Összejönni - jó kezdés.
Együtt maradni - haladás.
Együtt is dolgozni - siker."
H. Ford

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!
A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szervezésében 2020 tavaszán dupla
jubileum megünneplésére kerül sor. A 10. életévét betöltő SIASTOK (Sürgősségi, Intenzív Terápiás,
Aneszteziológiai Szakterületek és Társszakmák Országos Konferenciája) és az 5 éves SzVITA (Szakmai
Vándorgyűlés Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Szakdolgozóknak) összevonva, négy napos
rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.
A 2010 óta folyamatosan bővülő továbbképzések a szakma fejlődésének és a társszakmák változásainak
megfelelően, naprakész információkkal, új koncepciók bemutatásával keltették fel a hallgatóság
érdeklődését.
A rendezvények ugyanakkor törekedtek a hazai és a nemzetközi szakmapolitikai élet összefogására,
valamint interdiszciplináris műhelyek kialakítására.
A XXI.század medicinájában a magányos hősök kora már lejárt, a betegbiztonság kulcsa a hálózatban
történő, a szubspecialitások szintjén maximális terápiás hatékonyságot nyújtó csapatmunka.
A kongresszus 2010 év óta változatlan mottójának újabb és újabb sorai valósultak meg.
A hazai és nemzetközi szakmapolitika összefogásának keretében első ízben lesz magyar konferencia
kiemelt előadója és résztvevője az ESA (European Society of Anaesthesiology) jelenlegi (Prof. Kai
Zacharowski) és volt elnöke (Prof. Daniela Filipescu), valamint a NASC
National Anaesthesiologists Societies Committee elnöke (Prof. Serban Bubenek).
Jól illeszkedik a konferencia hálózatépítő törekvései közé az Európában mindinkább terjedő Patient
Blood Management (PBM) Tanácsadó Testület ülése. A PBM multimodális, multidiszciplináris
megközelítés, mely a vérvesztéses rizikónak kitett betegcsoportban az allogén vértranszfúziók
mennyiségének csökkentésére törekszik, a klinikai kimenetel javítása céljából.
Társzakmáink kiváló előadói ismertetik a minőségi betegellátáshoz nélkülözhetetlen multidiszciplináris
szempontokat. Idén kiemelten a gyermekgyógyászat, gyógyszerészet, mikrobiológia, infektológia,
sürgősségi orvostan, oxiológia, katasztrófa orvostan, szülészet-nőgyógyászat, urológia, nefrológia,
toxikológia, pszichológia területéről hallhatunk a mindennapi betegellátásunkba integrálható, értékes
információkat.
Az orvosi munka megvalósíthatatlan és értelmetlen lenne az erős szakdolgozói háttér nélkül. A SzVITA
immár 5 éve teremt mind népszerűbbé váló fórumot az ápolóink, szakdolgozóink közti továbbképzésre,
eszmecserére. Idén a két konferencia közti rugalmas átjárhatóság is a csapatban gondolkodás, egymás
szempontjainak, céljainak jobb megismerését és integrálását segíti elő.
Idén sem maradhat el a minőségi betegellátás részét képező, mindig sikeres gyógytornász
továbbképzés.
A kongresszus csütörtöktől szombatig tartó elméleti plenáris képzését párhuzamos, szimulációs
tréningekben bővelkedő, megfelelő eszközparkkal felszerelt, interaktív műhelyek, szimpóziumok kísérik
szerdán és csütörtökön.
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kis ízelítő a konferencia témáiból:
Az akut betegellátást segítő labordiagnosztika
Infektológia az intenzív osztályon
A betegellátást alapvetően befolyásoló tényezők: jogi kérdések, pszichológiai biztonság szerepe a
kollektív tanulásban, aneszteziológiai munkakörnyezet figyelemelterelő zavarai, egészségügyi
dolgozók elleni erőszak
Nephrológiai-urológiai problémák
Speciális aneszteziológiai megfontolások
Aneszteziológia: amit az új idők hoznak…: neurotoxicitás, önkísérletek tanulságai a szakmában,
perioperatív mortalitás, női dolgozók helyzete
Intenzív terápia aktualitásai: haemodinamika, endotoxin és cytokin eltávolítás, alvászavar, tüdő- és
rekeszvédelem
Post intensive care syndrome: PICS – gyógyítani minden/milyen áron?
Régi gyógyszerek, új koncepciók
Katasztrófa- és Katonaorvostan a mindennapi betegellátásban
Sürgősségi Szekció - aktuális helyzetkép, nélkülözhetetlen társszakmák és szkillek, futurisztika interaktív szimpózium
Táplálás terápia vitatott és megoldásra váró kérdések- interaktív szimpózium
CRRT a gyakorlatban, szimulációs workshop
Bronchoscopia az intenzív osztályon
Az anesztézia-intenzív terápia jogi dilemmái - interaktív szimpózium
Gyógytornászok szekciója - Perioperatív beteg menedzsment a fizioterápia evidencia alapú
alkalmazásával - hands-on workshop

Az adott témaköröket felvezető hiteles szaktekintélyek a kapcsolatos aktuális irányelveket és ajánlásokat
is áttekintik, így a gondolatébresztő előadások és képzések egyben szintentartó továbbképzés szerepét is
betöltik.
A kongresszus helyszíne idén is a kellemes légkört biztosító Aquaworld Resort Budapest Hotel.
Szeretettel várunk mindenkit Budapesten.

Prof. Dr. Gál János
A Szervező Bizottság elnöke,
Klinikaigazgató, egyetemi tanár, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika,Semmelweis Egyetem
Tanszéki csoport vezető, Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport,
Semmelweis Egyetem
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TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:
Prof. Dr. Gál János
SZERVEZŐ BIZOTTSÁG:
Madách Krisztina PhD
Baglyas Szabolcs
Benkovics Edit
Csupor Gábor
Fritúz Gábor
Golopencza Péter
Kővári Ferenc
Orosz Gábor
Reichardt Krisztina
Szegő Eszter
Valkó Luca

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG:
Madách Krisztina PhD
Hauser Balázs PhD
Hermann Csaba PhD
Iványi Zsolt PhD
Prof. Kertai Miklós
Lorx András PhD
Marczin Nándor PhD

AKKREDITÁCIÓ
A továbbképző tanfolyam orvosok részére SE-TK/2020.I./00229-es kódszámon
akkreditált rendezvény. Sikeres tesztírás esetén 50 kreditpont szerezhető meg.
A kreditpontok - az OFTEX portálon - a tanfolyam adatlapján feltüntetett
szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti
továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos
továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos,
valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő
részvétel.
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek:
41–50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont.
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A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Aquaworld Resort Budapest
1044 Budapest, Íves u. 16.
www.aquaworldresort.hu

Az Aquaworld Resort Budapest komplexum Budapest északi részén, az M0-ás
Megyeri híd pesti hídfője mellett zöld környezetben, de mégis közel a város
központjához található. Könnyen és gyorsan elérhető mind az autóval, busszal,
valamint repülővel érkezők számára.
AUTÓVAL ÉRKEZŐKNEK
Az M0-ás körgyűrű Dunakeszi-Dél Káposztásmegyer kijárat, utána a
körforgalomban Káposztásmegyer tábla irányába, majd az első lehetséges
lehajtónál - az Aquaworld tábla szerint - lehajtani (Budáról érkezőknek jobbra,
Pestről érkezőknek balra).
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BKV BUSZ
Az új 230-as járata korábbi 30A jelű autóbusz egyes korábbi indulásai helyett
közlekedik majd, annak útvonalát az Aquaworldig kiterjesztve. A járat ennek
megfelelően a 30A busz útvonalán közlekedik majd a Keleti pályaudvartól a Hősök
tere, Angyalföld, Újpest-Központ érintésével annak Megyer, Szondi utcai
végállomásáig, onnan pedig a Megyeri úton, majd az ipari parkot határoló Íves
úton keresztül éri el az élményfürdőt.
A buszok az Íves út és Megyeri út találkozásánál kialakított új megállóhely után
kanyarodnak az Íves útra. A menetidő a Keleti pályaudvartól az Aquaworld-ig
megközelítőleg 50 percet vesz igénybe. A járat óránként közlekedik reggel 8 és
este 9 óra között, így az élményfürdő könnyebben elérhetővé válik kedves
vendégeink számára!
A járat részletes menetrendje a BKV honlapján található.
A tanfolyam hivatalos nyelve: Magyar, angol
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag
a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség,
szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.”
(Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.)
2020. február 15-ig
történő jelentkezéssel

2020. február 15-e
utáni jelentkezéssel

Orvosok regisztrációs díja

25.000 Ft (ÁFA-val)

30.000 Ft (ÁFA-val)

Egészségügyi szakdolgozók regisztrációs díja

8.000 Ft (ÁFA-val)

10.000 Ft (ÁFA-val)

Egyetemi hallgatók, tényleges nyugdíjasok,
rezidensek, Ph.D. hallgatók regisztrációs díja
kávészüneti ellátás nélkül

1.000 Ft (ÁFA-val)

2.000 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd csütörtökön:

6.500 Ft (ÁFA-val)

6.500 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd pénteken:

6.500 Ft (ÁFA-val)

6.500 Ft (ÁFA-val)

Bankettvacsora pénteken:

10 000 Ft (ÁFA-val)

10 000 Ft (ÁFA-val)

Kongresszusi ebéd szombaton:

6.500 Ft (ÁFA-val)

6.500 Ft (ÁFA-val)

FAKULTATÍV ELLÁTÁS

KURZUSOK-MŰHELYEK-SZIMPÓZIUMOK 2020. ÁPRILIS 1-JÉN SZERDÁN
(Költségtérítéses kurzusok, regisztráció nem szükséges!)
09:30-16:00 1. emelet Amazonas 1 (50 fő)
CRRT A GYAKORLATBAN, SZIMULÁCIÓS INTERAKTÍV
WORKSHOP - KÉRDEZD A SZAKEMBEREKET
(A BIOTEST HUNGARIA KFT. ÁLTAL TÁMOGATOTT KURZUS)
09:30-18:00 1. emelet Amazonas 2-3 (50 fő)
GYÓGYTORNÁSZOK SZEKCIÓJA: A PRE- ÉS
POSZTKONDÍCIONÁLÁS JELENTŐSÉGE
AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁBAN

7.000 Ft (ÁFA-val)

MGYFT tagoknak: 10.000 Ft (ÁFA-val)
nem tagoknak:

18.000 Ft (ÁFA-val)

15:00-17:00 CYTOSORB UPDATE
(MEDIAL KFT. ÁLTAL TÁMOGATOTT KURZUS)

7.000 Ft (ÁFA-val)

17:00-18:00 8.emelet Nílus 1 (25 fő)
MŰHIBÁK. AZ ORVOS GYÓGYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK
POLGÁRI JOGI ÉS BÜNTETŐJOGI VONATKOZÁSAI

7.000 Ft (ÁFA-val)

09:30-13:00 8. emelet Nílus 2 (15 fő)
A KIÉGÉS - MINDENNAPI ÉLETÜNK PROBLÉMÁJA WORKSHOP

7.000 Ft (ÁFA-val)

14:00-18:00 8. emelet Nílus 2 (15 fő)
A KIÉGÉS - MINDENNAPI ÉLETÜNK PROBLÉMÁJA WORKSHOP

7.000 Ft (ÁFA-val)

14:00-18:00 8. emelet Nílus 3-4 (40 fő)
BRONCHOSCOPIA AZ INTENZÍV OSZTÁLYON

7.000 Ft (ÁFA-val)
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KURZUSOK-MŰHELYEK-SZIMPÓZIUMOK 2020. ÁPRILIS 2-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN
(Díjmentes kurzusok, előzetes kongresszusi regisztrációhoz kötött!)
09:30-18:00 1. emelet Amazonas 2-3 (50 fő)
GYERMEKANESZTÉZIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

Térítésmentes, kongresszusiés előzetes kurzus
regisztrációhoz kötött

09:30-18:00 1. emelet Amazonas 4-5 (50 fő)
SÜRGŐSSÉGI SZEKCIÓ: A SÜRGŐSSÉG IDŐ - AZ IDŐ ÉLET

Térítésmentes, kongresszusiés előzetes kurzus
regisztrációhoz kötött

09:30-13:00 8. emelet Nílus 1 (30 fő)
KLINIKAI TÁPLÁLÁS - A KRITIKUS BETEG KIMENETELÉT
MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK
(A FRESENIUS KABI HUNGARY KFT. ÁLTAL TÁMOGATOTT KURZUS)

Térítésmentes, kongresszusiés előzetes kurzus
regisztrációhoz kötött

14:00-18:00 8. emelet Nílus 1 (30 fő)
KLINIKAI TÁPLÁLÁS - SZEMPONTOK ÉS TUDNIVALÓK
GYAKORI, DE SPECIÁLIS BETEGCSOPORTOKBAN

Térítésmentes, kongresszusiés előzetes kurzus
regisztrációhoz kötött

09:30-13:00 8. emelet Nílus 2 (25 fő)
ANGLIAI TAPASZTALATSZERZÉS POSZTGRADUÁLIS
INTEGRÁLÁSA, LEHETŐSÉGEK (NORTH MIDDLESEX, LONDON)

Térítésmentes, kongresszusiés előzetes kurzus
regisztrációhoz kötött

14:00-18:00 8. emelet Nílus 2 (25 fő)
BETEGBIZTONSÁG (JOG) ESETELEMZŐ WORKSHOP ROCHE
MAGYARORSZÁG KFT ÁLTAL SZPONZORÁLT SZIMPÓZIUM

Térítésmentes, kongresszusiés előzetes kurzus
regisztrációhoz kötött

Orvosok, egészségügyi szakdolgozók regisztrációs díjának befizetése az
alábbiakra jogosít:
- részvétel a szakmai programon,
- kongresszusi táska, névkitűző, ruhatár,
- a kiállítás megtekintése,
- kávészüneti ellátás a kongresszus ideje alatt. (a kávészüneti ellátás
7.450 HUF/fő értékben a számlán külön sorban, bontva kerül feltüntetésre).
Egyetemi hallgatók, tényleges nyugdíjasok, rezidensek, Ph.D. hallgatók
regisztrációs díjának befizetése az alábbiakra jogosít:
- részvétel a szakmai programon,
- névkitűző, ruhatár,
- a kiállítás megtekintése,
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PARKOLÁS
Sorompóval védett, ingyenes szabadtéri parkolóban, vagy fűtött mélygarázsban,
melynek költsége 2500 Ft/szgk./nap.
SZÁLLÁS
A SZÁLLÁSFOGLALÁS FAKULTATÍV, NEM A CSOMAG RÉSZE
Kérjük, a foglalási nyomtatványt legkésőbb 2020. március 1-ig szíveskedjenek
eljuttatni az Aquaworld Resort Budapest szálloda részére faxon
(+36 1 2313 619) vagy e-mailben (reservation@aquaworldresort.hu).
Foglalási határidő: 2020. március 1.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a határidő után a szálloda további foglalási igényt
csak szabad kapacitás függvényében tud visszaigazolni.
Aquaworld Resort Budapest****(a tanfolyam helyszíne)
(1044 Budapest, Íves u. 16., www.aquaworldresort.hu)
Egyágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val:

33.500 Ft/szoba/éj

Kétágyas szoba reggelivel, IFA-val, ÁFA-val:

36.500 Ft/szoba/éj

A szobaár a következő szolgáltatásokat tartalmazza: a szálloda saját
Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpont ingyenes használatát, fürdőköpenyt,
valamint ingyenes szélessávú internet csatlakozási lehetőséget. Az Aquaworld
Resort Budapest szállóvendégeinek 50%-os kedvezményes árú belépőjegyet biztosít
ingyenes szauna használattal az Aquaworld Élményfürdőbe.
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BEFIZETÉS
A regisztráció on-line történik a www.convention.hu oldalon.Az on-line regisztráció
lehetősége a rendezvény előtt 5 nappal megszűnik, ezt követően már csak a
helyszínen lehetséges a jelentkezés.
Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban kapott
díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a szolgáltatásokra vonatkozó
teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A közleményben kérjük a kapott díjbekérő
számát feltüntetni - számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az
Ön által megadott számlacímre.
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni,
úgy a rendezvény aloldalán a letölthető dokumentumok között található
költségvállaló nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba
visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen
költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani,
befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát
küldeni, vagy módosítani csak adminisztrációs költség ellenében áll
módunkban. Amennyiben az online regisztrációban nem jelöl meg külön
számlázási címet, a számlát automatikusan nevére állítjuk ki.
Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses
jogviszony. Amennyiben a regisztrációban megrendelt szolgáltatások nem kerülnek
maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen történő részvételt
megtagadhatja.
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2020. március 1-ig
kötbérmentesen, de adminisztrációs díj fizetése mellett lehetséges. Ezután a kötbér
100%-os.
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatban:
Nádasdi Tamás (tnadasdi@convention.hu)
Kiállítással és szponzorációval kapcsolatban:
Bokker Tamás (tbokker@convention.hu)

Convention Budapest Kft.
1143 Budapest, Besnyői utca 13. I/1.
Tel: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185, 06-1-299-0186
Fax: 06-1-299-0187
www.convention.hu

