Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Népegészségtani Intézet

MEGHÍVÓ
A Magyar Epidemiológiai Társaság soron következő VII.
és a Közép-európai Kemoprevenciós Társaság
első közös Kongresszusára,
mely 2013. április 5-6-án
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán
kerül megrendezésre.

A Kongresszus fő témakörei:
- Daganatos betegségek megelőzés
- Krónikus, nem fertőző betegségek kemoprevenciója
- Növényi anyagok és analógjaik a kemoprevencióban
- Nem kódoló RNSek szerepe a prevencióban

Tájékoztató

Az absztraktok leadási határideje: 2013. március 1.
Az
absztraktokat
Word
dokumentumként
a
fenti
határidőig
kérjük
az
metkongresszus@aok.pte.hu címre eljuttatni.
(Absztraktok formai követelménye: 12 pontos betűméret, normál sorköz, 1700 leütés szóközzel, címmel)
Az előadások időtartama 10 perc
A Kongresszus időtartamára korlátozott számban az Egyetemhez közeli panziókban,
motelekben van lehetősége szállásfoglalásra.
Az absztraktok megjelennek a Magyar Epidemiológi c. folyóiratban,
Chemoprevention c. online folyóiratban (www.chemoprevention.eu)

illetve

a

Ajánlott szállások a teljesség igénye nélkül:
PAB Vendégszoba: http://www.pte.hu Telefon: 72/512-620
Hotel Laterum: http://www.laterum.hu
Szent György Fogadó: http://www.szentgyorgyfogado.hu/
Hotel Barbakán: http://www.barbakanhotel.hu/
Hotel Palatinus:
http://www.danubiushotels.hu/hu/szallodak/magyarorszag/pecs/hotel_palatinus
A kongresszus ideje alatt a helyszínen 3500.- forint/ebéd áron ebédet tudunk biztosítani, erről
szóló ajánlatunkat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az ebéd árát a regisztrációs díjjal
egyidejűleg kérjük a "Genomika a Rákprevencióért" Alapítvány számlaszámára utalni,
melyről a számlát az Ön által kért paraméterekkel a helyszínen az étterem állítja ki.
Regisztrációs díj: 14000.- forint, diákoknak-nyugdíjasoknak: 7000.- forint.
A regisztrációs díjat kérjük a "Genomika a Rákprevencióért" Alapítvány számlaszámára
megjegyzésben a regisztrált nevének feltüntetésével átutalni.
Adatok az utaláshoz:
"A Genomika a rákprevencióért" Alapítvány 50600148-30080040-59000012
Kérjük megjegyzésben minden esetben feltüntetni a regisztrált nevet, illetve hogy részvételi
díj, vagy ebéd.

A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve 2013. március 1-ig kérjük az
metkongresszus@aok.pte.hu címre visszajuttatni!

A Magyar Epidemiológiai Társaság
VII. Kongresszusa
Pécs, 2013. április 5-6.

Regisztrációs lap
Név:
Születési dátum:
Beosztás/Tudományos
minősítés
Munkahely:
Munkahely címe:
Telefonszáma:
E-mail:
Előadást tart:

Igen

Nem

Igen

Nem

Az előadás címe:
Posztert tart:
A poszter címe:
Regisztrációs díj:
Kapcsolattartás: Szántódiné Molnár Ágnes 72/536-394, metkongresszus@aok.pte.hu, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Ebédet igényelek (a megfelelő bekarikázandó):
5-én

x

6-án

x

(a megfelelő bekarikázandó)

--------------------------------------------------------------------------Kredit adatok:
Név:
Pecsétszáma:
Tudományos minősítése:
Munkahely pontos megnevezése:
--------------------------------------------------------------------------Adatok az utaláshoz:
"A Genomika a rákprevencióért" Alapítvány 50600148-30080040-59000012
Kérjük megjegyzésben minden esetben feltüntetni a regisztrált nevet, illetve hogy részvételi díj, vagy ebéd.

1. SZ. MELLÉKLET
BÜFÉ EBÉD
2013.04.05.
Levesek:
Pezsgővel dúsított zöldborsó krémleves sajtos pirítóssal
Újházi tyúkhúsleves eper levél tésztával benne főtt zöldségeivel
Főételek:
Tokaji csirkesült zöldséges rizzsel
Pirított sertés kockák dijoni mustárszószban petrezselymes puliszkával
Padlizsános‐paradicsomos rakott bulgur füstölt sajttal besütve (vega)
Az ételekhez mini gourmet péksüteményt szolgálunk fel.
Desszertek:
Habos – citromos, vaníliás túrókocka
Idénynek megfelelő friss gyümölcs
Italok: korlátlan ásványvíz fogyasztás, 1 kávé/fő.

2013.04.06.
Levesek:
Fokhagyma krémleves fehérbor ecettel ízesítve fűszeres sajtos pirítóssal (vega)
Igazi gulyásleves csészében
Meleg ételek:
Feta sajttal töltött csirkecomb f ilé baconbe göngyölve pórészósszal pirított
casaracce tésztával
Egészben sült sertés tarja rozmaringos pecsenyeszafttal, habos burgonyapürével
Parajos‐juhtúrós lasagne (vega)
Az ételekhez mini gourmet péksüteményt szolgálunk fel.
Desszert:
Narancsos somlói galuska
Idénynek megfelelő friss gyümölcs
Italok: korlátlan ásványvíz fogyasztás, 1 kávé/fő.

