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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

A 2020. március 9-10-én, a Semmelweis Egyetem jubileumi évének egyik csúcsrendezvényeként kerül 

megrendezésre a Semmelweis 250 Klinikai Konferencia Budapesten, a tűzoltó utcai Elméleti Orvostudományi 

Központban.  

 

A kongresszuson több mint húsz szakma nemzetközi és hazai szaktekintélyei számolnak be a területüket érintő 

újdonságokról és a legkorszerűbb eljárásokról. Az esemény célja, hogy multidiszciplináris megközelítésben 

áttekintést nyújtson a klinikai orvostudomány különböző területein végbemenő innovációkról, fő fejlődési 

irányokról.  Az eseményre szakorvosokat, szakorvosjelölteket, PhD hallgatókat és a klinikai oktatásban már részt 

vevő (4-5-6. éves) orvostanhallgatókat egyaránt szeretettel várunk. Az esemény nyelve a nemzetközi 

vendégelőadókra való tekintettel angol (tolmácsolás nélkül). 

 

Poszterverseny: A résztvevő klinikusoknak, kutatóknak lehetőségük nyílik saját eseteiket, projektjeiket angol 

nyelvű poszterverseny során bemutatni. Absztraktleadás a honlapon keresztül lehetséges, 2020. február 23-ig. 

 

Kreditpontok: A rendezvényen való részvételért a Semmelweis Egyetem hallgatói naponta 1 kreditpontot 

kapnak. Konferenciánk akkreditált 40 kreditpont értékben az OFTEX portálon. A kreditpont 

megszerzésének feltétele a tudományos programon való folyamatos jelenlét, melyet szigorúan ellenőrzünk. 

 

Gyermekmegőrző: Kisgyermekes kollégáinknak a helyszínen a Semmelweis Óvoda és a Pető András Gyakorló 

Óvoda szakképzett munkatársai által gyermekfelügyeletet biztosítunk, melyre az alábbi linkek regisztrálhatnak: 

http://bit.ly/SE250ClinConfNursery. 

 

 

Kérjük, hogy a Semmelweis 250 Klinikai Konferenciát népszerűsítse munkatársai és hallgatói körében, a 

részvételt tegye lehetővé számukra és a csatolt promóciós anyag, valamint jelen levél terjesztésével legyen 

szíves hozzájárulni a konferencia minél szélesebb körű megismertetéséhez! 

 

További információ és az aktuális program elérhető a konferencia honlapján:  

http://semmelweis.hu/250/en/semmelweis-250-clinical-conference/ 

 

 

Budapest, 2020. február 18. 

Tisztelettel: 

 

Prof. Dr. Szabó Attila      Prof. Dr. Réthelyi János 

         Klinikai Központ             Klinikai Központ  

                  elnök                 elnökségi tag       

 

 

Absztrakt leadási határidő: 2020. február 23. 

Absztraktok elfogadásáról szóló visszajelzés: 2020. február 27. 

Regisztrációs határidő: 2020. március 2. 

Semmelweis Egyetem hallgatói kreditek: 1 kredit/nap 

Az OFTEX-portálon akkreditált rendezvény: 40 kreditpont 
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