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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 64. Nagygyűlése 2022. június 10. és 2022 június 13. 

között kerül megrendezésre Siófokon (Hotel Azúr). A konferenciát megelőző napon a Pre-

konferencia, illetve a Posztgraduális Képzés első előadásai kerülnek megrendezésre (lásd 

konferenciatérkép). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEGÚJULT KONFERENCIA SZERKEZET 

 

 



 

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). 

 

 

 

A 160 meghívott, kiváló szakmai felkészültségű előadó között a gasztroenterológusok mellett 

jelentős számban található más szakterület képviselői is. 

 

 

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. 

Absztrakt beküldési határidő: 2022 március 28. 

Absztrakt beküldési link: https://akr.mgtiroda.hu/  

 

  

KIEMELKEDŐ SZAKMAI PROGRAM 

 

 

MULTIDISZCIPLINARITÁS 

 

 

JELENTŐS TÁMOGATÁS 

AZ ABSZTRAKTOKAT BEKÜLDŐK SZÁMÁRA 

 

 

https://akr.mgtiroda.hu/


 

A HATÁRIDŐK VÉGLEGESEK! MEGHOSSZABBÍTÁS NEM LESZ! 

 

Absztraktbeküldés:   2022. február 1. - március 28. éjfél 

Absztraktbírálat:   2022. március 29–től. 

Előadók kiértesítése:   2022. április 

 

Absztrakt beküldési link: https://akr.mgtiroda.hu  

 

 

A szakmai program az alábbi színkódokat alkalmazza: 

 

 

 

 

 

 

 

A szabadon benyújtott előadások, poszterek és a szponzorált szimpóziumok 

mellett a szakmai program a következőket tartalmazza: 

  

HATÁRIDŐK 

 

 

SZAKMAI PROGRAM 

 

 

UGT 

felső GI traktus 

 

HBP 

hepatobiliáris 

 

LGT 

alsó GI traktus 

 

MISC 

GE-val szorosan 

összefüggő téma 

https://akr.mgtiroda.hu/


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: 

Mágnes-kontrollált gyomor kapszula endoszkópia, jelen vagy jövő? (P1) (UGT) 
 

IBD és malignitás (P1) (LGT) 
 

Hetényi Géza emlékelőadás (P2) 
 

Korai terápia akut pancreatitisben (P3) (HBP) 
 

Széklet Transzplantáció: Múlt, jelen, jövő (határterület) (P3) 
 

Magyar Imre emlékelőadás (P4) 
 

 

 

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). 

Therapeutic options of GERD (SYMP1) 
 

Hílusi daganatok diagnosztikája, kezelése (SYMP2) 
 

IBD kezelése  - szikén innen, gyógyszeren túl (SYMP3) 
 

A mesterséges intelligencia szerepe a gasztrointestinális tumorok kezelésében (SYMP4) 
 

Felső tápcsatorna: korai elváltozások endoszkópos felismerése (SYMP5) (UGT) 
 

Zsírmáj újragondolva: NAFLD, MAFLD (SYMP6) 
 

Ki látja viszont? - hányinger, hányás (SYMP7) 
 

Amikor nem jön ki: székrekedés (SYMP8) 
 

Primer- és áttéti májdaganatok kezelése (SYMP9) 
 

Feszítő problémák, avagy mit tegyünk puffadás esetén (SYMP10) 
 

 



PANEL SZEKCIÓ  

A szekció célja olyan kérdések panelben történő irányított megvitatása, melyekre még nincs, 

vagy alacsony szintű evidencia van. 

A thromboembolia és GI vérzés útvesztője, segít-e az iránytű? (HS1) 
 

Krónikus pancreatitis (HS2) 
 

Korai neoplasiák a rectumban: sebészi vs. endoscopos terápia (HS3) 
 

Akualitások a COVID gasztroenterológiai vonatkozásában (HS4) 
 

 

ESETBEMUTATÁSOK  

Fontos témák megvitatása esetismertetésen keresztül. 

Pedig én jót akartam - fatális esetek az IBD ellátása során (CASE1) 
 

Várj, míg felkel majd a nap? - Endoszkópos ügyelet (CASE2) 
 

Amikor a nyelőcső sztent nem működik (CASE3) 
 

Biztos, hogy más a hibás? – májkárosodások (CASE4) 
 

 

BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ÚTMUTATÓK  

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

Májbetegségek súlyosságának és prognózisának nem-invazív vizsgálómódszerei (EBM1) 
 

Örökletes polyposis syndromák követési stratégiája (EBM2) 
 

Új ajánlások a tápcsatorna endoszkópiájában (EBM3) 
 

Új ajánlás a laktóz intolerancia kivizsgálásában, kezelésében (EBM4) 
 

 

EURÓPAI ÉLMEZŐNY  



A szekció célja az UEG kongresszusán bemutatott csúcsminőségű előadások prezentálása 

külföldi vendégelőadók felkérésével. 

New concepts and perspectives in decompensated cirrhosis (UEG1) 
 

____________________ (UEG2) 
 

 

TRANSZLÁCIÓS SZEKCIÓ  

A TM szekció olyan preklinikai kutatásokat mutat be (állatmodellek, sejtkultúrák, genetika, 

stb.), melyek a jövőben terápiás hatással bírhatnak. 

X-Generáció: Epi-Genetikai diagnosztika és terápia 2000s években (TM1) 
 

____________________ (TM2) 
 

 

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, CSIG) és (2) a cégektől független (azaz investigator initiated, I-SIG) közösségi célokat 

szolgáló non-profit rendezvények. 

Ki fog minket endoszkopizálni? (SIG1)  
 

IBD: A mindennapi betevő (SIG2)  
 

GE progresszivitási szintek és a finanszírozás újragondolása (SIG3)  
 

Endoszkópos által végzett szedáció - Licenszképzés elindítása (SIG4)  
 

Lássunk többet, tegyünk többet. Modern ultrahang-diagnosztika szerepe az IBD-ben (SIG5)  
 

Nagykorúvá váló gyermekgasztroenterológiai kórképek (SIG6)  
 

Ki a karmester? - Pancreas szolíd tumorok diagnosztikai útvesztői (SIG7)  
 

Szúrnád? - A vakcináció kérdése a krónikus GI kórképekben (SIG8)  
 

Banális anális problémák megoldása (SIG9)  
 

FINANSZÍROZÁSI CSOPORT (SIG10)  
 



 

ENDOSZKÓPOS ASSZISZTENSI SZEKCIÓ  

A szekció célja az endoszkópos asszisztenciában fontos tudományos és szakmai kérdések 

megvitatása és az asszisztensek továbbképzése hazai és külföldi előadók bevonásával. 

IBD nurse munkájának bemutatása (ENDO1) 
 

Amiről tudni érdemes… (ENDO2) 
 

Szabadon bejelentett előadások (ENDO3) 
 

Szabadon bejelentett előadások (ENDO4) 
 

 

POSZTGRADUÁLIS ELŐADÁSOK  

A mindennapos betegellátásban fontos tudományos és szakmai ismeretek oktatása. 

Pancreas tumorok interdiszciplinaris megközelítése (PG1)  
 

Gyakori májbetegségek state-of-the art ellátása (PG2)  
 

Cholangitis (PG3)  
 

Colonoscopos utánkövetés (PG4)  
 

Krónikus hasmenés differenciáldiagnosztikája (PG5)  
 

IBD (PG6)  
 

A nyelőcső benignus betegségei (PG7)  
 

Gyomordaganatok (PG8)  
 

Vékonybél betegségek (PG9)  
 

Gasztroenterológia és sebészet vitás határterületei (PG10)  
 

 

  



 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK  

A korábbi évekhez hasonlóan természetesen idén is lesz lehetőség a kikapcsolódásra, a 

kapcsolatépítésre, a kötetlen beszélgetésekre és a kultúrára. 

 

 

 

 

  



Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk az MGT 64. 

konferenciáján! 
 

 

 

 

a Magyar Gasztroenterológiai Társaság nevében 

 

   

 Vincze Áron Hegyi Péter 
 az MGT elnöke az MGT SciCom elnöke 

 

 

 

Absztrakt beküldési határidő 

2022. március 28. 
 

 

 Magyar Gasztroenterológiai Társaság 

  gastroent@gmail.com 

  +36 30 548 7472 

https://akr.mgtiroda.hu/

