
TUDOMÁNYOS FÕTÉMÁK
1. Biológiai terápiák az osteoporosis kezelésében
2. Törési rizikóbecslés
3. Porc anyagcsere
4. Az ízületek MR anatómiájának 

klinikai vonatkozásai
5. Osteológiai kazuisztikák
6. Ízületi ultrahang gyakorlatok

Elõadások bejelentése kizárólag on-line történik, a www.osteoporosis.hu
rendszerben. Errõl külön lapot mellékelünk.

AZ ELÕADÁSOK BEJELENTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2005. FEBRUÁR 20. A HATÁRIDÕ
VÉGLEGES, A KÉSÕBB ÉRKEZETT ELÕADÁSOKAT NEM TUDJUK PROGRAMBA IKTATNI.

ELÕZETES PROGRAM
2006. május 24., szerda
délelõtt ünnepélyes megnyitó

plenáris ülés
délután OBME programok és tudományos elõadások
este Welcome party 

2006. máj. 25., csütörtök
délelõtt szponzorált szimpóziumok és tudományos elõadások
ebéd a MOOT vezetõségi ülése (munkaebéd)
délután szponzorált szimpóziumok és tudományos elõadások
este Kongresszusi vacsora a Marina Hotel nagytermében

2006. május 26., péntek
délelõtt szponzorált szimpóziumok és tudományos elõadások
ebéd az MRT-OS vezetõségi ülése (munkaebéd)
délután szponzorált szimpóziumok és tudományos elõadások

MOOT közgyûlés
este Garden party a Marina Hotel parkjában

2006. május 27., szombat
délelõtt tudományos elõadások

a kongresszus zárása és ebéd.

VII. MMAGYAR OOSTEOLOGIAI KKONGRESSZUS
Balatonfüred, Hotel Füred – Marina 2006. május 24-27.

A kongresszus elnökei
HORVÁTH CSABA és                    FORGÁCS SÁNDOR

Tudományos Bizottság
BALOGH ÁDÁM MESTER ÁDÁM
HORVÁTH CSABA POÓR GYULA
KARLINGER KINGA SZEKANECZ ZOLTÁN
LAKATOS PÉTER SZEKERES LÁSZLÓ

TAMÁSI LÁSZLÓ

A kongresszus fõtitkára és a hostess-szolgálat vezetõje
BÁRKOVITS SAROLTA

2006. MÁRCIUS 1.



TISZTELT KOLLÉGÁK!
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság 2006-ban jubileumi, XV.
kongresszusát rendezi. Annak is immár hetedik éve, hogy a Magyar Radio-

lógus Társaság Osteológiai Szekciójával összefogva létrehoztuk a metabolikus
osteológia vezetõ hazai rendezvényét. Ezúttal tehát már a VII. Magyar Osteológiai
Kongresszust hirdetjük meg, hagyományainkhoz híven ezúttal is Balatonfüreden,
2006. május 24-27. között.

Az elõzõ osteológiai kongresszusok magasra tették a szakmai mércét: tagtár-
saink kiváló elõadásai, a legújabb tudományos eredményeket áttekintõ szimpóziu-
mok, kerekasztalok fémjelezték konferenciánkat, jeles külföldi tudósok aktív rész-
vételével. Az orvoslás más ágaival érintkezõ határterületekkel is rendszeresen fog-
lalkoztunk, évente más orvosi tudományos társasággal közösen. Hagyományossá
váltak hangulatos társasági eseményeink, a tudományos tanácskozás fárasztó órái
után szolgálva a rekreációt. Rendezvényünk ezer fõt meghaladó látottsága mellett
kulcskérdéssé vált a kongresszust szervezõ csapat profizmusa is.

Társaságaink megújult vezetõségei nevében szeretettel hívunk minden, a moz-
gásszervek és a csontanyagcsere iránt érdeklõdõ kollégát, hogy csatlakozzon és
rendezzük együtt – az eddigi sikereket folytatva – a VII. Magyar Osteológiai
Kongresszust! A helyszín és az idõpont (május utolsó hete Balatonfüreden) válto-
zatlan, fõtémáink az eltelt év nemzetközi és hazai kutatásai mentén lettek kiválaszt-
va. Kongresszusunkon most elõször szakorvosi továbbképzõ konferenciát is szer-
veztünk az osteológiai ellátásába újonnan bekapcsolódó kollégák részére, akik az
alapismereteket összefoglaló kurzus után aktívan csatlakozhatnak kongresszusi
rendezvényeinkhez.

Osteológiai kongresszusunk tudományos színvonalát a nemzetközi eredmények
áttekintése mellett a hazai orvosi kutatások megvitatása biztosítja. E hazai adato-
kat az osteológiai ellátórendszer legújabb szabályozási és finanszírozási változásai
is felértékelték. Várunk tehát minden érdeklõdõt, de különös szeretettel várjuk mi-
nél nagyobb számban a legújabb saját eredményeiket ismertetõ kollégákat, akik
még tovább növelik kongresszusunk és a hazai osteológia tekintélyét!

Örömmel tájékoztatjuk résztvevõinket, hogy az elmúlt évi díjak (részvételi díj, ho-
tel) változatlanok. Vezetõségünk úgy határozott, hogy a többletköltségeket átvállalja. 

Találkozunk 2005 májusában Balatonfüreden!

RÉSZVÉTELI DÍJAK
Befizetés Befizetés

2006. április 14. elõtt 2006. április 14. után

35 éven aluli és nyugdíjas 11 500 Ft 18 000 Ft
MOOT és MRT-OS tagoknak
(ha egyéni befizetõ)

35 év feletti MOOT 17 000 Ft 22 500 Ft
és MRT-OS tagoknak

Nem MOOT és MRT-OS tagoknak 22 500 Ft 26 500 Ft
Kísérõk: 14 000 Ft 20 000 Ft
Áraink az áfát tartalmazzák.

Kongresszusi szállás (befizetési sorrend szerint) a Hotel Füred, a Hotel
Marina, a Hotel Uni, ha az elõzõek beteltek Hotel Margaréta (árai –10%)
Egyágyas szoba félpanzióval (reggeli, ebéd) 16 700 Ft/fõ/éjszaka
Kétágyas szoba félpanzióval (reggeli, ebéd) 11 500 Ft/fõ/éjszaka

május 24., 25. és 26-án (3 éjszaka) május 25. és 26-án (2 éjszaka)

egyágyas szobában 50 100 Ft/fõ 33 400 Ft/fõ
kétágyas szobában 34 500 Ft/fõ 23 000 Ft/fõ

Kérjük a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltését. A fizetés csekken vagy bankátutalással
történhet.

Beküldési határidõ: 2006. március 15.

A kongresszusi szállás díja tartalmazza naponta a büfé reggeli és az ebéd költségét.
A részvételi díj biztosítja, hogy a regisztrált részvevõ a kongresszusi kitûzõvel a tudományos
üléseken és a kongresszus egyéb rendezvényein, az esti vacsorákon és társasági programo-
kon részt vegyen, megkapja a kongresszus kiadványait, és a kávészünetekben a kávét vagy
üdítõt.

A jelentkezési lapokat a szervezõ bizottság, illetve a hivatalos szervezõ címére kérjük visz-
szaküldeni:

Gyógymarket Bt. 1118 Budapest, Hársmajor u 12. 
Telefon: 319-2528, mobil 06-20-9423-643
Fax: 309-5323, e-mail: zalatnai@netquick.hu

További információk a kongresszus fõtitkárától:
Bárkovits Sarolta, 
Telefon: 06-20-429-2245, e-mail: bersa@freemail.hu

A

Dr. Horváth Csaba,
a MOOT elnöke

Dr. Forgács Sándor,
az MRT-OS elnöke


