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MEGÚJULT KONFERENCIA SZERKEZET

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) éves kongresszusa évtizedek óta
az egyik legnívósabb kongresszus hazánkban. A XXI. század felgyorsult
tudományos aktivitása nélkülözhetetlenné teszi a folyamatos megújulást, mely
kihívásnak eleget téve az MGT elnöksége és vezetősége létrehozta az MGT
Tudományos Bizottságát (MGT SciCom), melynek feladata az éves kongresszus
programjának modernizálása és összeállítása. 
 
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 62. Nagygyűlése 2020. június 6. és 2020
június 8. között kerül megrendezésre Siófokon (Hotel Azúr). A konferenciát
megelőző napon a Pre-konferencia, illetve a Posztgraduális Képzés első
előadásai kerülnek megrendezésre (lásd konferenciatérkép).



KIEMELKEDŐ SZAKMAI PROGRAM

A kongresszusra az MGT SciCom által mindenki számára izgalmas, nemzetközi
mértékkel mérve is kiemelkedő szakmai tartalmú, vegyes szerkezetű program lett
összeállítva, mely minden szakterület legforrongóbb, a mindennapi gyakorlatban
kihívást jelentő kérdéseit tekinti át. A szakterületek négy főcsoport szerint lettek
felosztva: hepatobiliáris (HBP), felső GI traktus (UGT), alsó GI traktus (LGT) és
nem egyértelműen besorolható, de gasztroenterológiával szorosan összefüggő
téma (MISC).

MULTIDISZCIPLINARITÁS

A 148 meghívott, kiváló szakmai felkészültségű előadó között a
gasztroenterológusok mellett jelentős számban található más szakterületi előadó
is (pl. 7 sebész, 6 radiológus, 7 gyermekgyógyász, 5 onkológus, 7 patológus, 1-1
hematológus, infektológus, endokrinológus és dietetikus).

JELENTŐS TÁMOGATÁS 

AZ ABSZTRAKTOKAT BEKÜLDŐK SZÁMÁRA

Az MGT vezetősége az eddigi évekhez képest is jelentősebben kívánja a
konferencián levő aktív részvételt támogatni, ezért a szabadon beküldött
absztraktok közül 30 előadó számára ingyenes részvételt kíván biztosítani. A
konferencián az absztraktok legjobb 5%-a plenáris előadásra, 35% szóbeli
előadásra és 60%-a poszter bemutatásra fog kerülni. A beérkezett absztraktokat
független bírálók (8-10 fő/absztrakt) bírálják el egységes szempontrendszer
szerint. Az absztraktokat magyar és angol nyelven lehet beküldeni.



 
 
 
PLENÁRIS SZEKCIÓ
 
A plenáris előadások célja a gasztroenterológia legforrongóbb, legfrissebb
témáinak bemutatása hazai és külföldi vendégelőadók által. A Hetényi Géza és
Magyar Imre előadások mellett az alábbi kiemelt előadások lesznek:

A HATÁRIDŐK VÉGLEGESEK! MEGHOSSZABBÍTÁS NEM LESZ!
 

Absztraktbeküldés:            2020. február 15 - március 15. éjfél
Absztraktbírálat:                2020. március 16–31.
Előadók kiértesítése:         2020. április 15-ig

Helicobacter pylori eradikáció buktatói

Mikróbáink - Barát vagy ellenség? (Colon Szekcio resume) 

Nemzeti hepatitis eliminációs program

Hogyan győzzük le a szepszist?

Medicina 2040 - Felkészültünk rá?

HATÁRIDŐK

SZAKMAI PROGRAM

A szabadon benyújtott előadások, poszterek és a szponzorált szimpóziumok
mellett a szakmai program a következőket tartalmazza:

          UGT                          HPB                          LGT                         MISC

A szakmai program az alábbi színkódokat alkalmazza:

felső GI traktus hepatobiliáris alsó GI traktus
GE-val szorosan
összefüggő téma



 
 
 
SZAKMAI SZIMPÓZIUM
 
Szakterület-specifikus kérdéseinek tárgyalása több előadásformában. Standard
(általános, state of the art), tandem (egy témakör multidiszciplináris
megközelítése több szakértő bevonásával) ütközet (különböző vélemények
megvitatása).

Amikor a vékonybél mesél: vékonybél-diagnosztika lépésről lépésre       

Meddig mehetünk sebész nélkül felső GI vérzésben?

Hogyan fogyasszuk le a beteget? - amikor a diéta már nem segít 

Vastagbélpolip - le vele!

Nem minden IBD ami fénylik

Hitek és tévhitek az IBD kezelésében

Kihívások a hepatológiában

Nehéz epeúti kanülálás

Stent a lelke mindennek

GI tumorok - nyerünk a réven, veszítünk a vámon?

 
 
 
PANEL SZEKCIÓ
 
A szekció célja olyan kérdések panelben történő irányított megvitatása, melyekre
még nincs, vagy alacsony szintű evidencia van.

   Eosinophil oesophagitis

CRC szűrés Magyarországon - sikertörténet?

Autoimmun hepatitis - a nehezen kezelhető beteg

Ételallergia, ételintolerancia - káosz a belekben vagy a fejekben?



 
 
 
ESETBEMUTATÁSOK
 
Fontos témák megvitatása esetismertetésen keresztül.

 
 
 
BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ÚTMUTATÓK
 
A szekció célja a legújabb bizonyítékon-alapuló útmutatók bemutatása
előadások formájában.

Amikor a nyelőcső rosszul működik

Feszítő problémák

Pancreas cysta: Kié a beteg?

Ritka esetek a gasztroenterológiában

Cysticus pancreastumorok guideline

Új irányelvek a korai felsőtápcsatornai rákmegelőző állapotok kezelésében

Coeliakia - megkönnyíti-e a dolgunkat az új európai guideline?

Colitis Ulcerosa - Új magyar irányelv

 
 
 
EURÓPAI ÉLMEZŐNY
 
A szekció célja az UEG kongresszusán bemutatott csúcsminőségű előadások
prezentálása külföldi vendégelőadók felkérésével.

Common mistakes in the management of acute pancreatitis

Experience in colorectal sreening in Middle and Eeastern Europe



 
 
 
TRANSZLÁCIÓS SZEKCIÓ
 
A TM szekció olyan preklinikai kutatásokat mutat be (állatmodellek, sejtkultúrák,
genetika, stb.), melyek a jövőben terápiás hatással bírhatnak.

Gasztrointesztinális epitélsejtek iontranszportja: kulcsszerepben a bikarbonát!

Folyadékdiagnosztika: Amikor a szabad DNS segít a klinikusnak

 
 
 
SPECIÁLIS MUNKACSOPORTOK
 
Célja lehetőséget adni az önálló szerveződésű speciális érdeklődésű csoportok
számára szekciók megtartására. Ezen csoportok a meetingjeiket rendszeres
időközönként megtartják (pl. IBD-nővér-képzés, modern klinikai metodikák
oktatása), a nagygyűlés idején és helyén történő lebonyolításuk szervezési és
utazási időt takarít meg a résztvevők számára. A SIG-nek két formája van: (1) az
ipari partnerek által kezdeményezett rendezvények (azaz company initiated, C-
SIG) és (2) a cégektől független (azaz investigator initiated, I-SIG) közösségi
célokat szolgáló non-profit rendezvények.

A szakmai kollégium és a finanszírozási munkacsoport éves 

munkája, aktualitások

Funkcionális radiológiai vizsgálatok a gasztroenterológia fegyvertárában

Tranzíció a gasztroenterológiában

Decompensált májcirrhosis EASL Guideline hazai adaptációja: 

konszenzus megbeszélés

Robot vagy sebész? - innovációk a sebészetben

A biológiai terápia Janus-arca, az infekció



 
 
 
ENDOSZKÓPOS ASSZISZTENSI SZEKCIÓ
 
A szekció célja az endoszkópos asszisztenciában fontos tudományos és szakmai
kérdések megvitatása és az asszisztensek továbbképzése hazai és külföldi
előadók bevonásával.

Szakasszisztensi feladatok speciális helyzetekben

Asszisztensi és szakasszisztensi kompetenciák itthon és külföldön

 
 
 
POSZTGRADUÁLIS ELŐADÁSOK
 
A mindennapos betegellátásban fontos tudományos és szakmai ismeretek
oktatása

Pancreas tumorok interdiszciplinaris megközelítése

Májcirrhosis

Cholangitis

Colonoscopos utánkövetés

Krónikus hasmenés differenciáldiagnosztikája

IBD   

A nyelőcső benignus betegségei

Gyomordaganatok

Vékonybél betegségek

Sürgősségi gasztroenterológia



 
 
 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK
 
A korábbi évekhez hasonlóan természetesen idén is lesz lehetőség a
kikapcsolódásra, a kapcsolatépítésre, a kötetlen beszélgetésekre és a kultúrára. A
következő programokkal készülünk:
 
2020 június 6 (péntek)

- A Pál utcai fiúk musical színházi előadás
 
2020 június 7 (szombat) 

- Zenés - táncos est (élőzenével, kerti partival)
 
2020 június 8 (vasárnap) 

- Gálavacsora



Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk az MGT 62.

konferenciáján!
Absztrakt beküldési határidő

2020 március 15

a Magyar Gasztroenterológiai Társaság nevében
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