
 

 

FELHÍVÁS 
Előadások bejelentésére 

 
Tisztelt Dunántúli Kollégák! 

 
A Tolna Megyei Balassa János Kórház Tudományos Tanácsa, valamint a CORA Egészségvédő Alapítvány 
örömmel tudatja, hogy a Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciója jubileumi, LX. 
Vándorgyűlésének 2019. március 28-30. között Szekszárd ad otthont. A konferencia egyben a két 
évtizedes hagyománnyal büszkélkedő, XX. Szekszárdi Kardiológiai Nap rendezvényét is magába foglalja. 

A rendezvény mottója: “Konzílium” - szakmák közötti párbeszéd 

 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) 
https://www.szekszardagora.hu/babits-mihaly-kulturalis-kozpont-szekszard 
 
A konzílium hivatásunk, mindennapi munkánk meghatározó tevékenysége, hiszen senki sem lehet akár 
csak a belgyógyászaton belül is egyformán járatos minden szakterületen. Emiatt a konzíliumoknak kiemelt 
szerepe van, amely klasszikus értelemben azt jelentené, hogy két vagy több szakma képviselője, egy 
időben “körbeállja” a betegágyat és megosztják egymással tudásukat, szempontjaikat és véleményeiket. A 
konzíliumból tanul az az orvos, aki kéri, de tanul az is, aki adja, hiszen megtudja, milyen kérdései, 
szempontjai vannak a másik szakorvosnak. 
Ennek a gondolatnak a jegyében alakította ki a Helyi Szervezőbizottság a rendezvény tematikáját, csupa 
interdiszciplináris szekciót szervezve, melyek egytől egyig a szakmák közötti párbeszéden alapulnak. 
A résztvevők state-of-the-art referátumokat, valamint felkért előadásokat hallhatnak, de ezek mellett a 
hagyományoknak megfelelően szeretnénk biztatni a belgyógyászati osztályokon dolgozó fiatal kollégákat 
előadások bejelentésére, hiszen a fiatal orvosok fóruma a Vándorgyűlések történetében mindig kiemelt 
hangsúlyt kapott. Szeretnénk kérni az osztályvezetőket, az idősebb kollégákat, hogy támogassák 
rezidenseik, szakorvosjelöltjeik vagy fiatal szakorvosaik tudományos aktivitását, küldjenek be absztraktot, 
jelentkezzenek előadással, esetbemutatással, hiszen “mindenkinek van legalább egy esete”. Hadd legyen 
a szekszárdi rendezvény a Dunántúl belgyógyászainak rangos, magas színvonalú szakmai és baráti 
találkozója! 
 
Az előadás bejelentés határideje: 2019. február 10. 
 
A bejelentés módja: word formátumban fél - max. 1 oldal terjedelemben, mely tartalmazza 

-  az előadás címét 

- az első szerző és szerzőtársai nevét, munkahelyét 

- az eset rövid összefoglalóját 

- az első szerző elérhetőségeit (postai cím, telefon, email) 
 
Az absztraktokat a következő email-címre kérjük eljuttatni: cora.rendezveny@tmkorhaz.hu 
A rendezők minden benyújtott absztrakt szerzőjének vissza fognak jelezni az összefoglaló beérkezéséről. 
 
A Szervezőbizottság a benyújtott előadások nagy részét poszterként fogja elfogadni, melyek közül a 
legkiemelkedőbb absztraktok szóbeli előadásként kerülnek be a Vándorgyűlés programjába, a Fiatal 
előadók fórumába. A döntésről az absztrakt beadási határidőt követő 2 héten belül visszajelzést kapnak a 
szerzők. A legjobb posztereket és előadásokat díjazzuk, melyek átadására a 2019. március 29. (péntek) 
esti borvacsora keretében kerül sor. 
 
A szakmai program mellett a Szervezők bíznak benne, hogy sikerül Szekszárddal, ennek a páratlan 
borvidéknek az adottságaival is megismerkedniük az idelátogatóknak, és igazán emlékezetes 3 napot 
tölthetünk együtt 2019. tavaszán.  
 
Tisztelettel várjuk a Dunántúl belgyógyászait! 
 
2019. január 
 

a Helyi Szervezőbizottság nevében: Benczúr Béla oszt.vez. főorvos, c. egy. docens 

 

Józan-Jilling Mihály, Sudár Zsolt, Sziládi Erzsébet, Amma Zoltán, Almási István, Székelyi Katalin, 
Munkné Ébert Erzsébet 

https://www.szekszardagora.hu/babits-mihaly-kulturalis-kozpont-szekszard
mailto:cora.rendezveny@tmkorhaz.hu

