
 
 

 

 
    

Tisztelt kollégák, kedves barátaink! 
 
 
 
A Magyar Fül-orr-gégész és Fej-
Nyaksebész Orvosok Egyesülete Gyermek 
Fül-orr-gégész Szekciója éppen 40 évvel 
ezelőtt, 1977-ben alakult meg Pécsett, a 
Nemzeti Kongresszuson.  

Nagy öröm számunkra, hogy ismét tanácskozni hívhatjuk 
hazánk gyermekekkel foglalkozó fül-orr-gégészeit.  
E megfogalmazás nem véletlen – hosszú éveken át tartott 
egy vita arról, vajon a gyermek fül-orr-gégészet önálló 
szakmának tekinthető-e, vagy csupán egy kis szelete a 
„nagy” fül-orr-gégészetnek. Volt ebben a vitában elfogultság 
mindkét oldalon, hangoztattak megalapozott érveket, néha 
előfordult némi szembenállás is. A szakma fejlődésével, a 
kapacitások centralizálódásával kitisztulni látszik a helyzet. 
Az egységes fül-orr-gégészeten belül vannak 
subspecialitások, amelyek a közös diagnosztikus és terápiás 
elveket alkalmazzák, speciális betegcsoporton. Így létezik 
fej-nyak sebészet, rhinológia, laryngológia, otológia, 
otoneurológia, audiológia, foniátria és gyermek fül-orr-
gégészet.  
A kizárólag gyermekekkel foglalkozó kollégák számára 
előny a nagy gyermek-tapasztalat, a biztos gyermek 
aneszteziológiai, gyermekkórházi háttér, az általános fül-
orr-gégészek előnye a felnőtteken szerzett szélesebb körű 
műtéti gyakorlat. Kis betegeink akkor járnak legjobban, ha 
jó kollegiális együttműködéssel az előnyöket egyesítjük. 
Közhely, hogy a gyermek nem kis felnőtt, más a fiziológiája, 
mások a gyakori betegségei, más megközelítést igényel 
mind a fizikális vizsgálatok során, mind empátiásan. Nem 
felejthetjük el, hogy bármit, amit teszünk egy gyermek 
kezelésekor, egy növekedésben, fejlődésben lévő 
szervezeten tesszük, mindig számolnunk kell a későbbi, 
akár több évtizedekre szóló következményekkel. Ez arra 
kell, hogy sarkalljon bennünket, hogy a lehető legkevésbé 
invazív terápiát, a legkisebb definitív változást 
eredményező műtétet alkalmazzuk. 
Konferenciánkra hagyományosan az „egész szakma” 
hivatalos, nagy örömünkre igen sokan jelezték 
érdeklődésüket.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Biztos vagyok benne, hogy hasznos, eredményes 
tanácskozást fogunk tartani, erre a siófoki Azúr Hotel, mint 
helyszín, és az Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda, 
mint szervező, garanciát jelent. Rendezőként mind a 
magam, mind a Heim Pál Gyermekkórház csapata nevében 
ígérhetem, mindent el fogunk követni a sikeres kongresszus 
érdekében. 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit Siófokon!  
 

Prof. Dr. Katona Gábor 
az MFOE Gyermek Fül-orr-gégészeti Szekció és a 

Vándorgyűlés elnöke  
 

Tudományos és Szervező Bizottság  
Elnöke: Tagjai: 
Prof. Dr. Katona Gábor Dr. Csákányi Zsuzsanna PhD. 

 

Dr. Horváth Éva főorvos, a 
Gyermek Fül-orr-gégész 
Szekció titkára 

 
A VÁNDORGYŰLÉS FŐ TÉMÁI 
 

 Járjuk körül a gyermekkori otitist !  
    (externa, media, akut-krónikus, choleateatomás  -   
    diagnosztika, terápia, profilaxis) 

 

 Új trendek a gyermek fül-orr-gégészetben 
 
ELŐADÁSOK BEJELENTÉSE 

Reméljük, hogy a Vándorgyűlés fő témái felkeltik majd a 
tisztelt kollégák érdeklődését és minél nagyobb 
számban jelentenek be előadásokat, illetve poszter 
prezentációkat. 
Bízunk benne, hogy a kiemelt területek megvitatása 
mellett a napjainkban jelentkező új szakmai kihívásokat 
és elvárásokat is megosztják majd az előadók a 
kongresszus résztvevőivel. 
 

HATÁRIDŐK 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
 

Kategóriák 
2017. február 

20 előtt 
befizetve 

2017. február 
20. után 

befizetve 

Helyszíni 
regisztráció 

1. Társasági tag 20.000 Ft 24.000 Ft 26.000 Ft 
1. Szakdolgozó 17.000 Ft 20.000 Ft 22.000 Ft 
2. NEM társasági tag 25.000 Ft 29.000 Ft 31.000 Ft 
3. Rezidens 4.000 Ft 6.000 Ft 8.000 Ft 
4. Kísérő 10.000 Ft 14.000 Ft 14.000 Ft 

 

A részvételi díjak bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
 

1., 2., A részvételi díj tartalmazza a szakmai programokon és a 
 kiállításon való részvételt, a kongresszusi táskát és 
 programfüzetet, a Nyitófogadást, valamint a 
 kávészünetek költségét. 
3. A részvételi díj tartalmazza a szakmai programon és a 
 kiállításon való részvételt, a programfüzetet, valamint a 
 kávészünetek költségét.  
4.  A részvételi díj tartalmazza a Nyitófogadást, valamint a 
 kávészünetek költségét. 
 
REGISZTRÁCIÓ  

A Vándorgyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus 
úton lehetséges, a Szervező Iroda honlapján keresztül,                  
2016. szeptember 30-tól. 
A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu/aktuális 
kongresszusok. 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, 
ha a regisztrációs díj és a megrendelt szolgáltatások költsége 
bankszámlánkra beérkezik.  
 
AKKREDITÁCIÓ – Szabadon választott egyetemi 
tanfolyam, az alábbi szakvizsgával rendelkezők számára: 
1. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, 2. Fül-orr-
gégegyógyászat, 3. allergológia és klinikai immunológia,                      
4. audiológia, 5. foniátria, 6. otoneurológia, 7. orvosi rehabilitáció 

INFORMÁCIÓ: 
Expert-Quality Kongresszusi 

és Utazási Iroda 
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.,  

1243 Budapest, Pf.: 553. 
Tel: 06 1 311 6687 

E-mail: szalma@eqcongress.hu 
http://www.eqcongress.hu 
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