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FIATAL NEONATOLÓGUSOK 
I. TALÁLKOZÓJA

Kecskemét, 2016. június 3-4.

Tisztelt Kolléganők és Kollégák, Kedves Barátaink!

Némi gondolkodás és bátorítás után úgy döntöttünk, 
hogy belevágunk, és megpróbálunk megszervezni egy 
új, eddig még nem rendezett Neonatológiai konferenciát. 
Újszülött konferenciánkon fő szerepet szánunk a 
fiataloknak, ezért az összejövetelen – a továbbképző és 
összefoglaló előadások kivételével – szabad előadások 
tartására 35 éven aluli szakdolgozók, gyakornokok és 
gyermekgyógyász szakorvosok, illetve 40 éven aluli 
neonatológusok jelentkezését várjuk. Továbbá várunk 
szeretettel minden, magát lélekben fiatalnak érző, az 
újszülöttekért tenni akaró munkatársat is, aki el tud 
szakadni két napra a munkahelyétől. 

Szeretnénk két jó hangulatú napot együtt tölteni, a hírös 
városban, 

„Hol hazánk egyik legelső
Vára, ősz Partiscum álla –
Hol Zalán első futása
Győzedelmi halmot ása”.

A szervező bizottság nevében szeretettel várok minden 
kollégát Kecskemétre, Katona József és Kodály Zoltán 
városába.

Dr.Tálosi Gyula
osztályvezető főorvos

a rendezők nevében
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IDŐPONT

2016. június 3-4. 

HELYSZÍN

Four Points by Sheraton
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

A KONFERENCIA TÉMÁI

 › Esetismertetések

 › Újszülött keringése

 › Surfactantkezelés, lélegeztetés

 › Együttműködés a szülőkkel, civil szervezetekkel

 › Hygiénia és prevenció az újszülött ellátásban

 › Újszülött szállítás

 › Neonatológiai kutatás

 › „Így csináljuk mi”

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI:

 › Ertl Tibor 

 › Gutman Emese

 › Kelemen Edit

 › Kovács Tamás

 › Szabó Miklós

 › Szűcs Ildikó

 › Tálosi Gyula 

A rendezvény szervezését a Korábban Érkeztem 
Alapítvány és a Hírös Koraszülöttekért Alapítvány segíti.
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TERVEZETT PROGRAM

2016. június 2. Csütörtök

14.00  Neonatológiai vezetőségi ülés

2016. június 3. Péntek

09.00  Továbbképzés szülőszobai ellátás, táplálás 
témakörben

11.45  Ebédszünet 

13.15   Megnyitó 

14.15   Keringésszabályozás

16:00  Kávészünet

16.30  Tudományos kutatási lehetőségek a 
neonatológiában és szabadon választott 
témák 

19.30  Nyitófogadás 

2016. június 4. Szombat

08.30  Szülők a NIC-ben

10.15  Lélegeztetés, surfactantkezelés

12.15  Ebédszünet

13.30  Hygiénia, prevenció, újszülöttszállítás

15.15  Kávészünet

15.45  Késői újszülöttkori problémák

17.45  Kongresszus zárása
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AKKREDITÁCIÓ

A konferencia akkreditálása és a kreditpontok értékének 
meghatározása folyamatban van, a regisztrált résztvevők 
számára a pontok jóváírásra kerülnek.

REGISZTRÁCIÓ

A rendezvényre való jelentkezés elektronikus úton 
történik a konferencia honlapjáról: 

http://congress-service.hu/2016/FINETA

Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött 
jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével is. 

RÉSZVÉTELI DÍJ 2016.04.25-ig 2016.04.26-tól

–35 év alatti orvosok
(ha gyakornok és 
gyermekorvos),

–40 év alatti 
neonatológusok

5.000 Ft 8.000 Ft

–35 év feletti orvosok, 
– 40 év feletti 

neonatológusok
és kiállítók

8.000 Ft 15.000 Ft

–Szakdolgozók 5.000 Ft 8.000 Ft

–nyugdíjasok  
–és orvostanhallgatók díjmentes

A részvételi díj tartalmazza: 
 ›  részvételt a szakmai programokon, 

 ›  a konferencia kiadványokat,

 ›  kávéfogyasztást a szünetekben, 

 ›  ingyenes részvételre jogosultság esetén, a 
konferencián való részvételt.

A részvételi díjban közvetített étkezésként 4.500 Ft kerül 
továbbszámlázásra.
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PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE

Előadását a jelentkezési lapon, vagy a konferencia 
honlapján történő regisztráció során jelentheti be. 
Az előadások összefoglalóját kizárólag elektronikus 
formában kérjük az info@congress-service.hu 
e-mail címre 2016. április 15-ig eljuttatni. Munkáját 
honlapunkon keresztül is fel tudja tölteni a Prezentációk 
bejelentése menüpontban. 

Nagyszámú előadás bejelentés esetén sor kerülhet 
elektronikus poszter bemutatóra is. A poszterek 
folyamatosan megtekinthetőek a konferencia ideje 
alatt, ismertetésükre max. 3 perc áll az előadók 
rendelkezésére. (Papír alapú posztert nem kell 
készíteni)

Az előadások időtartama max. 10 perc (8 perc előadás 
+ 2 perc megbeszélés). 

Esetismertetések max. 6 perc (5 perc előadás + 1 perc 
megbeszélés).

Előadás tartásához számítógép és projektoros kivetítés 
áll rendelkezésre.

Az előadások elfogadásáról, és programba 
sorolásáról 2016. április 25-ig írásbeli értesítést 
küldünk.
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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

 ›  első sorba a címet, alá egy sorköz kihagyással 
a szerzők nevét, majd újabb sorba a szerzők 
munkahelyét kérjük

 ›  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 előadás kivonat szövegrésze előtt egy sor 
maradjon üresen

 ›  a kivonatot A4-es (word alapértelmezés) oldalon 
kérjük leadni, 3 cm-es margókkal. A terjedelem 
maximum 1 oldal lehet

 ›  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) 
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ÉTKEZÉSEK

NYITÓFOGADÁS
2016. június 3. (péntek) 
a Four Points by Sheraton Báltermében
Díja: 5.500 Ft / vacsora

EBÉD
Büféasztalos ebédet biztosítunk a Sheraton Hotel 
Bistorant éttermében június 3-án és 4-én.
Díja: 4.500 Ft / ebéd (3.543 Ft + ÁFA)

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében 
történik. A megrendelt szállás a számlán megadott 
időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem 
mondott szállás díját – igénybevételtől függetlenül – ki 
kell fizetni. Szállást a jelzett áron 2016. június 2-tól 5-éig 
tudunk biztosítani, 1-3 éjszakára, igény szerint.
Szállásfoglalási és befizetési határidő: 2016. április 30.

SZÁLLÁSDÍJAK

A feltüntetett árak a Four 
Points by Sheraton Hotel 
Classic szobáira vonatkozó 
árak, szoba/éj díjat jelölnek, 
tartalmazzák a reggelit és az 
adókat (ÁFA, IFA):

Four Points by Sheraton

1 ágyas 2 ágyas

16.600 Ft 19.200 Ft
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FIZETÉSI HATÁRIDŐK

A részvételi díj, a szállás, és az étkezések díja a 
számlán, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig 
fizetendő.

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést 
visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alapján megküldi 
a közvetlen utaláshoz szükséges bankszámlaszámot 
és feltüntetendő megjegyzést, vagy az előzetesen 
megadott címre elküldi az átutalási számlát. 

Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely 
vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy pontosan jelölje meg 
jelentkezési/megrendelő lapján a számlázási nevet és 
címet, és a költségvállaló cégszerű aláírásával küldje 
vissza a szervező irodának.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelések (részvételi-, szállás- és étkezési 
díjak) 2016. április 30. előtti módosítás, lemondás 
esetén teljes összegben visszautalásra kerülnek, 2.500 
Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont 
után a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A rendezvényt követően kizárólag a számla formai 
módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa.





A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME

Bács-Kiskun Megyei Kórház
Csecsemő- és Gyermekosztály

Cím:  6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Dr. med. habil Tálosi Gyula
osztályvezető főorvos

Tel.: +36 76 516 946
Mobil: +36 30 249 7387
e-mail: talosigy@kmk.hu

A SZERVEZŐ IRODA CÍME

Congress & Hobby Service Kft.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda

Cím:  6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: +36 62 484 531, 484 532
Fax: +36 32 450 014
E-mail: info@congress-service.hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ 
INTERNETEN

http://congress-service.hu/2016/FINETA


