Főbb témakörök
• Női és férfi szexuális egészség
• Szexuális zavarok: a vágy zavarai, erekciós zavar, orgazmus zavar, szexuális
fájdalomzavarok
• Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelési lehetőségek
• Szexuális úton átvihető betegségek
• Szexualitás és szomatikus betegségek
• Gyógyszerek szexuális mellékhatásai
• Férfi és női genito-urinális rekonstruktív sebészet
• Az endokrinológia szexuális vonatkozásai
• Szexualitás különböző életkorokban

Tudományos információ
Dr. Pilling János
a Magyar Szexuális Medicina Társaság elnöke
E-mail: sexualmedicina@gmail.com

• Dr. Pilling János: Szexuális mítoszok
• Dr. Fekete Ferenc: Zene és szexualitás
• Dr. Gyovai Gabriella: Diagnosztikai lehetőségek a nőgyógyászati szexuális
medicinában
• Prof. Dr. Bajory Zoltán: Húgycsőplasztika és erektilis diszfunkció
• Dr. Kopa Zsolt: Interszexualitás, avagy szexuális medicina az olimpiai
játékokon
• Dr. Tamási Béla: Szexuális úton terjedő fertőzések (STI) és intim
bőrgyógyászati kórképek
• Prof. Dr. Pajor Attila: Várandósság és szexualitás

A rendezvény szervezőbizottsága
Dr. Kopa Zsolt
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Dr. Pilling János
Prof. Dr Rurik Imre
Dr. Vizi János

A rendezvény tudományos bizottsága
Prof. Dr. Bajory Zoltán
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Dr. Pilling János
a Magyar Szexuális Medicina Társaság
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Szervezési információk
Kiállítás, szervezés

Regisztrációk, absztraktok

Papp Zsombor
Mobil: (+36 30) 996 7081
E-mail: zspapp@convention.hu

Nádasdi Tamás
Mobil: (+36 30) 639 3705
E-mail: tnadasdi@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1 . em.
Fax: (+36 1) 299 0187
www.convention.hu

További információ, online jelentkezés:

www.convention.hu

www.convention.hu

Kedves Kollégák!

Regisztráció

Számlázás, befizetés

Szeretettel hívjuk Önöket a szexuális medicina sokszínű és izgalmas világáról szóló
konferenciánkra!
Rendezvényünk interdiszciplináris, egyaránt érinti az urológia, a nőgyógyászat, a
pszichiátria, a pszichológia, a családorvoslás, a belgyógyászat, az endokrinológia, a
bőrgyógyászat területét.
A tudományos konferenciát megelőző napon, május 30-án a Magyar Szexuális
Medicina Társaság akkreditált CME képzést szervez, amely áttekintést ad a szexuális
medicina alapkérdéseiről és a szexuális zavarok legújabb kezelési módszereiről.

A tudományos program és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban
kapott névkitűzővel látogatható. A regisztráció időpontja: 2019. május 31-én, pénteken
08.00-19.00 között és 2019. június 01-én szombaton 08.00-12.00 között lehetséges.

A regisztráció on-line történik (www.convention.hu), vagy a honlapról letöltött
regisztrációs lap kitöltését követő visszaküldésével. Az on-line regisztráció
lehetősége a rendezvény előtt 5 nappal megszűnik, ezt követően már csak a
helyszínen lehetséges a jelentkezés.

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken!
Dr. Pilling János
a Magyar Szexuális Medicina Társaság
elnöke

Prof. Dr. Bajory Zoltán
a szervezőbizottság
elnöke

Akkreditáció
A konferencia akkreditálása folyamatban van. További információ
hamarosan www. oftex.hu

Absztrakt felhívás
Az absztraktok online adhatóak be a www.convention.hu oldalon, a
rendezvény aloldalán. Beküldési határidő: 2019. április 30. - 23:59.
Az absztraktok formai előírásai: cím, az előadó neve, tudományos fokozata(i),
munkahelyének neve, az előadás/poszter összefoglalása maximum 5.000
karakterben (szóközökkel együtt). Kérjük megjelölni, hogy előadást szeretne-e
tartani, vagy posztert kíván bemutatni! Az előadások/poszterek egyaránt
lehetnek kutatásiak és téma áttekintések. Kutatási eredmények bemutatásakor az
absztrakt elvárt szerkezete: háttér, módszer, eredmények, következtetések. Téma
áttekintések esetén: a témakör jelentősége, főbb megállapítások, következtetések.
Minden esetben alapvető követelmény a szakirodalmi megalapozottság, amit az
absztraktnak tükröznie kell! A szervezőbizottság fenntartja a jogot az absztraktok
elutasítására és a beadottól eltérő kategóriába való átsorolására.

A regisztrációs díjak az ÁFA-t
tartalmazzák!

2019. április 30.
előtti fizetéssel

2019. április 30.
után fizetéssel

Részvételi díj

33.000 Ft/fő

40.000 Ft/fő

Részvételi díj a MSZMT tagjainak

30.000 Ft/fő

35.000 Ft/fő

Részvételi díj pszichológusoknak,
rezidenseknek és PhD hallgatóknak

15.000 Ft/fő

18.000 Ft/fő

Kísérők részvételi díja

15.000 Ft/fő

20.000 Ft/fő

A részvételi díjak tartalmazzák a konferencia anyagokat, kávészüneteket, a
szombati ebédet, de NEM tartalmazzák a pénteki ebéd és péntek esti vacsora
költségét A részvételi díjak 7.400 Ft közvetített étkezést tartalmaznak.
A kísérői részvételi díj a szombati ebédet és a péntek esti vacsorát is tartalmazza,
azonban NEM tartalmazza a pénteki ebédet. Kísérő a tudományos programokat és
a kiállítást nem látogathatja. A kísérő részvételi díjak 12.000 Ft közvetített étkezést
tartalmaznak.

Fakultatív ellátások

(nem a regisztrácós csomag része, opcionális szolgáltatás)
A regisztrációs díjak az ÁFA-t
tartalmazzák!

Fakultatív ebéd pénteken
Vacsora pénteken

2019. április 30.
előtti fizetéssel

2019. április 30.
után fizetéssel

6.000 Ft/fő
9.000 Ft/fő

6.000 Ft/fő
9.000 Ft/fő

Szálláslehetőségek

(nem a regisztrácós csomag része, opcionális szolgáltatás)
Hotel Forrás (a rendezvény helyszíne)
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Egyágyas szoba reggelivel ÁFA-val

25.000 Ft/ szoba /éj

Kétágyas szoba reggelivel ÁFA-val

33.000 Ft/ szoba /éj

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben szállásdíja 2019. április 30-ig
nem kerül kiegyenlítésre, a lefoglalt szállást lemondjuk!

Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban kapott
díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a szolgáltatásokra vonatkozó
teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A közleményben kérjük a kapott díjbekérő
számát feltüntetni - számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az
Ön által megadott számlacímre.
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni,
úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló nyilatkozatot
kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen
díjbekérőt illetve számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában
küldhetünk. Köszönjük megértését.
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani,
befizetésének beérkezése után. Számlát módosítani, sztornózni
csak adminisztrációs díj ellenében áll módunkban.
Amennyiben a regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet,
a számlát automatikusan nevére állítjuk ki. Cégünk visszaigazolásával
és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses jogviszony.
Amennyiben a regisztrációban megrendelt szolgáltatások nem
kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen
történő részvételt megtagadhatja.

Lemondás, visszafizetés
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése - annak elküldése után - 2019. április
30-ig kötbérmentesen, de adminisztrációs díj fizetése ellenében lehetséges.
Ezután a kötbér 100%-os. Megértését köszönjük!
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt és a weboldalon
elérhető formanyomtatványok használatát.

A rendezvény helyszíne
Hunguest Hotel Forrás
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Telefon/Fax: (+36 62) 566 466

