészüneti ellátás 5 alkalommal a rendezvény ideje alatt 
(a kávészüneti ellátás 6.000 Ft/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül 
feltüntetésre), záróteszt, kongresszusi táska, névkituző és az akkreditáció díja.

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK
A fakultatív ellátás nem része a regiszrációs csomagnak, opcionális szolgáltatás!

Büféebéd csütörtökön, pénteken, szombaton 6.500 Ft /fő /nap

Csütörtök esti nyitófogadás 7.500 Ft /fő

Csütörtök esti nyitófogadás
Thermál Hotel Visegrád szálló vendégek részére

2.500 Ft /fő

Péntek esti bankett fogadás 9.500 Ft /fő

Péntek esti bankett fogadás
Thermál Hotel Visegrád szálló vendégek részére

4.500 Ft /fő

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
Szállást a rendezvény helyszínén tudunk biztosítani a résztvevőknek.

Thermál Hotel Visegrád****superior
2025 Visegrád, Lepence völgy 2 . www.tvh.hu 

Egyágyas szoba reggelivel és kedvezményes árú 
vacsorákkal (nyitófogadás és bankett) 

29.300 Ft /szoba /éj

Kétágyas szoba reggelivel és kedvezményes árú 
vacsorákkal (nyitófogadás és bankett) 

39.600 Ft /szoba /éj

A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet 
biztosítani – a meglévő kapacitás erejéig - csak 2019. március 1-ig 
történő visszajelzés esetén tudunk.
A 2019. március 1-ig ki nem egyenlített szobafoglalásokat automatikusan 
töröljük.A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések sorrendjében fogjuk 
visszaigazolni.

SZÁMLÁZÁS, BEFIZETÉS
A regisztráció on-line történik (www.convention.hu), vagy a honlapról 
letöltött regisztrációs lap kitöltését követő visszaküldésével.Az on-line 
regisztráció lehetosége a rendezvény előtt 5 nappal megszűnik, ezt követően 
már csak a helyszínen lehetséges a jelentkezés.
Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban kapott 
díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a szolgáltatásokra 
vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A közleményben kérjük a 
kapott díjbekérő számát feltüntetni -számlát az összeg beérkezését követően 
tudunk kiállítani az Ön által megadott számlacímre.
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással 
ki� zetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló 
nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni 
szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen költségvállaló 
nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, be� zetésének 
beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, vagy 
módosítani nem áll módunkban. Amennyiben a regisztrációs lapon nem 
jelöl meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki.
Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses 
jogviszony. Amennyiben a regisztrációban megrendelt szolgáltatások 
nem kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen 
történő részvételt megtagadhatja. A lekötött, de határidőre ki nem � zetett 
szálláshelyeket töröljük a kötbéres szerződések miatt.
Regisztrációs és szállásdíjának vissza� zetése – annak elküldése után – 2019. 
március 25-ig kötbérmentesen lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.


