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Társaságunk ezévben is önálló kongresszust és továbbképző tanfolyamot szervez a Magyar
Szemorvostársaság Cornea Társaságával 2018. szeptember 27-29-ig. A XI. továbbképző tanfolyamnak és
kongresszusnak Balatonfüreden a Hotel Füred Spa & Conference (8230 Balatonfüred, Széchenyi István u.
20. https://www.hotelfured.hu) ad helyet, ahol már korábban egy sikeres kongresszust szerveztünk.
A továbbképző programunk és kongresszusunk szervezésére ezévben is a Convention Budapest Kft-t kértük
fel, akikkel már számos sikeres együttműködésünk volt.
Ezzel a levéllel egyidőben mellékletként a kongresszus és továbbképző tanfolyam eddig elkészült
információs anyaga az e-mailen nyilvántartott tagjaink számára most kerül kiküldésre, de ez a
weboldalunkról is letölthető (www.makot.hu), ezenkívül a kongresszust szervező cég web oldalán is
elérhető (www.convention.hu). A szervező cég már korábban többször is e-mailen tájékoztatást küldött a
rendezvényről azok számára, akik a korábbi rendezvényeken is részt vettek. Javasoljuk a regisztráció, és az
előadás összefoglaló on-line továbbítását a www.convention.hu oldalon, ahol minden szükséges útmutatás
megtalálható.
A kongresszus egyben továbbképző program is. „A környezeti tényezők hatása a kontaktlencse
viselésére” és „a kontaktlencseviselés nem fiziológiás szemfelszín esetén” lesz a továbbképzés és
kongresszus fő témája, de a szaruhártya, a szemfelszín, és a könnyszervek betegségei szintén a kongresszus
témaköréhez fog tartozni. Ezenkívül a kontaktológia más területeiről, határterületeiről bejelentett
előadásokat és esetismertetéseket is szívesen fogadjuk. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a kongresszus
sikeressége az aktív résztvevők számától is függ, ezért kérjük, hogy akinek olyan, a kongresszus
témaköréhez kapcsolódó esete van, amelynek ismertetése mások számára is hasznos lehet, feltétlenül
mutassa be, akár fotódokumentáció nélkül is. Az előző kongresszusainkon sikeresen megrendezésre került
optometrista szekció ezen a kongresszuson is megrendezésre kerül. Emellett a kongresszuson a
kontaktológiai, és a kontaktológia határterületén is működő cégeknek szeretnénk lehetőséget adni új
termékeik gyakorlati bemutatására (kipróbálására) a kongresszus kisebb termeiben. A cégeknek plenáris
üléseken való előadás tartására is lesz lehetőségük.
A tavalyi évhez hasonlóan, a kongresszust megelőző napon (csütörtökön), kihasználva a helyi
sajátosságokat, fakultatív vacsorát is szervezünk, ahová transzfert tervezünk biztosítani a kongresszus
szállodájától oda és vissza. Erről a jelentkezetteket értesíteni fogjuk. A péntek esti bankettet saját
programjainkkal is tervezzük színesíteni (l. melléklet).

További tudományos információ társaságunktól, technikai információ a kongresszus fő szervezőjétől Bokker
Tamástól (tbokker@convention.hu, Tel.: (061) 299-0184, (061) 299-0185, Fax: (061) 299-0187), érhető el.
Előreláthatólag a rendezvény második napján, szombaton, a délelőtti-déli órákban a korábbi
rendezvényeinkhez hasonlóan tartjuk közgyűlésünket. Csak a közgyűlésen való részvétel ingyenes, nem
szükséges hozzá regisztráció. Bővebb információt a közgyűlés menetéről és pontos időpontjáról a
tudományos program összeállítása után fogjuk megjelentetni a honlapunkon (www.makot.hu) és e-mailes
értesítésben is, de a rendezvény végleges programja is tartalmazni fogja az időpontját. A rendezvény
továbbképző programként szemorvosok számára 32 pontértékkel lett akkreditálva, amely az új
jogszabálynak megfelelően optometristák számára 16 pontértékkel egyenlő.
A korábbi évekhez hasonlóan ezévben is mellékeljük az angliai Eurolens Kutatási Tanszék által
összeállított nemzetközi kérdőív magyar nyelvű fordítását, melynek kitöltésére és hozzánk való
visszajuttatására a kontaktlencse illesztéssel aktívan foglalkozó kollégáinkat nagyon kérjük, hogy legkésőbb
július 10-ig tegyék meg. Sajnos a korábbi években kiadott kérdőíveket igen kevesen juttatták vissza. Ha
elegendő kitöltött kérdőív összegyűlne, ismét szerepelhetne országunk is a nemzetközi statisztikai
feldolgozásban és az ezt ismertető nemzetközi szaklapban, amelynek anyagát számos nemzetközi
kongresszuson is felhasználják.
Az Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társaságának ezévi kongresszusa Mandelieu La Napoule-ban
(Franciaországban, Nizza mellett) lesz megrendezve szeptember 14-15-én. További információk erről a
kongresszusról a www.eclso.eu weboldalról érhetők el.
A már korábbi változtatásnak megfelelően a 2000 Ft tagdíj befizetésének módja megváltozott. A
többi társasághoz hasonlóan az átutalást, vagy a bankszámlánkra való utalást részesítjük előnyben, amelyet a
társaságunk nevén nyilvántartott bankszámla használatával lehetséges (Magyar Kontaktológiai Társaság
11735005 – 20337485). Utalványt csak külön, a társaság címére eljuttatott kérés után küldünk (6720
Szeged, Korányi fasor 10-11, vagy e-mail: contactology52@freemail.hu). A tagdíj befizetését társaságunk
sajnos nem tudja áfás számlával igazolni. A tagdíj befizetése biztosítja a tagság folyamatosságát. Akik már
átutalással befizették a tagdíjat, számukra természetesen a felhívásnak ez a része nem vonatkozik.
Melléklet:
1. Kongresszusi tájékoztató
2. Fontos felhívások a pénteki bankett programjával kapcsolatban
3. Regisztrációs adatlap
4. Költségátvállaló nyilatkozat
5. Az angliai Eurolens Kutatási Tanszék által összeállított nemzetközi kérdőív (visszaküldési határidő július
10)
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