Általános információk:

Kedves Kollégák!

A rendezvény helyszíne:

A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciója 2015. november 27-28-án, pénteken-szombaton
Kecskeméten a Four Points by Sheraton Hotel és konferencia centrumban tartja ez évi kongresszusát.
Az elmúlt néhány év során a retina betegségeinek diagnosztikája és kezelése forradalminak tekinthető
változásokon ment keresztül.
A diagnosztikában egyeduralkodóvá váltak a spectral domain OCT készülékek, egyre fontosabbá válnak
a fluorescein angiográfia újabb módszerei, autofluorescencia vizsgálata.
A terápiás lehetőségek megújulását jelzi a farmakológia folyamatos előretörése, a kezelési lehetőségek
bővülése, az új típusú laser készülékek terjedése, a vitreoretinális sebészeti eszközök tökéletesedése.
Idén tavasszal örvendetes kezdeményezés eredményeként a Semmelweis Egyetem Szemklinikájának
jelenlegi, és volt munkatársai a klinika által szervezett továbbképző tanfolyam egy szekcióját közösen
tartották meg. A Retina Szekció kongresszusain ezt a „hagyományt” folytatni szeretnénk, s a
kezdeményezéshez várjuk a többi egyetem csatlakozását is.
A kongresszus gerincét felkért és szabad előadások képezik, folytatjuk azonban a korábban nagy sikert
aratott „Érdekes esetek” ismertetését is, ahol a mindennapok problémáit közösen igyekszünk megoldani.
Az ipar új eredményeit szponzorált szimpóziumok ismertetik.
A fiatal előadók továbbfejlődését elősegítendő idén is meghirdetjük a legjobb 40 év alatti előadó díját.
A nyertes külföldi kongresszusi részvételét finanszírozza a Retina Szekció.
A tanácskozás helyszíne az ország középső részén mind közösségi közlekedéssel, mind gépkocsival jól
megközelíthető. A kongresszust befogadó szálloda 2013-2014-ben számos hazai és külföldi elismerést
nyert el, wellness részlege lehetőséget biztosít felüdülésre, aktív pihenésre.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk eredményes tanácskozást és kellemes tartózkodást Kecskeméten.
Budapest, 2015. május 11.

Four Points by Sheraton Kecskemét
Hotel & Conference Center
(6000 Kecskemét, Izsáki út 6.)
A rendezvény ideje: 2015. november 27-28.
A kongresszus nyelve: magyar
További információk a következő Internet címen:
www.eqcongress.hu / Aktuális kongresszusok /
Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciójának
Kongresszusa
A végleges program 2015. november 1-től lesz
látható a fenti weblapon.

Tudományos információ:
Dr. Milibák Tibor
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház
Szemészeti Osztály
1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Tel: + 36 (1) 467 3792 Fax: +36 (1) 251 7333/1181
E-mail: milibak@uzsoki.hu

Technikai lehetőségek:
PC projector, Windows XP program
Ha egyéb programot kíván használni, a vetítés saját
notebook-ról lehetséges, video (VHS rendszer).

Kongresszus Szervező Iroda:
Dr. Milibák Tibor
a Retina Szekció elnöke

Dr. Papp András
a Retina Szekció titkára

Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.
Tel.: + 36 (1) 311 66 87 Fax: + 36 (1) 383 79 18
Internet: www.eqcongress.hu
Információ: Szalma Márta (szalma@eqcongress.hu)

Előzetes tudományos program:
2015. november 27., péntek
10:00-11:00 Regisztráció
11:00-11:15 Megnyitó
11:15-13:00 Felkért előadások
13:00-14:00 Ebéd
14:00-15:30 Klinikák jelen és volt munkatársainak
közös előadásai
15:30-16:00 Kávészünet
16:00-17:00 Kurzusok
17:00-18:00 Szimpóziumok
20:00-24:00 Gála vacsora
2015. november 28., szombat
09:00-11:00 Szabad előadások
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-13:00 Érdekes esetek
13:00-14:00 Zárszó

Előadás és poszter bejelentés:
A bejelentés preferáltan on-line történik a
Szervezőiroda honlapján keresztül. A honlapon
elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük megküldeni
az összefoglalókat.
Lehetőség van a hagyományos módon történő
absztrakt beküldésre is; csatolt file-ban az
alábbi e-mail címre: szalma@eqcongress.hu
Előadás, poszter bejelentési határidő:
2015. szeptember 21.

Az összefoglaló formája:
• Cím (nagybetűkkel)
• Szerzők (az előadó neve legyen aláhúzva)
• Intézet, osztály (teljes név és székhely)
• Bevezetés (célkitűzés)
• Anyag és módszerek
• Eredmények
• Következtetés

Társasági program:

Regisztráció:

Absztraktbeküldési határidő:
2015. szeptember 21.

A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton
történik a kongresszus honlapjáról: http://
www.eqcongress.hu/aktuális
kongresszusok/Magyar Szemorvostársaság Retina
Szekciójának kongresszusa.
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által
küldött jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével is.
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.
fax: +36 (1) 383 79 18
Típus
Társasági
tagok
Nem tagok

2015. október 2015. október 1.
1. előtt
után és helyszínen
befizetve
befizetve

13.000 Ft

16.000 Ft

15.800 Ft

20.000 Ft

Jegyzetek:
A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos
programon való részvétel, pontszerző igazolás, a
kiállítás megtekintése, programfüzet, kitűző,
kongresszusi táska, kávészünetek.
A fenti árak tartalmazzák az ÁFA-t.

Vacsora
2015. november 27., péntek
Helyszín: Four Points by Sheraton Kecskemét
Részvételi díj: 9.500 Ft/fő

Legfontosabb határidők:

Előadások és poszterek visszaigazolásának
határideje:
2015. október 15.
Kedvezményes jelentkezési határidő:
2015. október 1.
Szállásfoglalási határidő:
2015. október 23.
Jelentkezési és szállás visszaigazolások küldése a
befizetés megérkezése után 1 héten belül.

Szállás ajánlatok:
Four Points by Sheraton Hotel & Conference Center
H-6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
A 2013-ban megnyitott szálloda szobái minden igényt kielégítő, magas komfort
fokozattal rendelkeznek. Minden szobában minibár, kávé- és teafőző, vasalási
lehetőség, ingyenes WIFI csatlakozás, laptop méretű digitális széf, 40”-os
nagyképernyős televízió található. A szálloda legfelső szintjén kialakított wellness
részlegében úszómedence, jacuzzi, szaunák, gőzfürdő és relaxációs szoba áll a
vendégek rendelkezésére. Az egész nap nyitva tartó fitness terem kellemes
kikapcsolódást kínál a sportot kedvelők számára.
A szálloda nemdohányzó épület, dohányzásra kizárólag a kijelölt helyeken nyílik lehetőség.
Szobaár tartalma: Svédasztalos büféreggeli (6:30-10:00 között), ásványvíz bekészítés a szobában, ingyenes WIFI a szálloda
egész területén, wellness használat a nyitva tartási időben, fitness terem 24 órás használata, ÁFA, IFA.
Parkolás: a szálloda kültéri parkolóját a szállóvendégek ingyenesen használhatják.
Bejelentkezés az érkezés napján 15:00 órától
Kijelentkezés a távozás napján 10:00 óráig.

Aranyhomok Business-City-Wellness Hotel****
H-6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.
A szálloda Kecskemét történelmi belvárosában helyezkedik el, ahol superior és
standard típusú szobák foglalására van lehetőség. A superior szobák a szálloda
főtérre néző oldalán találhatóak, erkéllyel, kádas fürdőszobával, tv-vel,
minibárral, szobaszéffel felszereltek. A frissen felújított standard szobák
zuhanyzós fürdőszobával, tv-vel, minibárral, szobaszéffel felszereltek, ezekben a
szobákban az ágyak elhelyezésénél nincs lehetőség franciaágyas kialakításra,
azok egymás végeiben találhatóak. A szálloda 420 m2 alapterületű wellness
központtal rendelkezik /élményelemekkel felszerelt úszómedence, pezsgőfürdő,
aromás gőzfürdő, fényterápiás szauna, kondícionáló terem/.
Wellness központ nyitva tartása: hétköznap: 17.00-22.00, hétvégén: 8.00-20.00.
Szobaár tartalma: Büféasztalos reggeli, wellness alapszolgáltatások (medence, fényterápiás, aromaterápiás gőzkabin, finn szauna,
infraszauna, fitness terem) korlátlan használata, fürdőköpeny igénybevétele, internet, ÁFA, IFA.
Parkolás: Fizetős /a szálloda saját parkolójában max. 10 autónak van hely, vagy a szállodától 200 méterre lévő Malom
Parkolóházban/.

Bejelentkezés az érkezés napján 14:00 órától
Kijelentkezés a távozás napján 10:00 óráig.
A kongresszus helyszínének megközelítése: Autóval, taxival, vagy
tömegközlekedéssel (Felszállás a Széchenyi tér megállónál a helyi
járatú 5-ös buszra, amellyel 7 megállót kell menni. Az Izsáki úti kórház
teherportájánál kell leszállni, onnan kb. 300 m séta a kongresszus
helyszíne).

Megközelítés:
p Megközelítés autóval:
Budapest – M5-ös autópályán; Szeged – M5-ös autópályán
• Hajtsunk rá az M5
autópályára, Kecskemét
irányába
• Kijárat: Kecskemét – Nyugat
• Forduljon jobbra, Kecskemét
városközpont irányába
• Haladjunk 3,8 km-t az 52-es
főúton
• A szálloda a jobb oldalon, az
Izsáki út 6. szám alatt
található

•
•
•
•
•

Hajtsunk rá az M5
autópályára, Budapest
irányába
Kijárat: Kecskemét – Nyugat
Forduljunk balra, Kecskemét
irányába
Haladjunk 3,8 km-t az 52-es
főúton
A szálloda a jobb oldalon, az
Izsáki út 6. szám alatt
található

X Megközelítés vonattal:
(kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt
ellenőrizzék).

Budapest – Keleti pályaudvarról indul naponta
minden óra 10-kor IC vonat
Y Megközelítés autóbusszal:
A központi buszpályaudvarról vagy a
vonatállomásról: 1-es vagy 15-ös számú autóbusszal,
Izsáki úti kórház megálló
GPS koordináták:
• Északi szélesség: 46,898174
• Keleti hosszúság: 19,672296

