KEDVES KOLLÉGÁK!
Napjainkban egyre emelkedik az életkor felső határa, az idős populáció számaránya világszerte nő és az egészségügyi ellátás jelentős
részét az idősek kezelésére fordítják. A világ 6,8 milliárd lakosa közül
600 millió 60 évnél idősebb és számuk az előrejelzések szerint 2050re kétmilliárdra nő. A hazai népességünk közel egyötödét kitevő idős,
vagyis a 65 év feletti korosztály hatékony orvosi ellátásában jelentős
szerepet játszanak a családorvosok.
2018. március 22–24. között első alkalommal szervezzük meg geriátriai továbbképzésünket, hiszen a fiatalok és felnőtt középkorúak
ellátását biztosító tudásunk csak részlegesen alkalmazható az idős
betegek kezelése során. Az időskorúak esetében a kórállapotokra
utaló tünetek gyakran megváltoznak, egyidejűleg számos progrediáló, krónikus betegség alakul ki, melyek összetett gyógyszerelést
igényelnek. Figyelembe kell vennünk a nemkívánatos gyógyszer mellékhatásokat, kölcsönhatásokat, a gyakran romló beteg együttműködési képességet.
A továbbképzésen az időskorban kiemelt fontosságú, igen gyakori és
részben egymással szorosan összefüggő témakörrel foglalkozunk (hipertónia, szívelégtelenség, diabetes mellitus) és emellett gasztroenterológia, infektológia, onkológia, reumatológia és urológia lesznek
a kongresszus kiemelt témái.
Minden blokk esetbemutatással kezdődik majd, hogy az előadások
valóban gyakorlat orientáltak legyenek és nem marad el a témával
kapcsolatos kérdések megtárgyalása sem.
A képzés során lehetőségük nyílik az újraélesztés technikájának gyakorlására is.
Mindenkit szeretettel várunk.
Üdvözlettel:
DR. TORZSA PÉTER
egyetemi docens, Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvosi Tanszék

IDŐSKORÚ
BETEGEK
ELLÁTÁSA
Geriátriai Továbbképző Tanfolyam

HOTEL AZÚR, SIÓFOK
2018. MÁRCIUS 22-24.
A tudományos ülés akkreditált, pontszerző továbbképző
tanfolyam háziorvosoknak, belgyógyászoknak, geriatriai
szakembereknek és szakdolgozóknak.
Online jelentkezés, regisztráció:

WWW.CONVENTION.HU

A továbbképzést a Semmelweis Egyetem akkreditálja.
Kreditpont-értéke: 40 pont. | www.oftex.hu
Tudományos Információ:
Dr. Torzsa Péter
egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes
SEMMELWEIS EGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
CSALÁDORVOSI TANSZÉK
H-1125 Budapest, Kútvölgyi u. 4.
06 1 355 8530
ptorzsa@gmail.com
Szervezési információ:
Bagdi Károly
ügyvezető igazgató
CONVENTION BUDAPEST KFT.
H-1036 Budapest Lajos u. 66., A épület, IV. emelet
Fax: 06 1 299 0187, Tel.: 06 1 299 0184, -85, -86
kbagdi@convention.hu

CSALÁDBARÁT RENDEZVÉNY

40

kreditpont

PROGRAM
2018. MÁRCIUS 22., csütörtök
Bevezető, geriátria, kardiológia. Üléselnök: Prof. Dr. Kalabay László
14.00–14.30 Prof. Dr. Kiss István: Geriátriai ellátás Magyarországon
14.30–15.00 Dr. Torzsa Péter: A családorvos szerepe a geriátriai ellátásban

11.00–12.30 Reumatológia. Üléselnök: Prof. Dr. Kiss Emese
Prof. Dr. Kiss Emese: Időskorban előforduló reumatológiai/immunológiai
kórképek az arthrosison túl
Dr. Somos Éva: Degenaratív mozgásszervi betegségek differenciál
diagnózisa az alapellátásban

15.00–16.00 Prof. Dr. Kiss István: Kardiovaszkuláris megbetegedések
Hypertonia-geriátriai betegek antihipertenzív kezelése
Dr. Nyolczas Noémi: Időskori szívelégtelenség
16.30–18.00 Urológia. Üléselnök: Prof. Dr. Tenke Péter
Prof. Dr. Tenke Péter: Időskori húgyúti infekciók és kezelésük
Dr. Buzogány István: A vizelettartási és ürítési rendellenességek
Prof. Dr. Romics Imre: Prosztatarák szűrése, kezelése idős betegeknél
Dr. Székely Edit (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Ártámogatási Főosztály): Milyen buktatói lehetnek a
gyógyászati segédeszközök felírásának?
Prof. Dr. Rurik Imre: Szexualitás idős korban

Regisztrációs díjak

18.00

Prof. Dr. Ludwig Endre: Infekciók időskorban

2018. MÁRCIUS 23., péntek
9.00–11.00 Onkológia. Üléselnök: Prof. Dr. Dank Magdolna
Prof. Dr. Dank Magdolna: Kemoterápiás kezelés idős daganatos betegeknél
Dr. Pilling János: Rossz hírek közlése
Dr. Csikós Ágnes: Hospice – palliatív ellátás helyzete
és fejlődési lehetőségei Magyarországon
11.00-11.30 SZÜNET

2017. 11 30-ig
történő jelentkezéssel
és fizetéssel

2017. 12. 1.–
2018. 03. 15.
közötti jelentkezéssel

2018. 03. 15.
után

39 500 FT

45 000 FT

Svédasztalos ebéd a szálloda éttermében kávéval pénteken
5 000 FT
Svédasztalos ebéd a szálloda éttermében kávéval szombaton
5 000 FT
Két éjszakás wellness-csomag egy főre egy ágyas szobában
történő elhelyezéssel (március 22, 23-án éjszakára)
39 000 FT

49 000 FT

11.30–12.00 Dr. Prinz Gyula: Ismeretlen eredetű láz idős korban
12.00–12.30 Vakcinológia
12.30–13.30

EBÉD

13.30–14.00 Találkozás a kiállítókkal.
14.00–15.00

Dr. Kovács Tibor: Demencia – Tudatos öregedés.

15.00–15.30 SZÜNET
15.30–17.00 Diabetológia. Üléselnök: Dr. Torzsa Péter
Prof. Dr. Somogyi Anikó: Inzulin kezelés időskorban
Dr. Oláh Ilona: Idős cukorbetegek gyógyszeres kezelésének nehézségei
Dr. Torzsa Péter: Hogyan szűrjük az idős cukorbetegek hangulatzavarát?
2018. MÁRCIUS 24. szombat
9.00–10.30 Gasztroenterológia. Üléselnök: Dr. Magyar Anna
Dr. Bálint Levente: Az agg gyomor
Dr. Magyar Anna: A vén belek
Dr. Oláh Attila: A sebész rémálma: idős ember akut hassal
10.30–11.00 SZÜNET

Két éjszakás wellness-csomag két főre két ágyas szobában
történő elhelyezéssel (március 22, 23-án éjszakára)
54 500 FT

69 000 FT

Három éjszakás-wellness csomag egy főre egy ágyas szobában
történő elhelyezéssel (április március 22, 23, 24-én éjszakára)
59 000 FT

79 000 FT

Három éjszakás-wellness csomag két főre két ágyas szobában
történő elhelyezéssel (március 22, 23, 24-én éjszakára)
79 000 FT

Regisztráció a továbbképzés helyszínén pénteken, 2018. március 22én, csütörtökön, 10.00–18.00, március 23-án, pénteken, 07.00–16.00
között, március 24-én, szombaton, 08.00–12.00 között lehetséges.
Szállásfoglalás vendégeinknek egyénileg történik. A szállásfoglaláshoz szükséges űrlapot igény szerint megküldjük vagy letölthető
a www.convention.hu oldalról.

Résztvevő
29 500 FT

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: tudományos programon
való részvételt, programfüzetet, az igazolást a részvételről, az AKKREDITÁLT TANFOLYAM VIZSGADÍJÁT, kávészüneti ellátást 3 alkalommal.
A tudományos programok és az összes kísérő rendezvény kizárólag a
regisztrációban kapott névkitűzővel és meghívókártyával látogatható,
melyhez szíves megértésüket kérjük. Jelentkezők nagy száma esetén
helyszíni regisztráció NEM lehetséges. Az első 500 főt tudjuk csak regisztrálni. Szállást csak a szabad kapacitás erejéig tudunk adni.

REGISZTRÁCIÓ

16.00–16.30. SZÜNET

Kérjük, hogy azon gyógyszer- és orvosi műszer forgalmazó cégek
munkatársai, akik nem kiállítók – részvételi szándékuk esetén – kérjék speciális regisztrációs lapjukat, melyet e-mailben küldünk el.
E-mail cím: kbagdi@convention.hu

99 500 FT

A regisztrációs díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A helyszíni regisztráció díja: 45 000 Ft Napijegy nincs.

A wellness-csomag tartalmazza: büféreggeli, vacsora büfé jelleggel, wellness használata, fürdőköpeny használat, wifi a szálloda
egész területén, parkolás, Áfa. A wellness-csomag nem tartalmazza az idegenforgalmi adót. Szállást a helyszínen, az Azúr Hotelben
tudunk biztosítani. A szálloda befogadóképessége limitált – ezért
kérjük szíves, gyors visszajelzésüket.
A wellness-csomagot a szálloda, a regisztrációt a Convention Budapest Kft. számlázza. A wellness-csomagra hozzánk beérkező igényét a szállodának továbbítjuk és a szálloda igazolja vissza.
Rendezvényünk családbarát rendezvény, a szálloda biztosítja gyerekek számára a gyermekprogramokat animátorok közreműködésével.
A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően postázzuk a
regisztrációs díj befizetéséhez szükséges csekket. Kérjük, a regisztrációs lapon adja meg e-mail címét.
Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk, amely faxon vagy levélben hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése
után. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni
nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl
meg külön számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki.
Ha a befizetési csekkét elveszíti, bármely postahivatalban kérhet
postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1036 Budapest Lajos u. 66. A épület IV. emelet.

A regisztrációs díj mindenki számára azonos mértékű –
ebből nem tudunk kedvezményt biztosítani.

Lemondás, visszafizetés: Regisztrációs díjának visszafizetése – annak
elküldése után – 2017. 11. 30-ig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután
a kötbér 100%-os.

Online jelentkezés, regisztráció: WWW.CONVENTION.HU

Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük az online regisztrációt vagy a mellékelt regisztrációs lap használatát. Köszönjük.

