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TISzTElT KolléGáK!

Szeretettel várjuk Önöket a Debrecenben, 2012. november 16-17. között megren-
dezésre kerülô Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társa-
ság Gyermekdiabetes Szekciójának XXIX. Tudományos Ülésére. A megtiszteltetést, 
hogy 2012-ben Debrecen adhat otthont ennek a rangos eseménynek csak tovább 
fokozza, hogy városunk idén ünnepli a jogelôd Debreczeni Magyar Királyi Tudo-
mányegyetem megalapításának 100. évfordulóját, melynek centenárium évi prog-
ramsorozatát februárban az Egyetem Fôépülete timpanonján elhelyezett címer le-
leplezés nyitotta meg. 

Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, lakóinak 
száma az oktatási idôszakban csaknem 200.000 fôvel gyarapodik. Neve már a 13. 
századtól ismert, 1361-ben mezôvárosi, majd késôbb, 1693-ban szabad királyi vá-
rosi rangot kapott.  Mindig ismerték híres vásárairól és református iskolájáról. Ez 
utóbbi európai viszonylatban is kiemelkedônek számított. Történelmünk során két 
alkalommal (1848-49 és 1944) az Országgyûlés színhelye volt, aminek emlékeit a 
Református kollégiumban láthatjuk. Bár az évszázadok folyamán többször is tûzvész 
áldozata lett, és a második világháborúban is jelentôs károkat szenvedett, mint a 
Fônix, hamvadó porából mindig újraéled. Ebben jelentôs szerepet játszanak azon 
híres emberek, akik városunkban születettek és alkottak, és akikre büszkék vol-
tunk, vagyunk és leszünk. 

Az orvosi kar építkezése a tudományegyetem karai közül elsôként, 1914-ben 
kezdôdött meg, de az I. világháború kitörése gátolta a kezdeti nagy lendületet. Fel-
avatására 1918. október 23-án került sor, bár ekkor még csak az ún. felvételi épület 
volt kész. A klinikák átadása 1923-ban kezdôdött el és 1927-ig tartott. Az akkori új 
komplexum - felépülése után - Európa egyik legszebb klinikája lett. Az orvosképzés 
az Orvosi Karon sokévi elôkészítô munka után - amiben Kenézy Gyula fáradhatatla-
nul vett részt - 1921. november 4-én indult meg Egyetemünkön, és azóta a külföldi 
hallgatók oktatásával és az Egészségügyi Fôiskola hallgatóinak képzésével kiegé-
szülve töretlenül folyik. 

A kongresszus Szervezô Bizottsága csakúgy, mint az elôzô években, szeretne a 
lehetô legszélesebb körû tájékoztatást nyújtani a gyermekkori diabetes spektrumá-
ról, különösen annak fényében, hogy a gyermekkori diabetes prevalenciája folya-
matosan növekszik, amire a Gyermekdiabetes regiszter is rámutat. Az idei kong-
resszuson szeretnénk egy kicsit kitekinteni a társszakmák munkájára, és a szak-
dolgozók gyakorlati tapasztalatainak elôtérbe helyezésével igyekszünk rávilágítani 
a team munka fontosságára. Mindezt csak akkor érhetjük el, ha kollégáink – a dia-
betes munkacsoportok tagjai – munkájukkal, elôadásaikkal, interaktív jelenlétükkel 
megtisztelnek bennünket.  

Ennek reményében hívunk és várunk minden Résztvevôt szeretettel Debrecenbe, 
2012 adventjének elôestéjén! 

	
	 	Dr.	Felszeghy	Enikô
     a Szervezô Bizottság elnöke
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álTalánoS InforMácIÓK

a KonGrESSzUS, az EBéDEK éS a GálaVacSora HElYSzÍnE:
Debreceni Egyetem (www.unideb.hu), 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

ElÔaDáSoK BEJElEnTéSE:
A referátumok mellett lehetôség van (2012. október 26-ig) elôadások ill. poszterek 
bejelentésére is, mely e-mailben (sa-project@t-online.hu) vagy online módon történ-
het a rendezvény honlapján (www.diabet.hu/GYTU2012) található absztrakt beküldô 
rendszeren keresztül. A rendelkezésre álló idôtartam: 8+2 perc. Az elôadások meg-
tartásához számítógép (Office 2003, 2007 és 2010 programmal) és projektor áll ren-
delkezésre. Az elôadások és poszterek beérkezte és értékelése után a tudományos 
bizottság által összeállított végleges programot szintén a honlapon fogjuk közzétenni 
legkésôbb 2012. november 9-ig.

a noVEMBEr 15-én TarTanDÓ VEzETÔSéGI ÜléS HElYSzÍnE:
Krúdy Étterem és Villa Hotel, 4032 Debrecen, Medgyessy sétány 4. (www.villahotel.hu) 

aKKrEDITácIÓ:
A kongresszus akkreditációja folyamatban van, a részvételrôl a helyszínen igazolást 
adunk ki. 
 
a KonGrESSzUS InTErnETES HonlaPJa:
www.diabet.hu/GYTU2012 és www.stand-art.hu/GYTU2012

a KonGrESSzUS aDMInISzTraTÍV SzErVEzÔJE: 
Stand-Art Ügynökség Kft., Markella Ágnes project manager
Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota B/fsz. 2., Felsô Tisza-part 31-34.
Postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf.17.
Tel.: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331

E-mail: sa-project@t-online.hu •  Web: www.stand-art.hu
Bankszámlaszám: AXA Bank 17000019-11679912

rEGISzTrácIÓ:
   Jelentkezési határidô:             2012. november 9.
   Elôregisztrációs lehetôség:     2012. október 12.

Elektronikus regisztrációra a www.diabet.hu/GYTU2012 honlapon található on-line 
regisztrációs ûrlapon van lehetôség.

E-mailben történô regisztráció: a rendezvény honlapjáról letölthetô regisztrációs 
lap kitöltésével, és az sa-project@t-online.hu e-mail címre történô visszaküldésével;

postán, faxon a jelentkezési lap olvasható kitöltésével és a szervezô iroda címére/fax 
számára történô visszaküldésével van lehetôség.
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a regisztrációs díjak az alábbiakat tartalmazzák: 
- részvétel a tudományos programokon, kongresszusi táska, kitûzô, program- és 
absztraktfüzet
Az ebédeket november 16-17-re (2.500,- Ft/fô/nap) a jelentkezési lap kitöltésekor 
lehet megrendelni.
Ebéd és vacsora belépô korlátozott számban a helyszínen is vásárolható.

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2012. október 15-e után szállásfoglalást, 
vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres szerzôdések miatt.
Megértését köszönjük!

rEGISzTrácIÓS DÍJaK (ebédek nélkül és 27% áfa-val):

 2012. 
október 12-ig

2012. 
október 12. után

MGYT és/vagy MDT tagok (orvosok) 8.500,- 10.000,-

MGYT és/vagy MDT tagok (szakdolgozók) 5.000,- 8.000,-

Nem MGYT és/vagy MDT tagok 10.000,- 12.000,-

Kísérôk számára 6.000,- 9.000,-

Cégképviselôk számára 10.000,- 12.000,-

Napijegy 10.000,-

a regisztrációs díj tartalmazza a gálavacsorát is (értéke 2.150,- ft).

SzálláSInforMácIÓ:
A szállodákról bôvebb információ a www.diabet.hu/GYTU2012 és a  
www.stand-art.hu/GYTU2012 oldalon található. A szobákat a jelentkezések beérke-
zési sorrendjében töltjük fel. Amennyiben az Ön által igénybe venni kívánt férôhely 
betelt, a szervezôk megkeresik Önt a szükséges módosítás megbeszélése céljából. 
A megadott árak reggelivel értendôk, és tartalmazzák az ÁFÁ-t és az idegenforgalmi 
adót is. 

ParKoláS:
A konferencia helyszínén a parkolásért fizetni kell, automaták állnak a rendelkezésre, 
a parkolási díj: 150,- Ft/óra. A mobiltelefonnal történô díjfizetésrôl az alábbi honlapon 
található információ: www.dkv.hu.

EGYéB fonToS TUDnIValÓK: A regisztrációs lapon megadott árak tartalmaz-
zák az általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak esetében az idegenforgalmi adót 
is, de NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizetendô 
egyéb terheket. A korábbi adózással kapcsolatos törvények változása az étkezési 
költségek részletezését írják elô, így a számlán külön tételként kerül feltüntetésre a 
vendéglátás összege.
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A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segéd-
eszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek 
megfelelôen: ‚‚Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történô rész-
vétellel közvetlen összefüggésben felmerülô kiadások (utazási költség, szálláskölt-
ség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat’’. Kérjük szépen a fenti rendelkezés figye-
lembe vételét.
A kongresszusi részvételi díjak nem tartalmaznak semmilyen biztosítást, a rendez-
vény ideje alatt elôforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezôk nem 
vállalnak felelôsséget.

Regisztrációját követôen a jelentkezés visszaigazolásával együtt küldjük a csekket 
vagy átutalási/díjbekérô számlát, aminek alapján a kalkulált összeget szíveskedjen 
befizetni.
Hitelkártyás fizetés a rendezvény honlapjáról letölthetô ‚‚Bankkártyás fizetés en-
gedélyezési ûrlap’’ kitöltésével és a szervezô irodához történô eljuttatásával 
kezdeményezhetô. Regisztrációja csak az összeg beérkezését követôen válik végle-
gessé.

Tisztelettel kérjük, hogy csekken történô befizetés esetén a regisztrált 
résztvevô nevét és regisztrációs számát legyen kedves a csekkre olVaS-
HaTÓan ráírni nyomtatott nagybetûkkel! Ennek hiányában a befizetést 
nem tudjuk azonosítani. 
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