Meghívó
a
Családorvos Kutatók Országos Szervezete
XVII. Kongresszusára
(Második értesítés)

2018. február 22 – 24.
Harkány, Thermál Hotel

Kedves Kollégák!
Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársait, a CSAKOSZ tagjait, a kutatómunka, az
oktatás, az alapellátás aktuális kérdései és az életvégi betegellátás iránt érdeklődő
családorvosokat, házi gyermekorvosokat, orvostanhallgatókat, szakorvosjelölteket és
a nyugdíjas kollégáinkat a CSAKOSZ XVII. Kongresszusára.
A rendezvény házigazdája a PTE ÁOK Alapellátási Intézete, időpontja: 2018. február
22 - 24.
A kongresszus témái mellett több időszerű és fontos téma szerepel. Reméljük, hogy
az összefoglaló referátumok, a szekcióülések, a kerekasztal megbeszélések
érdekesek, vonzóak ugyanakkor hasznosak lesznek.
Kérjük, hogy a www.csakosz.hu honlapon jelezze részvételi szándékát,
szállásigényét. Az előadások (poszterek) bejelentésére az Előadás bejelentő oldal
szolgál.
A kongresszus szakmai programja mellett lehetőség lesz egy kis feltöltődésre,
kikapcsolódásra.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a harkányi kongresszusra.
Pécs, 2017. szeptember 20.
Prof. Dr. Rurik Imre
Elnök, CSAKOSZ

Dr. Csikós Ágnes
Elnök, Szervező Bizottság

Fő téma:

Palliatív betegellátás

Témák:

Kutatási programok
Megelőzés és szűrés
Diagnosztikus és terápiás újdonságok
Gyakori és ritka kórképek
Sürgősségi betegellátás
Mentális zavarok
Kiégés
Geriátria
Újdonságok a határterületi szakmákban
Orvosképzés, szak- és továbbképzés
Orvosi kommunikáció
Beteg oktatás/adherencia
Quo vadis eü. alapellátás
Fiatalok fóruma
Esettanulmányok
Helyszín
Thermál Hotel, Harkány, Járó u. 1. (www.thermalhotelharkany.hu)
Időpont
2018. február 22 -24.
Szervező
PTE ÁOK Alapellátási Intézet
7623 Pécs, Rákóczi u. 2
Tel: 72-504-201 vagy 72-504-205
Fax: 72-504-202
E-mail: csakosz@pte.hu

Regisztráció és a Hotel szobafoglalás
A CSAKOSZ honlapján elérhető (www.csakosz.hu) A szállásfoglalást is ilyen módon
intézheti. Határidő: 2018. február 10. A regisztrációval és a fizetéssel kapcsolatos
egyéb tájékoztatás a honlapon található. A határidőntúli szállás biztosítása
bizonytalan. Lemondási határidő kötbérmentesen: 2018. február 10.

Regisztráció
CSAKOSZ tag:
Nem CSAKOSZ tag:
Nyugdíjas:
Orvostanhallgató, rezidens:
Étkezés
Ebéd:
Bankett (étel, ital, zene, tánc)
Szálló vendég:
NEM szálló vendég

(Ft)
12 000
20 000
4 000
4 000
2 000
5 400
9 400

Szobaárak
Kategória
szobaár/éjszaka (Ft)
Szállás kétágyas szobában 1 fő részére
16 500
Szállás kétágyas szobában 2 fő részére
22 000
A szobaárak magukban foglalják a büféreggelit, a svédasztalos vacsorát, a szauna, a
gőzfürdő és a zárt parkoló korlátlan használatát. Nem tartalmazzák az idegenforgalmi
adót (500 Ft/fő/éj), a minibárból történt fogyasztást, amelyet távozáskor a szálloda
recepcióján kell kifizetni.
A szállodai szobákat az érkezés napján 14,00 órától lehet elfoglalni a szabad
kapacitás függvényében, és az utazás napján 10,00 óráig kell elhagyni.
Minden résztvevő ajándék 5000 Ft értékű kupont kap a szálloda szolgáltatásaira,
amely a következő foglalásnál használható fel.
Előadások és poszterek bejelentése
Előadás bejelentést csak érvényes regisztrációval fogadunk el, amely elektronikus
úton történik a www.csakosz.hu alkalmazásával. Határidő: 2018. január 30.
Az összefoglaló követelményei: 12-es betűméret, „Times New Roman” betűtípus,
egyszeres sortávolság, ne haladja meg az A4-es lapon megadott keretet, az előadó
neve aláhúzva. Pl.:
GYÓGYSZER MELLÉKHATÁS JELENTŐSÉGE………..
Dr. Tóth Pál szakorvos jelölt, Dr. Nagy Andrea, stb.
PTE ÁOK Alapellátási Intézet, 3-as sz. Háziorvosi Praxis, Pécs

