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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Ma-
gyar Ortopéd Társaság és Magyar Traumatológus Tár-
saság 2014. évi közös kongresszusán házigazdaként 
köszönthetem Önöket.

Korábbi évtizedekben, Szegeden, a három mozgás-
szervi sebészettel foglalkozó szakma, az idegsebé-
szet, ortopédia és traumatológia egy klinikai egy-

ségben dolgozott és 25 évvel ezelőtt váltak független klinikává. Így  
a 2014-es évben az Ortopédiai Klinika 25 éves jubileumát ünnepli.

A tudományos program összeállításánál nagy figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a két szakma szorosan vett érdeklődési területén túl teret adjunk a 
tevékenységünkhöz szorosan integrálódó társszakmák – aneszteziológia, 
rehabilitáció, fiziotherápia – határterületi kérdéseinek megvitatására.

Mindkét szakma fontos része a konzervatív terápia, mely újabb lehető-
ségeinek ismerete szorosan hozzátartozik a magas szintű, komplex or-
topédiai és traumatológiai ellátáshoz. Ugyanakkor az ágazati fejlődés 
jövőjét az oktatás és innováció biztosítja, ezért ezek kiemelt témaként 
szerepelnek.

Kongresszusunk szakmai-tudományos programja komplex és széles körű 
előadásokkal kínál tartalmas programot nem csak az orvoskollégáknak, 
hanem a gyógytornász, rehabilitációs és egyéb szakemberek számára is. 

Mindent megteszünk, hogy érdekes, aktuális, a mai kor színvonalának 
megfelelő tudományos program biztosítása mellett az előadásokat köve-
tően a kongresszust kísérő rendezvényeken is jól érezzék magukat Sze-
geden, élvezve a város szépségét és vendégszeretetét.

Prof. Dr. Tóth Kálmán

Magyar Ortopéd Társaság Következő Elnöke
Szegedi Tudományegyetem, Ortopédiai Klinika
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Megtisztelő feladat számomra, hogy a kongresszus egyik El-
nökeként, valamint a Magyar Traumatológus Társaság leköszönő 
Elnökeként köszönthetem a résztvevőket a Magyar Traumatoló-
gus Társaság és a Magyar Ortopéd Társaság 2014. évi közös kon-
gresszusán. Különösen kedves számomra, hogy mindezt Szegeden, 
szülővárosomban, az Alma Materban, mindennapi munkám köze-
gében tehetem.

Ez a kongresszus, úgy gondolom, a maga nemében több okból is 
különlegesnek ígérkezik. Bár ebben az évben önálló kongresszust is rendezhettünk volna, 
a mozgásszervi szakma  érdekeit  is figyelembevéve a közös megrendezés mellett döntöt-
tünk ortopéd kollegáinkkal egyetértésben. 

Az AO Trustee június 27-30. között Budapestre hozta éves találkozóját, ami kivételes lehe-
tőséget kínált számunkra, hogy a kongresszus megfelelő időbeli pozícionálásával számos 
nemzetközileg elismert baleseti sebészt hívjunk meg szerte a világból. Így a rendkívül 
széles szakmai téma-kínálat (polytrauma menedzsment, hasi mellkasi-trauma, geriátriai 
törések, lelki trauma szerepe, betegoktatás, sürgősségi koncepció a trauma ellátásban, 
oktatás- és készségfejlesztő központok, stb.) mellett, “Quo vadis trauma?” és “Kollégáink 
külföldön” címekkel érdekes kerekasztal megbeszéléseket is tervezünk. A kongresszus 
előtt satellit programként ATLS kurzust, traumás ultrahangdiagnosztikai készségfejlesztő 
kurzust (FAST), valamint Artroszkópos alapkészség kurzusokat szervezünk.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Centruma, köszönhetően Európai 
Uniós támogatásnak, egy vadonatúj Sürgősségi Centrummal, Heliporttal, egy 265 ágyas klini-
kai tömbbel, 14 minden igényt kielégítő panelműtővel valamint készségfejlesztő központtal 
gazdagodik. Ezek egy része is közel ebben az időben kerül átadásra.

A traumatológiai ellátás ma egy olyan csapatmunka, ahol minden résztvevőnek megvan  
a saját, igen fontos szerepe a gyógyítás folyamatában. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak 
a társszakmák, sebészek, mellkas sebészek, anaesthesiológusok, pszichiáterek, pszicholó-
gusok, fiatal kollégák, valamint a gyógytornászok és a műtős szakasszisztensek részvé-
telét is.

A fórum kiváló alkalom arra, hogy a szakmák megtalálják egymás területén a közös hangot, 
a közös elképzeléseket. Mindezen túl az ilyen találkozók lehetőséget adnak arra, hogy 
tanuljunk egymástól, tudjuk egymás munkáját értékelni, elismerni, és a közös tudással a 
betegek érdekében egyre magasabb szinten legyünk képesek művelni a baleseti ellátást 
és a mozgásszervi sebészetet. A kongresszus programját úgy állítottuk össze, hogy minél 
több, határterületet érintő problémakörre ráirányítsuk a figyelmet.

Külön öröm számomra, hogy a kongresszus helyszíne az SZTE Kongresszusi Központja, 
az  Egyetem modern oktatási épülete.  Minden résztvevőnek hasznos időtöltést és ered-
ményes munkát kívánok vendégszerető, napsütéses városunkban, és hogy a sok munka 
mellett gondtalan kikapcsolódásban, kapcsolatépítésben is legyen részük.

Prof. Dr. Varga Endre
Kongresszus Elnöke
Magyar Traumatológus Társaság Leköszönő Elnöke
Szegedi Tudományegyetem, Traumatológiai Klinika
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

Tisztelt MOT-MTT Kongresszus résztvevők!
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Igen megtisztelő feladat számomra, hogy a MOT Ve-
zetőségének Elnökeként köszönthetem a résztvevőket  
a Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatoló-
gus Társaság újabb közös, 2014. évi Kongresszusán, 
Szegeden.

A 2013-as közös kongresszusunk eredményessége és jó tapasztalatai 
alapján a két társaság részéről határozottan megfogalmazódott annak 
igénye, hogy idén is a társaságaink szoros együttműködésével kerüljön 
megszervezésre az éves Kongresszusunk.

A Társaságok vezetősége igen nagy figyelmet fordított arra, hogy olyan 
programot állítson össze, mely mindenki számára tartalmaz érdekessége-
ket, aki mozgásszervi megbetegedésben szenvedő betegek gyógyításá-
val foglalkozik, legyen az traumatológus, ortopéd, kutatóorvos, rehabilitá-
ciós szakember, gyógytornász, manuálterápeuta vagy műtősnő.

Korábbi közös kongresszusaink eredményességét alapul véve reméljük, 
hogy idén is minél többen megtisztelnek bennünket részvételükkel, hogy 
megoszthassuk szakmai tapasztalatainkat, hogy bemutathassuk a moz-
gásszervi sebészetben elért eredményeinket, és hogy a tudományos ren-
dezvényünk vitáiban hozzásegítsük egymást betegeink minél eredménye-
sebb ellátásához. 

Azt kívánom Önöknek, hogy az előadások izgalmát követően nagyon jól 
érezzék magukat kongresszusunk kísérő rendezvényein is élvezve Sze-
ged városának szépségét és jól ismert vendégszeretetét!     

Prof. Dr. Szőke György
Magyar Ortopéd Társaság Elnöke
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

K O n g r e S S z u S  S z e r V e z ő K 

Kongresszus elnöKei
Prof. Dr. Tóth Kálmán
Prof. Dr. Varga Endre

FŐvédnöKöK
Prof. Dr. Szabó Gábor, Szegedi Tudományegyetem, Rektor
Prof. Dr. Vécsei László, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Dékán  
Dr. Habil. Pál Attila, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Elnök

mot tudományos bizottság
Prof. Dr. Tóth Kálmán
Dr. Than Péter
Dr. Csernátony Zoltán
Prof. Dr. Szendrői Miklós
Prof. Dr. Hangody László
Prof. Dr. Szőke György

mot szervezŐbizottság
Dr. Fiszter Ildikó   Prof. Dr. Tóth Kálmán  
Dr. Gálity Hrisztifor  Dr. Sisák Krisztián
Dr. Gombár Csaba  Dr. Sohár Gellért
Dr. Kellermann Péter

mtt tudományos bizottság 
Prof. Dr. Varga Endre  Prof. Dr. Simonka János Aurél
Prof. Dr. Hangody László  Dr. Turcsányi István
Prof. Dr. Vámhidy László  Dr. Tóth Ferenc
Prof. Dr. Fekete Károly  Dr. Szabó Zsolt
     Dr. Wiegand Norbert

mtt szervezŐbizottság
Prof. Dr. Varga Endre  Dr. Süveges Gábor 
Dr. Pintér Sándor   Dr. Gárgyán István
Dr. Török László   Bucsuházy Eszter
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

K A P C S O L AT

ortopédiai szaKmai inFormáció
tóth kálmán
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,  
Általános Orvostudományi Kar
Ortopédiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: +36 62 545 423
E-mail: toth.kalman@med.u-szeged.hu
Magyar Ortopéd Társaság
www.ortopedtarsasag.hu

traumatológiai szaKmai inFormáció
varga endre
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,  
Általános Orvostudományi Kar
Traumatológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel: +36 62 545 531
E-mail: varga.endre@med.u-szeged.hu
Magyar Traumatológus Társaság
www.mtrauma.hu

szervezŐ titKárság
ASSZISZTENCIA Szervező Kft.  
1055 Budapest, Szent István krt. 7. 
Tel.: +36 1 350 1854 
Fax: +36 1 350 0929
E-mail: motra@asszisztencia.hu
Web: www.asszisztencia.hu/motra
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

T u d O M á n y O S  i n f O r M á C i ó K

A Szervezőbizottságok a résztvevők aktív részvételére számítanak, ezért felkérnek 
minden társasági tagot, érdeklődő kollégát absztrakt benyújtására. 

FŐ témáK
✦ polytrauma menedzsment 
✦ Hasi és mellkasi trauma 
✦ geriátriai törések 
✦ „Kármentő” sebészet 
✦ betegoktatás  
✦ innovációk a sebészetben/
 ortopédiában 
✦ Kísérleti trauma/ortopédia 
✦ artroszkópos sebészet 
✦ Kéz- és mikrosebészeti problémák 
✦ oktatás és készségfejlesztő 
 központok  
✦ pszichotrauma és lelkisegítség 
 szerepe  
✦ sürgősségi koncepció a trauma 
 ellátásban  

✦ traumás „rémálmok” 
✦ Kollégáink külföldön 
✦ Kerekasztal: trauma: 
 „Quo vadis?”  
✦ osteotomiák 
✦ csípő és térdprotetika aktuális   
 kérdései   
✦ Különleges megoldások  
✦ perioperatív anesztézia 
✦ Konzervatív kezelési lehetőségek 
 az ortopédiában/traumatológiában  
✦ gyermekkori ortopédiai és   
 traumatológiai problémák

fiATALOK fóruMA előadások a főtémákhoz kapcsolódóan a téma szerinti szekci-
óban kerülnek bemutatásra külön értékeléssel. 

Poszterszekció diszkusszióval a beérkezett előadások számától/minőségétől füg-
gően. 

absztraKt beKüldés
az előadások bejelentése kizárólag on-line módon, az interneten keresztül lehetsé-
ges. a kongresszusi weboldal (www.asszisztencia.hu/motra) megfelelő menüpont-
ját választva lehet belépni az absztraKt KüldŐ rendszerbe.

az ily’ módon történő bejelentés biztosítja a szerzők számára az állandó ellenőrzés 
és aktualizálás szabadságát. az absztraktokat csak a szerzők módosíthatják, így 
annak helyességéért is ők felelősek. minden egyes módosítást azonnal visszajelez 
a rendszer e-mailben, csatold pdf állomány mellékletben. 

Absztrakt feltöltés során kérjük a megfelelő absztrakt típus kiválasztását: 
szóbeli előadás, fiatalok fóruma, poszter.

absztraKt beKüldési HatáridŐ: 2014. március 17.
absztraKtoK elFogadásáról visszaJelzés: 2014. április 15.
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
2014. évi közös kOngresszusA

á LTA L á n O S  i n f O r M á C i ó K

Kongresszusi Helyszín
SZTE Kongresszusi Központ
6722 szeged, ady tér 10.

részvételi díJaK

mot/mtt tagok 35 év felett 18.000 Ft nem társasági tagok 22.000F t

mot/mtt tagok 35 év alatt 12.000 Ft nyugdíjas mot/mtt tagok díjmentes

mgyFt tag gyógytornászok 10.000 Ft napijegy 10.000 Ft

nem mgyFt tag 
gyógytornászok

20.000 Ft Helyszíni regisztráció* 25.000 Ft

műtősnők, nővérek 10.000 Ft Kísérők 10.000 Ft

* Az előzetes regisztráció határideje: 2014. június 16. Ezután a határidő után küldött re-
gisztrációk esetében a visszaigazolást nem tudjuk garantálni, azonban a helyszíni regiszt-
ráció lehetséges.

A részvételi díjak egy fő részére tartalmazzák:
előadásokon való részvételt✦  kongresszusi táskát  ✦  névkitűzőt, részvételi igazolást  
✦  programfüzetet  ✦  nyitófogadást műsorral  ✦  kávészüneti fogyasztásokat  ✦  áFa-t

A kísérői díjak egy fő részére tartalmazzák:
nyitófogadást műsorral  ✦  kávészüneti fogyasztásokat  ✦  kísérői programot  ✦  áFa-t

banKett vacsora
a bankett vacsorát a részvételi díj nem tartalmazza. egy személy részére 9.000 Ft-ért  
lehet külön igényelni a jelentkezés során.

szállodai elHelyezés 
a kongresszusi titkárság kedvezményes áron biztosít szállodai elhelyezést a résztvevők 
számára. a szobafoglalás a megrendelések beérkezésének sorrendjében történik.
a rendelkezésre álló szállodák árai és részletes információi a kongresszusi honlapon 
találhatók.
szállásfoglalási határidő: 2014. május 20.

programFüzet
a kongresszusi programfüzet a helyszínen kerül átadásra. a programról addig is tájéko-
zódhat a folyamatosan frissülő weboldalon.

aKKreditáció
a kongresszus orvosi (oftex) akkreditációja illetve a szakdolgozói (eti) akkreditáció fo-
lyamatban van, amint rendelkezünk a megfelelő információval, közzétesszük a webolda-
lon. minden regisztrált vendég részvételi igazolást kap a helyszínen.
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A MAgyAr OrtOpéd társAság és A MAgyAr trAuMAtOlógus társAság 
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T e r V e z e T T  P r O g r A M *

2014. június 22. (vASÁrnAp)
8:30 – 11:00 előadások

11:00 – 12:00 Szünet
12:00 – 15:00 előadások
15:00 – 16:00 Szünet
16:00 – 18:00 előadások
18:00 – 19:30 Megnyitó

19:30 nyitófogadás

2014. június 23. (héTfő)
8:30 – 11:00 előadások 

11:00 – 12:00 Szünet
12:00 – 15:00 előadások
15:00 – 16:00 Szünet
16:00 – 18:00 előadások 

20:00 Bankett vacsora 

2014. június 24. (Kedd)
8:30 – 11:00 előadások 

11:00 – 12:00 Szünet
12:00 – 15:00 előadások
15:00 – 16:00 Szünet
16:00 – 18:00 előadások
18:00 – 18:30 Kongresszus zárása 

A kongresszusi szünetekben workshopokat és szimpóziumokat hirdetünk 
meg, melyeken a részvétel térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött. 
A céges workshopokon, szimpóziumokon résztvevők szendvicsebédet kapnak. 
A céges programokat nem látogató kongresszusi résztvevőknek a szünetekben 
kávészüneti ellátást biztosítunk. 

* A változtatás jogát fenntartjuk: a végleges tudományos program a beérkezett előadá-
sok függvényében kerül összeállításra.





Kongresszusi Helyszín
SZTE Kongresszusi Központ
6722 szeged, ady tér 10.


