
A MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG 
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI 
SZEKCIÓJÁNAK 
TUDOMÁNYOS ÜLÉSE

Debrecen, 2016. április 1-2. 

ÉTKEZÉSEK

NYITÓFOGADÁS
2016. április 1. (péntek) 
a Kölcsey Központban
Díját a regisztrált résztvevők részvételi díja tartalmazza.

EBÉD
Büféasztalos ebédet biztosítunk a Hotel Lycium éttermében, április 
1 - 2-án.
Díja: 4.400 Ft/ebéd (3.465 Ft + ÁFA)

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha 
az Ön által bejelölt hotelben már nincs szabad szoba, akkor hasonló 
kategóriájú hotelben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel pontos 
nevét és címét a visszaigazolásban küldjük meg. A megrendelt szállás 
a számlán megadott időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, 
de le nem mondott szállás díját – igénybevételtől függetlenül – ki 
kell fizetni.  Szállásfoglalási és befizetési határidő: 2016. január 20. 

SZÁLLÁSDÍJAK
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és 
az adókat (ÁFA, IFA).

 1 ágyas  2 ágyas 
Hotel Lycium**** 22 600 Ft 26 000 Ft
Centrum Hotel*** superior 18 900 Ft 22 400 Ft

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME
DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Postacím: 4012 Debrecen Pf.: 37.
Telefon/fax: (52) 255-705
E-mail: birinyil@freemail.hu
 gyvarga@med.unideb.hu
 pokar@med.unideb.hu

A SZERVEZŐ IRODA CÍME
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: (62) 484-531, 484-532
Fax:      (62) 450-014
E-mail:   info@congress-service.hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ  
INTERNETEN
http://congress-service.hu/2016/EKNO



IDŐPONT 
2016. április 1-2. 

HELYSZÍN 
Kölcsey Központ
4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.

A SZAKCSOPORT ÜLÉS TÉMÁI
Régiós adatgyűjtés
Szakképzés
Folyamatos továbbképzés
Koraterhességi kórképek
Várandós gondozás
Szűrővizsgálatok
Protokoll-fejlesztés
Koraszülés
Terhességi magas vérnyomás
Szülés alatti észlelés
Műtétes szülésbefejezés
Szülészeti vérzések
Szülészeti ellátással szembeni igények változása
Fogamzásgátlás
Gyulladásos kórképek újabb kezelési lehetőségei 
Változások a méhnyakrák szűrési stratégiájában
Adnexképletek differenciál diagnosztikája
Endometriosis
Endoszkópia a nőgyógyászatban
Nőgyógyászati onkológia

RÉSZVÉTELI DÍJ 

 2016. febr. 29-ig 2016. febr. 29-től Helyszínen
Orvosoknak 18.000 Ft  22.000 Ft  26.000 Ft 
Szakdolgozóknak 14.000 Ft  16.000 Ft  18.000 Ft 

A részvételi díj tartalmazza: a konferencián való részvételt, a konferencia 
kiadványait, a kávé-szüneteket és az április 1-i fogadáson való részvételt. 
A részvételi díjban közvetített étkezésként 10.000 Ft kerül 
továbbszámlázásra.

KEDVES KOLLÉGÁK!

Több évtizedes hagyományunkat folytatva 2016-ban is megrendezzük 
régiónk legfontosabb szakmai összejövetelét. A Magyar Nőorvos 
Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának soron következő 
tudományos ülése szervezését a Debreceni Egyetem Általános 
Orvostudományi Karának Szülészeti és Nőgyógyászati Intézete vállalta 
el. Az északkeleti országrész szülészeti és nőgyógyászati tevékenysége 
kiemelkedő színvonalában fontos szerepet tölt be intézményeink 
hagyományosan jó együttműködése és a kollégák rendszeres 
eszmecseréje. Korábbi szakcsoport üléseinkhez hasonlóan szeretném, 
ha a  debreceni Kölcsey Központban tartandó rendezvényünkön 
is a lehető legnagyobb számban üdvözölhetnénk a régió orvosait, 
szülésznőit, szakasszisztenseit és ápolóit. Szakmai fejlődésünk 
szempontjából fontos, hogy lehetőleg minden intézményből minél 
több előadást halljunk, és szó essen a nehézségekről, a nehezen 
átlátható és vitatott területekről is. Lehetőséget kívánunk nyújtani 
fiatal kollégáinknak előadói készségük fejlesztésére, idősebb 
kollégáink számára pedig ahhoz, hogy a mindennapi gyakorlat 
javítását célzó véleményüket tapasztalataikkal indokolva közre adják. 
A rendezvényhez kapcsolódóan főorvosi értekezletet és társasági 
programot is szervezünk.

A szervező bizottság nevében szeretettel várok minden kollégát 2016. 
április 1-2-án Debrecenben,

Dr. Póka Róbert
egyetemi tanár
klinikaigazgató

REGISZTRÁCIÓ
A rendezvényre való jelentkezés elektronikus úton történik a 
kongresszus honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2016/EKNO
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési 
lap kitöltésével és visszaküldésével is. 

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
Előadását a jelentkezési lapon, vagy a konferencia honlapján történő 
regisztráció során 2016. január 31-ig jelentheti be. Előadásának 
összefoglalóját e-mailen az alábbi címre küldje meg: 
gyvarga@med.unideb.hu
Az előadások időtartama max. 10 perc (8 perc előadás + 2 perc 
megbeszélés). 
Előadás tartásához számítógép és projektoros kivetítés áll 
rendelkezésre.
Az előadások elfogadásáról, és programba sorolásáról 2016. február 
15-ig írásbeli értesítést küldünk.

Formai útmutatás
Az összefoglalót az alábbi útmutatás szerint kérjük elkészíteni:

•   Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz
•   az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi 

hivatkozásokat  
•   a szövegfile ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- 

vagy láblécet
•  a szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki
•  kérjük, hogy az előadó szerző nevét húzzák alá 
•   több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett 

számmal jelezzék a hovatartozást 
•   Az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, 

ezért kérjük, hogy a doc/docx file-t elküldés előtt nevezze át saját 
nevére! (pld: toth_janos_1.doc)


