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Tisztelt Kolleganők és Kollegák!
Nagy megtiszteltetés, hogy ismét Nyíregyházán rendezhetjük a Szülészeti-Nőgyógyá-
szati Vezetők Baráti találkozóját. Az eddigi négy alkalom – Miskolc kétszer, Nyíregyháza, 
Székesfehérvár – kiválóan támogatták tevékenységünket, és jó irányt mutattak az aktu-
ális kihívások megoldására. Ezek a feladatok nemhogy csökkentek, hanem sokasodtak, 
változtak. Talán ennek tudható be, hogy ma egy szülészeti vezető állása már nem az 
áhított (vagy irigyelt) kategóriába esik, egyre kevesebben akarják felvállalni a feladatot 
és felelősséget. Ahhoz, hogy tisztességgel tudjunk megfelelni betegeinknek, hogy ösz-
szeegyeztessük a lehetőséget az elvárásokkal, hogy gazdasági, jogi tevékenységet foly-
tassunk, és még este nyugodt szívvel tükörbe is nézhessünk, polihisztornak vagy nyolc-
karú Síva istennőnek kell lennünk. A közös gondolkozás, a kiutat találó képességeink 
megismerése, irányok meghatározása a napi munkánkat segítheti.
Bízom benne, hogy Nyíregyháza ismételten jó lehetőséget biztosít önképzésre, baráti 
eszmecserékre, hogy a ránk bízott – vállalt – feladatunkat betegeink, vezetőink, kollegá-
ink elismerése övezze.

Dr. Pap Károly
Osztályvezető főorvos
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály 

SZERVEZŐ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Szülészeti-Nő-
gyógyászati Osztálya, a Magyar Nőorvos Társaság támogatásával

HELYSZÍN
Váci Mihály Művelődési Központ
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK
• Császármetszés: mikor, kinél, hogyan lehet csökkenteni gyakoriságát
• Endoscopia képzés, továbbképzés
• A szakma jogi vonatkozásai
• Onkológiai ellátás 
• Várandós gondozás 
• Szakorvosképzés, posztgraduális képzés
• Szülésznőképzés
• Tudományos munka
• Osztályműködtetés: létszám, feladatok, szülésznők
• Műtéti learning-curve
• Osztályos protokollok 
• Egyéb témák

ELŐZETES PROGRAM
2016. szeptember 8., csütörtök
16.00 – 19.00 Szülészeti szakma vezetői és NIC vezetők megbeszélése
19.30 – tól  Vacsora
2016. szeptember 9., péntek
9.00 – 13.00  Megnyitó, Közös szekció a Perinatológiai Társasággal intrauterin 
  monitorizálás és kora gyermekágyi ellátás témakörben
13.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 18.00 Szülészeti vezetők szakmai ülése I.
19.00 – tól Vacsora Sóstón
2016. szeptember 10., szombat
09.00 – 13.00 Szülészeti vezetők szakmai ülése II.
13.00 – tól A megbeszélés zárása

A szakmai programon való részvétel javasolt az intézményvezetők, osztályvezetők és 
helyetteseik, valamint a jövőben szülészeti vezető állásra pályázók számára.

RÉSZVÉTELI DÍJ    34.000 Ft/fő     JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ        2016. július 30.
(A részvételi díj 27% Áfa-t és 5.550 Ft/nap közvetített étkezést tartalmaz.)
A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, az ebédeket, a 
kávészüneteket és a péntek esti közös vacsorát.

TÁRSASÁGI PROGRAM
2016. szeptember 9., péntek 19 órától közös vacsora a Magyar Perinatológiai Társaság 
XIV. Kongresszusának résztvevőivel a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban

SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS
A rendezvény akkreditációja folyamatban van.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Hotel Szoba 1 fő részére Szoba 2 fő részére

Centrál Hotel**** 4400 Nyíregyháza, Nyár utca 2-4. 24.700 Ft 27.000 Ft

Hotel Korona*** 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1.  11.000 Ft 15.000 Ft

Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza, Újmajori út 14-18. 16.000 Ft*** 22.000 Ft***
 24.900 Ft**** 27.500 Ft****

Aventinus Hotel**** 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 66.  19.100 Ft 25.000 Ft

Lugas Hotel**** 4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.  14.300 Ft 16.700 Ft
A fenti árak szoba/éjszaka értendők, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA,IFA).  

A Pagony Hotel esetében a *** szobaárak nem tartalmazzák a wellness használat árát (2.500.-Ft/fő/nap), melynek használata a helyszínen a szállodával rendezendő.

A szálláshelyeken csak korlátozott számban állnak rendelkezésre szobák, ezért kérjük, szál-
lásigényüket időben jelezzék irodánknak. A szállásfoglalásokat a beérkezés sorrendjében 
tudjuk elfogadni. Kérjük pontosan megjelölni a jelentkezési lapon a kívánt szoba típusát, 
és hogy megosztja-e azt valakivel (név). Szállást csak teljes szállásdíj befizetésével tudunk 
foglalni és visszaigazolni.
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REGISZTRÁCIÓ ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS LEMONDÁSI FELTÉTELEI
Lemondási határidő: 2016. augusztus 1.
2016. augusztus 1. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80%-át és a szál-
lásdíj egészét visszafizetjük.
2016. augusztus 1-8. közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át és a szállásdíj 50 
%-át visszatérítjük.
2016. augusztus 8. utáni lemondás esetén nem áll módunkban a részvételi és a szállás-
díjat visszafizetni.
Kérjük a lemondást írásban a Szervezőirodának jelezni.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ 
A részletes programot a későbbiekben elektronikus formában küldjük.

KAPCSOLAT
Tudományos program

Dr. Pap Károly
(referátumok, előadások)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, 
Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály 

Tel: (42) 599 700/1512; (70) 450 49 01
Email: papka@josa.hu

Szervező iroda

Congressline Kft. 
Huba Stefánia 

(regisztráció és szállásfoglalás) 

Email: huba@congressline.hu

1065 Budapest, Révay köz. 2. 
Tel: 429-0146, Fax: 429-0147 

www.congressline.hu

PARKOLÁS
Nyíregyháza belvárosa fizetős parkoló övezet, zónánként eltérő parkolási díjakkal.  
A helyszínhez, a Váci Mihály Művelődési Központhoz legközelebbi ajánlott parkolási le-
hetőségek:
P1 a Bujtosi Szabadidő Csarnok zárt parkolója, melyben korlátozott számban állnak ren-
delkezésre parkolóhelyek (350 Ft/ nap).
P2  a Korzó bevásárlóközpont mélygarázsa (első óra 250 Ft, a második óra ingyenes, 
majd minden megkezdett óra 300 Ft).
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