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SZAKMAI INFORMÁCIÓ

Csak az Asszisztencia Kft. részére írásban (fax, e-mail) 2008. augusztus 20.-ig 
megküldött lemondások (regisztráció, szállásfoglalás) vehetők figyelembe.
2008. augusztus 20. előtt 80% visszatérítés
2008. augusztus 20. után nincs visszatérítés

LEMONDÁS

A kongresszusra jelentkezni a www.asszisztencia.hu weboldalon keresztül az 
on-line regisztrációs űrlap kitöltésével, vagy az ott letölthető jelentkezési lap 
kitöltésével és faxon keresztüli elküldésével lehetséges. 

JELENTKEZÉS

Aesculap Akadémia
1115 Budapest, Halmi u. 20-22.

HELYSZÍN:
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2008. augusztus 20.
A befizetés beérkezése nélkül a szobafoglalást töröljük!

SZÁLLÁSFOGLALÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

Hotel Ventura***
1119 Budapest, Fehérvári út 179.
Egyágyas szoba:                 13.600 Ft/szoba/éj
Kétágyas szoba:                16.900 Ft/szoba/éj
Az igényelt szállás foglalását a teljes szobaár előzetes befizetése biztosítja.

A konferencia titkárság kedvezményes áron biztosít szállodai elhelyezést a 
résztvevőknek. A várható létszámhoz képest elegendő mennyiségű szoba áll 
rendelkezésre a megadott szállodában, melyek kiosztása a megrendelések 
beérkezésének sorrendjében történik.
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a reggelit és az 
adókat. A szálloda részletes leírása a honlapunkon megtalálható.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

FŐ TÁMOGATÓINK
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A részvételi díj, a szállás és az étkezések díja az Asszisztencia Kft-hez előzetesen 
fizetendő. A beérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatásokat az  adatok rögzí-
tését követően visszaigazoljuk. A visszaigazoláshoz megküldjük az Ön által fizetéshez 
igényelt postai csekket, illetve átutalási számlát.
AA banki átutaláson, illetve postai csekk feladóvevényén kérjük minden esetben tüntesse 
fel a jelentkező nevét és az „8MKT” feliratot. Csekkes befizetés esetén a számlát a 
fizetés beérkezését követően, utólagosan állítjuk ki és postázzuk a megadott számlázási 
címre.
Fizetés lehetséges dombornyomott bankkártyával is, ehhez kérjük, a weboldalról 
töltse le a Bankkártya engedélyezési nyomtatványt, majd kitöltve faxolja el a 06-1-
350-0929-es számra.
Ha költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti, kérjük, pontosan jelölje meg a jelent-
kezési lap megfelelő rovatában a számlázási nevet és címet, valamint a kapcsolattartó 
nevét és telefonszámát, mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk.
A részvételi díj étkezést is tartalmaz, melyet a hatályos törvények értelmében a számlán 
külön, megbontva, közvetített étkezésként fogunk feltüntetni. A számlán a megrendelt 
szolgáltatás helyett más megnevezés nem adható meg.

BEFIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

 kísérői programot
 bankett vacsorán való részvételt

A RÉSZVÉTELI DÍJ A KÍSÉRŐK SZÁMÁRA MAGÁBAN FOGLALJA

 tudományos programon való részvételt szombaton
 programfüzetet
 részvételi igazolást
 ebédet és kávészüneti fogyasztást szombaton

A SZOMBATI NAPIJEGY MAGÁBAN FOGLALJA

 tudományos programon való részvételt
 kongresszusi táskát, programfüzetet
 részvételi igazolást
 bankett vacsorán való részvételt
 ebédet és kávészüneti fogyasztást pénteken és szombaton

A RÉSZVÉTELI DÍJ MAGÁBAN FOGLALJA

MKT tagok számára 35 év felett   15.000 Ft
MKT tagok számára 35 év alatt  10.000 Ft
Nem MKT tagok számára  20.000 Ft
Rezidensek, Gyógytornászok  9.000 Ft
Nyugdíjas MKT tagok  ingyenes
Szombati napijegy 9.000 Ft
KíséKísérők  9.000 Ft

RÉSZVÉTELI DÍJAK

REGISZTRÁCIÓ ÉS BEFIZETÉS

A Magyar Kézsebész Társaság ez évi kongresszusára az absztraktok bejelentése 
kizárólag on-line módon, a www.asszisztencia.hu weboldalon keresztül lehetséges.
Előadásidő: 8 perc + 2 perc vita
A kongresszusi weboldal megfelelő menüpontját választva tud belépni az absztrakt 
beküldő rendszerbe. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kongresszus jelentkezési és az 
absztrakt rendszerbe történő regisztráció két külön folyamat. Az absztrakt beküldése 
előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.
AAmennyiben az absztrakt beküldéséről 48 órán belül nem érkezik meg az automatikus 
visszajelzés, kérjük, küldje be újra. 
Amennyiben információra, segítségre lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a 
Kongresszusi Titkársággal.
AAz 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 absztraktokkal kapcsolatos mindenfajta levelezést kérünk 
e-mailben bonyolítani. Minden esetben kérjük, használja hivatkozásul az absztrakt 
mentésekor automatikusan generált absztrakt számot. (pl. A-010)

ABSZTRAKT BEKÜLDÉS

Absztrakt beküldési határidő: 2008. július 15. 
Absztrakt visszaigazolások határideje: 2008. augusztus 15.

9.00 - 18.00     Regisztráció 
10.00 - 10.30    Megnyitó
10.30 - 13.00     Előadások
13:00 - 14:00    Ebéd
14:00 - 17:00    Előadások
17:00 - 18:00    Közgyűlés
20.00 20.00       Bankett vacsora 

Péntek, 2008. szeptember 19.

Szombat, 2008. szeptember 20.
8.30 - 12.00     Regisztráció
9.30 - 12.00     Felkért előadások 
12.00 - 13.00    Ebéd
13.00 - 15.00     Előadások
15:00 - 16:00    Kredit pont szerző vizsga
16:00       Zárás

A részletes programot a rendezvény helyszínén elérhető programfüzetben publikáljuk. 
Az előzetes program a www.asszisztencia.hu oldalon folyamatosan frissítésre kerül.

TERVEZETT PROGRAM
Tisztelt Kollégák!
Kedves Barátaim!

Viharos időkben, rendhagyó módon, szinte szükségállapotként megrendezett 
kongresszusra, tudományos összejövetelre van szerencsém a Magyar Kézsebész 
Társaság tagjait 2008. szeptemberében meghívni.
AAz egészségügy tudatos szétrombolása osztályokat, ellátóhelyeket lehetetlenített 
el, zárt be, de reményeink szerint főnix madárhoz hasonlóan a kézsebészet is képes 
elpusztíthatatlanul megújulni. A frissen alakult budapesti és miskolci kézsebészeti 
centrumok a jövő első lépése gyanánt talán világítótoronyként szerepelhetnek a 
magyar kézsebészet életében. Szerepükhöz, céljukhoz és hivatástudatukhoz 
méltóan már megalakulásuk évében felvállalták a legmostohább körülmények 
között az idei kongresszus megszervezését. Az utolsó utáni pillanat, a központi 
anyanyagi támogatás teljes hiánya, a legtöbb cég profitorientációval magyarázható 
elfordulása ellenére néhány lelkes szervező és mellettük kiállító cég segítségével 
igyekszünk méltó rendezvényt létrehozni, melynek célja a szakmai tevékenység 
megbeszélése, a tudományos irányelvek bemutatása és a jövő útjának keresése 
lesz.
Rendezvényünk színvonalát a neves belföldi és külföldi előadók mellett az Önök, a 
Ti részvételetek tudja igazán emelni. Ezért szeretettel hívunk meg minden kézse-
bészt, minden kézsebészettel szimpatizáló vagy a kézsebészet iránt érdeklődő 
kollégát a 2008. szeptember 19-20-án Budapesten, az Aesculap Akadémián meg-
tartandó éves kongresszusra és közgyűlésre.

Dr. Szabó Zsolt, Ph.D.

Marc GARCIA-ELIAS 
Massimo CERUSO
Jan FRIDÉN
Guy FOUCHER

MEGHÍVOTT ELŐADÓK

 Kézsebészet a 21. században
 Mit lehet és mire vagyunk képesek?
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