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DR. ERÉNYI OTTÓ

Mosonmagyaróváron született. 1976-
ban szerzett diplomát a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetemen, summa cum 
laude minősítéssel. A végzés óta a Sop-
roni Erzsébet Kórház Belgyógyászati 
Osztályán dolgozik, nyugdíj mellett je-
lenleg is vezeti a Belgyógyászati Osztály 
Diabetes és Anyagcsere Szakrendelését, 
ahol diabeteses és pajzsmirigybetegek 
ellátása folyik.

1981-ben jeles eredménnyel szak-
vizsgázott belgyógyászatból. 1995-ben 
elvégezte a Magyar Pszichiátriai Társa-
ság Nyugat-magyarországi Tagozatá-
nak pszichodráma önismereti kurzusát. 

2000-ben megszerezte a Magyar Diabetes 
Társaság diabetológus orvosa minősítést, 
2015-ben diabetológia licencvizsgát tett.

Tagja a Magyar Diabetes és a Magyar 
Endokrin és Anyagcsere Társaságnak.

Kezdetektől résztvevője és előadója a 
Dunántúli Diabetes Hétvégének, annak 
jeles támogatója. Színes, magával ragadó 
egyénisége, kimagasló, betegközpontú 
szakmai felkészültsége példa a következő 
orvosnemzedékek számára, akiket min-
dig nagy szeretettel oktat.

Munkáját 2012-ben Sopron Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Király Jenő-
díjjal ismerte el.

Nős, három gyermeke van.

STÁHLNÉ TAUSZ KATALIN

Kislődön született, a Pápai Petőfi Sándor 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközép-
iskolában érettségizett, majd Veszprém-
ben felnőttszakápoló képesítést szerzett.

1996-ban a nefrológiai szakápoló, 2007-
ben a fizioterápiás asszisztens, 2011-ben az 
egészségügyi menedzser és diabetológiai 
szakápoló képzést végezte el kitűnően.

1989 óta a Veszprémi Kórházban, majd 
a Művese Állomáson, később a kór-
ház Belgyógyászati, Diabetes és Anyag-
csere Centrumában dolgozik, először 
asszisztens, majd vezető asszisztens be-
osztásban. Tevékenyen részt vesz a Cent-
rum páciensoktatási tevékenységében, 

empátiás, szakmailag kitűnően felkészült 
személyiség. 2008-tól a Kórház Rendelő-
intézetének vezető asszisztense. 2013 óta 
a Vanderlich Egészségcentrum diabe-
tológai szakasszisztense, rész állás ban. 
2012 óta a MESZK területi alelnöke és a 
MESZK országos szervezete továbbkép-
zésekért felelős ellenőrzőbizottsága tagja.

2010-ben Kecskeméten az Országos 
Szakdolgozói Konferencia különdíjában 
részesült, a következő évben pedig a Sem-
melweis-napi pályázat első díját nyerte.

Évek óta a Dunántúli Diabetes Hétvé-
gék programbizottságának tagja, a Nővér 
Akadémiák szakmai programjának meg-
alkotója és kivitelezője.

Férjezett, egy lánya van.

Pannon Diabetes Díj 2018.
Az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület 
az I. Dunántúli Diabetes Hétvége (DDH) megrendezésének 20. évfordulójára 
2011-ben Pannon Diabetes Díjat alapított.

A díjat egy, a Dunántúlon dolgozó, a cu-
korbetegek ellátásában kimagasló szak-
mai és emberi teljesítményt nyújtó 

orvosnak és egy nővérnek vagy diete-
tikusnak ítélik oda az alapítók. A díjat 
az alapítók első alkalommal 2011-ben a 

DDH-n adták át. Az alapítók a díj ala-
pításával nagyrabecsülésüket kívánják 
kifejezni a cukorbetegek közvetlen ellá-
tásában dolgozó orvos, nővér, dietetikus 
kollégáknak. Szeretnének hozzájárulni 
az orvoslás megbecsülésének helyreál-
lításához.

A díjat az idei évben dr. Erényi Ottó és 
Stáhlné Tausz Katalin vehette át.

Gratulálunk!

A DDH Legszimpatikusabb Hölgye és Ura
A szervező, a Vanderlich Kft., a társasági 
élet és egymás jobb megismerésének 
előmozdítása érdekében a XX. Jubileumi 
Dunántúli Diabetes Hétvége alkalmából 
díjat alapított.

A kongresszus minden résztvevője egy 
hölgyre és egy úrra elektronikusan ad-
hatta le szavazatát péntek 18.00 óráig a 
Média Caféban 

A 2017-es Dunánúli Diabetes Hétvége 
Legszimpatikusabb Hölgye és Ura díját 
idén dr. Hosszúfalusi Nóra és dr. Pátkay 
József vehette át.

Gratulálunk!

http://www.diabet.hu/ddh2018
http://vanderlich.hu
https://tudomany-kiado.hu/hirmondo
mailto:vandorfi%40chello.hu?subject=DDH%20H%C3%ADrmond%C3%B3
mailto:hirm%40tudomany-kiado.hu?subject=DDH%20H%C3%ADrmond%C3%B3
mailto:viktor%40engard.hu?subject=DDH%20H%C3%ADrmond%C3%B3
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Első lépés… mozgás és diabetes
A 77 Elektronika Vércukormérésben ITTHON vagyunk! című pénteki tudomá-
nyos szimpóziumának vendége volt dr. Havasi Anett, a magyar cukorbetegek 
futsalválogatottjának orvosa, beszélgetőtársai pedig Földvári Dániel csapatka-
pitány és Nagy Roland játékos, mindketten 1-es típusú diabetesesek.

– Számotokra miért fontos a DiaEuro 
mozgalom, miért érzitek úgy, hogy ott kell 
lennetek a versenyen?

F. D.: Egyrészt tudvalevő, hogy nekünk 
cukorbetegeknek minden testmozgás 
rendkívül fontos, illetve a sport, a labda-
rúgás szeretete az, ami elindított a Dia-
Euro felé a kezdetek kezdetén. Azóta ez 
már csak másodlagos szempont, hiszen 
az évek alatt olyan fantasztikus közössé-
get alkot a magyar csapat, amelynek min-
denképp tagja szeretne lenni az ember. 
Mondhatom, igazi barátok lettünk mind-
annyian, akik közös célokért küzdenek.

N. R.: Úgy gondolom, hogy minden cu-
korbeteg számára fontos a testmozgás a 
szövődmények elkerülése érdekében! 
Minden sportolónak nagy álma, hogy 
egyszer a saját sportágában válogatott 
kerettag legyen. Nekünk sikerült, és ez 
több mint egy válogatott, egy CSALÁD, 
szerintem mondhatom mindenki nevé-
ben, hogy nagyon jó barátság alakult ki 
minden játékos között!

– Miben okoz nehézséget cukorbetegsé-
getek sport közben?

F. D.: Semmiben. A testmozgás előtti és 
utáni mérés persze alapvető fontosságú, 
de ez csupán egy kis plusz odafigyelést 

igényel. Mindig van nálunk szőlőcukor, 
egyébként pedig ugyanarra a teljesít-
ményre vagyunk képesek, mint bárki más.

N. R.: Rendszerességet és következetes-
séget vár el tőlünk, de a sportolásban nem 
okoz nehézséget a cukorbetegség, esetleg 
pillanatnyi zavart okozhat a sport közben, 
ha túl alacsony vagy magas a cukor, amit 
persze rövid időn belül lehet korrigálni.

– Cukorbetegként mit csinálsz máskép-
pen edzés- vagy meccsnapon étkezés vagy 
éppen inzulinadagolás tekintetében, mint 
egy sportmentes napon?

F. D.: A mérkőzések előtt és után is ke-
vesebb inzulint adok magamnak, de mind-
ezt úgy, hogy a kezdő sípszónál véletlenül 
se legyen túl alacsony, illetve túl magas 
(10 fölötti) a vércukrom, mert akkor úgy 
érzem, szinte vánszorgok a pályán.

N. R.: Meccsnapon mindig többször 
ellenőrzöm a cukrom, főleg a meccs kö-
zeledtével, az inzulin mennyiségét a vér-
cukorcukorszinthez mérten igazítom, és 
jobban odafigyelek a megfelelő étkezésre.

– A te életedben milyen technikai új-
donságot éreznél legnagyobb segítségnek, 
változásnak a cukorbetegség kezelésében a 
mérés, az inzulinadás vagy akár az étrend 
szempontjából?

F. D.: Lassan 20 éve vagyok cukorbe-
teg, és igazából a legelejétől fogva egy-
fajta speciális állapotként tekintek a 
diabetesemre, nem betegségként. Nem 
zavar, hogy meg kell szúrnom magam, 
talán emiatt van, hogy nem érzem azt, 
napi szinten határozná meg az életemet 
az állapotom. Örülök persze a jobb és 
modernebb mérőeszközöknek, az egyre 
szélesebb választéknak a diabetikus jel-
legű termékek tekintetében, de gyökeres 
változást talán csak akkor tapasztalnék, 
ha a gyógymódot találná meg valaki.

N. R.: Minden cukorbeteg várja, hogy 
meglegyen esetleg a gyógymód, de úgy 
gondolom teljes életet lehet élni ezzel a 
betegséggel!

– Többen edzőként, testnevelőként is 
dolgoztok a civil életben. Munkátok vagy 
táborok során van lehetőségetek tapaszta-
lataitokkal segíteni cukorbeteg társaitokat 
vagy gyermekeket a sportolás során?

F.D.: Én nem dolgozom sem edzőként, 
sem testnevelőként, de mivel az MTK Bu-
dapestnél is alkalmazásban vagyok, lehe-
tőségem nyílik mind sportolókkal, mind 
– kicsi és nagy – szurkolókkal találkozni 
naponta. Érdekes, hogy rengetegen tud-
nak rólunk, követik az eredményeinket 
és kedvelnek minket. Profi labdarúgók 
gratulálnak a szereplésünkhöz, és olyan 
iskolalátogatásra is kísértem el a focistá-
kat, ahol a cukorbeteg kisfiú tőlem is kért 
autogramot. Megható pillanatok ezek, és 
hiszem, hogy valahol jó példát mutatunk 
a diabeteses társadalomnak.

N. R.: Mikor kiderült a betegségem, 
egy cukorbeteg sportolótól kértem taná-
csot, aki segített abban, hogy elfogadjam 
és elhiggyem: teljes életet és sportkarri-
ert tudok befutni! Remélem, hogy én is 
ilyen segítséget nyújtottam és tudok még 
nyújtani cukorbeteg társaimnak!

Dr. Havasi Anett

Fizesse be tagdíját!
A tagdíjbefizetés honlapunkon keresztül, 
elektronikus módon történik. Banki átutalással 
történő fizetés esetén az MDT tagdíjat 
a következő számlaszámra lehet átutalni:

Magyar Diabetes Társaság 
11709002-20335263-00000000

FONTOS: 
Banki átutalásnál kérjük a közlemény rovatban 
feltüntetni:  „Az Ön neve, Tagdíj és a megfelelő 
évszám” (pl.: Dr. Minta Károly, tagdíj, 2017)

Rendezett tagdíj esetén, hozzáférhet a 
kizárólag a Magyar Diabetes Társaság tagjai 
számára készült anyagokhoz, szakmai 
protokollokhoz és jegyzőkönyvekhez, 
valamint a zártkörű fórumokhoz is.

i  Bejelentkezés után megtekintheti a befizetéseinek egyenlegét is!
Amennyiben bejelentkezési adatait nem tudja, 

kérjük küldjön egy e-mailt a support@diabet.hu címre!

Magyar
Diabetes 
Társaság 

hivatalos honlapja:

WWW.DIABET.HU

Szurkoljunk együtt a Magyar Cukorbeteg Futsalválogatottnak!

A DiaEuro Európa-bajnokságok története:
www.diabetes.hu/diaeuro

A Magyar Cukorbeteg Futsalválogatott 
Facebook-oldala: fb.me/cukrosfutsal

A DiaEuro futsal-Európa-bajnokságra kizárólag diabéteszesekből álló, nemzetüket képviselő csapatok 
nevezhetnek. A Hevesi Tamás által vezetett magyar válogatott részvétele óta minden évben döntőt játszott, 
2013-ban aranyéremmel, majd négy egymást követő évben ezüstéremmel tértek haza.

hird-diaeuro-ddh2018hm.indd   1 2018. 03. 09.   20:26:29

http://www.diabet.hu
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Bemutatjuk Pál Ferit
Mindig is érdekeltek a lélek dolgai. A Nyitott Akadémia előadásait rend-
szeresen látogatom feleségemmel, ahol többek között Bagdy Emőke, Kádár 
Annamária, Buda László, Almási Kitti előadásait élvezhettem a veszprémi 
Hangvillát mindig megtöltő közönséggel együtt.

Pál Ferivel is itt találkoztam először. Ko-
rábban már hallottam róla, több helyről, 
kíváncsi voltam rá, főleg arra, hogy egy 
katolikus pap kellően nyitott és felké-
szült-e annyira, mint a többi lélekkel fog-
lalkozó szakember. Bár ismeretségemben 
van több kellően széles látókörű, társa-
ságban közvetlen, különböző felekezetű 
pap, de az oltárnál nyilván a szertartás-
rend miatt sok különbség nincs közöttük. 
Márpedig egy ilyen előadás pulpitusa is 
egyfajta „oltár”.

Aztán csak ámultam. Egy magas, vé-
kony fickó szaladgált föl s alá a színpadon, 
beszéd közben széles, hatalmas mozdula-
tokkal gesztikulálva, szinte eljátszva egy 
általa vázolt szituáció több szereplőjét, 
néha térdelt, máskor feküdt a földön.

Mély és eredeti gondolatai, vibráló, le-
nyűgöző előadásmódja tovább fokozta 
ámulatomat. Idézett a szakma nagyjaitól, 

hozott példái – mi esetismertetésnek 
mondjuk – relevánsak voltak. Az egész 
előadás profi módon volt felépítve, végig 
kapcsolatban maradt a közönséggel, kér-
dezett, visszakérdezett érezhető empátiá-
val. Aztán másodszor sem csalatkoztam, 
amikor jegyet váltottam Pál Ferire, mert 
magát is így szólítja.

Úgy gondoltam, jó volna még széle-
sebb körben elérhetővé tenni a gondo-
latait, hogy azok is rátalálhassanak, akik 
eddig nem fedezték fel maguknak. Úgy 
véltem, ehhez kiváló alkalom a DDH, 
mintegy útravalóul szánva magunknak, 
a szintén emberrel dolgozóknak.

Érdemes idézni A függőségtől az inti-
mitásig című könyve (Kulcslyuk Kiadó) 
előszavából, amelyet a könyv szerkesz-
tője jegyez:

„Mivel a könyv készítésének külön-
böző fázisaiban többen tették fel nekem 

a kérdést, hogyan írhat Feri papként a 
párkapcsolatok világáról, milyen tapasz-
talatai lehetnek neki ezen a téren, úgy 
gondoltam, néhány mondat erejéig ki kell 
térnem erre is.

Feri előadásaiból tudhatjuk, hogy val-
lástalan családban nőtt fel, így egy átlagos 
magyar fiatal életét élte, szerelmekkel és 
csalódásokkal, szexualitással, többéves kap-
csolatokkal. Tiltakozni szokott, ha valaki 
életének ezt a szakaszát megkérdőjelezi, 

mert számára meghatározó és maradandó 
mindaz, amiben része lehetett.

Másfelől tapasztalatait firtató kérdé-
sekre azt a példát szokta hozni, hogy ami-
kor valakit vakbélműtétre visznek, nem 
kérdezi meg az operáló orvostól, hogy a 
doktor úrnak is volt-e már vakbélgyulla-
dásra, mert ha nem tudja, mit élek át, en-
gem ugyan ne műtsön meg! Abból lehet 
igazán jó orvos, aki a teljes embert látja, 
és az egész embert érti, nem csak a belének 
egy darabkáját.

Erre a visszatérő felvetésre azt szokta 
mondani: ’Itt egy ki nem mondott kérdést 
hallok – bízhatok-e benned?’ Erről azon-
ban Feri sosem akart meggyőzni senkit, 
így a kiadó sem. A legtermészetesebb, ha a 
választ a könyv elolvasása után mindenki 
maga adja meg.”

Az előadás Az egyensúlyvesztéstől az 
új egyensúlyig címmel szombaton, már-
cius 10-én hallható a Wimbledon terem-
ben 12.20-tól.

Szombaton délelőtt Pál Feri könyvein 
kívül többek között a fent említett, a lélek 
dolgaival foglalkozó szakemberek köny-
vei megvásárolhatók a Kulcslyuk Kiadó 
standján, a Wimbledon előcsarnokában.

Dr. Vándorfi Győző

Civil Fórum VIII.
Fonó Budai Zeneház, 2018. április 14., szombat

A Diabetes betegtájékoztató lap és az Alapítvány a Cukorbetegekért a Tu-
domány Kiadó szervezésében idén is megrendezi Civil Fórum programját 
2018. április 14-én, szombaton a Fonó Budai Zeneházban (1116 Budapest, 
Sztregova u. 3.).

A szünetekben infó-pultoknál köz-
vetlenül tájékozódhatnak a részt-
vevők a különböző betegoktatási 
lehetőségekről, kiadványokról. Szá-
mos gyártó és forgalmazó kiállítja 
termékeit és kedvezményes vásár-
lási lehetőséget biztosít.

A rendezvény továbbra is ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött a terem 
korlátozott befogadóképessége miatt. Re-
gisztrálni a diabetes@tudomany-kiado.hu 
címen lehetséges. Minden jelentkezést 
visszaigazolunk.

Javaslatkérés Lang Gusztáv-díj adományozására

Az Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriuma díjat alapított. Az alapító a díjat 
évente egy Magyarországon élő és tevékenykedő magánszemélynek és egy civil 
szervezetnek kívánja adományozni, akik a cukorbetegek valamely közösségének 
megteremtésében, annak működtetésében, a diabétesszel élők oktatásában, életmi-
nőségének javításában kiemelkedő eredményeket értek el. A díj egy, a herendi Por-
celán Manufaktúrában készült emlékplakettet és 100 000 Ft-ot tartalmaz.

Az alapító a díjjal a 2008-ban elhunyt Lang Gusztávnak kíván emléket állítani, 
aki a veszprémi és az országos cukorbeteg-mozgalom kiemelkedő személyisége 
volt. Neve a MACOSZ előző elnökeként és az Alapítvány kuratóriumának elnöke-
ként vált országosan ismertté. Három évtizedes munkássága, segítőkészsége példa-
értékű a jelen és a későbbi diabétesszel élő nemzedékek számára.

Javaslatot tehetnek magánszemélyek, cukorbeteg-közösségek, egészségügyi in-
tézmények, önkormányzatok. A javaslat maximum egy gépelt oldal terjedelmű in-
doklást tartalmazzon! A javaslatban szerepeljen a díjra javasolt személy, illetve 
szervezet és a javaslattevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe! A javaslatot 
Reichardt Béláné kuratóriumi elnöknek címezve, az Alapítvány a Cukorbetegekért, 
8200 Veszprém, Templom utca 9. vagy az alapitvanya.cukorbetegekert@upcmail.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni! Beadási határidő: 2018. március 20.

A díjátadó ünnepségre a VIII. Civil Fórumon kerül sor.

VERBENA LIGHT CUKORKÁK
Kóstolja meg a Tudomány Kiadó standján!

hird-idc-ddh2018hm.indd   1 2018. 03. 05.   20:01:35
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A  MAGYAR  DIABETES  TÁRSASÁG  HIVATALOS  LAPJA
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Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja
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www.diabetes.hu fb.com/diabetes.hu

Diabéteszes búvárrégész
Minden lehetséges
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www.diabetes.hu fb.com/diabetes.hu
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Kiadványaink teljes körű tájékoztatást nyújtanak 
a diabétesz kezeléséről mind orvosoknak, mind 
cukorbetegeknek.
Megrendeléssel kapcsolatos bővebb információ:

1023 Budapest, Ürömi u. 56.
Telefon: (1) 273-2840, (1) 273-2844 • Fax: (1) 384-5399
E-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
www.tudomany-kiado.hu

TUDOMÁNY
KIADÓ

A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a
MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXVI. KONGRESSZUSÁRA,

mely 2018. április 19-22. között Szegeden kerül megrendezésre.
Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 6722 Szeged, Ady tér 10.

http://www.u-szeged.hu/tik

MEGHÍVÓ

MDT
2018
SZEGED

Prof. Dr. Jermendy György
Prof. Dr. Lengyel Csaba
Prof.  Dr. Madácsy László
Prof. Dr. Winkler Gábor
Prof. Dr. Wittmann István

Prof. Dr. Lengyel Csaba (társelnök)
Dr. Várkonyi Tamás (társelnök)
Prof. Dr. Ábrahám György
Prof. Dr. Barkai László
Prof. Dr. Kempler Péter

Prof. Dr. Kempler Péter (elnök)
Dr. Várkonyi Tamás (titkár)
Prof. Dr. Barkai László
Dr. Halmos Tamásné
Dr. Hidvégi Tibor
Dr. Hosszúfalusi Nóra

STAND-ART 
Event Management
 

6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt. 2., 
Felső Tisza-part 31-34.
Tel: +36 62 999 950 • Fax: +36 62 661 331
E-mail: info@stand-art.hu
Számla- és postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16.

Dr. Bernáth Erika, ügyvezető 
(szponzori támogatások, kiállítás)
E-mail: erika@stand-art.hu

Dienes Zsuzsanna, project manager (szállásfoglalás)
E-mail: zsuzsa@stand-art.hu

Jakab Laura, pénzügyi asszisztens (számlázás és pénzügyek)
E-mail: laura@stand-art.hu

Garhuth Anita, project manager 
(regisztráció és előadás absztraktok)
E-mail: anita@stand-art.hu

Lacsán Dóra, project manager (regisztráció)
E-mail: dora@stand-art.hu

 A hivatalos megnyitás tervezett időpontja: 2018. április 19., 14:00 óra
 A hivatalos zárás tervezett időpontja: 2018. április 22., 14:00 óra

FONTOS DÁTUMOK

 Absztrakt beadási határidő: 2018. január 31.
 Korai, kedvezményes regisztráció határideje: 2018. február 24.
 A végleges program közzététele a honlapon: 2018. március 27.
 Regisztráció és szállásfoglalás határideje: 2018. április 9.
 Regisztráció és szállásfoglalás díjmentes lemondási határideje: 2018. március 18.

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, 
vacsorák, hideg ebédcsomagok, kitűző, konfe-
rencia táska a kongresszusi anyagokkal, belépés 
az összes szekcióra, előadásra, a szponzori ki-
állításra, valamint tartalmazzák a mindenkori 
ÁFA összegét is. A regisztrációs díjak étkezés-
tartalma bruttó 6 900 Ft/nap.

A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet 
fogyasztást, hideg ebédcsomagot, kitűzőt, 
konferencia táskát a kongresszusi anyagokkal, 
belépést az összes aznapi szekcióra, előadásra, 
a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a 
mindenkori  ÁFA összegét is. A napidíj étke-
zéstartalma bruttó 2 000 Ft.

A MDT tagság kedvezménye akkor érvényes, 
ha a tagnak nincs tagdíjhátraléka a 2017. évre.
A kongresszusra minden résztvevőnek előzete-
sen regisztrálnia kell, beleértve az absztraktot 
beküldő vagy meghívott előadókat és cégkép-
viselőket is!

PROGRAMBIZOTTSÁG SZERVEZŐBIZOTTSÁG

KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA

2018. 
február 24-ig

2018. 
február 24. után

MDT 35 év feletti 
orvos tagjai 37 000 Ft 47 000 Ft

MDT szakdolgozó tagjai, 35 
év alatti orvos és nem orvos 
tagjai

24 000 Ft 34 000 Ft

Nem MDT tag orvosok 43 000 Ft 53 000 Ft

Nem MDT tag szakdolgozó, 
ill. nem orvos 27 000 Ft 37 000 Ft

Kiállítók, cégképviselők 37 000 Ft 47 000 Ft

Orvostanhallgatók, 65 év 
felettiek, PhD hallgatók 23 000 Ft 33 000 Ft

Rezidensek 25 000 Ft 35 000 Ft

Betegszervezetek képviselői 27 000 Ft 37 000 Ft

Kísérők 35 000 Ft 35 000 Ft

Napidíj 20 000 Ft/nap 20 000 Ft/nap

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

Pro Diabetologia Díj és Emlékérem: A díjat az 
MDT vezetősége azoknak a társasági tagoknak ítéli 
oda, akik szakmai tevékenységükkel, életpályájukkal 
kiemelkedő mértékben járultak hozzá a hazai dia-
betológia fejlődéséhez. Az elismerésre a javaslatot az 
MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-ma-
il címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig.

Hetényi Géza Pályadíj és Emlékérem: A díjat pályá-
zat alapján a Társaság vezetősége annak a személynek, 
vagy munkacsoportnak ítéli oda, aki(k) a legtöbbet 
tett(ék) a diabetes-kutatás terén és kiemelkedő mér-
tékben járult(ak) hozzá a hazai diabeteskutatás nem-
zetközi elismertségének növeléséhez. A pályázatot az 
MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-ma-
il  címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályá-
zat formai követelményei: rövid önéletrajz, MTMT 
összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT 
információtartalmával), h-index, az elmúlt 2 év publi-
kációs listája (csak a közlemények), az elmúlt 2 év so-
rán nyert vagy futó tudományos támogatások listája. 
A pályázat nyertese a kongresszuson „Hetényi Géza 
emlékelőadást” tart.

Pro Aegrotis Díj: A diabetes-gondozás terén végzett 
kiemelkedő munka elismerését szolgálja. A nyertes 
szakember oklevélben és pénzjutalomban részesül. 
Az adományozás feltételei: A díjat az MDT or-
vos-tagja (minimális tagsági időtartam 5 év) kaphat-
ja. A díjra javaslatot tehetnek az MDT tagjai, vagy a 
betegszervezetek. A javaslat (rövid írásos indoklással) 
beküldendő 2018. január 15-ig az MDT főtitkárának 
(tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre).

Magyar Imre Díj és Emlékérem: A díjat a Társaság 
vezetősége azoknak az MDT-tagoknak ítéli oda, akik 
tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő mér-
tékben járultak hozzá a Társaság szakmai, szervezeti 
életének fejlődéséhez. Az elismerésre a javaslatot az 
MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-ma-
il címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig.

Kiváló Diabetes-edukátor Díj: A Társaság vezetősé-
ge a páciens-oktatás terén végzett kiemelkedő munka 
elismeréseként hozta létre. A díjat elnyerők oklevelet 
vehetnek át és pénzjutalomban részesülnek. Az ado-
mányozás feltételei: a díjat az MDT nem-orvos tagja 
(minimális tagsági időtartam 3 év) kaphatja. A díjra 
javaslatot tehet bármely MDT tag. A javaslat (rövid 
írásos indoklással) beküldendő 2018. január 15-ig az 
MDT főtitkárának (tamas.varkonyi@diabet.hu e-ma-
il címre).

Az Év Fiatal Diabetológusa Díj: A 77 Elektronika 
Kft és az MDT által alapított díj a klinikai diabe-
tológia területén tevékenykedő orvosok kiemelkedő 
gyógyító, tudományos, edukációs tevékenységének 
elismerése. Az elismerés pályázat útján nyerhető el. 
Pályázhat az előadás évében 40 éves életkor alat-
ti MDT tag. A pályázatot az MDT főtitkárához  
(tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell el-
juttatni 2018. január 15-ig. A pályázat formai kö-
vetelményei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló 
táblázat, teljes publikációs lista (MTMT informáci-
ótartalmával), h-index, publikációk különlenyomata, 
rövid összefoglaló a jelölt edukációs és gyógyító tevé-
kenységéről. A pályázat nyertese „Tamás Gyula emlé-
kelőadást” tart a kongresszuson.

Az Év Legjobb Idegennyelvű Tudományos Közle-
ménye Díj: Pályázhat, aki legalább két éve az MDT 
tagja, a 2017. január 1. – december 31. között online 
vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, 
idegen nyelvű szakmai közlemény első szerzője /meg-
osztott első szerzője. A pályázatot az MDT főtitká-
rához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell 
eljuttatni 2018. január 15-ig.

Az Év Legjobb Magyar Nyelvű Tudományos Közle-
ménye Díj:  Pályázhat, aki legalább két éve az MDT 
tagja, 2017. január 1. – december 31. között online 
vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, 
magyar nyelvű szakmai közlemény első szerzője /
megosztott első szerzője. A pályázatot az MDT fő-
titkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) 
kell eljuttatni 2018. január 15-ig.

Az MDT Ifjúsági Pályázata: Pályázhat az MDT tag-
ja (35 év alatti életkor az MDT Kongresszus évében). 
A közlemény a díj elnyerése esetén megjelenik a Di-
abetologia Hungarica-ban. A pályázatot az MDT fő-
titkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) 
kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályázat nyertese 
számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.

Szakdolgozói Pályázat: Pályázhat az MDT nem or-
vos tagja, előadás formájában megírt bármely, a szén-
hidrát-anyagcsere körébe tartozó, eddig nem közölt 
munkával (max. 4 oldal). A pályázatot az MDT fő-
titkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) 
kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályázat nyertese 
számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.

Az MDT XXVI. Kongresszusán átadásra kerülő díjak

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a 
felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést 
vállalni.

AKKREDITÁCIÓ
A rendezvény diabetológus, háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, 
sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxyológus, reumatológus és rehabi-
litációs szakorvosok és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási programnak minősül. A kong-
resszus akkreditációja folyamatban van.
Minden résztvevőt szeretettel várunk! • A kongresszus honlapja: www.diabet.hu/mdt2018

AZ ELŐADÁS BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA AZ MDT XXVI. KONGRESSZUSÁRA
A kongresszusi előadások bejelentése kizárólag elektronikus úton, a kongresszus szervező cég által üzemeltetett  
www.stand-art.hu/mdt2018 honlapon található online előadás absztrakt beküldő felületen történhet!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy NEM a diabetes társaság oldalán használatos adataikkal (felhasználónév és jelszó), hanem 
a www.stand-art.hu oldalhoz tartozó adatokkal tudnak a fiókjukba belépni! Amennyiben nem tudják, vagy elfelejtették a 
jelszavukat kérjük, hogy szíveskedjenek első lépésként a „jelszó emlékeztetőt kérek” funkciót használni!

Segítségkérés absztrakt beküldéshez: Garhuth Anita, mdt2018@stand-art.hu, 06 62 999 950.

Mindenki csak egy elsőszerzős absztraktot adhat be. Az MDT2018 kongresszusra az absztraktokat magyar ÉS angol 
nyelven is be kell nyújtani!

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2018. január 31.

Kérjük előre jelezze, ha az előadása során számítógépes-projektoros (PowerPoint) technikától eltérő igénye van, vagy ha szükség 
van az előadás kihangosítására! Az előadás anyagát kérjük, hogy pendrive-on szíveskedjen leadni a technikusoknak legkésőbb a 
szekciót megelőző szünetben!

Az életem teljes
Nevem Dalicsek Dániel, búvárrégész és 1-es típusú cukorbeteg vagyok. Az időm 
nagy részét a tengeren vagy a tenger alatt töltöm, kemény fizikai munkát vé-
gezve, változékony időbeosztással és rengeteg utazással. Egy cukorbeteg számára 
ezek nem túl előnyös feltételek, de én minden percét élvezem, és a környeze-
tem segít abban, hogy ne számítson az állapotom az életvitelem szempontjából.

Közel 12 éve, 16 és fél éves koromban di-
agnosztizálták nálam a cukorbetegséget. 
Amikor a kórházban voltam, az egyik leg-
főbb aggodalmam a következő heti snow-
boardozás kiesése volt. Az orvosok, a 
nővérek, a dietetikusok és a kórházi pszi-
chológus praktikus tanácsok tömkelegét 
zúdították rám, amelyek közül a követ-
kező maradt meg leginkább a fejemben: 
a testmozgás csökkenti a vércukorszintet 
és segíti a szabályozását. Így hát minden 
nap hosszan sétáltam, és amíg egyik ke-
zembe be volt kötve az infúzió, a másik 
kézzel tudtam fekvőtámaszokat nyomni. 
Mindez februárban volt, és tavasszal in-
dult a vitorlás versenyszezon.

Szerelmem a víz

Az én víz iránti szerelmem az uszo-
dában, vízilabdázáskor kezdődött, 
majd a tenger és a hajózás iránt a 
Velencei-tavon és a Balatonon foly-
tatódott. A versenyekhez viszont 
sportorvosi igazolás kellett, kezelő-
orvosom engedélyével.

Akkori kezelőorvosom a vízilabda 
helyett a teniszt javasolta, mert egy 
cukorbeteg sebei lassabban gyógyul-
nak és fogékonyabb a bakteriális 
fertőzésekre. A vitorlázás pedig meg-
ítélése szerint veszélyes volt, mert egy 
hipo következményei egyszemélyes 
kishajón drasztikusak lehetnek. Több-
ször váltottam diabetológust, mire 
mostani kezelőorvosomban megtalál-
tam azt, aki támogatott eddigi céljaim 
elérésében. Dr. Pánczél Pál segített ab-
ban, hogy vitorlázhassak, és ezzel el-
induljak mostani életem felé.

Az egyetemi éveim alatt a testmoz-
gás legalább olyan sok időmet töltötte 
ki, mint a tanulás. Naponta akár 4-5 órát 
is edzettem, de nem konditeremben. Kü-
lönböző egyetemi sportegyesületeknek 
voltam aktív tagja; vízilabda, kajak, szik-
lamászás, evezés, szörf, tae kwondo és 
így tovább. A sport nem csak egészsége-
sen tartott, de ez volt a társasági életem 
alapja is.

Lehetséges veszélyek felismerése

Az alapszakot ókori és középkori törté-
nelem és kultúra szakon Dublinban vé-
geztem, és közben egy évet ösztöndíjjal 
Svájcban tanultam. Ebben az évben sok 
időt töltöttem a hegyekben, snowboar-
dozással, hegymászással, jégmászással 
és a sziklákon. Ezek az élmények, cu-
korbetegség ide vagy oda, önbizalmat 
és tapasztalatot adtak, amiket később is 
hasznosítottam.

Nyaranta vízimentő voltam a Német 
Vöröskeresztnél. Itt is sok testmozgással 
telt a napom, és soha, egyetlen éles hely-

zetben, mentésnél sem gátolt a cukor-
betegség. Pedig ilyenekből adódott elég; 
jetskivel, motorcsónakkal és úszva men-
tettünk ki embereket, segítettük a rend-
őrség munkáját és láttunk el sérülteket a 
parton vagy bárhol, ahová előbb tudtunk 
odaérni, mint a mentők.

A történet vége és más érdekes cikkek a Diabetes 
2018/1 számában. Keresse a Média Caféban!

mailto:tudomany%40tudomany-kiado.hu?subject=Diabetol%C3%B3giai%20kiadv%C3%A1nyok
http://www.tudomany-kiado.hu
http://diabet.hu/mdt2018
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Kihasználjuk, 
vagy nem használjuk a digitális 
technika vívmányait?
Guti Péter igazgató úrral beszélgettem egy hazai diabetológiai rendezvény 
szünetében, és örömmel újságoltam, milyen érdekes és hasznos témákat hal-
lottam a nemrégiben megtartott nemzetközi kongresszuson a diabetesben 
alkalmazható technikai és terápiás újdonságokat illetően. A téma annyira 
megtetszett neki, hogy rögtön felkérést kaptam, osszam meg tapasztalataimat 
a magyar orvosokkal is a legközelebbi diabetológiai rendezvényhez kapcso-
lódóan megjelenő kiadványban. Így született meg ez az összefoglaló és talán 
gondolatébresztő írás.

2018. február 14–18. között 11. alka-
lommal rendezték meg a diabetesben 
alkalmazható technikai és terápiás új-
donságokról szóló konferenciát, az Ad-
vanced Technologies and Treatments 
for Diabetes (ATTD) kongresszust. 
A helyszín Bécs volt, amely közelsége 
miatt is sok magyar érdeklődő orvost 
vonzott. Már az előzetes program is 
színvonalas, szakmai, gyakorlati újdon-
ságokat is feltáró, megvitató programot 
ígért, és ez a valóságban is tapasztal-
ható volt. Nagyon hasznos volt, hogy 
már a kongresszust megelőző héten on-
line, díjmentesen hozzáférhetővé tették 
az ATTD „évkönyvét”, a 12 témában 
megfogalmazott, evidenciákon alapuló 
ajánlásokat a technikai és terápiás le-
hetőségeket illetően, a gyermekkortól 
az időskorig, ideértve a speciális álla-
potokat is, mint pl. a terhesség.

Megpróbálom röviden összefoglalni 
azokat a témákat, amelyek a hazai min-
dennapi klinikai gyakorlatban jelentő-
séggel bírhatnak, vagy a közeljövőben 
várható, hogy segítik majd a betegek 
életét és gondozóorvosaik munkáját.

Az első téma, amely mindannyiun-
kat érint, hogy a HbA1c értékelése va-
lóban elegendő-e az anyagcsere-állapot 
valódi felméréséhez, vagy szükséges 
újraértékelni a szerepét, és új tényező-
ket is használni kell a megfelelő kont-
roll megállapításához. Thomas Danne 
összefoglaló előadása rámutatott, hogy 
a HbA1c önmagában nem tükrözi tel-
jesen az anyagcserehelyzetet, mert 
nem ad információt a glykaemiás va-
riabilitásról és a hypoglykaemiáról. 
Egyértelmű az állásfoglalás az ATTD 
szakértői csoport munkatársaitól, 
hogy a HbA1c mellett az egyéni vércu-
kor-önellerőrzési adatok (SMBG) és a 
folyamatos szöveti glukózmonitorozás 
(CGM vagy FGM) adatainak ismerete 

is szükséges az adott időszak anyagcse-
re-állapotának megítéléséhez. A szak-
értők 2017-ban publikálták a CGM-re 
vonatkozó konszenzusajánlásukat a 
Diabetes Care újságban (2017; 40: 1631-
40), ahol kiemelték azt az új paramé-
tert, „time in range” (TIR) elnevezéssel, 
amelyről a kongresszus sok előadásá-
ban is hallhattunk részleteket külön-
böző megközelítésekből. Ismernünk 
kellene a betegeink esetében, hogy a 
számukra kijelölt vércukor-céltarto-
mányt egy adott időszakra vonatkoz-
tatva milyen mértékben érték el, azaz 
a vércukorszint az adott időszak hány 
százalékban volt ebben a céltartomány-
ban. Ezt CGM méréssel könnyebb meg-
adni, de talán gyakori SMBG során is 
megadható, különösen, ha használjuk 
a letölthető elektronikus adatbáziso-
kat és az azt elemző programokat sze-
mélyi számítógépen, táblagépen vagy 
mobiltelefonon. Ilyen típusú progra-
mokat, alkalmazásokat minden vércu-
kormérő készüléket gyártó/forgalmazó 
cég kínált a kiállításain, és természe-
tesen a szöveti glukózszenzort gyártó/
forgalmazó cégek is ugyanezt tették. 
Ma már elképzelhetetlen olyan vércu-
kormérő, amelyhez ne lenne kapcsol-
ható ilyen alkalmazás. A kérdés csak 
az, hogy vajon a cukorbetegek hány 
százaléka használja ki ezt a lehetősé-
get. Ezek a programok többnyire díj-
mentesen hozzáférhetők a diabetesszel 
élők számára. Másik nagy kérdés, hogy 
a gondozóorvosok mennyire tartanak 
igényt arra, hogy ilyen előre meghatá-
rozott, strukturált formában láthassák 
a betegeik önellenőrzéssel mért vércu-
kor- vagy szövetiglükóz-adatait. Egyes 
adatok szerint az inzulinnal kezelt bete-
gek csak 1–2%-a használ rendszeresen 
ilyen programot. Mindenesetre a nem-
zetközi irány azt mutatja, hogy olyan 

adatelemző programokat érdemes fej-
leszteni, amelyek a komplex digitális 
adathalmazok értelmezhetőségét segí-
tik. Az egyik ilyen alkalmazás a Drea-
med ADVISOR felhőalapú program. Ez 
egészségügyi szakemberek számára ké-
szült, hogy mintegy automatizált dön-
téstámogató rendszer segítse az 1-es 
típusú cukorbetegek kezelésének opti-
malizálását az SMBG, CGM, étkezési és 
fizikai aktivitási adatok figyelembevé-
telével. (A program még fejlesztési fá-
zisban van, de hamarosan elérhető lesz 
az ígéret szerint.) A program használa-
tának előnye, hogy konkrét, az egyénre 
szabott terápiás javaslatot fogalmaz 
meg mind a hypoglykaemia, mind a hy-
perglykaemia megelőzése érdekében, 
illetve a glykaemiás variabilitás csök-
kentésére. A használatával azt tapasz-
talták, hogy a „time in range” mértéke 
növekedett a betegek körében.

Sok információ volt a Medtronic 
640G inzulinpumpával és a Smart-
Guard technológia CGM-használattal 
kapcsolatosan is, amely már nálunk is 
elérhető. Ennek lényege, hogy képes a 
rendszer az alacsony vércukorértékek 
előrejelzésére a tendenciák elemzésé-
vel, így pl. az inzulinadagolás leállí-
tásával automatikusan megelőzheti a 
hypoglykaemia kialakulását. A 670G 
inzulinpumpa már egy hibrid closed-
loop rendszer, amely olyan algoritmust 
használ, amely segíti mind az alacsony, 
mind a magas vércukorszintek kialaku-
lásának elkerülését a bázisinzulin-ada-
golás változtatásával. Ezzel a TIR-érték 
javul, és csökken a vércukorvariabilitás. 
A Guardian Connect rendszer haszná-
lata a riasztó funk cióval és a családta-
gok értesítési lehetőségével szintén az 
újdonságok közé tartozik. (Magyaror-
szágon is elérhető.)

A mesterséges pancreasszal kap-
csolatban is több előadást hallhattunk, 
kiemelhető, hogy ezek már a valódi gya-
korlati fázisban történő vizsgálatoknál 
tartanak a mindennapi életben. A bioni-
kus pancreas kontrollról, a bihormoná-
lis rendszerről is több előadás szólt. Az 
utóbbi azért fontos, mert itt már nem-
csak inzulin-, hanem gluka gon adagolás 
is történik, és a szerzők úgy vélik, hogy 
ez a technológia lehetőséget ad majd a 
betegeknek, hogy ne számolják a szén-
hidrát-mennyiséget, hiszen csökkenő 
vércukorszint észlelése esetén a gluka-
gon adásával az endogén, hepatikusan 
tárolt glukóz kibocsájtásával megold-
ható a hypoglykaemia kialakulásának 

kivédése. Sikerült kifejleszteni olyan 
glukagonkészítményt, amely pumpá-
ban adagolva is stabil marad. Egyébként 
a glukagonnal kapcsolatban a másik ér-
dekes újdonság volt a nasalis glukagon 
alkalmazhatósága a súlyos hypogly-
kaemia kezelésére.

A szöveti glukózmonitorozással 
kapcsolatban külön is érdemes meg-
említeni a Senseonics cég Eversense 
termékét, amely 6 hónapig használ-
ható implantált CGM rendszert jelent. 
A beültetési technika teljesen hasonló 
az exenatiddal már megismert implan-
tációs módszerhez, kérdés, hogy meny-
nyire lesznek megbízhatók az adatok 
hosszú távon is. Erre a PRECISE és 
PRECISE II tanulmányokban adnak vá-
laszt a kutatók.

Sajnos Magyarországon még mindig 
nem elérhető az Abbot cég FreeStyle 
Libre rendszere, amellyel a tavaly kö-
zölt, 1-es és 2-es típusú cukorbetegek-
ben talált eredmények után idén már 
a gyermekkori tapasztalatokat is be-
mutatták a vizsgálók a konferencián. 
Csak reménykedni tudunk, hogy a kö-
zeljövőben ez a gát áttörhető lesz, és 
a magyar cukorbetegek is legálisan 
hozzájuthatnak a szenzorhoz, hiszen 
az eredmények nagyon biztatóak, és 
a betegek is preferálják ennek a mód-
szernek a használatát, sőt bizonyos 
országokban társadalombiztosítási tá-
mogatást is kap a rendszer!

Úgy gondolom, ma Magyarországon 
még nagyon messze vagyunk attól, 
hogy a korszerű adatelemző, szöveti 
glukózmérő és elemző rendszereket 
használjuk, pedig ez a valódi jövő, és 
a tudományos publikált adatok alapján 
úgy tűnik, érdemes ebbe a területbe in-
vesztálni, mert hosszú távon az anyag-
cserehelyzet javításával megéri ezen 
eszközök és programok használata.

Dr. Bibok György
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Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért 
forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz,  illetve ezekről tájékozódhat 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu

Bármely említett termék alkalma zá sakor 
az érvényes alkalmazási előírás az irányadó. 

További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. marketingfőosztály, 
1134 Budapest, Lehel u. 15. tel.: 803-22-22, fax: 803-24-59, 
e-mail: marketing@egis.hu honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2018.02.26.
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A Dunántúli Diabetes Hétvége 
rendezvényre a diabet.hu 
oldalon regisztrálók közül 

március 10-én ünnepli 
születésnapját

Dr. Fülöp Erika.

Boldog születésnapot 
kívánunk!

Szombati ebédajánlat

Vegetáriánus menü
Magyaros kelvirágleves

Rántott trappistasajt párolt rizzsel 
és tartármártással, zöldsalátákkal

Triplacsokitorta

Normál menü
Magyaros kelvirágleves

Marhapörkölt házitarhonyával, 
salátával

Triplacsokitorta

 
Észak-dunántúli diabetes Centrumok 

Vii. találkozója

Tisztelt Kolléganők és Kolléga Urak!

A Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászati Osztálya és a Vanderlich Egészség-
centrum tisztelettel értesíti Önöket, hogy 2018. június 1–2-án, Zalakaroson, a 
MenDan Hotelben kerül megrendezésre a VII. Dunántúli Diabetes Centrumok 
Találkozója (e-DDCT), melyre szeretettel meghívjuk.
Támogatóinknak köszönhetően, de szerény kivitelben, ismét két fél napban tud-
juk kötetetlen, baráti légkörben megbeszélni a régió cukorbeteg-szakellátásának 
aktuális szakmai és szervezési kérdéseit, és lehetőség lesz a régió két diabetes 
centrumának bemutatkozására.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció határideje: 2018. 
április 30. A korábbi évek részvételi létszámai alapján 60 fő számára tudunk szál-
lást és étkezést biztosítani, jelentkezési sorrendben.
További információ, illetve regsztráció: https://tinyurl.com/eddct7

Dr. Késmárki Nóra  Dr. Vándorfi Győző

Elkészült és letölthető az MDT 
hivatalos applikációja a vezető 
okostelefon platformokra!

Az app segítségével gyorsan és bárhonnan 
elérheti Társaságunk legfontosabb szakmai 
információit, aktuális híreit, valamint 
értesítéseket, emlékeztetőket is kaphat Tőlünk.

Bejelentkezni a mobil applikációba ugyanazzal 
a felhasználónév / jelszó párossal tud, mint
a web-rendszerbe.

Az applikáció letöltéséhez kérjük használja
a megfelelő QR-kódot (iOS, vagy Android):

www.diabet.hu/diabetologusapp

A Magyar
Diabetes 
Társaság 

Hivatalos 
Mobil
Applikációja

Elkészült és letölthető az MDT Az applikáció letöltéséhez kérjük használja

A Magyar
Diabetes 
Társasá
Hivatalos 
Mobil
Applikációja

Köszönjük, hogy részvételével megtisztelte 
a XXII. Dunántúli Diabetes Hétvégét.

Találkozzunk jövőre, 2019. március 7–9. között!

https://tinyurl.com/eddct7
http://diabet.hu/diabetologusapp

