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Kedves Kollégák!

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 
2023-ban Csíkszeredában rendezi meg a XXXI. Tudományos Ülésszakát. 
A konferencia ezúttal is lehetőséget nyújt majd az orvosi, fogorvosi és 
gyógyszerészeti tudományok újdonságainak és főleg ezek gyakorlati 
vonatkozásainak a megismerésére. A rendezvény jó alkalom egymás munkájába 
való betekintésre és a tudományos jelleg mellett új kapcsolatok kialakítására és 
a régiek ápolására. 

A tudományos ülésszak során a továbbképző tanfolyamok és plenáris előadások 
mellett az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti tudományok területéről 
szabadon választott előadások hangzanak el. Az előadások időtartama 10 perc, 
esetismertetés és poszterbemutatás 5 perc, hozzászólás 3 perc. A dolgozatok 
szerzői közül legalább egy EME tag kell legyen (kivéve a külföldi vendégeket). 

Az ülésszak tudományos bizottsága a beküldött összefoglalók alapján a 
dolgozat poszterként való bemutatása mellett dönthet. A szekcióülésen csak az 
mutathat be dolgozatot vagy posztert, aki 2023. március 10-ig bejelentkezett 
és elküldte az összefoglalót.

Az összefoglalókat elektronikus úton kell beküldeni, kitöltve a www.orvtudert.ro 
honlapon február 13-tól március 10-ig elérhető űrlapot.

A bemutatásra szánt dolgozatok magyar nyelvű összefoglalói megjelennek 
az Orvostudományi Értesítő különszámában. Az összefoglalók közlésének 
feltétele a részvételi díj határidőig történő kifizetése.

Az előadások és poszterek teljes terjedelemben közölhetők az Orvostudományi 
Értesítőben. A szerzői útmutatónak (www.orvtudert.ro, Szerzőknek menüpont) 
megfelelően szerkesztett kéziratokat a www.editorialmanager.com/orvtudert 
honlapon keresztül lehet beküldeni. 

A jelentkezés kizárólag elektronikus úton, szakosztályunk honlapján történik 
(www.emeogysz.ro) február 13-tól április 11-ig. Kedvezményes regisztráció 
március 10-ig lehetséges. Az online jelentkezéskor minden esetben mellékelni 
kell a részvételi díj befizetési bizonylatát. Április 12. és április 20. között a 
regisztráció nem lehetséges, aki április 11. után szeretne jelentkezni, csak a 
konferencia helyszínén teheti meg.

A részvételi díj befizetésétől mentesül minden olyan kolléga, aki bemutatandó 
dolgozatát teljes terjedelemben és az Orvostudományi Értesítőben közlésre 
alkalmas formában a kedvezményes jelentkezési határidőig (március 10-ig) 
beküldi.

Remélve, hogy az immár hagyományos évi Tudományos Ülésszak minden 
résztvevő számára tartogat hasznos szakmai ismereteket, baráti találkozókat és 
kulturális élményeket, várjuk Önöket Csíkszeredában.  

 Dr. Szilágyi Tibor, egyetemi tanár  Dr. Kraft Hunor
az Orvos- és Gyógyszerésztudományi  a Szervezőbizottság elnöke
  Szakosztály elnöke

A részvételi díj magában foglalja a rendezvény mappáját, a tudományos 
ülésszakon, a továbbképzőkön és az állófogadáson való részvételt. A helyben 
jelentkezők részére, szervezési okok miatt, a szervezők nem szavatolják a 
konferencia-csomag biztosítását. A kísérő személyek részvételi díja magában 
foglalja a tudományos ülésszakon és az állófogadáson való részvételt. Nem 
tartalmazza a rendezvény mappáját és a részvételt igazoló diplomát.

*A részvételi díjak a bizonytalan gazdasági helyzet függvényében változhatnak. 
A díjak esetleges változásáról és a regisztráció menetéről tájékozódjon 
honlapunkon: www.emeogysz.ro

A részvételi díj lejben a következő bankszámlára fizetendő:

Societatea Muzeului Ardelean, BCR Tg-Mures Central
RO31 RNCB 0193 0159 8508 0001 (cod fiscal: 5566931)

SWIFT CODE: RNCBROBU

A regisztráció során bankkártyás fizetésre is lesz lehetőség.

Ha továbbra is támogatni kívánja az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztályát, kérjük, tagdíjának rendszeres befizetésével járuljon hozzá 
tevékenységünk fenntartásához. Az EME alapszabályai értelmében elveszíti 
tagságát az, aki tagdíját három éve nem fizette be. 

Jelenleg érvényes tagdíjak: rendes tag: 100 lej, nyugdíjas vagy rezidens: 50 lej, 
egyetemi hallgató: 25 lej.

A tagdíj befizethető személyesen a szakosztály székházában vagy 
banki átutalással a fenti számlára vagy bankkártyával. Tagdíjfizetésének 
nyilvántartásáról a szakosztály titkárságán érdeklődhet a 0265-215386 vagy 
0787-856111 telefonszámokon, vagy a titkarsag@emeogysz.ro e-mail címen. 
Ha bankkártyával szeretne fizetni, a tagdíjhátralék ellenőrzése után a titkárság 
egy email-t küld, amely tartalmazza a fizetési oldalra mutató kapcsolatot (link), 
melynek segítségével bármely online vásárláshoz hasonlóan lehet fizetni a 
tagdíjat.

2023. március 10-ig 2023. március 10. után 

EME tag: orvos, fogorvos, gyógyszerész 350 500

EME tag: rezidens orvos, fogorvos,  
gyógyszerész

150 250

EME tag: nyugdíjas, egyetemi hallgató, 
PhD-hallgató

100 200

Nem EME tag 500 550

Kísérő személy 200 250

Részvételi díjak (lejben)*



Szervezőbizottság:

Dr. Szilágyi Tibor 

Dr. Szabó Béla

Dr. Sipos Emese

Dr. Leiher Leonóra

Dr. Szatmári Szabolcs

Dr. Orbán-Kis Károly

Dr. Fülöp Ibolya

Dr. Mezei Tibor

Diamantstein Derzsi Zsuzsánna

Dr. Kraft Hunor

Dr. Domokos Lajos

Dr. Ilyés Ágota

Dr. Mihály István

Dr. Ruff Rudolf

Dr. Simon Alpár

Tifán Judit

Dr. Tubák Nimród

Elérhetőség:

Postacím: 540103 Tîrgu Mureș, Aleea Cornișa 18/12

Telefon: +40-265-215386

Mobil: +40-787-856111

Kraft Hunor: +40-745-675988

e-mail: titkarsag@emeogysz.ro 

További információk a www.emeogysz.ro honlapon találhatók.

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság


