Tisztelt Kollégák, Nephrologus Társaim,
Dialízis Nővérek és Technikusok!

Az idén Szegeden rendezzük a MANET 25. jubileumi
Nagygyűlését, amelyre nagy szeretettel mindenkit meghívok.
A Nagygyűlés időpontja 2008. 09.25-27., amikorra várhatóan már
vége lesz a forró nyárnak, de még napsugarakban bővelkedő kora őszi
napokat élvezhetünk. Mint tudják, Szeged nagy szeretettel fogadja
vendégeit. A Nagygyűlés színhelye a Szegedi Tudományegyetem
Tanulmányi és Információs Központja, ahol nagy Kongresszusi terem,
és a nővér, technikusi szekciónak szintén nagy előadóterem áll
rendelkezésre. Remélhetőleg számos kiállítót tudunk elhelyezni a
Központ impozáns Átriumában.
Az első estére fogadással egybekötött színházi programot szervezünk a
Szegedi Nemzeti Színházba. A második estén Bankettet rendezünk
élőzenével egybekötve, a Szegedi Ifjúsági Házban. A Novotel
Szállóban, amely a Tisza partján az Ifjúsági Ház mellet van, több mint
100 szobát lefoglaltunk és ezen kívül Szegeden még számos szálloda,
pl. a Széchenyi téren a Tisza szálló és színvonalas panziók állnak
rendelkezésünkre.
Bízom benne, hogy az igen széles spektrumú tudományos programot
és a szociális eseményeket mindenki úgy élvezi, amilyen szeretettel mi
szervezzük.
Szeretettel várunk mindenkit és kellemes időtöltést kívánunk!
Szeged, 2008. március 27.

Prof. Dr. Túri Sándor
a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke

A Nagygyűlés védnökei:
Dr. Botka László, Szeged város polgármestere
Dr. Szabó Gábor, egyetemi tanár, a SZTE rektora
Dr. Pál Attila, egyetemi tanár, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
elnöke

A Nagygyűlés elnöke

Dr. Túri Sándor egyetemi tanár, klinikaigazgató
SZTE ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.

Szervező Bizottság:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Túri Sándor, egyetemi tanár, bizottsági elnök
Kárpáti István, egyetemi docens
Kiss István, osztályvezető főorvos
Mátyus János, egyetemi docens
Zakar Gábor, orvosigazgató

Tudományos Bizottság:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Balla József, egyetemi tanár, bizottsági elnök
Varga Zsuzsa, egyetemi docens, bizottsági titkár
Iványi Béla, egyetemi tanár
Mátyus János, egyetemi docens
Nagy Judit, egyetemi tanár
Rosivall László, egyetemi tanár
Túri Sándor, egyetemi tanár

A Nagygyűlés szervezője:

MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft.
1051 Budapest, Nádor u. 36.
Tel: 06 1 311-6687, 06 1 312-2389; Fax: 06 1 383-7918
Szervező: Szalma Márta
E-mail: szalma.marta@motesz.hu
Regisztráció: Veres Gabriella
Szállásinformáció: Szepesi Gizella
E-mail: veres.gabriella@motesz.hu
E-mail: szallas@motesz.hu
Internet: http://www.motesz.hu/Kongresszusi és Utazási Iroda

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Nagygyűlés időpontja: 2008. szeptember 25-27.
A Nagygyűlés helyszíne: SZTE Tanulmányi és Információs Központ,
6722 Szeged, Ady tér 10.
Hivatalos nyelv: magyar
Ünnepélyes megnyitó: 2008. szeptember 25., 09.30

Helyszíni regisztráció:
2008.
2008.
2008.
2008.

szeptember
szeptember
szeptember
szeptember

24.
25.
26.
27.

(szerda)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)

16.00 - 19.00
8.00 - 18.00
8.00 - 19.00
8.00 - 13.00

Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák)

A kongresszuson való részvételhez kérjük, töltsék ki a mellékelt jelentkezési lapot és
küldjék vissza a következő címre, fax: 06 1 383 7918

2008. július 1-ig befizetve

2008. július 1. után befizetve

MNT tag 35 év fölött

15.000.- Ft

17.000.- Ft

MNT tag 35 év alatt

12.500.- Ft

14.000.- Ft

Nem MNT tag

17.500.- Ft

19.000.- Ft

Szakdolgozó

3.000.- Ft

3.000.- Ft

Napijegy

5.000.- Ft

5.000.- Ft

Kísérő

8.000.- Ft

9.000.- Ft

Nyitó fogadás: 7.000.- Ft/fő (a szakdolgozók és a térítésmentes részvételre

jogosultak részére)

Bankett vacsora: 7.000.- Ft/fő
A teljes részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt,
a Nagygyűléshez kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való
részvételt, a program és absztrakt füzetet, a névkitűzőt, a részvételi igazolást
és a kongresszusi táskát.
A szakdolgozók részvételi díja tartalmazza a tudományos programon való
részvételt, a kiállítás látogatását, névkitűzőt, program és absztrakt füzetet, a
részvételi igazolást és a kongresszusi táskát.
A napijegy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való
részvételt, a kiállítás látogatását,
a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt.
Nyugdíjas MNT tag, egyetemi és főiskolai hallgató, PhD hallgató részvétele a
tudományos programon térítésmentes. Programfüzetet és névkitűzőt kapnak.
Kísérő részvételi díj tartalmazza a nyitó fogadáson való részvételt és a
kiállítás megtekintését

Fontosabb időpontok:

Kedvezményes fizetési határidő:
2008. július 1.
Absztrakt beküldési határidő:
2008. június 15.
Szállásdíj befizetés határideje:
2008. július 1.
Részvétel lemondás határideje: 2008. augusztus 1.

A Nagygyűlés tudományos programjának akkreditációja folyamatban van.
(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám)

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
A Nagygyűlés tervezett főtémái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stroke prevenció krónikus vesebetegekben
Terápia rezisztens hypertonia kezelése diabetesben
Terhességi nephropathia
Anaemia, Erythropoietin
Kalcium anyagcsere zavarai veseelégtelenségben
Anyagcsere szövődmények vesetranszplantáltakban
A veseelégtelenségben szenvedő betegek pszichoszociális helyzete
Geronto-nephrologia
CAPD kezelés aktualitásai
Zsíranyagcsere zavarok vesebetegségekben
Nem gyógyszeres kezelések vesebetegségekben
Kardivaszkuláris rizikó gyerek és felnőtt vesebetegségekben
Varia

Nephrologus szakdolgozói ülés főtémái

1. Az otthoni dialízis: nefrológiai ápolók szerepe, teendőik a gyakorlati
alkalmazásban, a módszerek terjedésében
2. A tápláltság és a krónikus vesebetegek kardiovaszkuláris szövődményei:
kapcsolatuk és a megelőzés szempontjai a nefrológiai ápolás gyakorlatában
3. Korszerű dialízis csatlakozások: ápolásuk és használatuk tapasztalatai a
hemo- és peritonális dialízisben
4. Egyebek

Előadás/Poszter prezentáció bejelentése:
Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) és poszterek (méret: 120x90 cm)
bejelentését a tudományos főtémákhoz, elektronikus formában. Az előadások
poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos
Szervezőbizottsága fenntartja.
• Kérjük, hogy az absztraktot számítógépes nyomtatóval készítse el!
• Több szerző esetén húzza alá az előadó szerzőt.
• Betűnagyság: 12 pontos, Betűtípus: Times New Roman.
• Az absztrakt mérete: A/5 lap nagyság, minden margó szélessége: 1,5 cm.
• Az absztrakt változatlan formában jelenik meg, ezért kérjük, hibátlan
szöveget adjon meg!
• Absztrakt beküldési határidő: 2008. június 15.
• E-mail: szalma.marta@motesz.hu

Prezentáció:
Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek:
• PC projector, Windows XP program. (Ha egyéb programot kíván használni, a
vetítés saját Notebook-ról lehetséges.)
• Video (VHS rendszer)
Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk.

Társasági programok
2008. szeptember 25. csütörtök
Nyitó Fogadás: Színházi est

 2008. szeptember 26. péntek
Bankett: Szegedi Ifjúsági Ház

Szállás lehetőségek
HOTEL NOVOTEL SZEGED * * * *
6721 Szeged, Maros u. 1
Szobaszám: 100

A Hotel a város legszebb részén, a Tisza partján található.
Szállodai szolgáltatások: étterem, lobby bár, széf a recepción, masszázs,
szauna, szolárium, pezsgőfürdő, Oxivit Egészség- és Wellness Centrum.
Szobák felszereltsége: légkondicionálás, széf a szobában, minibár, rádió,
műholdas/kábeles TV, telefon, Internet csatlakozópont, fürdőkád,
hajszárító.
Parkolás: A szálloda előtt sorompóval lezárt, de nem őrzött ingyenes
parkoló, Garázs: 2800 Ft/ gépkocsi/ nap, nem őrzött.

Dóm Hotel * * * *
6720 Szeged, Bajza u. 6.
Szobaszám:16

A szálloda a belvárosban, a Szegedi Dóm közvetlen szomszédságában
található.
Szállodai szolgáltatások: étterem, svéd szauna és infrakabin, széf, az
alagsorban liftes mélygarázs.
Szobák felszereltsége: minden igényt kielégítő, klimatizált szobák,
fürdőszoba, színes TV, telefon, minibár, Internet elérési lehetőség.

Alfa Hotel * * * *
6721 Szeged, Teréz u. 30
Szobaszám: 25

A szálloda, a Mars téren lévő Vásárközpont közelében, a belvárostól 1 kmre helyezkedik el.
Szállodai szolgáltatások: étterem, biztonsági kamerás megfigyelő
rendszer.
Szobák felszereltsége: kártyás beléptető rendszer, fürdőszoba, színes TV,
telefon, minibár.

Hotel Tisza * * *
6720 Szeged, Wesselényi u. 6.
Szobaszám: 39
A Széchenyi téren, 120 éves műemlék értékű épületben helyezkedik el a
város és a régió legpatinásabb szállodája.
Szállodai szolgáltatások: drink bár, kozmetika, masszázs, ingyenes széf
használat, csomagmegőrzés, zártrendszerű videóhálózatos garázs.
Szobák felszereltsége: koloniál stílbútorozású, színes televízióval,
minibárral, telefonos és klimatizált, fürdőszobás szobák és lakosztályok

Hotel Korona * *
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 4. 1
Szobaszám: 15
A belvárosában található az 1879-es árvíz után 4 évvel épült polgári ház
alapjain álló szálloda.
Szállodai szolgáltatások: étterem, zárt udvarban lévő parkoló, finn
szauna.
Szobák felszereltsége: modern bútorokkal berendezett, igényes, világos,
tágas szobák, zuhanyzóval, televízióval.

Románc Panzió
6720 Szeged, Arany J. u. 5.
Szobaszám: 10
A Széchenyi tér és a Tisza part között helyezkedik el a panzió.
Szállodai szolgáltatások: étterem, panoráma bár, ingyenes a panzió mellett
működő fitness terem és szauna használata, parkolás az épületben lévő
„Parkolóházban” (este 7 órától reggel 11 óráig ingyenes).
Szobák felszereltsége: légkondicionáló, TV - kábeltévé csatlakozással,
minibár, széf, Internet csatlakozás, telefon.

MTA Vendégház
6720 Szeged, Somogyi u. 7.
Szobaszám: 10
A Vendégház az MTA – SZAB épületében található.
Szállodai szolgáltatások: reggeliző terem, portaszolgálat.
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, telefon, hűtőgép, Internet
csatlakozás, klímaberendezés, televízió, rádió, hajszárító.

Kata Luxus Panzió
6722 Szeged, Bolyai u. 20.
Szobaszám: 13
A vendéget családias hangulatú, első osztályú, luxus kivitelű panzió várja.
Szállodai szolgáltatások: személylift, parkolási lehetőség, Wellness
centrum
Szobák felszereltsége: szolid eleganciával berendezett szobák,
klímaberendezés, pollenmentesítő levegőszűrő, szobaszéf, hűtőszekrény,
kábel-tv, telefon.

Família Panzió * *
6725 Szeged, Szentháromság u. 71.
Szobaszám: 8
A panzió a vasútállomástól néhány percre, található.
Szállodai szolgáltatások: reggeliző szoba, ingyenes zárt udvari parkoló.
Szobák felszereltsége: fürdőszobás szobák, színes Tv-vel és
hűtőszekrénnyel - klimatizált szoba felára 1.500.-Ft / éj

Tímárház Panzió
6721 Szeged, Maros u. 26.
Szobaszám: 8

Az újjáépített panzió a Tiszától 500 m-re, a belváros egyik csendes
utcájában helyezkedik el.
Szállodai szolgáltatások: reggeliző szoba, ingyenes zárt udvari parkoló,
klimatizált. szoba felára 1.500.-Ft / éj
Szobák felszereltsége: dupla ágy és/vagy különálló heverők, saját
fürdőszobával, Tv-vel, telefonnal

Hotel Matrix * *
6721 Szeged, Zárda u. 8
Szobaszám: 10

A városközpontjában található, 2008-ban felújított szálloda.
Szállodai szolgáltatások: saját, zárt parkoló, mosoda, szobaszerviz,
étterem (vegetáriánus konyha)
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, telefon, TV, hajszárító (van
nemdohányzó szoba is)

Illés Panzió
6721 Szeged, Maros u. 37.
Szobaszám: 9
A panzió a belváros egyik csendes utcájában helyezkedik el.
Szállodai szolgáltatások:
Étterem, zárt parkoló (500.-Ft / nap / gépkocsi)
Szobák felszereltsége:
Fürdőszoba, minibár, televízió, a szobák légkondicionálóval felszereltek
(fizetendő: 500.-Ft / nap felár a helyszínen)

Hotel Bella * * *
6724 Szeged, Pacsirta u. 31.
Szobaszám: 21
A szálloda a Rókusi templommal szemben, a Mars téri buszpályaudvar
közvetlen közelében található.
Szállodai szolgáltatások:
Lift, az autóknak ingyenes udvari zárt parkoló
Szobák felszereltsége:
Klimatizált szobák, tusolóval ellátott fürdőszoba, minibár, TV, telefon,
erkély
A szálloda szobái nemdohányzók!

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
1. Szeged megközelíthetősége

p• Budapestről az M5 autópályán lehet eljutni; javasolt autópálya kijárat: Szeged-

észak (kijárat a 159-es km-nél - innen a Dorozsmai út - Kossuth Lajos sugárút útvonalon
lehet eljutni a Belvárosba) vagy Szeged-nyugat (kijárat a 166-os km-nél, ez esetben a bajai
55-ös sz. úton, majd a Kálvária sugárúton érhető el a Belváros).

X• Szeged megközelíthetősége Vonattal:

Budapestről
Budapest Nyugati Pu. 06.50 órától 18.50 óráig; minden órában IC vonat indul,
melynek menetideje: 2.25’.

2. Közlekedés Szegeden:
• Szeged vasútállomás: 1-es villamos (3 megálló) Aradi Vértanúk tere.
• Parkolás: Szeged belvárosában, illetve a Mars téren és a Nagykörút által határolt terület jelentős részén csak fizető
parkoló helyek vannak, melyek (munkanapokon 8-17 óra között) előre megváltott és a helyszínen érvényesített
parkoló jeggyel vehetők igénybe. A parkolási zónákat a táblák színei jelzik (zöld, sárga, kék). A jegy nélkül parkoló
autókról videofelvétel készül és bírságot kell fizetni. A tiltott helyen parkoló autókra kerékbilincset is helyezhetnek
vagy elszállítják azokat. Parkolószelvény minden élelmiszerboltban, trafikban, újságárusnál vásárolható. A Novotel
Szállodánál sorompóval lezárt területen van parkolási lehetőség, illetve garázs bérelhető napi 2.500.-Ft/gépkocsi
áron. A TIK mélygarázsában is van parkolási lehetőség, díja 700.-Ft/nap/gépkocsi.

Kiajánlott szálláshelyek

