
Kedves Kolléganők és Kollégák!
Megtisztelő feladat számomra, hogy 2017. június 
9-én és 10-én a XXII. Dél-Magyarországi Traumatoló-
gus Kongresszusra invitálhatom Önöket. A kongresz-
szus fő témája az időskori töréskezelés, a geriátriai 
„co-management” és „team approach”. A téma olyan 
fontos területet érint, mellyel minden kolléga, 
gyógy tornász, szakdolgozó nap, mint nap találkozik. 
Az időskori kezelés kulcsa a megfelelő kórházi pro-
tokoll összeállítása ezen betegek gyors műtéti elő-
készítésére, korszerű oszteoporotikus csontokra is 

alkalmas implantátumok használata, adekvát gyógytorna, valamint testi és 
lelki rehabilitáció. Mindezek mellett fontos a személyreszabott gyógysze-
res terápia, valamint a későbbiekben az adekvát oszteoporózis prevenció, 
illetve terápia. Ilyen témákban várjuk előadásaikat, esetlegesen posztere-
ket, hogy egymás tapasztalatából merítve gazdagítsuk közös tudásunkat 
a baleseti sebészet leggyakoribb eseteiben, leginkább nehézségeket okozó 
területén. 

A traumatológiai ellátás ma egy olyan csapatmunka, ahol minden részt-
vevőnek megvan a saját, igen fontos szerepe a gyógyítás folyamatában. 

Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a társszakmák, anaesthesiológusok, 
endokrinológusok, oszteoporózis szakemberek, pszichiáterek, pszicholó-
gusok, fiatal kollégák, valamint a gyógytornászok, műtős szakassziszten-
sek és szakdolgozók részvételét is.

A fórum kiváló alkalom arra, hogy a szakmák megtalálják egymás terü-
letén a közös hangot, a közös elképzeléseket. Mindezen túl az ilyen talál-
kozók lehetőséget adnak arra, hogy tanuljunk egymástól, tudjuk egymás 
munkáját értékelni, elismerni, és a közös tudással a betegek érdekében 
egyre magasabb szinten műveljük a baleseti sebészetet. 

Külön öröm számomra, hogy a kongresszus helyszíne a szegedi Dóm 
közelmúltban átadott lenyűgöző Látogatóközpontja. Bízom benne, hogy 
minél többen vendégeink lesznek! A Szervező Bizottság nevében szeretet-
tel várjuk Önöket egy baráti-szakmai találkozóra Szeged szívében, a „Dóm 
árnyékában”.  
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A Kongresszus fő témája: Időskori töréskezelések, Geriátriai „CO-management” és „team approach”

Részvételi díj: 20.000 Ft

Részvételi díj gyógytornászok, műtősnők, 
szakdolgozók, rezidensek, hozzátartozók részére: 10.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a program-
füzetet, a szakmai kiállítás megtekintését, az étkezéseket (kávészünetek, 
pénteki vacsora és szombati ebéd), a szállást 1 főre a június 9-ei éjszakára, 
valamint az ÁFA összegét.

A Kongresszusra elsősorban orvosok, gyógytornászok, szakdolgo-
zók, műtősnők jelentkezését várjuk. A kitöltött jelentkezési lapokat az  
info@regio10.hu e-mail címre kérjük beküldeni. A Kongresszusra 120 fő 
jelentkezését tudjuk fogadni a jelentkezési lapok visszaküldési idejének 
sorrendjében.

Akkreditáció: 
A rendezvény akkreditációja folyamatban van.

Fontosabb határidők:
2017. április 15. Absztraktok beadási határideje
2017. május 06-ig  Visszaigazolás a jelentkezések és az absztraktok 

elfogadásáról 

Szervező Bizottság tagjai:
Prof. Dr. habil Varga Endre Ph.D., tanszékvezető egyetemi tanár, a Szervező 
Bizottság Elnöke
Dr. Mácsai Attila, klinikai szakorvos
Benkó-Molnár Melinda, titkárnő, oktatásszervező
Farkas Ákos, ügyvezető igazgató „Régió-10” Kft. Kongresszusi Iroda

Tudományos Bizottság tagjai: 
Prof. Dr. habil Varga Endre Ph.D., tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. habil Simonka János Aurél Ph.D., egyetemi tanár

Dr. Török László Ph.D., egyetemi docens

Dr. habil Pintér Sándor Ph.D., egyetemi docens

Dr. Süveges Gábor, klinikai főorvos

Dr. Gárgyán István, klinikai főorvos

Dr. Csonka Ákos Ph.D., egyetemi adjunktus

Tudományos információk:
Benkó-Molnár Melinda
titkárnő, oktatásszervező
SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika
Tel.: +36 62 341 350
E-mail: molnar.melinda@med.u-szeged.hu

Általános információk:
Tülkös Anett
Régió-10 Kft. Kongresszusi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Tel./Fax: +36 62 710 500; +36 20 469 6190
E-mail: info@regio10.hu
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J	E	L	E	N	T	K	E	Z	É	S	I				L	A	P	
	

A	pontos	regisztrálás	érdekében	kérjük,	olvashatóan,	nyomtatott	nagy	betűkkel	töltse	ki,	és	a	megfelelő	négyzetekbe	
rakjon	X-et!		A	hiányos	kitöltésből	adódó	problémákért	a	Rendezvényszervező	Iroda	felelősséget	vállalni	nem	tud.	

	
Név:	Prof.r	Dr.	r	…………………………………………………………	 Pecsétszám/Nyilv.	szám:	………………………………………………	
Munkahely,	Osztály/	Klinika/	Részleg:	………………………………………………………………………………………………………………………….	
Levelezési	cím:		Munkahelyi	r	Otthoni	r	 	
Ir.szám:	………………………………………………………………………….	 Város:	……………………………………………………………………………..	
Utca,	házsz.:	…………………………………………………………………..	 	
E-mail:	……………………………………………………………………………	 Telefon:	………………………………………………………………………….	
	
I.	RÉSZVÉTELI	DÍJ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			r	20.000,-	Ft	/	fő	
A	 részvételi	 díj	 tartalmazza	 az	 előadásokon	 való	 részvételt,	 a	 programfüzetet,	 a	 szakmai	 kiállítás	
megtekintését,	 az	 étkezéseket	 (kávészünetek,	 pénteki	 vacsora	 és	 szombati	 ebéd),	 a	 szállást	 a	 június	 9-ei	
éjszakára,	valamint	az	ÁFA	összegét.		
	
II.	TÁRSASÁGI	PROGRAMOK	
Kérjük,	jelölje	részvételi	szándékát	az	alábbi	programokon.	Helyszínen	történő	jelentkezést	sajnos	nem		
tudunk	elfogadni.	
	

2017.	június	9.	Vacsora	(részvételi	díjban)	 r	 	
2017.	június	10.	Ebéd	(részvételi	díjban)	 r			

Étkezés	típusa	

r	Hagyományos	 r	Vegetáriánus	 r	Gluténmentes	 r	Laktózmentes	 r	Egyéb:	………………	
	
III.	SZÁLLÁSFOGLALÁS	(A	Rendezvényszervező	Iroda	a	jelentkezés	sorrendjében	tölti	fel	a	szálláshelyeket.)	
	

Szállodában	töltendő	éjszakák	időpontja:	 2017.	június	 9.	 Rangsor	

Hotel	Auris****	(Boldogasszony	sgt.	14.)		

		

1	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
2	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
Hotel	Novotel****	(Maros	u.	1.)		

		

1	ágyas,	fürdőszobás	standard	szoba	reggelivel	 r	
2	ágyas,	fürdőszobás	standard	szoba	reggelivel	 r	
Hotel	Art****	(Somogyi	u.	16.)		

		

1	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
2	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
Hotel	Science****	(Petőfi	S.	sgt.	17.)		

		

1	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
2	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
Mozart	Hotel****	(Oskola	u.	16.)		

		

1	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	
2	ágyas,	fürdőszobás	szoba	reggelivel		 r	

	Az	árak	az	idegenforgalmi	adó	és	az	ÁFA	összegét	tartalmazzák.	
	

Szobatárs	neve:	………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
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IV.	FIZETÉSI	MÓD:		

1.	r	Költségeimet	cég	szponzorálja.	Kérem,	számlázási	ügyben	vegyék	fel	a	kapcsolatot	képviselőjükkel:	

	 Cég	neve:		..............................................................		 Címe,	adószáma:		................................................		

	 Képviselő	neve:		.....................................................		 Telefon:		..............................................................		
	
2.	r		Költségeimet	átutalással	fizetem,	az	alábbi	bankszámlaszámra:	MKB	Bank	10300002-10619647-

49020016	
	 Kedvezményezett:	Régió	10	Kft.;	6720	Szeged,	Dugonics	tér	12.	

	 Kérjük,	 hogy	 a	 megjegyzés	 mezőjébe	 írja	 be	 a	 visszaigazoláson	 vagy	 az	 előlegbekérőn	 szereplő	
sorszámot.	Számlát	csak	a	befizető	nevére	és	címére	tudunk	kiállítani.	

	
LEMONDÁSI	 FELTÉTELEK:	 Lemondás	 vagy	 módosítás	 kizárólag	 írásban	 lehetséges.	 Megrendelt	 regisztráció	
módosítása,	 ill.	 lemondása	 kötbérmentesen	 2017.	 május	 7-ig	 lehetséges.	 Határidőt	 követő	 lemondás	 vagy	
módosítás	esetén	5	000	Ft	+	ÁFA	adminisztratív	 költséget	 számítunk	 fel.	No	 show	esetén	az	5000	Ft	+	ÁFA	
adminisztratív	 költségen	 felül	 az	 étkezések	 díját	 is	 kiszámlázzuk.	 Kötbérmentes	 szállás	 lemondási	 határidő:	
2017.	május	7.	Az	 írásban	nem	 lemondott	vagy	a	határidőt	követő	 lemondás	esetén	a	 szállások	költségét	a	
szállodák	nem	 térítik	 vissza,	 a	megrendelt	 szolgáltatás	értéke	 kifizetendő.	 Téves	 vagy	dupla	utalás	esetén	a	
banki	költségeket	levonva,	a	rendezvényt	követően	történik	visszautalás.	
	
VISSZAIGAZOLÁS	 ÉS	 SZÁMLÁZÁS:	 A	 jelentkezési	 lap	 kitöltője	 és	 aláírója	 kötelezi	magát,	 hogy	 a	 jelentkezés	
elfogadása	 esetén	 a	 részvételi	 díjról	 részére	 e-mailen	 megküldött	 díjbekérőt	 az	 azon	 szereplő	 fizetési	
határidőig	kiegyenlíti.	A	jelentkezéseket	a	beérkezés	sorrendjében	regisztráljuk	és	a	díjbekérő	megküldésével	
a	 fent	megadott	e-mail	 címre	 igazoljuk	vissza.	A	befizetést	követően	számlát	állítunk	ki.	A	 rendezvény	 ideje	
alatt	készpénzes,	illetve	bankkártyás	fizetés	is	lehetséges,	kérjük,	erre	vonatkozó	igényét	előre	jelezze.		
Figyelem!	 Számlát	 csak	a	banki	 kivonaton	 szereplő	nevére	 tudunk	kiállítani.	Amennyiben	a	banki	 kivonaton	
szereplő	 befizető	 neve	 eltér	 a	 fizetés	 módjánál	 költségviselőként	 feltüntetett	 névtől,	 a	 banki	 kivonaton	
szereplő	 névre	 állítjuk	 ki	 a	 számlát.	 A	 számlát	 postai	 úton	 küldjük	meg	 a	 befizető	 vagy	 szponzor	 nevére	 és	
címére.	
	
TERMÉSZETBENI	 JUTTATÁSOK:	 A	 rendezvényen	 nyújtott	 ital-	 és	 ételszolgáltatás	 az	 Szja	 3.§.	 szerint	
reprezentációnak	 minősül,	 az	 Szja	 69.§.	 (2)	 alapján	 a	 reprezentációs	 költség	 az	 egyes	 meghatározott	
juttatások,	azon	belül	a	természetbeni	juttatások	körébe	tartozik.	A	természetbeni	juttatás	után	fizetendő	adó	
mindenkor	 a	 részvételi	 díjat	 kifizető	 felet	 terheli,	 ezért	 a	 szervezőiroda	 a	 számlán	 a	 regisztrációs	 díjat	
megbontva,	közvetített	étkezésként,	és	részvételi	díjként	tünteti	fel.	
	
Aláírásommal	igazolom,	hogy	a	jelentkezési	lapon	megjelölt	szolgáltatásokat	megrendelem,	azok	
ellenértékét	befizetem,	a	lemondási	feltételeket	elfogadom.	A	jelentkezési	lap	visszaküldése	pénzügyi	
kötelezettségvállalást	jelent.	
	
	
	
Dátum:	.............................................	 	 	 	 	 Aláírás:	..........................................................	


