
Csak az Asszisztencia Kft. részére írásban (fax, e-mail) 2008. október 17.-ig 
megküldött lemondások vehetők figyelembe.
2008. október 17. előtt érkezett lemondás esetén 80% visszatérítés
2008. október 17. után érkezett lemondás esetén nincs visszatérítés

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A beérkezett Jelentkezési Lapon megrendelt szolgáltatásokat az adatok rögzíté-
sét követően 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 Jelentkezési Lap megfelelő rovatában a pontos számlázási nevet, címet, 
valamint a kapcsolattartó elérhetőségét, mivel számlánkat utólagosan nem 
módosíthatjuk.

A részvételi díj étkezést is tartalmaz (kávészünetek), melyet  a hatályos törvé-
nyeknek megfelelően a számlán külön, megbontva, közvetített étkezésként 
tüntetünk fel. A számlán a megrendelt szolgáltatás helyett más megnevezés 
nem adható.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni: 
Asszisztencia Kft. | 11991102-02157225 | ERSTE Bank Rt. H-1136 Budapest, 
Váci út 48.

A banki átutaláson, illetve a postai csekk feladóvevényén kérjük, minden 
esetben tűntesse fel a jelentkező nevét és a „8ARTRO” feliratot!

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

FONTOS TUDNIVALÓK

Beküldés módja: kizárólag on-line

A kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, a 
www.asszisztencia.hu kongresszusi weboldalon keresztül lehetséges.
Szóbeli előadás időtartama: 8 perc + 2 perc vita

Absztrakt beküldési határidő: 2008. szeptember 30.

AAz előadások visszaigazolását minden bejelentett absztraktra 2008. október 
20-ig megküldjük.
A visszaigazolásban feltüntetjük az előadás(ok) elfogadását és pontos beosz-
tását, időtartamát, az üléselnökök nevét, valamint egyéb fontos tudnivalókat.

ABSZTRAKT BEKÜLDÉS

Asszisztencia Szervező Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20.
Tel.: 350-1854, Fax: 350-0929
www.asszisztencia.hu
artro@asszisztencia.hu

KONGRESSZUSI TITKÁRSÁG

Absztrakt beküldés határideje
Absztrakt visszaigazolás határideje
Szállásfoglalás határideje
Szállásdíj befizetésének határideje
Jelentkezési határidő

2008. szeptember 30.
2008. október 20.
2008. október 30.
2008. október 30.
2008. november 5.

FONTOS DÁTUMOK

A kongresszusi titkárság kedvezményes áron biztosít elhelyezést a résztvevők 
számára a kongresszus helyszínéül szolgáló Best Western Lido Hotel****-ben. 
A várható létszámhoz képest elegendő mennyiségű szoba áll rendelkezésre a 
szállodában, melyek kiosztása a megrendelések beérkezésének sorrendjében 
történik.

Egyágyas szoba:    12.000,- Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba:     16.000,- Ft / szoba / éj

AA feltüntetett szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az uszoda használatot, a 
parkolást, valamint az adókat.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

BEST WESTERN Lido Hotel****
1031 Budapest, Nánási út 67.

HELYSZÍN
BEST WESTERN 
Lido Hotel****

www. artroszkopia.hu
www.asszisztencia.hu

Értesítő

2008. november 14 – 15.
Best Western Lido Hotel****, 

Budapest

A Magyar
Artroszkópos
Társaság
2008. évi

Kongresszusa



Magyar Artroszkópos Társaság 2008. évi Kongresszusa 2008. november 14 – 15.

Jelentkezés kizárólag on-line módon, a www.asszisztencia.hu weboldalon 
keresztül lehetséges.

A jelentkezés beérkezése és feldolgozása után hivatalos visszaigazolást küldünk 
Önöknek az igényelt postai csekk vagy átutalási számla kíséretében.

REGISZTRÁCIÓ

Társasági program

Bankett vacsora November 14. (péntek) 19.00

Hozzájárulás regisztráltaknak    3.000 Ft
Hozzájárulás nem regisztráltaknak  7.000 Ft

Résztvevők Kísérők
 

Előadásokon való részvétel
Kongresszusi táska
Programfüzet
Részvételi igazolás
Kávészünetek
KíséKísérői program

•
•
•
•
• •

•

Részvételi díj tartalma

Nyugdíjasok, nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára ingyenes.

MATT tagok részére     10.000 Ft
Nem MAT tagok részére 18.000 Ft
Műtősök, gyógytornászok részére   5.000 Ft
Kísérők részére 7.000 Ft

Részvételi díj

REGISZTRÁCIÓ ÉS BEFIZETÉS

Megnyitó
Előadások
Kísérői program
Bankett vacsora

Előadások
Kongresszus zárása

2008. november 14. (péntek)
10:00
10.30 – 18.30
Délután
19:00

2008. november 15. (szombat)
09.00 – 14.0009.00 – 14.00
14.00

TERVEZETT PROGRAM

• Műtősnői kurzus: 
Az artroszkópia múltja, jelene és jövője műtősnői szempontból.
Kurzusvezető: Rácz Péterné

•  Gyógytornász kurzus: 
A vállöv szenzomotoros rendszere (elmélet és gyakorlat)
Kurzusvezetők: Duska Zsófia és Moldvay Ildikó

KURZUSOK

FINANSZÍROZÁSI KEREKASZTAL

• Artroszkópia és traumatológia
• Artroszkópia és reumatológia

MINI SZIMPÓZIUMOK

•  Térdízületi szalagsérülések, LCA-pótlás
• Egyéb ízületek artroszkópiája, lágyrész endoszkópia
•  Tippek, trükkök, technikai újdonságok 
• Elvi és gyakorlati hibák, szövődmények
•  Az artroszkópos egynapos ellátás
• Szabad téma

EElőadás módja: szóbeli előadás, poszter

FŐ TÉMÁK

A Kongresszus elnöke:
 
Szervező Bizottság:

 
Tudományos Bizottság:

Dr. Halasi Tamás PhD

Dr. Szigeti István
Dr. Hidas Péter PhD
Dr. Pavlik Attila PhD
Dr. Szerb Imre PhD
Dr. Tállay András PhD

PProf. Dr. Berkes István
Dr. Gáspár Levente PhD
Prof. Dr. Hangody László
Dr. Mike György PhD

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

Dr. Halasi Tamás
A Magyar Artroszkópos Társaság Elnöke 

Tisztelt Kollégák! 
Kedves Vendégeink!

  Megtiszteltetést jelent számomra, hogy a Magyar Artroszkópos 
Társaság 2008. évi Kongresszusa alkalmából köszönthetem Önöket. 
Éppen 2 év telt el legutóbbi kongresszusunk óta, amely kitűnő 
környezetben zajlott a Tatai Edzőtáborban. Hasonlóan kellemes körül-
ményeket ígér a Római Parton a Lido Szálloda.

 A másfél napos kongresszus rendezését két osztály, az Uzsoki Kórház 
Ortopédiája és az OSEI Sportsebészete közösen vállalta. Mindkét artrosz-
kópos centrum nagy energiákat mozgósított a színvonalas tartalom és 
zavartalan lebonyolítás érdekében.

 A rendezvény alapvető célja, hogy minden artroszkópiával foglalkozó 
szakember bemutatkozhasson, eredményeinket és tapasztalatainkat 
értékeljük, hasznos információkat szerezzünk további munkánkhoz. Ter-
mészetesen az artroszkópia a központi téma, de kíváncsiak vagyunk a 
társszakmák és a finanszírozási oldal szakértőinek véleményére is.

 A programban a hagyományos és új, fejlődő területek mellett eddig 
nem hallott érdekességek is szerepelnek. Külön gondot fordítottunk a 
műtősnők és gyógytornászok érdeklődésének felkeltésére. Mindkét 
szakterület értékét a számukra szervezett kurzusokkal is jeleztük, részvé-
telükre csakúgy, mint munkájukra a napi rutin során, messzemenően 
számítunk.

 Köszöntöm a kiállító cégek képviselőit és főként szponzorainkat, akik 
nagyban hozzájárulnak Társaságunk zavartalan működéséhez.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok minden résztvevőnek.

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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