
MEGHÍVÓ 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy 2010. március 12‐én és 13‐án Budapesten, a Danubius Health Spa Resort Hélia szállodában 
párhuzamosan két neurológiai témájú konferencia is megrendezésre kerül.  
 
Felhívás a Fiatal Neurológusok Fórumán való részvételre 

Tisztelt Neurológus Kolléga! 
 

Örömmel  értesítem,  hogy  a  Magyar  Ideg‐  és  Elmeorvosok  Társasága  2010. 
március 12‐13. közt rendezi meg a Fiatal Neurológusok Fórumát Budapesten.  
 

A Fiatal Neurológusok Fórumára 40 év alatti neurológus szakorvosoktól öt fő 
témában várunk előadást illetve poszter prezentációt: 
 

1. Stroke 
2. Degeneratív neurológiai betegségek 
3. Epilepszia, alvászavar 
4. Központi idegrendszeri fertőzések 
5. Egyéb témák 

 

A  nyolc  perces  előadásokat  két  perces  diszkusszió  követi.  A  poszter 
bemutatás  során  5  perc  áll  rendelkezésre  a  poszterek  tudományos 
ismertetéséhez. 
 

Absztrakt leadási határidő: 2010. február 5.  
Az absztraktokat kérjük a 2010. január 20‐án induló online felületre feltölteni 
szíveskedjenek.  A  beküldő  felület  elérhetősége  a  www.altagra.hu  honlapon 
lesz közzétéve. 
 
Részvételi díj: 28.000 Ft + 25% Áfa 
A  részvételi  díj  tartalmazza  a  tudományos  üléseken  való  részvételt,  a 
konferencián  elhangzó  előadások  összefoglalóinak  kötetét,  konferencia 
dokumentációt,  az  ebédet  2010.  március  13‐án,  a  kávészünetekben  a 
frissítőket. 

Felhívás neuroszonológiai továbbképzésen való részvételre 

Kedves Kollégák! 
 
A  neuroszonológia  egyre  nagyobb  szerepet  kap  a  mindennapi  vaszkuláris 
diagnosztikában  és  terápiában.  Emiatt  éreztük  szükségét,  hogy  egy 
gyakorlatorientált  kurzust  szervezzünk,  mely  vizsgával  zárul,  s  a  sikeresen 
vizsgázók  jártassági  igazolványt  kapnak.  A  kurzust  ismert  hazai 
neurológusok/neuroszonológusok  tartják,  s  témája  felöleli  az  ultrahangos 
képalkotás technikai alapjait, az ultrahangkészülék beállításának problémáit, 
s természetesen a duplex vizsgálatok, a TCD és TCCD vizsgálatok technikáját, 
értékelését  is. A kurzus  írásbeli  vizsgával  zárul  (90  tesztkérdés),  s a  sikeres 
írásbeli  vizsgát  tett  résztvevők  (75%  elérése)  másnap  gyakorlati  vizsgán 
vesznek  részt.  Ebből  adódóan  elsősorban  azokat  várjuk,  akik  jártassági 
igazolványt  kívánnak  szerezni,  de  szeretettel  ajánljuk  a  kurzust  azoknak  is, 
akik még most ismerkednek a neuroszonológiával.  
Mivel  párhuzamosan  egy  azonos  témájú  angol  nyelvű  kurzust  is  tartunk  a 
European  Society  of  Neurosonology  and  Cerebral  Hemodynamics 
szervezésében (előadók: M. Kaps, G‐M. van Reutern, C. Baracchini), az angolul 
jól beszélő kollégáknak lehetőségük nyílik erre a tanfolyamra jelentkezni, s ha 
ennek  végén  sikeres  írásbeli  és  gyakorlati  vizsgát  tesznek,  nemzetközi 
igazolást  kaphatnak,  melyet  természetesen  a  Magyar  Neuroszonológiai 
Társaság is elfogad. 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
 

A Magyar Neuroszonológiai Társaság nevében: Dr. Oláh László (elnök) 
 

A  részvételi  díj  magában  foglalja  a  tudományos  üléseken  való  részvételt,  a 
konferencián  elhangzó  előadások  kivonatát,  konferencia  dokumentációt,  az 
ebédet 2010. március 12‐én és 13‐án, a kávészünetekben a frissítőket. 
 

 

A rendezvény helyszíne:  Danubius Health Spa Resort Helia, 1133 Budapest, Kárpát utca 62‐64. 
 

Jelentkezés:  Mindkét  rendezvényre  előzetes  jelentkezés  szükséges.  Részvételi  szándékát  a mellékelt  Jelentkezési  Lap  kitöltésével  és 
visszaküldésével  jelezheti  2010.  február  5‐ig.  A  továbbképzésre  csak  korlátozott  számú  jelentkezést  áll  módunkban 
elfogadni, a jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik. 



Fiatal Neurológusok Fóruma – Neuroszonológiai továbbképzés 
2010. március 1213. 

 

FIZETÉSI  FELTÉTELEK A  jelentkezési  lapon  feltüntetett  adatok  alapján  a  jelentkezéseket  visszaigazoljuk,  és  számlát 
küldünk.  A  befizetéseket  a  számlán  feltüntetett  számlaszámra  kérjük  teljesíteni.  A  jelentkezési  lap  kitöltése  és  a 
szervezőknek történő megküldése megrendelésnek számít és 2010. március 1. után történő lemondás esetén fizetési 
kötelezettséget von maga után. 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Kérjük szíveskedjen kitölteni és elküldeni az jelentkezési lapot az alábbi címre:  

Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. 
 2100 Gödöllő, Isaszegi út Pf. 417 Fax: 06 28 419 647 e-mail: office@altagra.hu 

 
 

Titulus  Név   
 
Intézmény / Cég   
 
Szervezeti egység   
 
Irányítószám   Város  Cím   
 
Telefon  Fax   
 
Email   
 
Számlázási cím   
 
   
 
REGISZTRÁCIÓ 
 

Ezúton szeretnék jelentkezni a következő rendezvényre 
 

 Fiatal Neurológusok Fóruma  ár: 28.000 Ft + 25% Áfa 
 

 Neuroszonológiai továbbképzés – magyar nyelven  ár: 58.000 Ft + 25% Áfa 
Sikeres vizsga esetén a Magyar Neuroszonológiai Társaság akkreditációja 

 

 Neuroszonológiai továbbképzés – angol nyelven  ár: 58.000 Ft + 25% Áfa 
Sikeres vizsga esetén az ESNCH akkreditációja 

 

 2010. március 12‐én vacsora (élő tánczenével)  ár: 6.500 Ft + 25% Áfa 
 
  SZÁLLÁSFOGLALÁS 
 

A neuroszonológiai továbbképzésen  illetve a Fiatal Neurológusok Fórumán résztvevők számára két szállodában 
ajánlunk  szálláslehetőséget.  Szállást  foglalni  a mellékelt  formanyomtatványok  kitöltésével  és  a  szállodáknak 
történő közvetlen megküldésével lehetséges. 
 

 Danubius Health Spa Resort Helia ****   egyágyas szoba: 19.000 Ft / szoba / éj 
              kétágyas szoba: 23.000 Ft / szoba / éj 
 

 Hotel Ibis Budapest Vaci Út ***    egyágyas szoba: € 42 / szoba / éj 
              kétágyas szoba:  € 49 / szoba / éj 
 

FIZETÉSI MÓD:  BANKI ÁTUTALÁS 
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft., Gödöllő 
Budapest Bank ZRt.  Számlaszám: 10103836‐37289700‐00000000 
 

A meghívóban meghirdetett részvételi, fizetési és jelentkezési feltételeket tudomásul vettem. 
 
______________________________  _________________________________ 
Dátum  Aláírás 


