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Danubius Health Spa Resort Bük

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
A Konferencia Titkárság kedvezményes áron biztosít 
elhelyezést a résztvevôknek. A várható létszámhoz képest 
elegendô mennyiségû szoba áll rendelkezésre a megadott 
szállodákban, melyek kiosztása a megrendelések beér-
kezésének sorrendjében történik.

A megadott árak szoba / éj díjat jelölnek és tartalmazzák a 
reggelit és az adókat.

Danubius Health Spa Resort Bük ****
(a konferencia helyszíne)
 December 3-4. December 4-6.
Egyágyas szoba: 15.500,- Ft / szoba / éj 9.000,- Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba: 24.400,- Ft / szoba / éj 14.000,- Ft / szoba / éj

SAS Radisson Birdland Resort & Spa Hotel *****
(10 perc sétára a konferencia helyszínétôl)
Egyágyas szoba: 17.000,- Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba: 20.000,- Ft / szoba / éj

FONTOS TUDNIVALÓK
Csak a megadott határidôig és az elôzetesen foglalt 
szobakontingens mértékéig tudjuk garantálni a szállásfog-
lalást a megadott feltételekkel. 

Szállásfoglalási és befizetési határidô: 2009. november 30.

A ki nem fizetett szobák foglalását a fenti határidôn túl sajnos 
nem tudjuk biztosítani.

Szakmai információ 
Dr. Géher Pál
Budai Irgalmasrendi Kórház  
I. Reumatológiai Osztály
1023 Budapest,  
Árpád fejedelem u. 7.
Postacím:  
1277 Budapest, Pf.: 98.
Fax: (+ 36 1) 438 8518
E-mail: geherpal@freemail.hu

JELENTKEZÉS MÓDJA
Hagyományos módon: az Asszisztencia Kft. weboldaláról 
letölthetô Jelentkezési Lap kitöltésével, és a Kongresszusi 
Titkárság címére való visszaküldéssel történik.
On-line módon: az Asszisztencia Kft. weboldalán keresztül 
(www.asszisztencia.hu).
Mindkét esetben hivatalos visszaigazolást küldünk Önöknek 
az igényelt postai csekk vagy átutalási számla kíséretében.

BEFIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS
A regisztrációs díj, a szállás és az étkezések díja az 
Asszisztencia Kft-nek elôzetesen fizetendô.
A beérkezett Jelentkezési Lapon megrendelt szolgáltatáso-
kat az adatok rögzítését követôen visszaigazoljuk. A vissza- 
igazolással 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 elérhetô-
ségét, mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk.
A részvételi díjak étkezést is tartalmaznak (kávészünetek), 
melyet a hatályos törvények értelmében a számlán külön, 
megbontva, közvetített étkezésként tüntetünk fel. A számlán 
a megrendelt szolgáltatás helyett más megnevezés nem 
adható meg.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra 
kérjük teljesíteni: 
Asszisztencia Kft. 
K&H Bank ZRt. | H-1133 Budapest, Pozsonyi út 77-79.
Swift: OKHBHUHB | IBAN: HU13 1040 1000 5051 5048 5750 1006 

Kérjük, a banki átutaláson, illetve a postai csekk feladó-
vevényén minden esetben tüntesse fel a jelentkezô nevét, 
és a “ MGT 2009” feliratot!

MGT tagsági díj
A 2009. évre vonatkozó 3.000 Ft tagdíj a társaságnak 
csekken fizetendô, melyet mellékelünk.
A csekk befizetését igazoló másolatot kérjük csatolja a 
jelentkezési laphoz, mert a tagoknak szóló kedvezményes 
részvételi díj csak az éves tagsági díj befizetésének 
igazolásával érvényes!

FONTOS DÁTUMOK
2009. november 16. Absztrakt beküldési határidô
2009. november 25. Absztrakt visszaigazolási határidô
2009. november 25. Szállásfoglalási és befizetési határidô
2009. november 30. Jelentkezési határidô

Lemondási feltételek
A Szállásfoglalási határidô után beérkezett visszamondásokat 
sajnos nem áll módunkban elfogadni, a szállásdíjból vissza-
térítés nincs.

A részvétel lemondását írásban kell jelezni az Asszisztencia 
Kft-nek.

• 2009. november 30. elôtt érkezett lemondás esetén  
    80% visszatérítés
• 2009. november 30. után érkezett lemondás esetén  
    nincs visszatérítés

Konferencia Titkárság
Asszisztencia Szervezô Kft.
1136 Budapest,  
Hegedûs Gyula u. 20.
Tel.: (+36 1) 350 1854   
Fax: (+36 1) 350 0929
E-mail: gerinc@asszisztencia.hu
www.asszisztencia.hu



KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tagtársak!

Tisztelettel meghívom Önöket hagyományos tudományos ülé-
sünkre, Bükfürdőre 2009. december 4-6. között.

A tudományos ülés témája a degeneratív gerincbetegségek 
innovatív kezelése lesz. Igaz, hogy ez a téma, különböző meg-
fogalmazásban, többször szerepelt már a főtémák között, de ez 
egy igazi „örökzöld” területe a gerincbetegségeknek. A betegek 
egyre nagyobb, bár az összeshez mérten kis szelete saját 
betegségének gyógyítása révén tapasztalhatja a tudományos 
haladás előnyeit. Ugyanakkor a betegek túlnyomó többségének 
gyógyításában nem sikerült áttörő eredményt elérni. Kérdéses az 
is, hogy a most modern eljárásnak nevezett beavatkozás vajon 
kiállja-e az idők próbáját. 
Tudományos üléseinket mindig is a nagy aktivitás jellemezte. 
Most, amikor ezt a mindenki által jól ismert témát tűztük ki fő 
témának, külön is igyekszünk a vita parazsát felszítani. A gyógy-
szeres, fizioterápiás és műtéti eljárások egy-egy képviselőjét 
kértük fel, hogy egymással és a hallgatósággal közösen vitázva 
mutassák be azokat az eljárásokat, amelyeket mindenkinek jó 
szívvel tudnak ajánlani. A fő témához természetesen várjuk 
az Önök előadásainak bejelentését is a szokott módon, az 
Asszisztencia Szervező Kft. honlapján (www.asszisztencia.hu).
Folytatjuk a gerincbetegségekkel foglalkozó osztályok bemutat-
kozását is. Ez évben a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő 
Országos Gerincgyógyászati Központ ad áttekintést múltjáról  
és jövőbeli terveiről.
A tudományos ülésen tartandó közgyűlésünk egyúttal elnök-
választó közgyűlés is lesz. Az elnökség dr. Klauber András urat 
kérte fel a jelölőbizottság elnöki teendőinek ellátására, aki várja 
az Önök személyi javaslatait (OORI, 1528 Budapest Szanatórium 
u.19.; e-mail: klaubera@t-email.hu).
Szociális programjaink és a Bükfürdő által biztosított kellemes 
környezet a kikapcsolódásra is lehetőséget kínál. Mai, zaklatott 
életünkben éljenek Önök is és családjuk is ezzel a lehetőséggel. 

Manapság minden híradás a válságról és az ennek következté-
ben megnehezült anyagiakról szól. Minket se került el a válság, 
de – hála Katz Péter igazgató úr, Mátrai Nándor ügyvezető 
és nem utolsósorban dr. Varga Péter Pál, vezetőségi tagunk 
munkájának – ez évben a szállásköltség, az ellátás és a részvételi 
díj is jelentősen kevesebb lesz a tavalyinál.

Remélem, hogy ennyi jó hír hallatán minél többen találkozunk 
decemberben Bükfürdőn.

Tisztelettel:

Prof. Dr Géher Pál
Elnök (2007-2009)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A kongresszus ideje
2009. december 4-6.

Helyszín
Danubius Health Spa Resort Bük
9470 Bükfürdô, Thermál krt. 27.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

A Kongresszus fô témái
1. Degeneratív gerincbetegségek innovatív kezelése
2. Egyéb témák

Elôadások bejelentése
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság 2009. évi tudományos 
ülésére az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, 
a www.asszisztencia.hu weboldalon keresztül lehetséges.

Elôadás idô: 6 perc + 2 perc vita.

A kongresszusi weboldal megfelelô menüpontját választva 
lehet belépni az absztrakt beküldô rendszerbe. Felhívjuk 
szíves figyelmét, hogy a kongresszusi és az absztrakt 
rendszerbe történô regisztráció két külön folyamat.  
Az absztrakt beküldése elôtt kérjük, figyelmesen olvassa el 
az utasításokat.

Amennyiben információra, segítségre lenne szüksége, kérjük 
lépjen kapcsolatba a Kongresszusi Titkársággal.

Az absztraktokat csak a szerzôk módosíthatják, így annak 
helyességéért is ôk felelôsek. Az absztraktokkal kapcsolatos 
mindenfajta levelezést kérünk e-mailben bonyolítani. 
Kérjük, hivatkozásul minden esetben használja az absztrakt 
mentésekor automatikusan generált absztrakt számot  
(pl.: A-0001).

Absztrakt beküldési határidô: 2009. november 16.

Az elôadások visszaigazolását, minden bejelentett absztraktra 
2009. november 25-ig e-mailben megküldjük.
A visszaigazolásban feltüntetésre kerül az elôadás(ok) pontos 
idôpontja, idôtartama, az üléselnökök neve, valamint egyéb 
fontos tudnivalók.

REGISZTRÁCIÓ ÉS BEFIZETÉS

Regisztrációs díj
35 év feletti MGT tag orvosok részére 10.000 Ft

35 év alatti MGT tag orvosok részére 6.000 Ft

MGT tag gyógytornászok, szakdolgozók részére 6.000 Ft

Nem MGT tagok számára 13.000 Ft

Kísérôi díj 13.000 Ft

A regisztrációs díj tartalma
Résztvevôk Kísérôk

Tudományos programon való részvétel ß

Kongresszusi csomag, programfüzet ß

Részvételi igazolás ß

Névkitûzô ß ß

Kávészünetek ß ß

Wellness ajándékutalvány ß ß

A regisztrációs díj nem tartalmazza, ezért külön rende-
lendô:
ß vacsora pénteken 3.000 Ft / fô
ß vacsora pénteken 3.000 Ft / fô
ß bankett vacsora szombaton 5.000 Ft / fô 
ß szállodai elhelyezés

TERVEZETT PROGRAM

2009. december 4. - péntek
12.00 - 19.00 Regisztráció
14.00 - 18.00 Kazuisztika
20.00 Vacsora, utána zenés, táncos est a bárban

2009. december 5. - szombat
08.30 – 17.00 Regisztráció
09.00 – 12.00 Degeneratív gerincbetegségek innovatív 

kezelése
Kerekasztal és elôadások

12.00 – 14.00 Ebéd
14.00 – 15.00 Bemutatkozik az idén 15 éves Országos 

Gerincgyógyászati Központ
15.00 – 18.00 Elôadások 

20.00 Bankett vacsora, utána zenés, táncos est 
a bárban

Az elôzetes program a www.asszisztencia.hu weboldalon folya-
matosan frissítésre kerül.


