ASSZISZTENSI KURZUS
A Magyar Patológusok Társasága a Patológiai Asszisztensek Magyarországi Egyesületével
közösen akkreditált kurzust szervez a szakdolgozók számára az idei 2. Pannonia Patológus
Kongresszuson.
A kurzus programja
2012. május 18., péntek, 9:00 – 12:00 óra
9:00

Rugalmas rostok kimutatásának jelentősége a patológiai diagnosztikában
Olasz Istvánné, Kóczi Barbara, Orsz. Onk. Int. Sebészeti és Molekuláris Patológiai
Osztály

9:20

Minőségbiztosítás, a paraffinba ágyazott jelölő anyagtól a vonalkód rendszerig
Varga Katalin, Orsz. Onk. Int. Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály

9:40

Variációk hematoxilin-eozin festésre
Rimovszki Annamária, Dányiné Fegyveres Krisztina, Miklós Miklósné, Dr. Cserni
Gábor, Kecskemét

10:00

A vesebiopsiák szövettani feldolgozása
Berkiné Podluzsánszky Angela - szövettani szakasszisztens - SE ÁOK II. Pathologia

10:20

Kávészünet

10:50

Immunhisztokémiai vizsgálatok hematoxilinnal festett keneteken
Polgár Zoltánné, Semmelweis Egyetem I.sz. Pathologiai Intézet

11:10

Kettős jelölésű immunhisztokémiai vizsgálatok hematoxilinnal festett keneteken
Tamási Anna, Semmelweis Egyetem I.sz. Pathologiai Intézet

11:30

Sebészi emlő minták korrelált radiológiai-pathológiai feldolgozása
Dr. Kálmán Endre, Halas Zsuzsanna PTE KK Pathológiai Intézet 2 számú
Diagnosztikus Laboratórium

A kedvezményes részvételi díj

2012. március 31-ig 16.000 Ft
2012. március 31. után 20.000 Ft

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza
 részvétel a 2. Pannónia Patológus Kongresszus teljes tudományos programján
 névkitűző
 kávé és frissítő a tudományos program szüneteiben
 ebéd és részvétel az MPT születésnapi partiján május 18-án
Ebéd május 17-én és 19-én, Fogadás május 17-én

4.500 Ft/fő/alkalom

Szállás
Azúr Wellness Hotel****, www.azurhotel.hu
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c
Standard egyágyas szoba
24 000 Ft/szoba/éj
Standard kétágyas szoba
30 000 Ft/szoba/éj
Az ár tartalmazza a reggeli, az adókat, a parkolást és a wellness központ használatát.
Renegade Sport Hotel***, www.renegadehotel.hu
8600 Siófok, Petőfi sétány 4.
Egyágyas szoba
Kétágyas szoba
Az ár tartalmazza a reggeli, az adókat és a parkolást.

16 500 Ft/szoba/éj
22 500 Ft/szoba/éj

A részvételi díjak, a szállás és étkezés árai 21,26% ÁFA-t tartalmaznak.
Kreditpontok
A kongresszus akkreditálása folyamatban van. A kreditpontok jóváírásásához kérjük, adja meg
működési nyilvántartási számát a jelentkezési lapon. Hiányosan kitöltött jelentkezési lap esetén a
kreditpontokat nem áll módunkban jóváíratni.
Jelentkezés
Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 2011. március 31-ig szíveskedjen visszaküldeni a
kongresszusi szervezőirodának.
A jelentkezések feldolgozása számítógépes programmal történik, ezért kérjük, hogy a jelentkezési
lapot jól olvashatóan (nyomtatott betűkkel vagy írógéppel) töltsék ki.
Kérjük, hogy a költségviselő a jelentkezési lap cégszerű aláírásával igazolja, ha a költségeket a
munkahely vagy szponzor fizeti.
A K&M Congress Kft. a megadott levelezési címre megküldi a megrendelt szolgáltatások
visszaigazolását. A szolgáltatások díját a megadott időpontig kérjük befizetni. A megrendelés a díjak
befizetésével válik érvényessé. A ki nem fizetett megrendeléseket 2012. március 31-én töröljük.
Korlátozott számban, készpénzfizetés mellett a helyszínen is elfogadunk megrendelést az étkezésekre.
Lemondás, módosítás
A lemondást írásban kérjük beküldeni a kongresszusi szervezőiroda címére.
A korábbi befizetések visszatérítése:
a 2012. március 31-ig beérkezett lemondások esetében a befizetett díjak 80%-át térítjük vissza;
a 2012. március 31. után érkezett lemondások esetében a befizetett díjakból visszatérítésre nincs
lehetőség.
Az utólagos számlamódosítás díja 1000 Ft.
Fizetés módja
1) Átutalással a K&M Congress Kft-nek az MKB NyRt.-nél vezetett 10300002-20342393-00003285
számú számlájára. Kérjük, hogy az átutalási megbízáson a résztvevő(k) neve szerepeljen.
2) Belföldi postautalvánnyal (rózsaszín csekk); kérjük, hogy a csekket jól olvashatóan szíveskedjenek
kitölteni; több személy együttes jelentkezése esetén a megjegyzés rovatban kérjük az összeg
részletezését.

JELENTKEZÉSI LAP
laboratóriumi analitikusok, asszisztensek számára
Visszaküldendő a K&M Congress Kft. címére
1028 Budapest, Hidegkúti út 153., fax: (1) 301-2001

Név: .......................................................................................................................................................
Szakdolgozó nyilvántartási száma: ........................................................................................................
Munkahely neve és címe: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Levelezési cím (ha nem azonos a munkahelyivel): ................................................................................
................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................Telefax:.............................. E-mail: .................................................
Kísérő: ..............................................................

................................................................................

Részvételi díj
Laboratóriumi analitikus, asszisztens

2012. március 31-ig

2012. március 31. után

 16 000 Ft

 20 000 Ft

a megfelelő -ba kérjük, tegyen X-et
Az árak 21.26% ÁFA-t tartalmaznak.

kérjük, fordítson

Szállás
Hotel Azúr**** A szobaár tartalmazza a büféreggelit, a parkolást, a wellness központ
használatát, az ÁFA-t és az IFA-t.
Standard egyágyas szoba
24 000 Ft /szoba/éj
…….. szoba …….. éj ………….. Ft
Standard kétágyas szoba
30 000 Ft /szoba/éj
…….. szoba …….. éj ………….. Ft
Renegade Hotel*** A szobaár tartalmazza a büféreggelit, az ÁFA-t és az IFA-t.
Standard egyágyas szoba
16 500 Ft /szoba/éj
…….. szoba …….. éj ………….. Ft
Standard kétágyas szoba
22 500 Ft /szoba/éj
…….. szoba …….. éj ………….. Ft
Érkezés napja: .................................................. Elutazás napja: ..................................................
Szobámat megosztom ............................................................................................. résztvevővel.
Ebéd
2012. május 17., csütörtök
2012. május 18., péntek
2012. május 19., szombat

4 500 Ft/fő
a részvételi díj tartalmazza
4 500 Ft/fő

Welcome Party
2012. május 17., csütörtök
MPT 80. születésnapja
2012. május 18., péntek

4 500 Ft/fő
a részvételi díj tartalmazza

................fő
................fő
................fő

................ Ft

................fő

................ Ft

................ Ft

................fő

Az árak 21.26% ÁFA-t tartalmaznak.
Részvételi díj (az első oldalról)

............................. Ft

Fizetendő mindösszesen

............................. Ft

Fizetés módja*
 Átutalással a K&M Congress Kft.-nek az MKB NyRt.-nél vezetett 10300002-2034239300003285 számú számlájára.
 Belföldi postautalvánnyal (rózsaszín csekk).
Számlázás *
A befizetéshez  / befizetett összegről  számlát kérek.
A költségviselő neve: ........................................... Adószáma: .............................................................
Címe: .....................................................................................................................................................
Ügyintéző: ............................................................ Telefon: .................................................................
A tájékoztatóban megadott fizetési és lemondási feltételeket elfogadom.
..........................................
dátum
*a megfelelő -ba kérjük, tegyen X-et

..........................................
..........................................
aláírás
a költségviselő cégszerű aláírása

