
A kongresszus célja rövid esetbemutatókon keresztül megvilágítani, hogyan találjuk meg azt a 
fordulópontot egy betegségtörténetben, ami rámutathat a ritka betegség fennállásának lehetőségére. 
A rövid előadásokban természetesen a diagnosztikus munka is ismertetésre kerülhet. A beküldött 
absztraktokat a kongresszusi szervező bizottság értékeli. Az előadásokat 8 percesre tervezzük, + 
4 perc diszkusszióval. Az előadások befogadásánál előnyt jelent, ha gyógyítható vagy kezelhető 
ritka betegség kerül ismertetésre. Várjuk tehát az olyan előadások bejelentését, melyekben a ritka 
betegség jellegzetességeire helyezik a hangsúlyt az előadók. Elsősorban neurológiai tünetekkel járó 
kórképekről szóló összefoglalókat várunk.

A jelentkezés lépéseiről, valamint a kongresszus további részleteiről a rendezvény honlapján 
részletes tájékoztatást adunk. A résztvevőket és az előadókat is kérjük, hogy pontosan adják meg 
az e-mail címüket, mert a szervezők ezen keresztül tartják a kapcsolatot a résztvevőkkel, illetve 
küldenek visszajelzést a jelentkezés vagy az absztrakt elfogadásáról.

FIGYELEM! A jelentkezési határidő 2020. március 1. Az absztraktokat 2020. március 10-17. 
között emailben lehet elküldeni a ritkabetegsegek@kmmk.hu címre. Az absztraktok 
elfogadásáról a jelentkezőket 2020. március 25-ig értesíteni fogjuk.

Előadóként Résztvevőként

1. regisztrációs lap kitöltésével, és 
2. absztrakt beküldésével a  

ritkabetegsegek@kmmk.hu címre

a regisztrációs lap kitöltésével  
(a 200. regisztrációt követően részvételi 
díj befizetésére lesz szükség, melyre a 
helyszínen lesz lehetőség. Ld. alább)

A kongresszus időpontja: 2020. április 3., (péntek) 10-16 óra

Helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kaposvár, Tallián Gy.u. 20-32. Rumi György Terem

A kongresszus honlapja: ritkabetegsegek.kmmk.hu

A kongresszus központi témája: A ritka betegség lehetőségére figyelmeztető jelek felismerése

Jelentkezési határidő: 2020. március 1.

Absztrakt beküldési határidő: 2020. március 17.

JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA

ELSŐ KÖRLEVÉL ÉS MEGHÍVÓ

RITKA BETEGSÉGEK 
KAPOSVÁRI
KONGRESSZUSA

A kongresszusra jelentkezni lehet a kongresszus honlapján keresztül (ritkabetegsegek.kmmk.hu) a 
regisztárciós link-re kattintva.

„Tűt a szénakazalban –
avagy a ritka betegségek diagnosztikájának és kezelésének kihívásai”

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE

A kongresszus az első 200 jelentkező számára ingyenes.
200 főn túli jelentkezés esetén 2000 Ft-os részvételi díj helyszíni befizetése szükséges.

A regisztráció illetve a 200.regisztrációs szám felett a részvételi díj a következőket foglalja magában:
 » előadási és részvételi lehetőség a kongresszuson
 » kávé, üdítő, pogácsa (kávészünetekben), ebéd (ebédszünetben)
 » hozzáférés a kongresszus plenáris előadásait tartalmazó elektronikus tanulmánykötethez.

ELŐADÓKNAK: ÚTMUTATÓ AZ ABSZTRAKT BEKÜLDÉSÉHEZ

Az absztraktokat kérjük word formátumban beküldeni (maximum 1500 karakter).
A dolgozatokban a hangsúlyt az eset történetére és a klinikai tünetekre kérjük helyezni. Rövid, tömör 
előadásokat várunk, hogy a bevezetőben is megfogalmazott célnak megfeleljenek az elhangzottak.  
Az előadásokat Power Point (ppt) formátumban kérjük az elhangzást megelőzően minimum egy 
órával feltölteni a helyszínen erre célra kikészített számítógépre. Az előadások az absztrakttal együtt 
is elküldhetőek a ritkabetegsegek@kmmk.hu címre, ebben az esetben az előadásra a rendezők 
előkészítik a prezentációt. Ha az emailben az előre elküldött előadás video file-t tartalmaz, azt az 
emailben kérjük külön jelezze.

Prof. Dr. Molnár Mária Judit D.Sc.
Dr. Hadzsiev Kinga PhD, MedHabil
Prof. Dr. Garzuly Ferenc PhD

Prof. Dr. Pfliegler György CSc
Dr. Nagy Ferenc PhD, MedHabil

Szeretettel várjuk Kaposváron a rendezvényünkre hallgatóként vagy előadóként egyaránt!

Dr. Nagy Ferenc
Kaposvár, 2020. január.

 » Szervezőiroda:  CongressLine Kft. 
1065 Budapest, Révay köz 2. 
www.congressline.hu

http://ritkabetegsegek.kmmk.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy_IOX_ftqCpYkjEtZ-yGfq8wqddoUPjP9wTZ18C71fdvUA/viewform
http://ritkabetegsegek.kmmk.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoy_IOX_ftqCpYkjEtZ-yGfq8wqddoUPjP9wTZ18C71fdvUA/viewform
http://www.congressline.hu

