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Tisztelt Hallgatók!  

   

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt arról, hogy az Amerikai Magyar 

Orvosszövetség (HMAA) Magyar Tagozata 2019. augusztus 30-31. között ismét megszervezi 

balatonfüredi konferenciáját.  

   

13. ÉVI HMAA HC BALATONFÜREDI NYÁRI KONFERENCIA  

Balatonfüredi Állami Szívkórház 

2019. augusztus 30-31, péntek-szombat  
   

A konferenciára egyetemi hallgatókat (orvostanhallgatókat, fogorvos-, gyógyszerész-, 

testneveléstudományi hallgatókat), rezidenseket, PhD hallgatókat és szakorvosokat egyaránt 

várunk.  

 

A konferencián lehetőség nyílik: 
· előadást tartani a nemzetközinek számító konferencián bármely orvosi témában, melyről 

igazolást kapnak és későbbi felvételik, pályázatok során azt a diákok felhasználhatják  

· szakmai fórum keretében előadásokat hallgatni különböző orvostudományi témák kiemelt 

szakembereitől  

· a hatodéves buffaloi cseregyakorlat megismerésére (előadások, diszkussziók keretében)  

· megismerkedni az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel, és annak vezetőségi tagjaival, 

továbbá a konferencia neves díszvendégeivel  

. workshopokon, skill gyakorlatokon részt venni 

· társasági programokon való részvételre  

 

A legjobb előadásokat a HMAA nagyértékű díjjal jutalmazza:  

A konferencia főnyereménye (a bírálóbizottság által véleményezve) a legjobb angol nyelvű 

fiatal előadónak (1. helyezettnek):  Részvétel a HMAA 2019-es sarasotai konferenciáján, 

ahol az első helyezett a díjnyertes előadását megtartja. A fődíjat a HMAA finanszírozza, 

melynek feltétele a balatonfüredi konferencián megtartott legtöbb pontszámot elérő ANGOL 

nyelvű előadás. A legjobb magyar nyelvű előadásokért szintén díj jár. 

 

Előadás módjai: Szóbeli prezentáció, hagyományos poszter a bírálóbizottság döntése alapján 

angol vagy magyar nyelven (választható)  

A SE TDT preferálja az angol nyelvű előadás megtartását. 

   

A konferencián az alábbi szekciókban lehet előadni:   
PREVENCIÓ / PREVENTION    

PULMONOLÓGIA / PULMONOLOGY   

REUMATOLÓGIA / RHEUMATOLOGY   

GYEREKGYOGYÁSZAT / PEDIATRICS   

BIOKÉMIA-BIOFIZIKA / BIOCHEMISTRY-BIOPHYSICS   

ANESZTEZIOLÓGIA-INTENZIV TERÁPIA / ANESTHESIOLOGY-INTENSIVE CARE   

MAGATARTÁSTUDOMÁNY NÉPEGÉSZSÉGÜGY PSZICHOLÓGIA / BEHAVIOUR SCIENCES   

RADIOLÓGIA / RADIOLOGY   

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT / OBSTETRICS & GYNECOLOGY   

ÉLETTAN-KÓRÉLETTAN / PSICHOLOGY-PATHOPHYSIOLOGY   
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SEBÉSZET / SURGERY   

PATOLÓGIA-ONKOLÓGIA / PATHOLOGY-ONCOLOGY   

SZEMÉSZET / OPTHALOMOGY   

ANATÓMIA / ANATOMY   

BŐRGYÓGYÁSZAT / DERMATOLOGY   

KARDIOLÓGIA / CARDIOLOGY   

ORTOPÉDIA / ORTHOPEDICS   

BELGYÓGYÁSZAT-CSALÁDORVOSTAN / INTERNAL MEDICINE-FAMILY MEDICINE   

IMMUNOLÓGIA-SEJTBIOLÓGIA / IMMUNOLOGY-CELL BIOLOGY   

NEUROLÓGIA / NEUROLOGY   

FUL-ORR-GÉGÉSZET / OTO-RHINOLARYNGOLOGY  

SPORTTUDOMÁNYOK / SPORT SCIENCES  

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK / HELATH SCIENCES  

FOGÁSZAT / DENTISTRY  

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK / PHARMACY  

EGYÉB / OTHER   

 

 SE TDT vállalja 50.000 forintig a költségek megtérítését. 

 

Pályázat feltételei:  

 SE TDK tagság vagy aktív PhD-status 

 angol nyelvű absztrakt Word formátumban (max. 250 szó, részei: angol nyelvű cím, 

társszerzők affiliációk megjelölésével, Introduction, Methods, Results, Conclusions). 

 2019 évi HMAA tagság, önéletrajz beküldésével 
(http://hmaa.org/chapters/hungary/membership/, az alábbi emailcímen: 

hungary@hmaa.org)  (graduális oktatásban résztvevő hallgatóknak ingyenes, PhD-

hallgatóknak 4000 Ft) (korábbi tagoknak 2019-ben megújítandó a tagság) 

 

SE TDT pályázati határidő: 2019.04.01. éjfél.  

A pályázati feltételeknek megfelelő első 30 pályázó részesül támogatásban. 

 

A pályázat eredményeinek kiértesítéséig a HMAA Füred 2019 kongresszus regisztrációs díját 

ne fizesse be a pályázó. 

 

Az elbírálásról e-mailben értesítjük a hallgatókat. 

 

A tagsággal, konferenciával és regisztrációval kapcsolatosan további információ elérhető a 

HMAA honlapján: www.hmaa.org 

 

A támogatás forrása: 

„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek 

fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú 

projekttámogatás. 

http://hmaa.org/chapters/hungary/membership/
mailto:hungary@hmaa.org
http://www.hmaa.org/

