
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Kedves Kolléganők és Kollégák! 

 

Az elmúlt két év online rendezvényei után remélhetően a soron következő 15. 

„Hazamentem a PIC-ből” továbbképző rendezvényünkön személyesen is 

üdvözölhetjük egymást.  

Bízunk abban, hogy addigra magunk mögött tudhatjuk a COVID-19 járványok 

félelmeit és megpróbáltatásait és ismét a „klasszikus” újszülött, koraszülött 

témák lesznek terítéken a rendezvényen. Az elmúlt években magasra tett 

szakmai színvonalhoz ragaszkodva, idén is beszámolunk olyan hazai és 

nemzetközi neonatológiai újdonságokról, új tudományos eredményekről, melyek 

nagyban segítik a koraszülöttek és beteg újszülöttek gyógyulását.  

A minden évben időszerű neonatológiai témákon kívül (szülőszobai ellátás, 

újszülöttkori szűrések, hazaadással kapcsolatos teendők, neurorehabilitáció és 

fejlesztés, újszülöttsebészet gyógytorna) idén szerepelnek olyan társszakmák 

előadói, akik segítségével a neonatológiai ellátás sokkal sikeresebbé válik. 

Előadásainkat nem csak olyan orvos és szakdolgozó kollégák számára ajánljuk 

szeretettel, akik munkájuk során találkoznak újszülöttekkel, hanem minden az 

újszülöttek korszerű ellátása iránt érdeklődő kedves kolléga számára.  

 

Várunk mindenkit szeretettel: 

Prof.Dr.Machay Tamás egyetemi tanár Semmelweis Egyetem I. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika 

Dr. Kocsis István PhD egyetemi docens  TritonLife Róbert Magánkórház  

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
XV. Hazamentem a „PIC”-ből Tanfolyam  

2023. február 25. 
http://newinst.wix.com/hazapic2023 

 

 



 

CÉLCSOPORTOK: 

 védőnői ellátás, 

 csecsemő-gyermekgyógyászat, 

 gyermek-ápolás és gondozás, 

 háziorvostan, 

 neonatológia, 

 szülészet-nőgyógyászat, 

 szülészeti ellátás, 

 mozgásterápia és fizioterápia, 

 rehabilitáció és életvezetési 

támogató 

 

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTVA: 

2023. január 15. 

 

AKKREDITÁCIÓ: 

Szakdolgozóknak: 8 pont 

Orvosoknak: 16 pont 

 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS: 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen 

utaláshoz szükséges számlát, mely tartalmazza a bankszámlaszámot és a feltüntetendő 

megjegyzést (számla sorszáma), vagy az előzetesen megadott címre elküldi az 

átutalási számlát.  

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK: 

A tanfolyamon való részvétel lemondására az alábbi feltételek betartása mellett van 

lehetőség. 

Csak írásban fogadunk el lemondást, módosítást az alábbi címre: 

New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

E-mail: newirendezveny@newinstant.hu-ra elküldve. 

 

Lemondási határidő 2023.  január 20., az eddig beérkezett lemondások díjmentesen 

lemondhatóak. 2023. január 20-a és 31-e közötti lemondásokra 20% kötbér kerül 

kiszámlázósra. A határidő utáni lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni és 100%-

os kötbér fizetendő, részvételi díj esetén. 

Nem a szervező cég hibájából történő számlamódosítási díj 2.000.-Ft + Áfa, melyet a 

módosított számla terhére számolunk fel. Csak a számla kiegyenlítése után kerül 

kiküldésre a belépési kód a rendezvényhez. 

 

 

TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 

New Instant Szervezőiroda – Kaposvári Krisztina 
Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Mobil: 0620/434-6251 

E-mail: newirendezveny@newinstant.hu Web: www.newinstant.hu 

FACEBOOK: I LOVE Orvoskonferencia-„Nem csak orvosoknak” 

 

2020/newirendezveny@newinstant.hu
http://www.newinstant.hu/

