
A Magyar Resuscitatios Társaság

IX. Kongresszusa
Kedves Újraélesztõ Társak!

Hazánkban egyre több konferencia és tudományos szimpózium
foglalkozik a  sürgõsségi betegellátással, ahol egy-egy szekció erejéig az
újraélesztésrõl is többnyire szó esik. A Magyar Resuscitatios Társaság
jelen van ezeken az összejöveteleken is, ugyanakkor nem mellõzhetõ a
témakör önálló rendszeres áttekintése. Jóllehet az újraélesztés nemzetközi
illetve európai irányelvei ötévente újulnak meg, a változások napi
gyakorlatba való átültetése, illetve ebbõl a tanulságok levonása folyamatos,
így az igény a közreadásuk és megvitatásuk iránt is az. Kongresszusaink
célja, hogy az újraélesztés aktualitásait áttekinthessék, gyakorlatát, valamint
az oktatásával kapcsolatos legújabb ered-ményeket, gondolatokat és
tapasztalatokat kicserélhessék azok a hazai szakemberek, akik munkájuk
során érzik, hogy eredményeink ezen a téren javítandók és javíthatók. A
meghívás nem csak a „hivatásos” újra-élesztõknek szól, hanem
minden érdeklõdõnek, szakképzettségtõl és szakterülettõl
függetlenül: senki sem tudhatja, mikor lesz rá szükség
újraélesztõként, akár a következõ percekben.

Fiatal, és igazi multidisciplináris társaság vagyunk: az a hit tart össze
bennünket, hogy az ember életének megmentésénél nincs szebb és nemesebb
feladat. Közös bennünk, hogy nagy ambíciókkal és reményekkel tekintünk
a kihívásokra. Most következõ tudományos kongresszusunkon is
igyekszünk ennek az igénynek megfelelni mind a tudományos program,
mind a társasági rendezvények, a környezet és az árak megfelelõ
megválasztásával. A hangulatot Önök hozzák majd magukkal, mi csak
segítünk azt felejthetetlenné tenni.

Dr. Gõbl Gábor
a Magyar Resuscitatios Társaság elnöke

* * * * *

TUDOMÁNYOS PROGRAM

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Gõbl Gábor
Tagok: Dr. Berényi Tamás, Dr. Diószeghy Csaba, Dr. Hauser Balázs,
Dr. Rudas László, Dr. Zima Endre

SZERVEZÕ BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Lóczi Gerda
Tagok: Dr. Szabó Némedi Noémi, Dr. Kovács Enikõ,
Dr. Hadjadj Leila

FÕ TÉMÁK
- Újdonságok az irányelvek megjelenése óta -
Implementáció
- Csapatmunka
- Trauma és újraélesztés
- Oktatás és oktatásszervezés
- Postresuscitatios ellátás
- Kutatás
- Szabad elõadások

A referátumok mellett lehetõség van 8 perces
elõadások, illetve poszterek bejelentésére (2013. július
15-ig), a honlapról f. hó 20. után letölthetõ absztrakt
formula elektronikus beküldésével. A publikációk
elfogadásáról a beküldött kivonatok alapján a Tudo-
mányos Bizottság dönt, errõl az elõadók elektronikus
úton kapnak értesítést. Az elfogadott összefoglalók
kinyomtatásra kerülnek, és a kongresszus honlapján
is elérhetõek lesznek.

TECHNIKA
Számítógép és projektor áll rendelkezésre. Az
elõadások ppt/pptx fájlformátumból vetíthetõk. Az
ettõl eltérõ igényeket az elõadóknak kell biztosí-
taniuk, s a jelentkezéssel egyidõben a Szervezõ
Bizottságot tájékoztatniuk.

ELÕZETES PROGRAM

2013. szeptember 12. (csütörtök) Precongress kurzusok
(a kongresszus honlapján rövidesen olvashatók)
2013. szeptember 13. (péntek)

08:00 Regisztráció
09:00 Megnyitó

Resuscitatio 2013
A túlélés láncai (Implementáció)

12:30 EBÉDSZÜNET
14:00 A Team és a Munka

h
tt
p
:/
/w
w
w
.e
u
u
z
le
t.
h
u
/r
e
su
sc
it
a
ti
o

Gödöllõ,

2013. szeptember 13-14.
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Újszülöttek és gyermekek
újraélesztése
Szabad elõadások

18:45 MRT vezetõségválasztó közgyûlés
20:00 Vacsora

2013. szeptember 14. (szombat)

09:00 Trauma és újraélesztés
Oktatás

12:30 EBÉDSZÜNET
14:00 Audit

Postresuscitatios ellátás
Kutatás

17:45 A kongresszus zárása

A kongresszuson való részvételért adható
továbbképzési kreditpontok ügyintézése
folyamatban van. A részvételrõl a helyszínen
igazolást adunk ki.

* * * * *

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZERVEZÕ IRODA
É+L Kongresszus- és Kiállításszer-
vezõ Kft. (Várhegyi László, 1081
Budapest, Kiss József u. 4., 1364
Budapest 4., Pf. 354, Tel./Fax: 313-
2027, E-mail: el.kft@chello.hu)

HELYSZÍN
Mûvészetek Háza (2100 Gödöllõ, Szabadság
út 6., www.muza.hu)

HONLAP
A kongresszus honlapja: www.euuzlet.hu/
resuscitatio

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A részvételi díj magában foglalja (ÁFA nélkül)
a szakmai programokon való részvételt, a

kongresszusi anyagok biztosítását, a szakkiállítás megtekin-
tését, a kávészüneteket.

Július 15.      elõtt után
             R. díj       Napij.        R. díj         Napij.

MRT tag orvos 13.500 8.000 15.000   9.000 Ft
Nem MRT tag
orvos 15.000 9.000 17.500 10.000 Ft
MRT tag
rezidens 10.000 6.000 12.000   7.000 Ft
Nem MRT tag
rezidens 12.000 7.000 14.000   8.000 Ft
Szakdolgozó/
egyetemista   7.500 5.000   9.000   6.000 Ft

Helyszínen       R. díj      Napijegy
MRT tag orvos 18.000 10.000 Ft
Nem MRT tag
orvos 20.000 12.000 Ft
MRT tag
rezidens 15.000   9.000 Ft
Nem MRT tag
rezidens 17.000   9.500 Ft
Szakdolgozó/
egyetemista 11.000   7.000 Ft

A napijegy az elõadások látogatására jogosít, étkezésrõl a
résztvevõnek kell gondoskodnia.

Minden számlamódosítás esetén - amennyiben arra nem a
szervezõk miatt van szükség - 1.000 Ft + ÁFA  adminisztrációs
díjat számítunk fel!

EBÉD
A konferencia helyszínén ebédlehetõséget biztosítunk 2.400
Ft/fõ/alk. áron (+ ÁFA).

VACSORA
Az Erzsébet királyné Étteremben megrendezésre kerülõ
vacsora és retro-program díja 4.000 Ft/fõ (+ÁFA)

SZÁLLÁS
Kérjük, hogy pontos szállás-igényüket a Jelentkezési Lap
megfelelõ rovatában adják meg! A szállást csak a 2013. augusztus

12-ig beérkezett igény és befizetés esetében
tudjuk garantáltan biztosítani. A szobákat
beérkezési sorrendben töltjük fel. Amennyiben
az adott férõhely betelt, a szervezõk megkeresik
Önt a szükséges módosítás tisztázása érdeké-
ben.

Szent István Egyetem Kollégiuma (2100
Gödöllõ, Páter Károly u. 1., 3 csillagos
színvonalú fürdõszobás szobák, svédasztalos
reggelivel)
1.a) 2 ágyas szoba: 9.900 Ft/éj. (+ÁFA)
1.b) 2 ágyas szoba megosztva: 5.800 Ft/fõ/éj.
(+ÁFA, a szobatársról a jelentkezõnek kell
gondoskodnia!)

PARKOLÁS
A Mûvészetek Háza melletti fizetõs parko-
lóban; további lehetõségrõl a honlapon tájékoz-
tatunk.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk
visszatéríteni, ha lemondását 2013. augusztus 12-
ig beérkezõleg írásban eljuttatja az É+L Kft-hez.
Az adminisztrációs költségek fedezésére ebben
az esetben a díjak 20%-át számítjuk fel. A fenti
határidõn túl nem áll módunkban visszatéríteni
a már befizetett összeget, sõt abban az esetben,
ha a befizetésre még nem került sor, 1 éjszakai
szállásköltséget - a kollégium kötbérmentes
lemondási határidejét figyelembe véve -
mindenképpen ki kell egyenlíteni.

KIÁLLÍTÁS
Az É+L Kft. a konferenciához kapcsolódóan
szakkiállítást szervez. Várjuk a cégek érdeklõ-
dését!


