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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Szeretettel várjuk Önöket a „Hazamentem a PIC-ből” soron következő XII. 

rendezvényére. Az elmúlt években a hazai neonatológiai továbbképző programok 

szakmai színvonalában is magas szintet képviselő jelentős és elismert eseményévé 

nőtte ki magát tanfolyamunk. A rendezvénysorozat elindítójára, Dr. Nobilis Andrásra 

emlékezünk a magyar neonatológia múltjáról, illetve a jelenkor aktuális kérdéseiről 

tartott előadásainkkal.  

Ízelítő az előadások témáiból:  

 A neonatológia legjelentősebb sikerei az elmúlt 50 évben.   

 A koraszülés szülészeti aspektusai  

 Változások a hazai demográfiai mutatókban.   

 A korai hazaadás megvalósítása, (orvosi- és nővéri – szülői szempontok)  

 Veleszületett szívhibák megjelenése a hazaadás után   

 Plexus brachialis sérülés komplex ellátása   

 Az emlőgyulladás okai és kezelése szoptató anyáknál.   

 Koraszülöttek vakcinációs kérdései  

 Koraszülött gondozás az alapellátásban.   

Rendezvényünk minden olyan orvos és szakdolgozó kolléga számára szeretettel 

ajánljuk, aki munkája során találkozik korábban PIC osztályon kezelt gyermekekke l.   

 

Várunk mindenkit szeretettel: 

 

Prof. Dr. Machay Tamás egyetemi tanár  

Semmelweis Egyetem 

I. Gyermekgyógyászati Klinika  

Dr. Kocsis István egyetemi docens 

Semmelweis Egyetem 

Róbert Károly Magánkórház

 



CÉLCSOPORTOK: 

 védőnői ellátás, 

 csecsemő-gyermekgyógyászat,  

 gyermek- ápolás és gondozás, 

 háziorvostan, 

 neonatológia, 

 szülészet-nőgyógyászat, 

 szülészeti ellátás, 

 mozgásterápia és fizioterápia, 

 rehabilitáció és életvezetési támogató 

 

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  

2020. január 10. 

 

AKKREDITÁCIÓ: 

szakdolgozóknak: SZTK-A-26245/2018   17 pont 

orvosoknak: SE-TK/2020.I./00108  16 pont 

  

HELYSZÍN:       

Rubin Wellness & Conference Hotel****  

1118, Budapest, Dayka Gábor u. 3.  

 

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 3.500.-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 tanfolyamon 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.  január 20., az eddig beérkezett lemondások díjmentesen 
lemondhatóak. 2020. január 20-a és március 31-e közötti lemondásokra 20% 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. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 
New Instant Szervezőiroda - Halmágyi Judit 

Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41.  

Tel.: 061/212-3014  Mobil: 0630/904-4799 
E-mail: instant@newinstant.hu Web: www.newinstant.hu 

FACEBOOK: I LOVE Orvoskonferencia-„Nem csak orvosoknak”  
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http://www.newinstant.hu/

