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A Kongresszus fő témája: Időskori töréskezelések, Geriátriai „CO-management” és „team approach”

Kedves Kolléganők és Kollégák!
Megtisztelő feladat számomra, hogy 2017. június
9-én és 10-én a XXII. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszusra invitálhatom Önöket. A kongres�szus fő témája az időskori töréskezelés, a geriátriai
„co-management” és „team approach”. A téma olyan
fontos területet érint, mellyel minden kolléga,
gyógytornász, szakdolgozó nap, mint nap találkozik.
Az időskori kezelés kulcsa a megfelelő kórházi protokoll összeállítása ezen betegek gyors műtéti előkészítésére, korszerű oszteoporotikus csontokra is
alkalmas implantátumok használata, adekvát gyógytorna, valamint testi és
lelki rehabilitáció. Mindezek mellett fontos a személyreszabott gyógyszeres terápia, valamint a későbbiekben az adekvát oszteoporózis prevenció,
illetve terápia. Ilyen témákban várjuk előadásaikat, esetlegesen posztereket, hogy egymás tapasztalatából merítve gazdagítsuk közös tudásunkat
a baleseti sebészet leggyakoribb eseteiben, leginkább nehézségeket okozó
területén.
A traumatológiai ellátás ma egy olyan csapatmunka, ahol minden résztvevőnek megvan a saját, igen fontos szerepe a gyógyítás folyamatában.

Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak a társszakmák, anaesthesiológusok,
endokrinológusok, oszteoporózis szakemberek, pszichiáterek, pszichológusok, fiatal kollégák, valamint a gyógytornászok, műtős szakasszisztensek és szakdolgozók részvételét is.
A fórum kiváló alkalom arra, hogy a szakmák megtalálják egymás területén a közös hangot, a közös elképzeléseket. Mindezen túl az ilyen találkozók lehetőséget adnak arra, hogy tanuljunk egymástól, tudjuk egymás
munkáját értékelni, elismerni, és a közös tudással a betegek érdekében
egyre magasabb szinten műveljük a baleseti sebészetet.
Külön öröm számomra, hogy a kongresszus helyszíne a szegedi Dóm
közelmúltban átadott lenyűgöző Látogatóközpontja. Bízom benne, hogy
minél többen vendégeink lesznek! A Szervező Bizottság nevében szeretettel várjuk Önöket egy baráti-szakmai találkozóra Szeged szívében, a „Dóm
árnyékában”.
Prof. Dr. Varga Endre

Részvételi díj:

20.000 Ft

Részvételi díj gyógytornászok, műtősnők,
szakdolgozók, rezidensek, hozzátartozók részére:

10.000 Ft

Tudományos Bizottság tagjai:
Prof. Dr. habil Varga Endre Ph.D., tanszékvezető egyetemi tanár
Prof. Dr. habil Simonka János Aurél Ph.D., egyetemi tanár
Dr. Török László Ph.D., egyetemi docens
Dr. habil Pintér Sándor Ph.D., egyetemi docens
Dr. Süveges Gábor, klinikai főorvos
Dr. Gárgyán István, klinikai főorvos
Dr. Csonka Ákos Ph.D., egyetemi adjunktus

A részvételi díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a program
füzetet, a szakmai kiállítás megtekintését, az étkezéseket (kávészünetek,
pénteki vacsora és szombati ebéd), a szállást 1 főre a június 9-ei éjszakára,
valamint az ÁFA összegét.
A Kongresszusra elsősorban orvosok, gyógytornászok, szakdolgozók, műtősnők jelentkezését várjuk. A kitöltött jelentkezési lapokat az
info@regio10.hu e-mail címre kérjük beküldeni. A Kongresszusra 120 fő
jelentkezését tudjuk fogadni a jelentkezési lapok visszaküldési idejének
sorrendjében.
Akkreditáció:
A rendezvény akkreditációja folyamatban van.

Fontosabb határidők:
2017. április 15. Absztraktok beadási határideje
2017. május 06-ig	Visszaigazolás a jelentkezések és az absztraktok
elfogadásáról
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