
TISZTELT KOLLÉGANŐ, KOLLÉGA ÚR!

A Magyar Menopausa Társaság (MMT) és a Magyar 

Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság 

(MSZNET) új formában, közösen szervezi meg 

kongresszusát 2015. június 19-20-án Galyatetőn.  

Úgy gondoljuk, hogy a két Társaság számos közös, 

egymással átfedésben lévő témában tud megszólalni. 

A közös kongresszus lehetővé teszi a szülészeti és 

nőgyógyászati endokrinológia teljes spektrumának, a 

serdülőkortól a seniumig terjedő időszak nőgyógyászati 

endokrin problémáinak áttekintését, megvitatását.

A témák érdekesek lesznek nem csak a menopausa, illetve 

szülészeti és nőgyógyászati endokrinológia irányában 

specializálódott orvosok, hanem valamennyi szülész-

nőgyógyász szakorvos, rezidens, endokrinológus, 

belgyógyász, reumatológus, családorvos, szakdolgozó 

és orvostanhallgató számára is.  A felkért referátumok, 

a bejelentett előadások és poszterek összefoglalják az 

elmúlt évek új eredményeit. Az előadók nem csak a 

nőgyógyászok, hanem belgyógyász endokrinológusok 

és más társszakmák soraiból is kerülnek felkérésre, akik 

a téma kiváló ismerői, részben vezetőségek tagjai.

Arra kérünk minden nőgyógyász szakmai vezetőt, 

hogy a munkahelyéről küldjön legalább egy orvost és 

lehetőség szerint az ellátásban résztvevő szakdolgozót 

is a rendezvényünkre. A Társaságok alapító tagjait pedig 

arra, hogy hozzanak magukkal minél több, a téma iránt 

érdeklődő fiatal kollégát.

A június közepi nyár lehetőséget ad a kikapcsolódásra, 

a kongresszus előtti és utáni pihenő programok 

szervezésére is.

Az MMT és az MSZNET Kongresszusának Szervező és 

Tudományos Bizottsága és a két Társaság Vezetősége 

nevében tisztelettel és szeretettel várunk minden volt 

és leendő MMT és MSZNET tagot és érdeklődőt 2015. 

június 19-20-án Galyatetőn.
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TUDOMÁNYOS TÉMÁK

• Hormonkezelés 2015 

• Az MHT kardiovaszkuláris vonatkozásai 

• Oszteoporózis és D-vitamin kezelés 

• Uro-gynekológia, inkontinencia 

• A posztmenopauza neuro-pszichiátriai vonatkozásai 

• Endokrinológia és anyagcsere 

• MHT és daganatok 

• Fogamzásgátlás 40 éves kor felett 

• A menopauza szindróma alternatív kezelési 

lehetőségei 

• A menopauza bőrgyógyászati vonatkozásai 

• Testsúlyváltozás a menopauzában 

• Polycystas ovarium syndroma 

• Meddőség

• Pajzsmirigy betegségek és meddőség

• Pajzsmirigy betegségek és terhesség

• A koraszülés és a szülés endokrin háttere

• A meddőség hátterében álló endokrin zavarok

• Hormonális fogamzásgátlás 

• Gestatios diabetes

• D vitamin és endokrin zavarok

• Hormonok és hormon analógok

ELŐADÁS BEJELENTÉSE

2015. április 20-ig várjuk az előadásokat (felkért 

referátum 15 perc, előadás 7 perc + 3 perc vitaidő) 

absztrakt összefoglaló beküldésével (min. 1000-1200 

karakter terjedelemben) az alábbi e-mail címre:

gaitz@congressline.hu

A kongresszus és továbbképző tanfolyam akkreditációja 

folyamatban van.

KONGRESSZUS SZERVEZŐ

Congressline Kft.
1065 Budapest, Révay köz. 2.

Tel: (1) 429-0146, Fax: (1) 429-0147

Benyhe Ildikó, Gaitz Éva

E-mail: gaitz@congressline.hu

Honlap: www.congressline.hu

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Típus 2015. 
április 20. 
előtt

2015. 
április 20. 
után

MMT és MSZNET tag (orvos) 25.000 Ft 27.000 Ft

Nem tag (orvos) 28.000 Ft 30.000 Ft

MMT és MSZNET tag 

(szakdolgozó)

13.000 Ft 16.000 Ft

Nem tag (szakdolgozó) 18.000 Ft 20.000 Ft

Rezidens / Nyugdíjas 15.000 Ft 19.000 Ft

Napijegy 18.000 Ft 18.000 Ft

Kísérő 14.000 Ft 16.000 Ft

A részvételi díjak tartalmazzák a konferencia anyagokat, 

kávészüneteket, ebédeket, de NEM tartalmazzák a 

péntek esti vacsora költségét, melynek összege 4.800,- 

Ft/fő és külön fizetendő!

A kísérői részvételi díj az ebédeket és a péntek esti 

vacsorát is tartalmazza.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Előzetes tudományos program, regisztráció, 

szállásfoglalás. kiállítási és hirdetési lehetőségek cégek 

részére a www.congressline.hu/mmt2015 kongresszusi 

weblapon találhatók 2015. február végétől.


