VI.
AMETROPIA
KONGRESSZUS
a Magyar Kontaktológiai
Társaság III. Továbbképzõ
Tanfolyama és Kongresszusa,
a Magyar Szemorvostársaság
Cornea Társasága
részvételével,
a Magyar Gyermekszemészek
és Strabológusok
Társaságának
Továbbképzõ Tanfolyama

Kedves Kolléganõk, Kollégák!
Ebben az évben, több éves kihagyás után, ismét megrendezésre kerül az Ametropia
Kongresszus, amelynek programjához a korábbi rendezvényekhez hasonlóan a
Magyar Kontaktológiai Társaság, a Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok
Társaság is csatlakozik, ezenkívül a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága is
részt vesz. Úgy gondoltuk, hogy a korábbi sikeres szakmai rendezvénysorozatot, ha
nem is minden évben, de bizonyos idõszakonként meg kell ismételni. Mivel a Magyar
Szemorvostársaság ezévi kongresszusa Szegeden került megrendezésre, ezért a korábban tervezett szegedi helyszíntõl eltérõen a kongresszust Siófokon rendezzük meg
ebben az évben.
A kongresszussal célkitûzései most sem változtak: a legújabb tudományos eredmények megismertetésén kívül hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tapasztalatok bemutatására is nemzetközileg elismert kül- és belföldi elõadók segítségével.
A kongresszusra lehet jelentkezni szabad elõadással, esetismertetéssel és poszterbemutatóval a megadott témakörökben. A kongresszuson a Gyermekszemészek és
Strabológusok Társaságának és a Magyar Kontaktológiai Társaságának elõzetes
megszervezett tudományos programja egyben továbbképzõ program is, amelynek
akkreditálása megtörtént.
A szemészeti cégeknek ezen a kongresszuson is szeretnénk lehetõséget adni új termékeik bemutatására (kipróbálására). A cégeknek ezenkívül szimpózium tartására és
plenáris ülésen való elõadás tartására is van lehetõségük.
A kongresszus szervezési feladatainak lebonyolítására a Convention Budapest Kft-t
kértük fel, akikkel már több rendezvényt sikeresen szerveztünk meg.
.
Remélem Siófokon ismét találkozunk.
Üdvözlettel:

Prof. Dr. Kolozsvári Lajos
a Kongresszusok elnöke

Dr. med. habil. Végh Mihály, PhD
a Tudományos Program fõszervezõje

A TOVÁBBKÉPZÕ TANFOLYAMOK ÉS KONGRESSZUSOK ELÕADÁSAINAK
TERVEZETT IDÕPONTJAI
A VI. Ametrópia Kongresszus 2010. szeptember 24-én 10:00 h és 18:40 h között,
amely magába foglalja a Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok Társaságának
továbbképzõ programját is.
A Magyar Kontaktológiai Társaság III. Továbbképzõ Tanfolyama és Kongresszusa, a
Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével: 2010. szeptember 25-én
10:00 h és 18:00 h, valamint 26-án 9:00 h és 13:00 h között.
A Gyermekszemészek és Strabológusok Társaságának elõzetes programját a
Semmelweis Egyetem szemorvosok részére SE-TK/2010.II/00220-as kódszámon
szemész és gyermekszemész szakorvosok részére Szabadon Választható
Tanfolyamként akkreditálta, sikeres tesztírás esetén 12 kreditpont szerezhetõ.
A Magyar Kontaktológiai Társaság elõzetes programját
TK/2010.II/00247-es kódszámon
szemész szakorvosok részére Kötelezõen Választható Tanfolyamként akkreditálta,
sikeres tesztvizsga esetén 40 kreditpont szerezhetõ.
Az Ametropia kongresszus tudományos programja, a program véglegesítése után,
kongresszusi részvételként szintén akkreditálva lesz szemorvosok részére.
A Magyar Kontaktológiai Társaság tudományos programja optometristák részére is
akkreditálva lesz, amelyet csak az absztraktok beérkezése után tudunk elindítani.
VI. AMETROPIA KONGRESSZUS
A kongresszuson lehetõség lesz szabadelõadások, esetismertetések és poszterek
bemutatására a kongresszus részvevõitõl, amelynek témaköre magába foglalja a szem
fénytörésének vizsgálatát, mûtéti és nem mûtéti korrekcióját, gyermekszemészetet, de
szabadon választott témakörökbõl is elfogadunk elõadásokat.
A cégek részérõl is lesz lehetõség elõadások, termékek bemutatására.
Tervezett program
2010. szeptember 24., péntek
09.50-10.00

Megnyitó

10.00-11.45

I. Szekció. Meghívott elõadók elõadásai

11.50-12.00

Kávészünet

12.00-13.00

II. Szekció. Szabad elõadások ametropia témakörben

13.00-14.00

Ebédszünet

14.00-15.00

Céges bemutató elõadások

15.00-17.20

A Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok társaságának
továbbképzõ tanfolyama tesztírással
Résztvevõk: szemész szakorvosok, gyermekszemész szakorvosok,
szemész és gyermekszemész szakvizsga elõtt állók
A továbbképzõ program szakmai szervezõje:
Dr. Deák Andrea
Program:
Dr. Soproni Anna (Budapest):
A heterophoria fajtái, elõfordulási gyakorisága, terápiája
Dr. Soproni Anna (Budapest): A heterophoria diagnosztikája
Dr. Deák Andrea (Szeged): A prizmák használata a diagnosztikában
Dr. Deák Andrea (Szeged): A prizma használata a terápiában
Dr. Pelle Zsuzsanna (Gyula): A prizmás korrekció viselése
koraszülötteknél
Nagy Erzsébet (Budapest): A diszlexia – napjaink
gyermekbetegsége

17.20-17.40

Kávészünet poszterbemutatással

17.40-18.40

II. Szekció. Szabad elõadások gyermekszemészeti témakörben

A MAGYAR KONTAKTOLÓGIAI TÁRSASÁG III. TOVÁBBKÉPZÕ TANFOLYAMA
ÉS KONGRESSZUSA (NEMZETKÖZI RÉSZVÉTELLEL), A MAGYAR
SZEMORVOSTÁRSASÁG CORNEA TÁRSASÁGA RÉSZVÉTELÉVEL
Továbbképzõ program tesztírással
A továbbképzés fõ témája: presbyopia
A továbbképzésen résztvevõk: szemész szakorvosok, szemész szakvizsga elõtt állók,
optometristák
A továbbképzés szakmai szervezõje:
Dr. Végh Mihály
Tervezett program
2010. szeptember 25., szombat
10.00-10.10
Megnyitó
I. Szekció. Meghívott elõadók elõadásai
Franceschetti Albert (Meyrin, Svájc): Presbyopia from the aspects
of contactology
Roth Hans-Walter (Ulm, Németország): Age and eye
Stanila Adriana (Sibiu, Románia): Presbyopia correction with
contact lenses

II. Szekció. Presbyopia, kontaktológia vonatkozásai
Végh Mihály (Szeged): A presbyopia korrekciójának
kontaktológiai lehetõségei
Bujdosó Anna (Budapest): Szilikon-hidrogél kontaktlencsék
alkalmazása a presbyopia korrekciójában
Feminger Andrea (Budapest): A kontaktlencse ápolószerei
megválasztásának szempontjai presbyopiás korrekció esetén
Tapasztó Beáta (Budapest): Presbyopiás kontaktlencsét viselõknél
javasolható könnypótló szerek
Tönköl Tamás (Budapest): Presbyopiás kontaktlencsés korrekció
alkalmazása különleges esetekben
III. Szekció. A presbyopia kontaktológia vonatkozásai,
a kontaktológia határterületein
Módis László (Debrecen): Korral együttjáró szaruhártya
elváltozások
Hidasi Vanda (Szeged): A presbyopia lézeres kezelésének
lehetõsége
Vámosi Péter (Budapest): A presbyopia korrigálásának
lehetõségei szürkehályog mûtéteknél
Kettesy Beáta (Debrecen): Presbyopia kontaktlencsés
korrekciójának lehetõsége asztigmia fennállása esetén
2010. szeptember 26., vasárnap,
IV. Szekció. Kerekasztal megbeszélés kontaktológiai
esetismertetésekkel
Esetismertetõk: dr. Bana Ildikó, dr. Freyler Alice, dr. Kiss Gyöngyi,
dr. Munkácsi Györgyi, Tapasztó Zsolt, Tóbiás Krisztina,
dr. Velcsey Ágnes, dr. Véssey Márta.
13.00 h

A kongresszus és továbbképzés zárása

További tudományos program
A továbbképzõ programon kívül lehetõség lesz szabadelõadások, esetismertetések és
poszterek bemutatására a kongresszus részvevõitõl a kontaktológiai és a szem elülsõ
felszínének témakörébõl. A cégek részérõl is lesz lehetõség elõadások, termékek és
lencseillesztések bemutatására.
A továbbképzõ tanfolyam és kongresszus zárásának tervezett idõpontja vasárnap:
13.00h
TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAM
2010. szeptember 24., 20:00 h
2010. szeptember 25., 20:00 h

Nyitókoncert és nyitófogadás
Bankettvacsora

A TANFOLYAM HELYSZÍNE
Siófok, Hotel Azúr
8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c.
www.hotelazur.hu
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. med. habil Végh Mihály, PhD
SZTE, Szemészeti Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Tel.: 62 / 545-090, Fax: 62 / 544-573
E-mail: vegh@opht.szote.u-szeged.hu
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Miklósi Ferenc
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf.: 11.
Tel.: (061) 299-0184, (061) 299-0185, Fax: (061) 299-0187
E-mail: convention@convention.hu
www.convention.hu
TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A kongresszus résztvevõi elõadások megtartására, esetismertetések és poszterek
bemutatására egyaránt jelentkezhetnek. JAVASOLJUK AZ ELÕADÁS ÖSSZEFOGLALÓK
ON-LINE TOVÁBBÍTÁSÁT A WWW.CONVENTION.HU OLDALON.
(A szerkesztési feltételek könnyebb értelmezése miatt azonban hagyományos tájékoztatót is mellékeltünk a nyomdai anyaghoz).
Az elõadások, poszterek, videók elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt.
ELÕADÁS
Az elõadások idõtartama 8 perc, esetismertetéseké 5 perc.
IGÉNYBE VEHETÕ TECHNIKAI ESZKÖZÖK
Számítógépes kivetítõ, lézerpálca.
POSTER
Mérete maximum 1,2 m magas és 0,9 m széles.
REGISZTRÁCIÓ
A tanfolyam helyszínén csütörtökön, pénteken: 07:30h – 18:00h,
szombaton 08:00 h - 13:00h között lehetséges.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják
elõ, így azok a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek
megfelelõen: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történõ
részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülõ kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.”
Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.
2010. július 31-ig történõ 2010. július 31-e utáni
befizetés esetén
befizetés esetén
I., Részvétel a VI. Ametrópia Kongresszuson (2010. szeptember 24-én, 10:00 h és 15:00 h
között), amely magába foglalja a Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok
Társaságának a Gyermekszemészeti Továbbképzõ programján való részvételt is
(2010. szeptember 24-én, tervezett
idõpont 15:00 h és 18:40 h között)
12.000 Ft / fõ (ÁFA-val)
16.000 Ft / fõ (ÁFA-val)
II. Részvétel a Magyar Kontaktológiai Társaság III. Továbbképzõ Tanfolyamán és
Kongresszusán (2010. szeptember 25-én,
10:00 h és 18:00 h, valamint 26-án
09:00 h és 13:00 h között)
18.000 Ft / fõ (ÁFA-val)
22.000 Ft / fõ (ÁFA-val)
III. Részvétel I. és a II.-es rendezvényen

24.000 Ft / fõ (ÁFA-val)

28.000 Ft / fõ (ÁFA-val)

IV. Kísérõk regisztrációja

6.000 Ft / fõ (ÁFA-val)

8.000 Ft / fõ (ÁFA-val)

Ebéd pénteken:

4.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

4.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

Ebéd szombaton:

4.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

4.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

Ebéd vasárnap:

4.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

4.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

Nyitókoncert:

regisztrációs díjban

regisztrációs díjban

Nyitófogadás:

7.000 Ft / fõ (ÁFA-val)

7.000 Ft / fõ (ÁFA-val)

Bankettvacsora:

8.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

8.500 Ft / fõ (ÁFA-val)

V. Étkezések, kulturális programok

A „RÉSZVÉTEL A TOVÁBBKÉPZÕ TANFOLYAMON ÉS KONGRESSZUSON” regisztráció tartalmazza: részvételt a teljes tudományos programon, a kiállítás megtekintését,
program- és absztrakt-füzetet, valamint a kávészünetek költségeit.
A „KÍSÉRÕK REGISZTRÁCIÓS DÍJA” tartalmazza: a kiállítás megtekintését, a
kávészünetek költségeit. Kísérõk részére a kért további ellátást is kérjük kalkulálni és
bejelölni a regisztrációs lapon!

SZÁLLÁS
HOTEL AZÚR*** (A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE)
(8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c.)
Egyágyas szoba reggelivel, wellness használattal,
ÁFA-val, IFA-val:

18.000, - Ft/szoba/éj

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

20.000, - Ft/szoba/éj

Apartman 2 fõ részére, reggelivel, wellness használattal,
ÁFA-val, IFA-val:

30.000, - Ft/szoba/éj

Fenti árak tartalmazzák a Hotel Azúr wellness részleg használatát (élménymedencék,
termálmedence, wellness club finn szaunákkal, gõzkabinnal, infra szaunával, sókamrával, illat kamrával, illetve a kondicionáló terem használatot.)
A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férõhelyet biztosítani – a
meglévõ kapacitás erejéig - csak 2010. augusztus 15-ig történõ visszajelzés esetén
tudunk.
A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések sorrendjében fogjuk visszaigazolni.
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj
és szállásköltsége bankszámlánkra, vagy postai úton hozzánk beérkezik.
BEFIZETÉS
A, A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követõen - jelentkezése visszaigazolásával együtt - postázzuk a befizetési csekket. Kérjük a résztvevõ nevének nyomtatott
nagybetûkkel történõ feltüntetését. Postai befizetésérõl pénzének beérkezése után
vagy a regisztrációban kérhet számlát, a regisztrációs lapon jelzett
cég/intézmény/magánszemély nevére és címére. A kiállított számlát utólagosan nem
tudjuk módosítani. Köszönjük megértését.
B, Rózsaszínû postai utalványon, melyet bármelyik postahivatalban igényelhet.
Befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf.: 11.
C, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, úgy
a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló nyilatkozatot kérjük cégszerû
aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Elõzetesen számlát csak ezen
költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése ( annak elküldése után) 2010. augusztus
10-ig kötbérmentesen lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os.
Szálláslemondást augusztus 10-e után nem fogadhatunk el a kötbéres szerzõdések
miatt.
Mindennemû jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt formanyomtatványok
használatát.
Köszönjük!

