
 

 1 

 M E G H Í V Ó    

 

a Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és 

megelőzése 

Egerszalók, 2020. április 1-2-3. 

Tisztelt Kollégák! 

A Menthető Végtagokért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Traumatológiai 

Tanszéke támogatásával, ismét megrendezésre kerül 2020. április 1-2-3-án, 

„Diabéteszes/neuropátiás lábszövődmények kezelése és megelőzése” 

tudományos és továbbképző ülése. 

A tudományos ülés szakmai hátterét és szervezését a Menthető Végtagokért 

Alapítvány biztosítja Dr. Mecseky László és Dr. Rozsos István irányításával. 

 A New Instant kongresszusi iroda végzi a technikai lebonyolítást. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Egerszalókon. 

 

Dr. Mecseky László    

sebész, traumatológus 

 

Dr. Rozsos István PhD MBA 

sebész, érsebész 

 

TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZŐ ÜLÉS TERVEZETT IDŐBEOSZTÁSA 

2020. április 1. szerda 

10.30.   Regisztráció a Saliris Hotel**** recepciójánál 

   Megnyitó, Üdvözlések 

13.00.   Tudományos program 

18.00.  Tudományos program vége 
 

2020. április 2. csütörtök 

8.00.   Regisztráció a Saliris Hotel**** recepciójánál 

9.00.  Tudományos program 

18.00.  Tudományos program vége 
 

2020. április 3. péntek 

8.00.   Regisztráció a Saliris Hotel**** recepciójánál 

9.00.  Tudományos program 

14.00.  Tudományos program vége 
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SZAKKÉPESÍTÉSEK, AMELYHEZ KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ PONTSZÁM 

ELSZÁMOLHATÓ:  

 

 sebészet 

 érsebészet 

 ortopédia 

 traumatológia 

 ortopéd-traumatológia 

 bőrgyógyászat  

 radiológia 

 belgyógyászat angiológia 

 rehabilitáció 

 kézsebészet  

 fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás 

 belgyógyászat-diabetológia 

 belgyógyászat 

 családorvostan  

 oxyológia 

 geriátria. 

 reumatológia 

 Aneszteziológia és sürgősségi 

ellátás 

 Igazságügyi orvostan 

 
SZAKMAI KOLLÉGIUMOK: 

 

 Traumatológia és kézsebészet 

 Belgyógyászat, endokriniológia és 

anyagcserebetegségek 

 Rehabilitáció 

 Bőr-és Nemibetegségek 

 Háziorvostan 

 Oxyológia-sűrgősségi , 

Honvédorvostani és 

katasztrófaügyi 

 Geriátriai és krónikus ellátás 

 Reumatológiai 

 Angiológia és érsebészet 

 Általános sebészet 

 Ortopédia 

 Ortopéd traumatológia 

 Radiológia 

 Aneszteziológia és sürgősségi 

ellátás 

 Igazságügyi orvostan  

 

SZAKDOLGOZÓI SZAKMACSOPORTOK: 

 

  Felnőtt ápolás és gondozás 

 Gyermek ápolás és gondozás 

 Sürgősségi ellátás 

 Mozgásterápia és fizioterápia 

 Műtéti ellátás 

 Egészségügyi menedzsment 

 Rehabilitáció és életvezetési 

támogató 
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Tudományos ülés időpontja: 2020. április 1-2-3.  

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2020. február 29-ig  

Kedvezményes részvételi lemondás határideje: 2020. március 20. 

 

KREDITPONT 

Rendezvényünket az OFTEX és az ENKK, mind orvosok mind pedig szakdolgozók 

számára jelentős pontszámmal akkreditálta. 

Orvosok részére: 36 pont 

Szakdolgozók részére: 16 pont  

 

RÉSZVÉTELI DÍJ  

 

A részvételi díj tartalmazza a programfüzetet és előadásokon, a kiállításon, a 

kávészüneten való részvételt, névkitűzőt és az Oftex és ENKK pontjóváírást. 

A kedvezményes regisztrációra az jogosult, akinek 2020. február 29-ig beérkezik levélben 

vagy e-mailen a kitöltött jelentkezési lapja.  

 

REGISZTÁCIÓ  

Részvételi szándékát a meghívóhoz csatolt jelentkezési lap kitöltésével és 

visszaküldésével jelentheti be, levél vagy email formájában.  

Jelentkezési lapot megtalálja:  http://newinst.wixsite.com/diablab2020 oldalon. 
 

 

 

 

 

 

 

A regisztrációs és szállás díjának 80%-át abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha erre 

vonatkozó igényét 2020. március 15-ig írásban eljuttatja a New Instant Kft.-hez. 

Részvételi díj 
Kedvezményes  

2020. február 29-ig  2020. március 1-től 

Orvos 30.000.-Ft/fő 35.000.-Ft/fő 

Szakdolgozó 22.000.-Ft/fő 28.000.-Ft/fő 

Céges képviselő 22.000.-Ft/fő 28.000.-Ft/fő 

Jelentkezési lap visszaküldendő az alábbi  

Címre: New Instant Kft. – Halmágyi Judit  

1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Email címre: instant@newinstant.hu 

Telefon: +36 30 904 4799 

 

http://newinst.wixsite.com/diablab2020
mailto:newirendezveny@newinstant.hu
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SZÁLLÁS  

 

Saliris Resort Spa&Conference**** (3394 Egerszalók, Forrás u.6.)  

Szállás díjak:  

1 fő részére 1 ágyas szobában való elhelyezés esetén a 30.000.-Ft/fő/éj, mely tartalmazza 

a félpanziós ellátást, az IFA-t, valamint igénybe veheti díjmentesen a szálloda 

fürdőköpenyét, gyógyfürdőjét, wellness részlegét, kivéve az Exluzív Szaunavilág-ot, amely 

térítés ellenében használható. 

 

1 fő részére 2 ágyas szobában való elhelyezés esetén (szobatárs megjelölése szükséges!), 

18.200.-Ft/fő/éj, mely tartalmazza a félpanziós ellátást, az IFA-t, valamint igénybe veheti 

díjmentesen a szálloda fürdőköpenyét, gyógyfürdőjét, wellness részlegét, kivéve az 

Exluzív Szaunavilág-ot, amely térítés ellenében használható. 
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ÉTKEZÉS  

Ebéd  

Egységes egytálétel a konferencia helyszínén 2.800.- Ft/fő/alkalom. amely a rendezvény 

mindhárom napjára rendelhető.  

 

Reggeli és Vacsora  

Aki igénybe veszi a Saliris Resort Spa&Conference**** szállást, annak a szállás díja 

tartalmazza a svédasztalos reggelit és a büfévacsorát is.  

 

RENDEZVÉNY HELYSZÍNE 

Saliris Resort Spa&Conference**** - Cabernet terem 
3394 Egerszalók, Forrás utca 6. 

 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS: 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen utaláshoz 

szükséges bankszámlaszámot és a feltüntetendő megjegyzést, vagy az előzetesen megadott 

címre elküldi az átutalási számlát.  

A részvételi díjak 7.000.-Ft étkezést tartalmaznak, amelyek a hatályos törvények értelmében a 

számlán külön, megbontva tovább számlázott étkezésként kerülnek feltüntetésre, 5%-os ÁFA 

kulccsal. A részvételi díjból az étkezés NEM mondható le! 

 

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK: 

A tudományos ülésen való részvétel és a szállásfoglalás lemondására az alábbi feltételek 

betartása mellett van lehetőség. 

Csak írásban fogadunk el lemondást, módosítást az alábbi 

címre: New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

e-mail: instant@newinstant.hu elküldve. 

 

Lemondási határidő 2020.  február 29. az eddig beérkezett lemondások díjmentesen 

lemondhatóak. 2020. február 29-e és március 20-a közötti lemondásokra 15% kötbér kerül 

kiszámlázósra. A határidő utáni lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni és 100%-os kötbér 

fizetendő, részvételi, étkezési és szállásdíj esetén. 

Nem a szervező cég hibájából történő számlamódosítási díj 3.000.-Ft + Áfa, melyet a 

módosított számla terhére számolunk fel. Amennyiben nem jelenik meg a rendezvényen, de 

jelentkezési lapját leadta, befizetéstől függetlenül teljesítettnek tekintjük és a rendelt 

szolgáltatások kifizetése a továbbiakban is fenn áll. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Halmágyi Judit 

Konferencia- és Kiállításszervező 

New Instant Szervezőiroda 

1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Tel.:  +36 1 212- 3014 

Mobil: +36 30 904 4799  

Email: instant@newinstant.hu 

Web: www.newinstant.hu 

Facebook: I LOVE Orvoskonferencia - „Nem csak orvosoknak” 

mailto:newirendezveny@newinstant.hu
http://www.newinstant.hu/

