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Kedves Kolleganők és Kollegák!

Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Gasztroenterológiai Társaság 
Endoszkópos Szekciójának 2008. Évi Vándorgyűlésének 
házigazdájaként köszönthetjük Önöket. Székesfehérvár először ad 
otthont a tápcsatornai endoszkópos szakemberek országos 
konferenciájának és ezúton is tisztelettel szeretnénk meghívni az 
endoszkópia iránt érdelkődő gasztroenterológusokat, belgyógyászokat, 

Köszöntő

 Dr. med. habil. Madácsy László
Szervező Bizottság elnöke

gyermekgyógyászokat, sebészeket, onkológusokat és családorvosokat a székesfehérvári Szent 
György Kórház, I. Belgyógyászati Osztálya és az Olympus Medical Care Hungary Kft. 
szervezésében megrendezendő konferenciára. Az előbbi felsorolásból jól kitűnik, hogy 
napjainkra az endoszkópia valóban interdisciplinalis tudománnyá vált, melynek mindennapi 
gyakorlata és jövőbeni fejlődése is csak a felsorolt szakmák egyre szorosabb 
együttműködésével képzelhető el. A konferencia helyszínének a  Székesfehérvártól 
mindössze 10 km-re a Velencei-tó partján fekvő, könnyen megközelíthető, hangulatos 
wellness hotelt választottuk. A hely egyesíti magában Fejér megye tájegységének elragadó 
szépségét és az endoszkópos szakma képviselőinek baráti, családias hangulatát.

Az endoszkópia és ezen belül az operatív endoszkópos módszerek az utóbbi években történt 
ugrásszerű fejlődésének eredményeként az endoszkópos szakma a korábbi dominálóan 
diagnosztikus jellegéből egyre inkább a minimál invazív sebészi megoldások felé fordult. 
Ezzel párhuzamosan az endoszkópos diagnosztika is tovább fejlődött, ami egyrészről a 
felszíni struktúrák már-már szövettani jellegű vizsgálatából, másrészről a  tápcsatorna 
környezetének egyre részletesebb megismeréséből tevődik össze.

A kongresszus fő témájaként az akut és krónikus pancreatitis endoszkópos kezelésének 
aktuális kérdéseit választottuk, mely témakörhöz a már hagyományokkal rendelkező 
szakértők kontra hallgatóság panel megbeszélés is csatlakozik. Ezen kívül a tudományos 
programban kiemelkedő hangsúlyt kap az endoszkópos oktatás, az endoszkópos orvosok és 
asszisztensek megbeszélése, az endoszkópos UH diagnosztika, valamint a kongresszus 
második napján élő videó demonstráció közvetítésére kerül sor az OMCH székesfehérvári 
Endoszkópos Laboratóriumából. Ezt követően a résztvevő endoszkópos szakértők a 
kongresszus helyszínén biológiai modelleken oktatják majd a bemutatott operatív 
endoszkópos technikákat (ERCP, mucosectomia) az ez iránt érdeklődő kezdő endoszkópos 
orvosoknak.

A Szervező Bizottság nevében remélem, hogy a témaválasztás és a helyszín minél szélesebb 
körű érdeklődésre tarthat számot, és ezúton is kívánok mindannyiuknak szakmai 
élményekben gazdag és sikeres konferenciát!        



Általános információ

Kongresszusi iroda
Asszisztencia Szervező Kft.

1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 20.
Tel.: (1) 350–18–54
Fax: (1) 350–09-29

E-mail: endo@asszisztencia.hu
 www.asszisztencia.hu

Szervező Bizottság
Dr. med. habil Madácsy László

osztályvezető főorvos

Olympus Medical Care Hungary Kft
Fejér Megyei Szt. György Kórház

I. Belgyógyászati Osztály
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

Tel: (22) 535-732
Fax: (22) 535-520

E-mail: lmadacsy@mail.fmkorhaz.hu

Hivatalos nyelv
Magyar

A kongresszus időpontja
2008. szeptember 26-27.

A kongresszus helye
Hotel Juventus

2481 Velence, Kis köz 6.
Telefon: (22) 589-330
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Programáttekintő

16.00 Regisztráció 
18.00 Vezetőségi ülés  

SZOMBAT | 2008. szeptember 27.  

09.00  Megnyitó  
09.30  Főtéma meghívott előadókkal
11.00  Hallgatóság kontra expertek - esetmegbeszélés
11.20  Kávészünet
11.40  Szabadon bejelentett előadások I.
13.00  Ebédszünet  
14.00  Szabadon bejelentett előadások II.
           Friedrich emlékelőadás
           Asszisztensi Fórum
           Közgyűlés
20.00  Bankett vacsora

09.00  Hands-on tréning biológiai
           modelleken és szimulátorokon
           (ERCP és Mucosectonia oktatása)

09.00  Élő endoszkópos
           esetdemonstrációk 

CSÜTÖRTÖK | 2008. szeptember 25.  

PÉNTEK | 2008. szeptember 26.  



A kongresszus fő témái

I. AKUT ÉS KRÓNIKUS PANCREATITIS ENDOSZKÓPOS KEZELÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

1. Az akut pancreatitis aetiopathogenesise, különös tekintettel a biliaris és idiopathias
formákra. 
Prof. Dr. Lonovics János - SZOTE, I. Belgyógyászati Klinika, Szeged

2. Az akut és krónikus pancreatitis gyógyszeres kezelésének irányelvei.
Prof. Dr. Döbrönte Zoltán - Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely

3. Enterális táplálás és probiotikumok szerepe az akut pancreatitis kezelésében.
Prof. Dr. Altorjay István - DOTE, Gasztoenterológiai Osztály, Debrecen

4. Az akut biliaris pancreatitis endoszkópos kezelése.
Dr. Orosz Péter - BAZ Megyei Kórház, Miskolc

5. Profilaktikus pancreas stentek alkalmazása a post ERCP-s akut pancreatitis
 megelőzésében, ill. kezelésében.

Dr. med. habil. Madácsy László - Fejér Megyei Szent György Kórház, I. Belgyógyászati
Osztály, Székesfehérvár

6. A pancreas pseudocysta és a pancreas abscessus endoszkópos kezelésének aktuális
kérdései.
Prof. Dr. Pap Ákos - Országos Onkológiai Intézet, Budapest

7. Az akut pancreatitis sebészi kezelésének lehetőségei.
Prof. Dr. Oláh Attila - Petz Aladár Megyei Oktatókórház, Győr

8. A krónikus obstruktív pancreatitis és a társuló epeúti elzáródás endoszkópos
megoldása.
Dr. Gyökeres Tibor  PhD- ÁEK, Budapest

9. A krónikus pancreatitis sebészete.
Prof. Dr. Farkas Gyula - SZOTE, Sebészeti Klinika, Szeged

Ezt követően előadók kontra hallgatóság szavazógépes kerekasztal, egy akut nekrotizáló 
pancreatitises beteg esete kapcsán.

II.   FRIEDRICH  EMLÉKELŐADÁS
  Prof. Dr. Szántó Imre: Az endoszkópos UH diagnosztika múltja, jelene és jövője.

III. ENDOSZKÓPOS  ORVOS - ASSZISZTENS  PANEL

IV.  ENDOSZKÓPOS  ÉLŐ  VIDEÓ  DEMONSTRÁCIÓ

V.    ENDOSZKÓPOS  OKTATÁS  BIOLÓGIAI  MODELLEKEN

Tudományos információ
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Előadások bejelentése

Társasági program

Bejelenthető: Előadás, poszter
Az ezévi kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, az Interneten 
keresztül lehetséges. A kongresszusi weboldal (www.asszisztencia.hu) megfelelő 
menüpontját választva lehet belépni az Absztrakt-küldő rendszerbe. A nemzetközileg is egyre 
inkább elfogadott módszertől a Szervező Bizottság az absztrakt kezelés és beosztás 
könnyítését reméli, biztosítva egyben a szerzők számára az állandó ellenőrzés szabadságát és a 
könnyed aktualizálást. Az absztraktokat csak a szerzők módosíthatják, így annak 
helyességéért is ők felelősek. Minden egyes módosítást azonnal visszajelez  a  rendszer  e-
mailben, csatolt  pdf  állomány  mellékletben.

Az előadások időtartama 7+3 perc, a referátumoké 15-20 perc.

A prezentációkhoz számítógépes projektor áll rendelkezésre. Ha a számítógépes prezentáció 
elkészítése akadályba ütközik, kérjük, jelezze azt az Asszisztencia Kft felé.

Absztrakt beküldési határidő 2008. augusztus 25.

Akkreditáció
A kongresszus akkreditációja folyamatban van, a rendezvény 10 kreditpontot ér.

Hands-on tréning
A hands-on tréning támogatója a Nycomed, és az Anamed Kft.

Bankett vacsora
2008. szeptember 26. péntek    20.00
A kongresszus helyszínén szeretettel várunk minden kedves résztvevőt az ünnepélyes 
megnyitóra, majd az ízletes vacsorára, amelyet hangulatos tánczenével fűszerezünk meg.
A vacsorán való részvételt a részvételi és a kísérői díj is tartalmazza.
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Regisztráció

On-line mód
A jelentkezés az Asszisztencia Kft weboldalán keresztül on-line regisztrációval működik. 
Címünk: www.asszisztencia.hu
Postai úton hivatalos visszaigazolást küldünk Önöknek az igényelt csekk, illetve átutalási 
számla kíséretében.

Részvételi díjak
Augusztus 25. előtt Augusztus 25. után

Orvosi regisztrációs díj 30.000 Ft 40.000 Ft
Asszisztensi regisztrációs díj 15.000 Ft 20.000 Ft
Az elsőszerzős előadóknak 5.000 Ft kedvezményt biztosítunk elfogadott előadás esetén.
Helyszíni regisztráció 45.000 Ft 45.000 Ft
A helyszíni regisztrációkhoz kongresszusi táskát nem tudunk biztosítani!
Kísérők 16.000 Ft 18.000 Ft

Részvételi díj tartalma
Résztvevők Kísérők

Előadásokon való részvétel •
Kongresszusi táska •
Programfüzet, összefoglalók •
Részvételi igazolás •
Ebéd pénteken • •
Bankett vacsora, kávészünetek • •
A kongresszusi programfüzetet a helyszínen adjuk át. A programról addig is kérjük 
tájékozódjon folyamatosan frissülő weboldalunkon.

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 22.

A részvételi díj étkezést is tartalmaz, melyet a hatályos törvények értelmében a számlán 
külön, megbontva, közvetített étkezésként fogunk feltüntetni.

Lemondási feltételek
A szeptember 22.  előtti lemondás esetén a részvételi díj 80%-át visszatérítjük, a szeptember  
22.  utáni  regisztrációs  lemondások  esetén  visszatérítésre  nincs  mód.
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Szállodai elhelyezés

Fizetés és számlázás

A Szervező Bizottság kedvezményes áron biztosít szállodai elhelyezést a résztvevőknek. A várható 
létszámhoz képest elegendő szoba áll rendelkezésre, melyek kiosztása a megrendelések 
beérkezésének sorrendjében történik.
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a reggelit és az adókat. A szállodákról 
részletes információ, valamint szállásfoglalási lehetőség a www.asszisztencia.hu honlapon 
található! Az árak Ft-ban értendők.

Szálláshely  egyágyas kétágyas
Hotel Juventus-Velence 20.000 Ft 27.000 Ft
Hotel Helios-Velence 16.000 Ft 22.000 Ft
Lovasberény Üdülőszálló és Oktatási Központ 14.000 Ft 21.000 Ft
Üdülőszálló és Oktatási Központ-Velence    9.500 Ft 14.000 Ft

Fontos tudnivaló
Csak a megadott határidőig és az előzetesen foglalt szobakontingens mértékéig tudjuk garantálni a 
szállásfoglalást a megadott feltételekkel. Határidő utáni foglalások esetén kérjük lépjen 
kapcsolatba velünk és mi természetesen igyekszünk ez esetben is segíteni. 
A ki nem fizetett szobák foglalását a fenti határidőn túl sajnos nem tudjuk biztosítani.
Szállásfoglalási határidő:  2008. augusztus 25.
A lefoglalt szállás díjának befizetési határideje:  2008. augusztus 25.

Lemondási feltételek
Az augusztus 25. előtti lemondás esetén a szállásdíj 80%-át visszatérítjük, az augusztus  25.  
utáni  szobalemondások  esetén  visszatérítésre  nincs  mód.

A beérkezett on-line Jelentkezési Lapon megrendelt szolgáltatásokat az adatok rögzítését követően 
visszaigazoljuk. A visszaigazoláshoz megküldjük az Ön által a fizetéshez igényelt postai csekket, 
illetve átutalási számlát.
Amennyiben költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti, kérjük pontosan jelölje meg a 
Jelentkezési Lap megfelelő rovatában a számlázási nevet és címet, valamint a kapcsolattartó nevét 
és telefonszámát, mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk.
Figyelem! A részvételi díj étkezést is tartalmaz, melyet a hatályos törvények értelmében a számlán 
külön, megbontva, közvetített étkezésként fogunk feltüntetni.
Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni:

ASSZISZTENCIA Kft
ErsteBank Rt. 1132 Budapest, Váci út 48.

Bankszámlaszám: IBAN (HUF)
HU34 1199 1102-0215 7225-0000 0000

SWIFT: GIBAHUHB
A banki átutaláson, illetve a postai csekk feladóvevényén kérjük minden esetben tüntesse fel a 
jelentkező nevét és az ’ENDO’ feliratot!

Lemondási feltételek
Az augusztus 25. előtti szobalemondás esetén a szállásdíj 80%-át visszatérítjük, az augusztus  25.  
utáni  lemondások  esetén  visszatérítésre  nincs  mód.
A szeptember 22. előtti regisztrációs lemondás esetén a részvételi díj 80%- át visszatérítjük,  a  
szeptember  22.  utáni  lemondások  esetén  visszatérítésre  nincs  mód.
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Fontos dátumok

2008. augusztus 25. 
Kedvezményes jelentkezési határidő

Absztrakt beküldési határidő
Szállásfoglalási, és befizetési határidő

2008. szeptember 10.
Előadások visszaigazolása

2008. szeptember 22. 
Jelentkezési határidő

Velence térképe

Hotel Juventus

Vasútállomás

M7


