A Magyar Szemorvostársaság
Retina Szekciója
Kongresszusa
Budapest, 2007. november 30-december 1.

ELŐZETES PROGRAM

A címlapon Szőnyi István: Felragyogó napsütés a Duna fölött című képe, 1935
70 X 99 cm, olajtempera, vászon
A kép forrása a Kieselbach Archívum.

A Retina Szekció vezetősége:
Elnök: Dr. Milibák Tibor
Titkár: Dr. Seres András
A Szervező Bizottság címe
Dr. Milibák Tibor, PhD, osztályvezető főorvos
Uzsoki utcai Kórház Szemészet
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
tel: (1) 467-3792, fax: (1) 251-7333/1181
e-mail: milibak@yahoo.com
A kongresszus helye
Best Western Lido Hotel****
Conference and Wellness Center
1031 Budapest, Nánási út 67.
honlap: www.bestwestern.at/lido
Időpontja: 2007. november 30 - december 1.
Hivatalos nyelve: magyar
Fontos határidők
Absztrakt leadási határidő:
2007. november 1.
Előadások és kurzusok visszaigazolása
2007. november 15.
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2007. november 1.
A kongresszusi szervező iroda
K&M Congress Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
tel: (1) 301-2000, fax: (1) 301-2001
e-mail: info@kmcongress.com
honlap: www.kmcongress.com
A regisztrációs iroda nyitva tartása
2007. november 30., péntek
2007. december 1., szombat

8.00 - 18.00
8.00 - 14.00

A kongresszus honlapja

www.kmcongress.com/retina2007.php
A kongresszus témái
• Life surgery párhuzamosan több helyszínről
• Kurzusok
• Ellenvélemények
• Dry lab: vitrectomia számítógépes szimulációval
• Kerekasztal beszélgetések: reggeli a szakértőkkel
• “Ma biztosan másképp csinálnám”
• Retina konzílium
• Szabad előadások
Társasági program
2007. november 30., péntek 19:00-22.00

Fogadás

Előzetes tudományos program
időpont
10:00-10:15
10:15-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00
15:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:00
19:00-22:00

időpont
08:00-10:00
10:00-11.00

11:00-12:00
12:00
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A Szervező Bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja, a frissített program megtekinthető a
www.kmcongress.com/retina2007.php honlapon.
Előzetes jelentkezés a dry lab-re, a „reggeli a szakértőkkel” asztaltársaságaiba, gyakorlati
kurzusokra november második felében a www.kmcongress.com/retina2007.php honlapon.
Kredit pontok
A kongresszus akkreditálása folyamatban van. A kreditpontok jóváírásásához kérjük, adja meg
orvosi pecsét számát, illetve működési nyilvántartási számát a jelentkezési lapon.
Útmutató absztrakt készítéséhez
Az előadások, kurzusok és poszterek összefoglalóját 2007. november 1-ig kérjük beküldeni. Az
összefoglalók beküldésének módja: kizárólag elektronikus formában
• on-line a www.kmcongress.com/retina2007.php honlapon keresztül, vagy
• e-mailben az info@kmcongress.com címre a honlapról letölthető Előadás összefoglaló
nyomtatvánnyal együtt (Word dokumentum formátumban)
Az összefoglaló formája
• Cím (nagybetűkkel)
• Szerzők (az előadó neve legyen aláhúzva)
• Intézet, osztály (teljes név és székhely)
•
•
•
•

Bevezetés (célkitűzés)
Anyag és módszerek
Eredmények
Következtetés

A szerzők 2007. november 15-ig kapnak értesítést, hogy bejelentett előadásukat a Szervező
Bizottság elfogadta-e.
A szóbeli előadások időtartama: 8 perc, a kurzusoké 1 óra. Vetítési lehetőség: komputer kivetítő.
Poszterek mérete: 80 X 120 cm (álló), bemutatás: 3 perc + 2 perc megbeszélés, 2-3 diával.

Szakmai kiállítás
A Kongresszushoz kapcsolódó tudományos kiállításról a kongresszusi szervező iroda ad
felvilágosítást.
Részvételi díjak
Társasági tag, orvos
Nem tag, orvos
Társasági tag, nyugdíjas
Rezidens
Szakdolgozó
Kísérő
Napijeggyel résztvevők

2007. november 1-ig
12 000 Ft
15 000 Ft
9 000 Ft
9 000 Ft
9 000 Ft
7 000 Ft

2007. november 1. után
15 000 Ft
17 500 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
9 000 Ft
8 000 Ft

Első alapképzésben résztvevő, nappali tagozatos egyetemi hallgatók (diákigazolvánnyal) nem
fizetnek részvételi díjat.
A kongresszusra regisztrált orvosok és szakdolgozók számára a kongresszus az alábbiakat
biztosítja:
• részvétel a szakmai programokon
• programfüzet és összefoglalók
• névkitűző
• fogadás november 30-án
• kávé a tudományos program szüneteiben
A kísérők - a befizetett díj ellenében - névkitűzőt kapnak, és részt vehetnek a fogadáson.
A napijeggyel résztvevők névkitűzőt kapnak, és részt vehetnek az aznapi tudományos programon.
A kongresszus tudományos és társasági programjai csak a kongresszusi névkitűzővel
látogathatók.
Szállás
Best Western Lido Hotel**** www.bestwestern.at/lido
1031 Budapest, Nánási út 67.
1-ágyas elhelyezés reggelivel
2-ágyas elhelyezés reggelivel
A szobaár tartalmazza az uszoda használatát és a parkolást.
Büféebéd

12 000 Ft/fő/éj
8 000 Ft/fő/éj
4 000 Ft/fő

A kongresszusi részvételi díjak és a szolgáltatások díjai 16,67% ÁFA-t tartalmaznak.
Jelentkezés
Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 2007. november 1-ig küldje vissza a megadott címre. A
jelentkezések feldolgozása számítógépes programmal történik, ezért kérjük, hogy a jelentkezési
lapot jól olvashatóan (nyomtatott betűkkel vagy írógéppel) töltsék ki. A kreditpontok jóváírása az
orvosi pecsét számának (szakdologozók esetében a működési nyilvántartási szám) alapján
történik, ezért kérjük, hogy ezt feltétlenül tüntessék fel a jelentkezési lapon. Hiányosan kitöltött
jelentkezési lap esetén a kreditpontokat nem áll módunkban jóváíratni. A kongresszus résztvevői
számára a www.kmcongress.com/retina2007.php internetes oldalon on-line regisztrációs és
fizetési lehetőséget biztosítunk.
Kérjük, hogy a költségviselő a jelentkezési lap cégszerű aláírásával igazolja, ha a költségeket a
munkahely vagy szponzor fizeti.
A szállásra és étkezésre vonatkozó igényeket is a jelentkezési lapon kérjük megadni. A K&M
Congress Kft. a megadott levelezési címre elküldi a megrendelt szolgáltatások visszaigazolását. A
megrendelés a díjak befizetésével válik érvényessé, a ki nem fizetett megrendeléseket 2007.

november 15-én töröljük. Korlátozott számban, készpénzfizetés mellett a helyszínen is elfogadunk
megrendelést az ebédre.
Lemondás
A lemondást írásban kérjük benyújtani a kongresszusi szervezőiroda címére. A korábbi
befizetések visszatérítése: 2007. november 15-ig beérkezett lemondás esetében a befizetett díjak
80%-a. 2007. november 15. után a befizetett díjakból visszatérítésre nincs lehetőség.
Fizetés módja
• Hitelkártyával on-line a www.kmcongress.com honlapon keresztül, biztonságos banki vonalon.
A hitelkártya adatokat csak a bank látja.
• átutalással a K&M Congress Kft-nek az MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20342393-70453285
számú számlájára: kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatában a résztvevő(k) neve
szerepeljen;
• csekken: kérjük, hogy a csekket jól olvashatóan szíveskedjenek kitölteni; több személy
együttes jelentkezése esetén a megjegyzés rovatban kérjük az összeg részletezését;

A kongresszusi helyszín térképe
Best Western Lido Hotel**** Conference and Wellness Center
1031 Budapest, Nánási út 67.

A kongresszusi helyszín megközelíthetősége autóval:
Az Árpád-híd budai hídfőjétől a Szentendrei úton a Pók utcáig, ott jobbra, majd a Nánási úton
balra. Északról a 11-es úton, a Batthyány utcán és a Rákóczi utcán át a Czetz János közig, ott
balra, majd a Kalászi utcánál jobbra, a Csalma utcánál megint jobbra az Emőd utcáig, ott balra,
majd a Nánási úton jobbra.

A kongresszusi helyszín megközelíthetősége tömegközlekedéssel:
A 34-es autóbusszal az óbudai Szentlélek térről, vagy a 106-os autóbusszal az Árpád-híd pesti
hídfőjétől a Nánási útig (kb. 15 perc).

