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Kedves Kolléga! 

 

A Debreceni Egyetem 

I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologiai Tanszéke és a 

Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Medicina Tanszéke 

tisztelettel meghívja Önt a 

2010. június 2-5. között  

a Debreceni Egyetem OEC Elméleti Tömbben megrendezendő 

 

XV. Debreceni Nephrologiai Napokra. 

 

A 2010-ben jubileumát ünneplő Debreceni Nephrologiai Napok (DNN) az elmúlt másfél évtized 

folyamán közkedveltté és az ország egyik legrangosabb és leglátogatottabb konferenciájává 

fejlődött. 

A kongresszus sikerét jól példázzák az elmúlt 14 év számadatai, hiszen a DNN-en eddig 

összesen 738 előadó 878 előadása hangzott el és a résztvevők száma meghaladta a 10 ezer 

főt. 

 

E jubileumi kongresszus alkalmat teremt arra, hogy megköszönjük az orvoskollégák 

rendszeres részvételét, lelkes támogatását, javaslatait és a kongresszus- Önökkel közösen 

kialakított - oldott, már-már „családias” légkörét. 

 

Az idei továbbképzés szakmai programjának kialakításában is arra törekedtünk, hogy fontos, 

friss,  jól rendszerezett és gyakorlatias szakmai ismereteket nyújtsunk Önöknek,  az adott 

szakterület legtapasztaltabb előadóinak tolmácsolásában. 

 

A továbbképzésen elhangzó előadások/szekciókszámos, a nephrologiában fontos betegség 

diagnosztikáját és  kezelését érintik. Ezek közül az alábbiak emelhetők ki: diabetes mellitus, 

dyslipidaemia, atherosclerosis, cardiovascularis betegségek, a vesebetegségben megváltozott 

kalcium- és foszforanyagcsere, anaemia, szervátültetés és egyéb vesepótló kezelési eljárások. 

Az aktualitás témák közül kiemeljük a vírusfertőzéseket (H1N1), a védőoltásokat, a prion-

okozta betegségeket és az autoimmun betegségeket.  

E témák bemutatásához avatott hazai és külföldi szakembereket kértünk fel. 

Számos esetbemutatással és a szokásos klinikapathologiai szekcióval igyekszünk 

szemléletessé tenni a megtárgyalandó témákat. 

 

A részletes szakmai program terveink szerint legkésőbb 2010. május 1-től  megtekinthető 

lesz a kongresszus honlapján.  Minden fontos kongresszusi információt honlapunkon 

folyamatosan közlünk. 

 

Az előadások vetített anyagát a kongresszus után  – az elmúlt évekhez hasonlóan – 

honlapunkon közzé tesszük. 

 

 



 

 

Kérjük, az érdeklődő kollégákat, hogy a kongresszus honlapján on-line regisztráljanak, mely 

lehetőség  2010. április 1-től már rendelkezésükre áll.   

 

Szeretettel várjuk Önt és munkatársait a tizenötödik éves jubileumához érkezett 

DNN nagy családjába! 

 

Debrecen, 2010. február 08. 

 

 

    Dr. Kárpáti István     Dr. Balla József 

            egyetemi docens     egyetemi tanár 

Magyar Nephrologiai Társaság      Magyar Nephrologiai Társaság  

           főtitkára            alelnöke 

 

Dr. Mátyus János 

egyetemi docens 

Magyar Nephrologiai Társaság 

Klinikai Bizottságának vezetője 
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Az 50 kreditponttal akkreditált Debreceni Nephrologiai Napok (DNN) 2010-ben is színes 

szakmai programot kínál a résztvevőknek a klasszikus klinikai nephrologiai témákon túl a 

hypertonologia, diabetologia, lipidologia, cardiologia, angiologia, immunologia, infectologia, 

hematologia, endocrinologia és transplantologia nephrologiai határterületi kérdéseiről. A 

részletes szakmai program előreláthatóan 2010. május 1-től megtekinthető lesz a kongresszus 

honlapján.  

 

AKKREDITÁCIÓ 

Kötelező szinten tartó: belgyógyász, nephrologus  (50 kreditpont) 

Kötelezően választható: Családorvos, rezidens, gyermekgyógyász, aneszteziológiai és intenzív 

terápiás, kardiológus, diabetológus, hypertonológus és urológus szakorvos (50 kreditpont) 

Ph.D- hallgatóknak: akkreditációra előterjesztve (2009-ben 0,8 kreditpont volt) 

Egészségügyi szakdolgozóknak: akkreditációra előterjesztve (2009-ben 40 pont volt)  

 

 

A KONFERENCIA ÉS A KIÁLLÍTÁS IDEJE, HELYE 

2010. június 2-5. Debreceni Egyetem OEC Elméleti Tömb 

 

A TANFOLYAM DÍJA 

2010. május 1-ig történő jelentkezéssel és befizetéssel: 

 

Orvosoknak és kísérőknek:      19.000,-Ft +25% Áfa     

  Határidő után (május 2-június 1.):    21.000,-Ft +25% Áfa 

 A kongresszus idején  (június 2-5.):   24.000,-Ft  +25% Áfa 

Nővéreknek:        14.000,-Ft  +25% Áfa 

  Határidő után (május 2-június 1.):    16.000,-Ft   +25% Áfa 

 A kongresszus idején (június 2-5.):   19.000,-Ft +25% Áfa 

 

http://www.nephrologia.com/


 

A regisztrációs díj befizetése az alábbiakra jogosít: 

 szakmai programok (június 2-5.) 

 szakmai verseny (június 5.)  

 tanfolyamzáró teszt (június 5.) 

 esti kulturális programok (ha ezt jelentkezésekor igényelte) 

 a DNN helyszíneinek térképe (postázzuk) 

 kongresszusi táska, névkitűző, ruhatár 

 részvételről szóló oklevél 

 

SZÁLLÁS 

Minden igényt kielégítő szálláslehetőségek állnak a résztvevők rendelkezésére (ld. 

www.nephrologia.com ) 

 

EBÉD (június 2., 3., 4.) ára: 1950 ft/fő/nap. Menü: ld. a kongresszus honlapján.   

 

JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

A kongresszus honlapján (www.nephrologia.com) 

 Az on-line regisztrálást 2010. április 1-től elindítottuk (kérjük on-line 

regisztrájon). 

 

Postai úton 

A részletes szakmai programot tartalmazó meghívó 2010. május 15-től a titkárnőtől 

igényelhető:  

Pápai Zsuzsanna (mail: zspapai@internal.med.unideb.hu, szerdai napokon telefonon 8-16 

óráig: 52/413-653)  

   

Cím:  XV. Debreceni Nephrologiai Napok 

Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet 

I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologiai Tanszék 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.: 19. 

 

Szakmai információk az előadóknak és a kiállítóknak 

Dr. Kárpáti István  tel: 52/413-653  mail: karpati@internal.med.unideb.hu  
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