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KÖSZÖNTŐ

Kedves Munkatársaink, Barátaink!

Örömmel tudatom veletek, hogy idén is elkezdtük 
szervezni az immár FINETA 3.0 Kongresszust. Tavaly 
jó volt látni, hogy milyen sokan várták a FINETA 
2.0-át. Remélem, idén is hasonló örömmel jöttök 
Kecskemétre! Idén is gazdag tudományos és társasági 
programot szervezünk. (A tudományos program 
színvonala persze az aktív résztvevőkön is múlik, ezért 
szeretnénk, ha ebben az évben is a tavalyihoz hasonló 
minőségű és mennyiségű előadásbejelentés érkezne!) 

Az előző két évhez hasonlóan a 35 éven aluli szakdolgozók, 
gyakornokok és gyermekgyógyász szakorvosok, illetve a 
40 éven aluli neonatológusok szabad előadásait várjuk.  
Az előadások számától függően egyes előadások 
elektromos poszter formájában kerülhetnek 
bemutatásra. Az elektromos poszterek szerzőinek  
2 percben lehetőségük lesz a munkájuk előadására.  
A legjobb előadásokat terveink szerint idén is jutalmazzuk. 

A kongresszus első napjának délelőttjére workshop 
jellegű programokat tervezünk, ezeket ebben az évben 
is ingyenesen szeretnénk biztosítani a résztvevőknek. 
A Korábban Érkeztem Alapítvány jóvoltából 
mentálhigiénés előképző workshopokat is szervezünk, 
korlátozott részvétellel (mintegy 45 résztvevővel, a 
részvétel a jelentkezés sorrendjében lesz elfogadva). 
A regisztrációs díjat hagyományainknak megfelelően 
alacsonyan tartjuk és az étkezési költségeket 
leválasztjuk a regisztrációról. 
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„…mintha fejlődésünknek olyan korszakába 
értünk volna, amelyben a megismerés vágyát a 
türelmetlenség vezérelné. A mai ember egyidőben 
kívánja feltárni évezredek óta feledésbe ment 
eredetének titkát és jövő fejlődésének lehetőségeit. 
Segítségül veszi korának minden technikai 
alkotását…” 

 írta Almásy László (az angol beteg) 1934-ben.

Bízom benne, hogy Benneteket is hajt a megismerés 
vágya és némi türelmetlenség, hogy együtt is keressük 
Kecskeméten a jövő fejlődésének lehetőségeit! 
Várunk mindenkit szeretettel Kecskemétre június első 
napjaiban! 

 Üdvözlettel:

Dr. Tálosi Gyula
 osztályvezető főorvos
 a rendezők nevében
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IDŐPONT 

2018. május 31-június 2. 

HELYSZÍN 

Four Points by Sheraton
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

A KONFERENCIA TÉMÁI

>   Anyatejes táplálás elősegítése

>   Családközpontú ellátás

>   Légzési-keringési elégtelenség ellátása

>   Újszülöttkori fertőzések

>   Újszülöttsebészet

>   Neonatológiai kutatás

>   Neurológia, hypoxiás encephalopathia

>   Szabad előadások

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG 
TAGJAI

>   Ertl Tibor

>   Gutman Emese

>   Kelemen Edit

>   Kovács Tamás

>   Szabó Miklós

>   Szűcs Ildikó

>   Tálosi Gyula
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TERVEZETT PROGRAM

05.31. Csütörtök
14:00-18:00  Vezetőségi ülés

06.01. Péntek 
09:30-12:30  Workshopok

 1.)  Mentálhigiénés csoport - Veszteségek 
a PIC-ben - orvosok részére

 2.)  Mentálhigiénés csoport - Veszteségek 
a PIC-ben - szakdolgozók részére

 3.)  Mentálhigiénés csoport - Egészségügyi 
dolgozó-szülőkommunikáció a PIC-ben

 4.) Laktáció, szoptatás elősegítése
 5.)  Újszülöttek korai bakteriális fertőzésének 

megelőzéséről, diagnózisáról és 
kezeléséről – fórum a szakmai kollégiumi 
állásfoglalásról

12:30-13:15  Ebédszünet

13:15-14:00 Megnyitó
 Nyitóelőadás

13:30-15:30   Családközpontú ellátás a NIC-ben, 
szoptatás elősegítése 

15:30-16:00 Kávészünet

16:00-18:00   Neonatológiai kutatás

18:30-20:00  Fakultatív program

20:00-24:00 Fogadás

06.02. Szombat
08:30-10:00  Szabad előadások

10:00-10:30 Kávészünet

10:30-11:00 Plenáris előadás

11:00-13:00  Légzési-keringési elégtelenség ellátása

13:00-13:45  Ebédszünet

13:45-15:15 Újszülöttkori fertőzések

15:15-15:40 Kávészünet

15:40-17:00  Újszülöttneurológia

17:00-18:15  Sebészet és NICU 

18:15  Zárás
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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://www.congress-service.hu/2018/fineta

A kedvezményes jelentkezés határideje: 
2018. május 7.

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

RÉSZVÉTELI DÍJ 2018.05.07-ig 2018.05.08-tól 

- 35 év alatti orvosoknak
-  40 év alatti 

neonatológusoknak
 7.500 Ft 10.000 Ft

- 35 év feletti orvosoknak
-  40 év feletti 

neonatológusoknak
10.000 Ft 16.000 Ft

- Szakdolgozóknak 7.500 Ft 10.000 Ft

- Kiállítóknak 10.000 Ft 16.000 Ft

Nyugdíjasok és orvostanhallgatók számára a 
tudományos programon való részvétel ingyenes.
A részvételi díjban közvetített étkezésként 6.000 Ft-ot 
számlázunk tovább.

A részvételi díj tartalmazza: 

>   részvételt a szakmai programokon, 

>   a konferencia kiadványokat,

>   kávészüneti fogyasztást. 
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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 2018. április 4-ig eljuttatni. Munkáját 
honlapunkon keresztül is fel tudja tölteni a Prezentációk 
bejelentése menüpontban.

Az előadások számától függően egyes előadások 
elektromos poszter formájában kerülhetnek 
bemutatásra. Az elektromos poszterek szerzőinek  
2 percben lehetőségük lesz a munkájuk előadására.

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 
2018. április 27-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) 



9

ÉTKEZÉSEK

FOGADÁS
2018. június 1. (péntek) 
a Four Points by Sheraton Báltermében
Díja: 7.200 Ft

EBÉD
Büféasztalos ebédet biztosítunk a Sheraton Hotel 
Bistorant éttermében június 1-én és 2-án.
Díja: 4.800 Ft

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.
Szállásfoglalási és befizetési 
határidő: 2018. április 20.

Az alább 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 fő részére 2 fő részére

19.000 Ft 21.800 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) 2018. április 15. 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.

Fiatal Neonatológusok
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A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME

Bács-Kiskun Megyei Kórház
Csecsemő- és Gyermekosztály 

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Dr. med. habil Tálosi Gyula
osztályvezető főorvos

e-mail: talosigy@kmk.hu 
Tel.: 76/516-946

Mobil: 30/249-7387

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/2018/fineta 


