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VII. INTERNATIONAL FORUM ON PLASTIC SURGERY

VII. INTERNATIONAL FORUM ON PLASTIC SURGERY
Ismét eljött az idő, Társaságunk kétéves kongresszusát 
szervezzük. Tartva magunkat a korábbi koncepcióhoz, 
ez lesz a 7. nemzetközi, angol nyelvű fórumunk. 
Ezzel egy időben ünnepeljük azonban az MPHEST 
megalakulásának 25 éves jubileumát is.
 
AA Kongresszus helyszíne Szeged lesz, 2015. szeptember 
17-19 között. Terveink szerint neves magyar és külföldi 
előadók fogják biztosítani a tudományos színvonalat. 

Első alkalommal kerül sor - az ezután hagyományossá 
váló - Zoltán János emlékelőadásra is, ahol a Társaság 
által felkért előadó jár körül egy-egy témát.
 
AA plasztikai sebészetben továbbra is forrongó, egyre fejlődő 
terület az autológ zsír átültetése. Messzire jutottunk az első 
dokumentált próbálkozásoktól.  A Kongresszus fő témájának 
is ezt választottuk, mind helyreállító, mind nagyobbrészt 
esztétikai területen.

Emellett kiemelt terület lesz a problémás, szövődményes 
esetek korrekciója, másodlagos beavatkozások is.

Remélem,Remélem, Szegeden mind a tudomány, mind a társaság, 
mind a helyszín megfelelő lesz ahhoz, hogy szakmailag és 
személyes kapcsolatok terén is jól érezzük magunkat. 

A szervező bizottság nevében kérem, jegyezzétek fel a 
dátumot! Mindenkit szeretettel várunk a Tisza partján:

Dr. Viczián Csaba 
MPHEST elnöke

KEDVES KOLLÉGÁK!



FŐ TÉMÁK
 - zsírátültetés
 - másodlagos korrekciós műtétek
 - szövődmények kezelése

ABSZTRAKT FELTÖLTÉS
Angol nyelven a www.convention.hu oldalon.
A kongresszus hivatalos nyelve magyar és angol.

FONTOS HATÁRIDŐK
 - Absztrakt leadás:          2015. május 15.
 - Absztrakt elbírálás:              2015. május 31.
  - Kedvezményes regisztrációs díj:  2015. június  15.

ONLINE REGISZTRÁCIÓ
WWW.CONVENTION.HU

TECHNIKAI
INFORMÁCIÓ
Bokker Tamás
E-mail: tbokker@convention.hu
Convention Budapest Kft.
Postacím: H-1461 Budapest, Pf: 11.
TTelefon: +36 1 299 0184, -85, -86
Fax: +36 1 299 0187
www.convention.hu

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszust az Egyetem
SZTE-ÁOK/2015.II/00075 számon
akkreditálta,   pontértéke 15, szabadon
választható.

Szakképesítések, amelyekhez szakma Szakképesítések, amelyekhez szakma 
szerinti pontszámként elszámolható: 
1.  arc-állcsont- zájsebészet | 2. bőrgyógyászat | 
3. bőrgyógyászat (bőr-, nemibetegségek és 
kozmetológia) 4. háziorvostan | 5. klinikai 
onkológia | 6. mellkassebészet | 7. plasztikai 
(égési) sebészet | 8. sebészet


