Tisztelt Kolleganők, Kollégák!
Kedves Vendégeink!
Az Alföld déli részén, az enyhe klímájú, hangulatos fürdővárosban
Gyulán kerül megrendezésre a Magyar Nőorvos Társaság DélkeletMagyarországi Szekciójának XXXVII. Kongresszusa.
Térségünk szülész-nőgyógyásza társadalma életében mindig is kiemelt
jelentőséggel bír az évenkénti találkozás. Különlegesen fontos ez az
esemény annak a városnak, ahová a rendezés jogának megtiszteltetése
jut. Gyulán az önálló szülészeti-nőgyógyászati osztály 1928 óta
létezik. Az osztály számára azért is nagy jelentőségű a kongresszus
megrendezésének lehetősége, mivel a lassan egy éve elkezdett és Európai
Uniós forrásból végrehajtott felújítás és fejlesztés, az összejövetel
megrendezéséig az ígéretek szerint befejeződik és ennek eredményeként
az új intézmény bemutatásra kerül. A plenáris megnyitó ülés után az
osztály történet idéződik fel. A volt osztályvezetőkre emlékezünk.
A szeretet, a hála, a tisztelet jegyében megszólalnak majd azok, akik
kötelességüknek is érzik ezt, nem csak az elért eredményeik alapján,
hanem a személyiségük jegyeként, amikor önmagukat adják mások
élete által.
Az első napi tudományos program a statisztikai elemzések által a régió
munkája kerül bemutatásra a dél-magyarországi szekció vezető által.
Ezt követően két referátum köré csoportosulnak az előadások.
(„Ellentmondások a szülészetben”, illetve „Új irányvonalak a
nőgyógyászati műtétekben”). Térségünk intézményei a saját
tevékenységük bemutatásán túl a szülészet-nőgyógyászat aktuális
kérdéseiről fognak beszámolni.
Szombaton az elmúlt évi „Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi
gyakorlatban” konferencia sikerére alapozva hagyományteremtő módon

a második rendezvényre kerül sor, ahol folytatódik az orvos szakmai
képviselő és a bírósági eljárásokban közreműködők tapasztalatainak és
álláspontjainak egymás közti megbeszélése.
A szervezőbizottság bízik abban, hogy a történelmi fürdőváros tökéletes
helyszínt biztosít a kongresszus megrendezéséhez.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kellemes és hasznos időtöltést
kívánva.

Helyszín:

Park Hotel, 5700 Gyula, Part u. 15.

Regisztráció:
Regisztrációs díjak

2016. November 1-ig
történő befizetéssel

2016.November 1. után
történő befizetéssel

Résztvevő orvos

20.000.-Ft

25.000.-Ft

Kísérő

10.000.-Ft

15.000.-Ft

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: tudományos programon való
részvételt, programfüzetet, az akkreditáció díját, a pénteki fakultatív program árát, 3
kávészünetet.Kísérők regisztrációs díja tartalmazza: kiállítás látogatását, 3 kávészünetet.

Szálláslehetőségek:
Időtartam

1 ágyas szoba

2 ágyas szoba

Péntek ( 1 éjszaka)*

19.300.-Ft / fő / éj

34.600.-Ft/ 2 fő / éj

Csütörtök – Péntek
( 2 éjszaka)**

30.600.-Ft/ fő / éj

53.200.-Ft/ 2 fő / éj

* Az ár tartalmazza: Ebéd, gála vacsora, szállás, szombat reggeli, szombat ebéd
** Az ár tartalmazza: Vacsora, szállás, péntek reggeli, ebéd, gálavacsora, szombat
reggeli, szombat ebéd

Egyéb lehetőségek:
(regisztráció birtokában)
Napi jegy (ebéd)

2.400.-Ft / fő

Gála vacsora

6.000.-Ft / fő

* Az ár tartalmazza: Ebéd, gála vacsora, szállás, szombat reggeli, szombat ebéd
** Az ár tartalmazza: Vacsora, szállás, péntek reggeli, ebéd, gálavacsora, szombat
reggeli, szombat ebéd

BEFIZETÉS
Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk, amely e-mail-en vagy
levélben hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a támogatás mértékéről. Regisztrációját
akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton
hozzánk beérkezik. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani,
befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát
korrigálni nem áll módunkban.
Kérjük, hogy a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2016. november 1-jéig 30%-os
kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.

SZPONZORI ELŐADÁS
Rendezvényünkön lehetőség van szponzori előadások megtartására, további információkról kérjük a parduczlaszlo@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 983 7296
telefonszámon tájékozódjon.
Egy előadás díja: 100.000 Ft + ÁFA.

KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
Rendezvényünkön lehetőség van kiállítóhelyek bérlésére, további információkról kérjük a
parduczlaszlo@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 983 7296 telefonszámon tájékozódjon.
Kiállítóhely díja: 50.000 Ft/m2 + ÁFA (minimum 3 m2 bérelhető)

PROGRAMFÜZET
Lehetőség van rendezvényünk programfüzetében való hirdetésre, további információkról
kérjük a parduczlaszlo@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 30 983 7296 telefonszámon
tájékozódjon.
Elhelyezett reklám díja: 80.000 Ft + ÁFA

Tudományos Információ

Dr. Párducz László
E-mail.: parduczlaszlo@gmail.com
Dr. Németh Gábor
E-mail.: nemeth.gabor@med.u-szeged.hu

Gyula városáról

Gyula a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásától nem messze, utóbbi
bal partján épült, csodálatos, mára részben nemzeti parkká nyilvánított
és már az őskorban is lakott területen található. Városunk nagyszerű
turisztikai célpont, köszönhetően egyedülálló természeti és épített
környezetének, egész évben pezsgő kulturális életének, a több évtizedes
múltra visszatekintő Várszínháznak s a fesztiválok, rendezvények
sorának, melyeket kora tavasztól késő őszig rendezünk. Számos olyan
látnivalóval találkozhat nálunk, mely magában is érdemes lenne egy
utazásra, de így együtt, sokszínűségükben egészen különlegessé teszik
Gyulát.

