
 

Tisztelt Kolléga! 

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciójának XXVII. 
Kongresszusára. 
 
Ideje: 2019. június 12-14. 
Helye: IH Rendezvényközpont, Szeged, Felső-Tisza part 2. 
 
Információk, az összefoglalók feltöltése, regisztráció: http://www.congress-
service.hu/rendezveny/kiseb2019 
Facebook oldalunk: www.facebook.com/ksk.szeged.2019/ 
 
 
Részvételi lehetőség a kongresszusi programban: 

• Összefoglaló előadások (meghívott előadókkal magyar és angol nyelven)  
• Tudományos előadások (8 perc előadás, 2 perc vita) 
• Verseny szekció (angol nyelven, ingyenes nevezés alapján, 10 perc előadás, 5 perc vita)  
• Poszter prezentációk (2 perc előadás, 2 perc vita) 
• Kapcsolódó gyakorlati (köztük OFTEX) kurzusok (5-7 kredit) 

 
A kongresszus fő témái: 

• Kísérletes kutatási lehetőségek a sebészetben és a gasztroenterológiában, transzlációs 
lehetőségek 

• Graduális és posztgraduális készségfejlesztés a manuális orvosi szakmákban 
• Technológiai innovációk a csontsebészetben 
• Szepszis, hipoxia és ischaemia/reperfúzió az alapkutatásban és a klinikumban 
• Intervenciós és kísérletes radiológia, idegtudományok/neurológia 
• Mitokondriális és mikrokeringési diszfunkció pathomechanizmusa 
• Biológiai gázok terápiás hatékonysága 
• A Kardiológia, a Szív- és Érsebészet aktuális kihívásai 
• Transzplantáció, regeneráció, őssejt terápia 
• Új diagnosztikai lehetőségek sebészi kórképekben: biomarkerek és képalkotás 
• Perioperatív ellátás aktuális lehetőségei 
• Az Urológia, a Nőgyógyászat és a Gyermeksebészet legújabb eredményei 

 
Kapcsolódó gyakorlati (köztük OFTEX) kurzusok (5-7 kredit): 

(csak a kongresszuson regisztrációs díjat fizető résztvevőknek) 
• Coronaria anasztomózis varrástechnika és szívsebészeti szimuláció 
• Nagyított sebészet - alapszintű mikroszkópos varrástechnikák 
• Nagyított sebészet - haladó mikroszkópos varrástechnikák 
• Laparoszkópiás varrástechnikák 
• Gyakorlás artroszkópos (váll és térd) szimulátoron (Újdonság!) 
• Gyakorlás MAGIC rendszeren (MAGIC humerus és trochanter) (Újdonság!) 
• Gyakorlás neurointervenciós szimulátoron (Újdonság!) 
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Fontos határidők: 

• Absztrakt beküldés: 2019. március 15. Az összefoglalók a Magyar Sebészet c. folyóiratban 
jelennek meg. 

• (Absztrakt visszaigazolás: 2019. március 31.) 
• Kedvezményes regisztráció: 2019. április 4. 

Fontosabb tudományos és társasági programok (tervezet) 
• 2019. június 12. 8.00-17.00 gyakorlati kurzusok (Szeged, Pulz u. 1.) 
• 2019. június 12. 18.00 Megnyitó, Petri Gábor emlékérem díjazottjának emlékelőadása (IH 

rendezvényközpont) 
• 2019. június 12. 20.00 Nyitófogadás (Tisza River Hajó) 
• 2019. június 13. 20.00 Bankett vacsora (Hungi Vigadó)(részvételi díj: 9000 Ft)  
• 2019. június 14. 16.00 Sárkányhajózás a Tiszán 

 
Részvételi díjak: 

 

2019.04.05.-ig 
rendezve 

2019.04.06.-
05.31. között 
rendezve 

2019.06.01 
után, a 
helyszínen 
rendezve 

Résztvevő 29.500 Ft 35.000 Ft 45.000 Ft 

Rezidens, 
Szakorvosjelölt* 20.000 Ft 25.000 Ft 35.000 Ft 

Szakdolgozó* 15.000 Ft 20.000 Ft 25.000 Ft 

PhD hallgató* 15.000 Ft 20.000 Ft 25.000 Ft 

Egyetemi 
hallgató* díjmentes díjmentes díjmentes 

Kísérő  15.000 Ft 20.000 Ft 25.000 Ft 

 
A befizetett regisztrációs díjak tartalmazzák: 

• a tudományos programon való részvételt 
• a kiállítás látogatását 
• a programfüzetet 
• a kávészüneti ellátást 
• a 2019. június 12-i Nyitófogadást a Tisza River Hajón 

 
 
Várjuk szeretettel! 
 
Dr. Hartmann Petra       Dr. Szabó Andrea  
az MST XXVII. KSK Elnöke     a Kongresszus Titkára 
hartmann.petra@med.u-szeged.hu          szabo.andrea.exp@med.u-szeged.hu    
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