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Az idén is 50 kreditponttal akkreditált és az eddig több mint 12 ezer látogatóval büszkélkedhető Debreceni 

Nephrologiai Napok (DNN) 2012-ben is színes szakmai programot kínál a résztvevőknek. A továbbképzésen elhangzó 

előadások/szekciók számos betegség diagnosztikáját és gyógyszeres kezelését érintik. Ezek közül az alábbiak 

emelhetők ki: diabetes mellitus, hypertonia, obesitas, dyslipidaemia, atherosclerosis, cardiovascularis betegségek, 

húgyúti fertőzések, sarcoidosis, só- és vízháztartás zavarai, endokrinológia, renalis osteodystrophia, a vesebetegségben 

megváltozott kalcium- és foszforanyagcsere, plazmaferesis, szervátültetés és vesepótló kezelési eljárások.  Ezeken 

túlmenően klinikopathologiai konferencia (acut tubulointerstitialis nephritisek), gyermeknephrologia szekció, urológiai 

szekció és a szombati - a mindennapi alapellátási kérdéseket is érintő  - továbbképző nap teszi teljessé a szakmai 

programot. A négynapos orvos-továbbképzéssel párhuzamosan kétnapos ápolói továbbképzés is része a DNN-nek 
 

A részletes szakmai program a kongresszus honlapján már megtekinthető.  
 

AKKREDITÁCIÓ 

Orvosoknak és gyógyszerészeknek: 50 kreditpont  
Szabadon választható – szakma szerinti pontszámként (régi neve: kötelezően válaszható):  

belgyógyászat, nephrológia, kardiológia, diabetológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, aneszteziológia- és intenzív 

terápia, urológia, háziorvostan  
Szabadon választható továbbképzés: egyéb orvosi szakmák és gyógyszerészek részére 

Szakmai Társaságok akkreditációi: Magyar Diabétesz Társaság: 1 kreditpont, Magyar Hypertonia Társaság: 16 

kreditpont 

Ápolóknak  (utóakkreditációra előterjesztve) 
 

Ebben az évben, a kötelező folyamatos továbbképzésekre vonatkozó jogszabályváltozások miatt, a XVII. Nephrológiai 

Napok kötelezően szinten tartó jelleggel nem kerülnek meghirdetésre, a képzés kötelezően választható (az új rendelet 

szerint: szabadon választható – szakma szerinti pontszám) kategóriában kerül jóváírásra a résztvevőknek. 

Kötelező szinten tartó továbbképzést nephrológusok és belgyógyászok részére előreláthatólag 2013-ban szervezünk 

majd, melyre várjuk jelentkezésüket a jövő év elején. 
 

A TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A KIÁLLÍTÁS IDEJE, HELYE 
2012. május 30. – június 2. Debreceni Egyetem OEC Elméleti Tömb 
 

 

A TANFOLYAM DÍJA 

2012. május 20-ig történő jelentkezéssel és befizetéssel: 

Orvosoknak és kísérőknek:      19.000,-Ft +27% ÁFA     

  Határidő után              (május 20. – május 29.):   21.000,-Ft +27% ÁFA 

 A kongresszus idején  (május 30. – június 2.):  24.000,-Ft            +27% ÁFA 

Nővéreknek:                     14.000,-Ft  +27% ÁFA 

  Határidő után               (május 20. – május 29.):  16.000,-Ft   +27% ÁFA 

 A kongresszus idején   (május 30. – június 2.):  19.000,-Ft +27% ÁFA 

A regisztrációs díj befizetése az alábbiakra jogosít: 

 szakmai programok (május 30. – június 2.): 

 tanfolyamzáró teszt (június 2.) 

 esti kulturális programok (ha ezt vagy ezeket megrendeli) 

 részvételről szóló oklevél 
 

 

JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 
A kongresszus honlapján (www.nephrologia.com) 

 On-line regisztrálás a kongresszus honlapján.  Kérjük ezt preferálja, és ne a letölthető regisztrációs lapot! 
 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk 

Club Service Kft. E-mail: clubservice@clubservice.hu, Tel.: 52/522-222, Fax: 52/522-223 

4024 Debrecen, Kossuth u. 3.   

Szakmai információk az előadóknak és a kiállítóknak 

Dr. Kárpáti István  tel: 52/4111-717:  55049 vagy 55081 mellék. Mail: karpati@internal.med.unideb.hu  
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