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É R T E S Í T Ô

Regisztráció
Hagyományos módon: a mellékelt Jelentkezési Lap 
kitöltésével, és az Asszisztencia Kft. címére való visszaküldéssel 
történik.
On-line módon: az Asszisztencia Kft. weboldalán keresztül 
(www.asszisztencia.hu).

Fizetés és számlázás
A beérkezett Jelentkezési Lapon megrendelt szolgáltatásokat  
az adatok rögzítését követôen visszaigazoljuk. A visszaigazolással 
együtt megküldjük az Ön által igényelt postai csekket, vagy 
átutalási számlát. 
Amennyiben költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti,  
kérjük, jelölje meg a „Számlázási cím” rovatban a pontos  
számlázási nevet, címet, valamint a kapcsolattartó elérhetôségét, 
mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk.

Mivel a regisztrációs díj közvetített étkezést is tartalmaz 
(fogadás, kávészünetek), ezért a regisztrációs díj a számlán 
megbontva, részvételi díjként és közvetített étkezésként kerül 
feltüntetésre.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi 
számlaszámra kérjük teljesíteni: 

Asszisztencia Kft. | 11991102-02157225 | ERSTE Bank Rt. 
H-1136 Budapest, Váci út 48.

Kérjük, a banki átutaláson, illetve a postai csekk feladóvevényén 
minden esetben tüntesse fel a jelentkezô nevét, és  
a “GYTRAUMA” feliratot!

Lemondási feltételek
Csak az Asszisztencia Kft.-nek címzett írásos lemondások 
vehetôk figyelembe. 
• 2008. augusztus 21. elôtt érkezett lemondás esetén  
   80% visszatérítés
• 2008. augusztus 21. után érkezett lemondás esetén   
   nincs visszatérítés

Absztrakt beküldés
Beküldés módja: kizárólag on-line
Elôadásaikat kérjük, szíveskedjenek az Asszisztencia Kft. 
weboldalán, az on-line absztraktküldô rendszeren keresztül 
beküldeni (www.asszisztencia.hu).

Absztrakt beküldési határidô: 2008. június 30.

Az elôadások visszaigazolását, minden bejelentett absztraktra 
e-mailben 2008. július 20-ig megküldjük.
A visszaigazolásban feltüntetjük a a beküldött elôadás(ok) 
elfogadását és az elôadás(ok) beosztását, idôtartamát,  
az üléselnökök nevét, valamint egyéb fontos tudnivalókat.

Szálláslehetôségek

Hotel Szinbád **** szoba / éj

1 ágyas szoba: 17.200,- Ft

2 ágyas szoba: 21.000,- Ft

Park Szálloda ***
1 ágyas szoba: 9.550,- Ft

2 ágyas zuhanyzós szoba: 13.600,- Ft

2 ágyas fürdôszobás szoba: 15.200,- Ft

Hotel Sóstó ***
1 ágyas szoba: 7.900,- Ft

2 ágyas szoba: 10.000,- Ft

3 ágyas szoba: 13.400,- Ft

A fenti szobaárak mindhárom szálloda esetében tartalmazzák 
az áfát és az ifát, valamint a svédasztalos reggelit.

Fontos dátumok
2008. június 30. Absztrakt beküldési határidô
2008. július 20. Absztrakt visszaigazolási határidô
2008. július 31. Jelentkezési határidô
2008. július 31. Szállásfoglalási és befizetési határidô

Szervezô iroda
Asszisztencia Kft.
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 20.
Tel.: 350 1854    Fax: 350 0929
E-mail: gyermektrauma@asszisztencia.hu
www.asszisztencia.hu
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Általános információk

A konferencia ideje
2008. szeptember 4 - 6.

A konferencia helye
Krúdy Vigadó Rendezvényközpont
Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdô, Sóstói út 75.

A Konferencia fôbb témái
1. Intramedulláris rögzítések 

2. Gyermekkori sérülések ellátásának  
aneszteziológiai kérdései

3. Varia

A konferencia fôvédnöke:
Fülöp István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke

A konferencia védnökei:
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Pikó Károly, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
               Jósa András Oktató Kórháza fôigazgatója

A konferencia elnöke: 
Dr. Hargitai Ernô, a Gyermek-traumatológiai Szekció elnöke

Meghívott elôadók: 
Dr. Theddy Slongo (Bern)
Prof. Dr. Vécsey Vilmos (Bécs)

A Szervezô Bizottság
elnöke:

Dr. Noviczki Miklós 

Tagjai:
Benke Mónika, Dr. Emri Péter, Dr. Sztányi István 

A Tudományos Bizottság
elnöke:

Dr. Hargitai Ernô 

Tagjai:
Dr. Ács Géza, Dr. Kassai Tamás, Dr. Kiss Ákos Levente,  
Dr. Sárközy Sándor, Dr. Velkey György

Tervezett program
2008. szeptember 4. (csütörtök)

19.00 Welcome - koktél

2008. szeptember 5. (péntek)
08.00 Regisztráció

09.30 Megnyitó

10.00 – 18.00 Elôadások

Délelôtt Kísérôi program

20.00 – 24.00 Mûsoros bankett vacsora az Aquarius élményfürdôben

2008. szeptember 6. (szombat)
10.00 – 14.00 Elôadások

14.00 Konferencia zárása

14.00 Fakultatív kirándulás (fél napos Szabolcs – Szatmár 
– Bereg megyei kirándulás)

Regisztrációs díj
Orvosok 20.000 Ft

Kísérôk 10.000 Ft

A regisztrációs díj magában foglalja
Résztvevôk Kísérôk

Tudományos programokon való részvétel •

Kongresszusi táska •

Programfüzet •

Kávészünetek, bankett vacsora • •

Kísérôi program (péntek) •

Fakultatív kirándulás*
Program I.

Nyíregyháza-Sóstó – Vaja – Tákos – Csaroda – Szatmárcseke  
– Túristvándi (vacsora a Vízimalom Panzióban) 
– Nyíregyháza-Sóstó

Program II.
Nyíregyháza-Sóstó – Máriapócs – Nyírbátor – Szatmárcseke  
– Túristvándi (vacsora a Vízimalom Panzióban) 
– Nyíregyháza-Sóstó

Ár: 7.900,- Ft / fô, mely ár tartalmazza:
az utazást, az idegenvezetést, a belépôjegyeket, valamint 
a vacsorát

* A Fakultatív kirándulás min. 20 fô jelentkezése esetén 
kerül megtartásra.

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim!

Mikor szekciónk jelenlegi elnöke, Hargitai Ernô néhány évvel ezelôtt Nyíreg yháza-
Sóstóg yóg yfürdôn járt és meglátta az éppen felújított Krúdy Vigadó impozáns 
épületét, nyomban eg y g yermektraumatológiai konferenciát álmodott a szépségesen 
szép környezetben lévô falak közé. Kívánságának örömmel tettem eleget és elvállaltam 
a 2008-as összejövetelünk megrendezését. Tettem ezt nag y örömmel azért is, mert 
osztályunk fennállásának ötvenedik évfordulója köré számos tudományos rendezvényt 
szerveztünk, s terveink szerint az ünnepségsorozat rangos záróeseménye lesz a XV. 
Gyermektraumatológiai Vándorg yûlés.
 Sok szempontból rendhag yó konferenciára készülünk. Szekciónk megalakulása 
óta elôször bevonjuk tanácskozásunkba a g yermek-aneszteziológusokat. A sérült 
g yermekek ellátása elképzelhetetlen az aneszteziológusok nélkül, s tudjuk, nemcsak  
a mi szakmánk, hanem a g yermek-aneszteziológia is óriási fejlôdésen ment át az elmúlt 
években. Szeretnénk úg y az érzéstelenítés (regionális érzéstelenítések, elôkészítés, 
várakoztatás, mûtéti fektetés, perioperatív teendôk, postoperatív fájdalomcsillapítás, 
stb.), mint a súlyos sérültek intenzív kezelésének számos közös kérdését megbeszélni, 
remélve, hog y a szakmák párbeszéde és az eg yüttmûködés elmélyülése kis betegeink 
ellátásának további javulásával jár.
 Korábbi szokásainktól eltérôen két illusztris külföldi vendéget is meghívtunk, 
örömmel vettük, hog y mindketten elfogadták meghívásunkat. A mag yar 
traumatológusok régi barátja, Vécsei Vilmos professzor köztudottan a g yermekkori 
femur-törések külsô rögzítésének a híve, míg Theddy Slongo az intramedulláris 
elasztikus szegezést preferálja. A két sarkos vélemény képviselôi segítségünkre lesznek 
a kérdéskör megvitatásában referátumok, elôadások és kerekasztal-megbeszélés 
formájában, s reményeim szerint megállapodhatunk a g yermekkori combcsonttörések 
ellátásának hosszú idôre szóló hazai protokolljában.
 A fôtémához csatlakozik a patológiás törések intramedulláris rögzítése és 
a csontcysták kitöltésének kérdése. Szeretnénk a szintetikus csontpótlásokra is 
ráirányítani a fig yelmet, ug yanis ezen a téren érzésem szerint lehetôségeinkhez 
képest mintha lemaradásban lennénk. Mindenesetre valamennyi hazai szintetikus 
csontpótló-anyagot forgalmazó céget meghívunk, s reméljük, nem csupán 
kiállításaikon, hanem workshopokon is bemutatják termékeiket.
 Azok, akik néhány hónappal ezelôtt részt vettek a nyíreg yházi ortopéd-
traumatológus  kongresszuson, nem élvezhették az Aquarius élményfürdô 
szolgáltatásait. A felújítás befejezôdött, a mûsoros bankettet a hatalmas 
víziparadicsomban rendezzük meg. Minden résztvevônek javasoljuk, hog y 
fürdôruhát, fürdôköntöst feltétlenül hozzon magával.
 Azoknak, akik még nem jártak vidékünkön, vag y a 2002-es tivadari 
vándorg yûlés során Szatmár-Bereg és a Felsô-Tisza látnivalóiból valamit 
elmulasztottak megnézni, fakultatív kirándulásokat szervezünk az ország 
legkeletibb csücskébe.
 A szakmai hasznosság mellett maradandó élményeket kívánva tisztelettel és 
szeretettel várjuk vendégeinket a “Nyírség Barbizonjába”.

Noviczki Miklós


