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A kongresszus helyszíne 

Kaposvári Egyetem 

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 

GPS koordináták: 

É 46.3833915, K 17.8253309 
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A kongresszus időpontja: 2013. november 7-9. 

Precongress (MSOTKE - MRT) symposium: 2013. november 6. 

Precongress kurzusok: 2013. november 6-7. 

A kongresszus hivatalos nyelve 

magyar 

A kongresszus tudományos témái 

 A sürgősségi ellátás helye, szerepe, működése - szakmapolitikai kerekasztal 

 Képalkotó diagnosztika és intervenciós radiológia 

 Gyermekek sürgősségi ellátása 

 RSI, fájdalomcsillapítás és szedálás 

 Véralvadás 

 A sürgősség nálunk… 

 Kritikus állapotú betegek kórházon belüli betegútja 

 Speciális betegutak 

Pre-congress program: 

 Paradigmaváltás a reanimatologiában - 2013 (MSOTKE - MRT közös szímpózium) 

 HTAS (triage) kurzus 

 Ágy melletti ultrahnag diagnosztika (FAST) kurzus 

 Vita a biomarkerekről és a PoCT létjogosultságáról 

Akkreditáció 

A kongresszus orvosi és szakdolgozói akkreditálása folyamatban van. 

A Konferencia egy egységben kerül akkreditálásra, így a napijegyekre kreditet jóváírni nincs lehetőségünk. A 

kreditpontosk jóváírásához kérjük, adja meg orvosi pecsétszámát illetve működési nyilvántartási számát a 

jelentkezési lapon. 

Szakmai kiállítás 

A Kongresszushoz kapcsolódó tudományos kiállításról a kongresszusi szervező iroda ad felvilágosítást. 

A Kongresszus tudományos és társasági programjai csak a kongresszusi névkitűzővel látogathatók! 

Jelentkezés 

A kongresszus résztvevői számára on-line regisztrációs és fizetési lehetőséget biztosítunk 

awww.kmcongress.com/msotke2013.php internetes oldalon. 

A kreditpontok jóváírása az orvosi pecsétszám, szakdolgozók esetében a működési nyilvántartási szám alapján 

történik, ezért kérjük, hogy ezt feltétlenül tüntessék fel a jelentkezési lapon. Szakdolgozóktólaz alábbi adatok 

szükségesek: név, születési név, születési hely, dátum, anyja neve, szakképesítése(az érvényes működési 

http://www.ke.hu/
http://www.msotke.hu/downloads/kongresszus/paradigmavaltas_a_resuscitatioban_2013.pdf
http://www.msotke.hu/downloads/kongresszus/htas_2013110607.pdf
http://www.msotke.hu/downloads/kongresszus/poct_20131107.pdf
http://www.kmcongress.com/msotke2013.php


nyilvántartási kártya alapján), alap-, vagy működési nyilvántartási szám, melyeket az Akkreditációs adatok 

szakdolgozók számára c. űrlapon szíveskedjenek kitölteni. 

Hiányosan kitöltött jelentkezési lap esetén a kreditpontokat nem áll módunkban jóváíratni. 

Kérjük, hogy a költségviselő a jelentkezési lapon cégszerű aláírásával igazolja, ha a költségeket a munkahely 

vagy szponzor fizeti. On-line jelentkezés esetén a honlapról letölthető a költségvállaló nyilatkozat. Amennyiben 

a költségviselő az aláírt nyilatkozat ellenére a válalt kötelezettségét nem tejesíti, a felmerült költségeket az 

érintett résztvevőnek kell kifizetnie. 

A szállásra és étkezésre vonatkozó igényeket is a jelentkezési lapon kérjük megadni. Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy aki kétágyas elhelyezést igényel, de nem jelöl meg szobatársat, annak az egyágyas 

elhelyezés árát kell fizetnie, ha a kongresszus résztvevői közül más nem választ ilyen elhelyezést. 

http://www.kmcongress.com/akkredit/msotke2013
http://www.kmcongress.com/akkredit/msotke2013

