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Gyermeksebész kongresszus Szegeden
2017. szeptember 14.

A Magyar Gyermeksebész Társaság 2017. szeptember 14-16. között Szegeden, a Forrás Hotelben rendezi
meg 16. nemzetközi kongresszusát. Utoljára 1993-ban volt hasonló nagyságú nemzetközi gyermeksebész
kongresszus Szegeden.
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A tanácskozás programja felöleli a gyermeksebészet teljes spektrumát: hasi, mellkasi, urológiai,
traumatológiai, daganatsebészeti témákat, kutatásokat, köztük a legújabb laparoszkópos beavatkozásokat
is. A laparoszkópos műtétek robbanásszerű fejlődése az utóbbi években lehetővé teszi ennek a technikának
már újszülött korban történő alkalmazását is, egyre több betegség, fejlődési rendellenesség gyógyításában.
Erről is számos beszámoló, előadás hangzik el a tudományos tanácskozáson.

 

A rendezvényre 13 ország 137 gyermeksebésze érkezik, köztük a szakma több nemzetközi hírű professzora,
akik továbbképző előadásokon osztják meg tapasztalataikat. A Bethlen Alap támogatásának köszönhetően
30 határon túli magyar szakember is részt vesz a tudományos ülésen.

A Magyar Gyermeksebész Társaság tiszteletbeli tagjává fogadja Amulya Saxena Londonban dolgozó
gyermeksebész professzort, aki eddig is sokat tett a magyar gyermeksebészet fejlődéséért. Személyesen új
műtéti technikák tanításával, magyar gyermeksebészek londoni továbbképzésével, és egy alapítványt
létrehozásával, mely a magyar gyermeksebészek tudományos munkáját segíti. A díj átadására a
kongresszuson kerül sor.

A konferencia részletes programja itt elérhető. (http://www.congress-
service.hu/2017/haps/le/HAPS_ertesito.pdf)
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Kövess minket!

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Banki kockázatelemzés helyett
lézerfizikusnak készül az SZTE fizika szakos
hallgatója, Antalicz Balázs (/sztehirek/2017-
oktober/banki-kockazatelemzes?
objectParentFolderId=19413)
2017. október 03.

Első díjat nyert az
Országos
Tudományos Diákköri
Konferencián, és
egyedül épített a lézernyaláb tulajdonságait mérő
szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas
szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A
kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s
emellett egy új kutatási projekthez számítógépes
szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi
Tudományegyetem MSc-képzéses zika szakos
hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és
szakmai elhivatottságból.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem
küldetése a tudás előállítása és átadása”
(/sztetelevizio/2017/tanevnyito-szegedi?
objectParentFolderId=19426)
2017. szeptember 13.

Olyan jelentős
fejlesztések előtt áll
az SZTE, amelyekkel
nemzetközi rangú
kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor,
igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi
miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-
as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt
megtekinthető.
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