REGISZTRÁCIÓ
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) szóló törvénynek
megfelelően: “Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel
közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi
díj) fedezetére szolgálhat” (Kérjük a fenti rendelkezést a *-val jelölt szolgáltatások
támogatásánál, figyelembe venni szíveskedjenek.)

Regisztrációs díj

2015. október 25.
előtt

2015. október 25.
után

6.000 Ft /fő

10.000 Ft /fő

Ha a részvételi költségeket cég/intézmény fizeti, kérjük a regisztrációs
lapon a “számlázási cím” rovatot hivatalos aláírással ellátni illetve
lepecsételtetni, vagy kérjük a hivatalos költségátvállaló nyilatkozatot
a regisztrációs lappal együtt a részünkre eljuttatni.
Kérjük a regisztrációs lapon a pecsétszámot feltüntetni szíveskedjék,
mert annak hiányában nem tudjuk a kreditpontot jóváírni, illetve az
igazolást kipostázni!

BEFIZETÉS
A/ Az online regisztrációt követően - jelentkezése e-mailes visszaigazolásával együtt - küldjük az utaláshoz szükséges számlaadatokat.
Amennyiben csekken szeretne fizetni, kérem jelezze. Kérjük a küldő
nevének történő feltüntetését. Átutalásáról illetve postai befizetéséről
pénzének beérkezése után vagy a regisztrációban kérhet számlát
(elektronikus számla), a regisztrációs lapon jelzett cég/intézmény/
magánszemély nevére és e-mail címére. A kiállított számlát utólag nem
tudjuk módosítani.
B/ Amennyiben cég /intézmény fizeti a regisztrációs költségeket, kérjük
a költségvállaló nyilatkozatot mellékelni szíveskedjenek. Előzetes számlát
csak a költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk.
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TECHNIKAI SZERVEZŐ

TUDOMÁNYOS FÓRUMOK
AZ UZSOKI UTCAI KÓRHÁZBAN

Barna Krisztina
Convention Budapest Kft.

E-mail: kbarna@convention.hu
Iroda: 1036 Budapest, Lajos u. 66.
„A” lh., 4. em.
Telefon: 06 1 299 0184, -85, -86
Fax: 06 1 299 0187
Online regisztráció:
www.convention.hu

SZÁMLÁZÁS
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó
befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott
számlázási címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi el
elektronikusan.

LEMONDÁS VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2015. október 12-ig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát. On-line jelentkezés a www.convention.hu oldalon
lehetséges. Köszönjük.

2015. november 06.
Uzsoki utcai Kórház
www.convention.hu

TISZTELT KOLLÉGÁK!

TERVEZETT PROGRAM

Nehéz fába vágja a fejszéjét, aki gyulladásos bélbetegekkel,
bélbetegségekkel kezd foglalkozni. Bár az ismeretek
folyamatosan bővülnek, az evidenciák gyarapodnak és
néhány kattintással folyamatosan megújuló nemzetközi
irányelvekhez férhetünk hozzá, mégis az evidenciák világában
is rendkívül sok szubjektív tényezőt kell mérlegelnünk
betegeink optimális gyógyításához. Olyan érzésünk támadhat,
mintha egy labirintusban járnánk, ahonnan egyedül nehezen
találunk ki. A továbblépéshez a különböző szakmáknak,
gasztroenterológusoknak és sebészeknek össze kell fogniuk,
igazi csapatot alkotva, amelyhez a rendszeres párbeszéd
nélkülözhetetlen.

08.00-08.10 Megnyitó
dr. Ficzere Andrea (a tanfolyam fővédnöke)
Főigazgató, Uzsoki utcai Kórház

Fenti gondolat a vezérfonala az Uzsoki utcai Kórház SebészetiOnkosebészeti Osztálya által megrendezendő tudományos
ülésnek, amelynek témájául a korábbi - elsősorban daganatos
megbetegedések kezelésével a sebésztársadalmat megcélzó –
fórumok után a gyulladásos bélbetegségek és a divertikulózis
komplex kezelését tűztük ki. Célunk a multidiszciplinaritás,
a csapatmunka hangsúlyozása, ezért is alakítottuk ki
rendezvényünk programját úgy, hogy a témában jártas sebész
kollégák mellett, hasonlóan tapasztalt gasztroenterológusok is
megoszthassák egy-egy témában gondolataikat. Hisszük, hogy
a közös beszélgetéssel végső soron betegeink járnak jól.

08:50-09:10 Vastagbél divertikulózis elektív sebészi kezelése
dr. Bezsilla János osztályvezető főorvos,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház

Sok szeretettel várunk mindenkit – sebészt és nem sebészt
egyaránt - novemberben az Uzsokiban!

Dr. Besznyák István

Dr. Bursics Attila

I. SZEKCIÓ - DIVERTIKULÓZIS
08:10-08:30 Divertikulózis, divertikulitisz 2015-ben a
gastroenterologus szemével
Taller András Ph.D. osztályvezető főorvos
Uzsoki Utcai Kórház
08:30-08:50 Az akut divertikulitisz a sebész szemével a
Hinchey beosztás tükrében
Papp Géza adjunktus Uzsoki Utcai Kórház

09:10-09:20 Megbeszélés, kérdések
09:20-09:30 KÁVÉSZÜNET
II. SZEKCIÓ - CROHN-BETEGSÉG I.
09:30-09:50 Terápiás lehetőségek változása belgyógyász
szemmel – különös tekintettel a biológiai
terápiára
prof. dr. Banai János egyetemi tanár, MH
Egészségügyi Központ
09:50-10:10 A belgyógyászati kezelés változásának hatása egy sebészeti klinika tapasztalatai
prof. dr. Damjanovich László tanszékvezető
egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

III. SZEKCIÓ – CROHN-BETEGSÉG II.
11:00-11:20 Laparoszkópos műtétek a Crohn-betegség
kezelésében
prof. dr. Lázár György tanszékvezető egyetemi
tanár
11:20-11:40 Stomaképzés helye és szerepe a Crohnbetegségben
dr. Lestár Béla kandidátus, osztályvezető
főorvos, MH Egészségügyi Központ
11:40-11:55 Gyógyszerelés és a postoperativ komplikációk
– gyógyszerelés a perioperativ szakban
dr. Miheller Pál Ph.D. egyetemi adjunktus,
Semmelweis Egyetem
11:55-12:15 Ellentmondások és nyitott kérdések a Crohnbetegség sebészetében
dr. Bursics Attila Ph.D., osztályvezető főorvos,
Uzsoki Utcai Kórház
12:15-12:20 Megbeszélés, kérdések
12:20-12:30 KÁVÉSZÜNET
IV. SZEKCIÓ - COLITIS ULCEROSA ÉS KEREKASZTAL
12:30-12:50 A colitis ulcerosa sebészi kezelése a 2015-ös
ECCO guideline tükrében
dr. Besznyák István főorvos, Uzsoki Utcai
Kórház
12:50-13:10 A colitis ulcerosa belgyógyászati kezelésének
aktualitásai
dr. Schäfer Eszter adjunktus, MH
Egészségügyi Központ
13:10-13:55 Esetismertetések, kerekasztal ülés
13:55-14:00 A rendezvény zárása

10:10-10:25 Táplálás terápia IBD-ben
dr. Sahin Péter főorvos, Szt. Imre Egyetemi
Oktatókórház

14.00-15.00 EBÉD

AKKREDITÁCIÓ

10:25-10:40 Perianális Crohn-betegség
dr. Csatár Éva főorvos, Gastromed Center
Szakrendelő

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

A tanfolyamot a Semmelweis Egyetem a PTE ÁOK/2015.II/00034
számon akkreditálta, sikeres tesztírással orvosoknak szabadon
választható 16 pont adható.

10:40-10:50 Megbeszélés, kérdések

Uzsoki utcai Kórház - Konferencia Terem
1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
www.uzsoki.hu

10.50-11.00 KÁVÉSZÜNET

