KEDVES KOLLÉGANŐK ÉS KOLLÉGÁK!
A Magyar Menopausa Társaság (MMT), valamint a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság (MSZNET) 2019. június 13-15. között immár harmadik alkalommal ismét közösen tartja biannuális kongresszusát Sopronban. A közös rendezés oka egyszerű: a
sikeres együttműködés évek óta bizonyítottan eredményes, a két társaság szakembereinek
tudása nem csupán kiegészül, hanem megsokszorozódik. Terveink szerint az idén csatlakozik hozzánk a Német-Magyar Nőorvos Társaság soros konferenciája, valamint a Lengyel
Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság jeles szakértői is beszámolnak legújabb eredményeikről.
Az idei kongresszuson is sok közös témát érintünk a két területről. A felkért referátumok és a
bejelentett előadások felölelik a szülészeti és nőgyógyászati endokrinológia teljes spektrumát: a serdülőkortól a seniumig terjedő időszak nőgyógyászati endokrin problémáit, valamint a menopauzális medicina aktuális kérdéseit – tartalmazva a legújabb eredményeiket
és szakmai tapasztalatokat. A kongresszus témái azonban nemcsak a menopauza, illetve a
szülészeti és nőgyógyászati endokrinológia irányába specializálódott orvosok, hanem valamennyi szülész-nőgyógyász szakorvos és rezidens, valamint az orvoslás más területein dolgozó orvosok és szakdolgozók érdeklődésére is számot tarthatnak.
Az MMT és az MSZNET Kongresszusának Szervező és Tudományos Bizottsága és a két Társaság Vezetősége bízik abban, hogy a konferencia jó lehetőséget biztosít a szakmai megbeszéléseken túl a kollegákkal történő találkozásra, az ismerkedésre és a véleménycserére.
Reményeink szerint a csodálatos helyszín és a társasági programok is segíteni fogják a tartalmas kikapcsolódást.
Az előző két sikeres közös kongresszusunk bizonyította: érdemes velünk tartani! Önt is tisztelettel, barátsággal várjuk Sopronba!
Prof. Dr. László Ádám					
MMT elnöke						

Prof. Dr. Szilágyi András
MSZNET elnöke

FŐVÉDNÖK
Dr. Fodor Tamás
Sopron Megyei Jogú Város polgármestere

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE
Dr. Erdélyi Lajos
Tagjai:
Dr. Szilveszter Péter
Dr. Kerekes György
Dr. Béres László
Dr. Horváth Attila
HELYSZÍN
Hotel Sopron
Sopron, Fövényverem utca 7.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKEI
Prof. Dr. László Ádám
Prof. Dr. Szilágyi András
Tagjai:
Dr. Masszi Gbariella
Dr. Várbíró Szabolcs
Dr. Jakab Attila
Dr. László Dániel
IDŐPONT
2019. június 13-15., csütörtök – szombat

TUDOMÁNYOS TÉMÁK
• A menstruációs ciklus szabályozása és
zavarai (sport, stress, amenorrhoea)
• Fogamzásgátlás a nemi teljesség korában
és idősebb korban
• Estetrol
• Krónikus ösztrogén hiány hatása a női
egészségre az élet során
• A metabolikus szindróma és a menopauza
összefüggései
• PCOS anyagcsere és metabolikus hatásai,
inzulin rezisztencia (új guideline-ok)
• Korai petefészek kimerülés
• Infertilitas és reproduktív endokrin
kórképek
• Az obezitás okai, kezelése, jelentősége
• Hormonfüggő daganatok
• Érdekes esetek
ELŐADÁS BEJELENTÉSE
2019. március 31-ig várjuk az előadásokat
(felkért referátum 15 perc, előadás 8 perc
+ 2 perc vitaidő) absztrakt összefoglaló beküldésével (min. 1000-1200 karakter terjedelemben) az alábbi e-mail címre:
huba@congressline.hu
A kongresszus akkreditációja folyamatban
van.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ
Előzetes tudományos program, regisztráció,
szállásfoglalás, kiállítási és hirdetési lehetőségek cégek részére a kongresszusi weblapon találhatók 2019. január végétől.
mmt-msznet2019.congressline.hu

RÉSZVÉTELI DÍJAK
Típus

2019.04.
12. előtt

2019.04.12.
után

MMT tag (orvos)

29.000 Ft

34.000 Ft

MSZNET tag
(orvos)

29.000 Ft

34.000 Ft

Nem tag (orvos)

39.000 Ft

44.000 Ft

MMT és MSZNET
17.000 Ft
tag (szakdolgozó)

20.000 Ft

Nem tag
(szakdolgozó)

27.000 Ft

30.000 Ft

Rezidens
/ Nyugdíjas

19.000 Ft

25.000 Ft

Napijegy

20.000 Ft

20.000 Ft

Kísérő

22.000 Ft

24.000 Ft

A részvételi díjak 27 % Áfa-t és 7.450,- Ft/fő/nap
közvetített étkezést tartalmaznak.

A részvételi díjak tartalmazzák a konferencia anyagokat, kávészüneteket, ebédeket, a
csütörtöki fogadást, de NEM tartalmazzák a
péntek esti vacsora költségét.
A kísérői részvételi díj az ebédeket, a csütörtöki fogadást és a péntek esti vacsorát is
tartalmazza. Kísérő a tudományos programot és a kiállítást nem látogathatja.
TÁRSASÁGI PROGRAM
2019. június 14., péntek
Közös vacsora
9.000 Ft/fő
KONGRESSZUS SZERVEZŐ
CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429 0146, 312 1582; Fax: (1) 429 0147
www.congressline.hu
Gaitz Éva
(kiállítás és szponzoráció)
gaitz@congressline.hu
Huba Stefánia
(regisztráció, szállásfoglalás)
huba@congressline.hu

