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Az IBS (Konferencia helyszín)
megközelíthető:
Moszkva térről vagy a Déli pályaudvarról 
vagy a Móricz Zsigmond körtérről a 61-es 
villamossal – átszállás nélkül – Kelemen 
László utcai megállónál Hűvösvölgy 
végállomás felé. Onnan az út túloldalán 
visszafelé kb. 100 méter, 3 perc gyalog.



KÖSZÖNTŐ

A Magyar Pszichoonkológiai Társaság örömmel tájékoztatja 
Önt és munkatársait az MPOT 10 éves fennállása alkalmából 
2012. október 26-án és 27-én megrendezésre kerülő konfe-
renciájáról.
A konferencia tervezett meghívott előadói között szere-
pelnek azok az onkológus, pszichoonkológus, pszichiáter 
kollégák, akik az elmúlt időszakban meghatározó személyi-
ségei voltak a magyar pszichoonkológia fejlődésének.
Munkájukkal segítették a pszichoszociális terület integrá-
lódását az onkológia gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a rák-
betegek komplex kezelési feltételeinek megteremtéséhez.
A meghívott előadások és bemutatkozó szakmai műhelyek 
mellett a szombat délelőtti programban lehetőség nyílik 
az eredmények megbeszélése mellett, a pszichoonkológia 
szakmai befogadását nehezítő tapasztalatok és problémák 
megvitatására is, a megoldáskeresés érdekében.
Számítunk minden olyan egészségügyi szakma jelenlétére 
(dietetika, gyógytorna, szociális munka stb.), mely tapasz-
talataival gazdagíthatja az elmúlt évtizedben a rákbetegek 
megküzdését, pszichoszociális rehabilitációját segítő inter-
venciók hatékonyságáról alkotott képet.
A szabad előadásokat is ebből a témakörből várjuk.
Az absztraktok beadási határideje: 2012 szeptember 25.
Az ünnep fényét emelendő cselló és énekművészek is részesei 
lesznek az MPOT 11. konferenciájának.

Rohánszky Magda
elnök

KONGRESSZUS HELYSZÍNE
International Business School Budapest  
(1021 Budapest, Tárogató út 2-4.)

RÉSZVÉTELI DÍJ
 2012.09.25. 2012.09.25.
 előtt után

Diplomás 14.000,- Ft 16.000,- Ft
Szakdolgozó 12.000,- Ft 14.000,- Ft
Nyugdíjas, diák, 9.000,- Ft 11.000,- Ft
GYES/GYED
Napijegy 9.000,- Ft 9.000,- Ft

(A részvételi díj 27% ÁFÁ-t tartalmaz, és tartalmazza a tudományos programon 
való részvételt, a kávészüneteket, valamint a péntek esti társasági programot.)

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A HELYSZÍNEN
2 fogásos ebéd: 900.-Ft/fő
3 fogásos ebéd: 1.300.-Ft/fő

SZÁLLÁS

 Egyágyas Kétágyas
 szoba/éj szoba/éj

Hotel Panda 12.000,- Ft 15.000,- Ft
IBS 9.000,- Ft 11.000,- Ft

(az árak szobánként és éjszakánként értendők, a reggelit és az adókat 

tartalmazzák)

SZÁLLÁST CSAK SZÁLLÁSDÍJ BEFIZETÉSÉVEL TUDUNK 
VISSZAIGAZOLNI!

A KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA
2012. október elején megtalálható lesz
a www.congressline.hu oldalon.

ELŐADÁSOK BEKÜLDÉSE
Amennyiben előadást szeretne tartani, kérjük, hogy előadásának 
összefoglalóját emailen az alábbi címre küldje meg, legkésőbb 
2012. szeptember 25-ig.
gaitz@congressline.hu

Előadás időtartama: 10-15 perc
Projectort és laptopot biztosítunk, speciális technikai igényét, 
kérjük, előre jelezze.
Az anyagok elfogadásáról 2012. október első napjaiban  
visszajelzést küldünk, ezért kérjük, elérhetőségeit tüntesse 
fel az összefoglaló beküldésekor.

AKKREDITÁCIÓ
A rendezvény akkreditációja folyamatban van.

Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap 
kitöltésével és mielőbbi visszaküldésével jelezni szíveskedjék 
a szervezőiroda címére:

SZERVEZŐK
Gaitz Éva
Congressline Kft.
1065 Budapest, Révay köz. 2.
Tel: 06-1-429-0146, 06-1-312-1582
Mobil: 06-70-242-7591  Fax: 06-1-429-0147
E-mail: gaitz@congressline.hu


