
2016Budapest Marriott Hotel
2016. október 06-08.
A tudományos ülés akkreditált, pontszerző továbbképző 
tanfolyam belgyógyász, endokrinológus orvosoknak, 
diabetológus-képesítéshez, háziorvosoknak, 
szakdolgozóknak, valamint Ph.D hallgatók számára.

DIABÉTESZ
Tanuljunk egymástól!
DIABÉTESZ
Tanuljunk egymástól!
Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 
és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány
közös továbbképző tudományos rendezvénye

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Prof. Dr. Somogyi Anikó egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
II. sz. Belgyógyászati Klinika
H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Telefon: (1) 266 0120, Fax: (1) 266 0816
E-mail: somogyi.aniko@med.semmelweis-univ.hu

SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓ
Bagdi Károly ügyvezető igazgató
Convention Budapest Kft.
H-1036 Budapest, 
Lajos utca 66. “A“ épület
Telefon: (1) 299 0184, -85, -86
Fax: (1) 299 0187
E-mail: kbagdi@convention.hu

ONLINE REGISZTRÁCIÓ
WWW.CONVENTION.HU

ONLINE REGISZTRÁCIÓ
WWW.CONVENTION.HU

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrációs díj 28.000 Ft /fő 38.000 Ft /fő
Regisztrációs díj egyetemi díjmentes 10.000 Ft /fő
hallgatóknak
Regisztrációs díj nyugdíjasoknak, 15.000 Ft /fő 25.000 Ft /fő
Ph.D. hallgatóknak
Szakdolgozói regisztráció 15.000 Ft /fő 25.000 Ft /fő
Svédasztalos meleg ebéd a 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő
szálloda éttermében pénteken,
magyaros menüsorral
Svédasztalos meleg ebéd a 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő
szálloda éttermében szombaton,
magyaros menüsorral
Bankett vacsora pénteken  12.000 Ft /fő 12.000 Ft /fő
egyúttal meghívott előadók vacsorája

A helyszíni regisztráció díja: 45.000 Ft. Napijegy nincs. A regisztrációs díj 
mindenki számára azonos mértékű – ebből nem tudunk kedvezményt biztosítani.
A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: tudományos programon való 
részvételt, programfüzetet, kávészüneti ellátást (5000 Ft értékben, amely a 
számlán külön sorban kerül feltüntetésre), 3 alkalommal, az igazolást a részvételről, 
az AKKREDITÁLT TANFOLYAM VIZSGADÍJÁT.
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.
Kérjük, hogy a gyógyszer- és orvosi műszer forgalmazó cégek munkatársai – 
részvételi szándékuk esetén – kérjék speciális regisztrációs lapjukat, melyet 
e-mailben küldünk el. E-mail cím: kbagdi@convention.hu
A rendezvény végleges programját 2016. szeptember 5-ig küldjük 
elektronikus levélben, ezért kérjük, a regisztrációs lapon adja meg e-mail 
címét.

2016. május 31-i 
jelentkezéssel

2016. május 31-e 
utáni jelentkezéssel

Regisztráció a továbbképzés helyszínén csütörtökön 2016. október 6-án 
16.00-18.00 óra között, pénteken, 2016. október 7-én 10.00-16.00 óra 
között, szombaton 2016. október 8-án 08.00-12.00 óra között lehetséges.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2016. szeptember 
1-jéig  30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs 
lap használatát.Köszönjük.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
Szállásfoglalás vendégeinknek egyénileg történik. A szállásfoglaláshoz szükséges 
űrlapot igény szerint megküldjük vagy letölthető a www.convention.hu oldalról.



KEDVES KOLLÉGÁK,
2016 október elején  ismételten megtartjuk a Diabetológia és Anyagcsere 
Alapítvány, valamint a Semmelweis Egyetem közös továbbképző rendezvényét.
Bár  telnek az évek, nem csökkent lelkesedésünk, hogy erőfeszítéseket tegyünk 
nívós, a szorosan vett továbbképzés megvalósítását elérő rendezvények 
szervezésére.
Miért is nem csökkent? Teljesen egyértelműen azért, mert minden évben 
jelentős a kollégák érdeklődése, részvétele rendezvényünkön és rendkívül jók 
a visszhangok.
Öröm hallani a kiváló előadásokat és öröm látni, hogy a kollégák elégedettek: 
visszajelzéseik alapján megérte az időtöltést a részvétel.
Mi az újdonság az idei rendezvényben? Most is, mint eddig is, kis blokkokra épül 
fel a rendezvény.
Idén úgy szerveztük, hogy a különböző blokkok üléselnökségére felkért kollégákat 
megkértük-bevontuk a blokk tartalmának kitöltésébe, azaz javaslatokat kértünk 
témákra, előadókra. Sok jó ötletet kaptunk, a témák szaktekintélyeit tudtuk ily 
módon felkérni előadások megtartására.
Tervezett előadás-blokkok:
• Klinikai-farmakológia és a diabetes vizsgálatok 
• Családorvosi  fórumok
• Társbetegségek modern kezelése
• Beszéljünk a diétáról 
• A  társbetegségek diagnosztikájának és kezelésének problémái 
• Speciális diabétesz formák
• Életkori problémák a cukorbetegség kezelésekor.

Nagyon köszönjük minden segítő kollégának a támogatását, együttműködését, 
javaslataikat.
Az így összeállt továbbképzés anyagában az elmélet és gyakorlat keveredik – 
várhatóan valóban sokat tudunk majd tanulni egymástól.
A helyszín a Marriott Hotel  Báltereme lesz, mert az előző helyszínek szűknek 
bizonyultak. A váltás minőségi váltást jelent, nemcsak a szolgáltatások 
színvonalában. 

Őszintén remélem, hogy sokan megtisztelnek bennünket idén is részvételükkel
Szeretettel várjuk Önöket!
Barátsággal: 

Somogyi Anikó dr.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE
Budapest Marriott Hotel
1052 Budapest Apáczai Csere János u. 4.

A továbbképzést a Budapest Marriott Hotelben rendezzük, ahol a 
vendéglátás árait mérsékeltük – összhangot teremtve a GYEMSZI és az 
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete ajánlásával. A szálloda ún. non-
rated hotel, ez lehetővé teszi a regisztráció szponzorok által történő 
támogatását.

A továbbképzést a  Pécsi Egyetem akkreditálja. Tesztírás a továbbképzés 
végén írásos formában kerül sorra. Kreditpont-értéke: elbírálás alatt van, 
megtekinthető a www.oftex.hu oldalon. 

TERVEZETT PROGRAM  |  PÉNTEK, 2016. OKTÓBER 07.

09.00-10.30 |  KLINIKAI-FARMAKOLÓGIA ÉS A DIABETES   
 VIZSGÁLATOK  |  Üléselnök: Dr. Mathiasz Dóra 
• A célzott terápiák jelentősége a klinikai vizsgálatok szempontjából 

Dr. Mathiász Dóra
• Diabétesz statisztikák, klinikai vizsgálatok 2015-2016 

Tamásné Dr. Németh Ágnes
• Gesztációs diabetesz – genetika | Dr. Firneisz Gábor

11.00-11.30 |  SZÜNET

11.30-12.30 |  CSALÁDORVOSI FÓRUM  |  Üléselnök: Dr. Oláh Ilona 
• Dr. Somos Éva, Dr. Magyar Anna, Dr. Oláh Ilona, Dr. Preiszinger Andrea

12.30-13.15 |  TÁRSBETEGSÉGEK MODERN KEZELÉSE
 Üléselnök: Dr. Harangi Mariann
• Statinok-fibrátok, LDL aferezis  |  Dr. Harangi Mariann
• PCSK9 gátlás  |  Dr. Nagy Géza
• Diabéteszes nephropathia aktuális kérdései, gondozása 

Dr. Ladányi Erzsébet

13.15-14.15 | EBÉDSZÜNET, TALÁLKOZÁS A KIÁLLÍTÓKKAL

14.15-15.15 | NŐGYÓGYÁSZAT- DIABETES  |  Üléselnök: Prof. Rigó János
• A gesztációs diabetes 2016-os hazai diagnosztikus ajánlása 

Dr. Baranyi Éva
• Gyógyszeres terápia PCO szindrómában  |  Dr. Deli Tamás
• Psychés zavarok PCO szindromás betegekben  |  Pigniczkiné Dr. Rigó Adrien
• Perioperatív vércukor kezelés diabétesz mellitusban  |  Dr. Rosta Klára

15.15-15.45 | SZÜNET

15.45-17.05 | BESZÉLJÜNK A DIÉTÁRÓL  |  Üléselnök: Kubányi Jolán 
• Bevezetés: új táplálkozási ajánlások  |  Kubányi Jolán
• Divatdiéták és diabétesz  |  Dr. Mák Erzsébet
• Lavinia, egy táplálkozást segítő mobil alkalmazás cukorbetegeknek 

Szálka Brigitta 
• Táplálkozás és diabétesz (étrend kiegészítők, vitaminok, antioxidánok stb.) 

Dr. Blázovics Anna 
• Mesterséges és természetes édesítőszerek  |  Dr. Lichthammaer Adrienn

17.05-17.20 | SZÜNET

17.20-18.40 | A TÁRSBETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS   
 KEZELÉSÉNEK PROBLÉMÁI   |  Üléselnök: Dr. Rudas Gábor  
• Az MR vizsgálat szerepe a diabétesz szövődményeinek diagnosztikájában 

Dr. Rudas Gábor 
• Alvási apnoe és diabétesz  |  Dr. Kunos László
• Psychogén alvászavar és diabétesz  |  Dr. Purebl György 
• Diabétesz, evészavarok, stresszoldás  |  Dr. Czeglédi Edit

TERVEZETT PROGRAM  | SZOMBAT, 2016. OKTÓBER 08.

09.30-11.30 | SPECIÁLIS DIABÉTESZ FORMÁK
 Üléselnök: Prof. Dr. Molnár Mária Judit
• Mitochondrialis kórképek és a DM - MELAS 

Prof. Dr. Molnár Mária Judit 
• A monogénes diabéteszek genetikája  |  Dr. Balogh István 
• A cystas fibrosis related diabetes  |  Dr. Halász Adrien 
• A központi idegrendszeri szövődmények diabéteszben  |  Dr. Grosz Zoltán 

11.30-12.00 |  SZÜNET

12.00-13.00 |  VARIA  |  Üléselnök: Prof. Dr. Somogyi Anikó

13.00-14.00 | EBÉDSZÜNET

14.00-14.45 |  A DIABÉTESZ KEZELÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI:   
 CSALÁDORVOSI FÓRUM
 Üléselnök: Prof. Dr. Rurik Imre
• Dr. Rinfeld József, Dr. Rosta László, Dr. Rurik Imre

14.45-15.15 | SZÜNET

15.15-16.35 | ÉLETKORI PROBLÉMÁK A CUKORBETEGSÉG   
 KEZELÉSEKOR  |  Üléselnök: Dr. Luczay Andrea  
• Totyogók diabetese  |  Dr. Luczay Andrea
• Serdülők diabetese  |  Dr. Tóth-Heyn Péter
• A gyerekkor, kisiskoláskor diabetese  |  Dr. Felszeghy Enikő 
• A felnőttkor diabetesze  |  Dr. Sármán Beatrix
• Az időskor diabetesze  |  Dr. Pusztai Péter 

15.15-16.35 | MEGBESZÉLÉS-ÖSSZEFOGLALÁS 
 Üléselnök: Prof. Dr. Somogyi Anikó

15.15-16.35 | ZÁRSZÓ  |  Prof. Dr. Karsai György 
 Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány

SZÁMLÁZÁS, BEFIZETÉS
A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően postázzuk a regisztrációs 
díj  befizetéséhez szükséges csekket. 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: H-1036 Budapest, Lajos utca 66.  
“A“ épület


