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A Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság Konferenciája 
 

2019. december 6-7. 

Debrecen, Hotel Arany Bika 

 

 

Tisztelt Kollégák, Kedves Érdeklődők! 

 

A Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság szeretettel meghívja Önt és érdeklődő 

munkatársait a 2019. évi, Debrecenben tartandó tudományos rendezvényére.  

Az elmúlt években látványos előrelépések történtek néhány genetikai betegség 

kezelési lehetőségeiben. Konferenciánkon kiemelt figyelmet fordítunk a legújabb terápiás 

lehetőségek bemutatására, a külföldi és magyarországi tapasztalatok megvitatására.  

Fontosnak tartjuk emellett a napi gyakorlatban dolgozó kollégák továbbképzését is, 

melynek kapcsán praktikus, gyakorlati útmutatót szeretnénk adni a neurogenetikai 

betegségekről, azok felismeréséről, ill. diagnosztikus lehetőségeikről.  

Ugyancsak kiemelt figyelmet szentelünk kongresszusainkon az esetbemutatásoknak, a 

diagnosztikus munka nehézségeinek, eseteink kapcsán felmerülő etikai dilemmáknak. 

Szívesen várjuk olyan betegek bemutatását is, ahol a pontos diagnózis még nem született meg. 

Lehetőség nyílik emellett saját tudományos munkák bemutatására is. 

Társaságunk minden évben külön elismeri és díjazásban részesíti a legjobb fiatal 

előadót, ezért bátran biztatunk mindenkit a részvételre. 

 

Ízelítő idei programunkból: 

 

Továbbképző szemináriumok témái: Neurokognitív zavarok, Herediter transthyretin 

amyloid polyneuropathia, Fábry kór, Ritka microcephalia szindrómák 

Kerekasztal beszélgetés: Ritka betegségek, ritka terápiák 

Elméleti továbbképzés: MicroRNS- ek szerepe az egyes neurogenetikai kórképek 

hátterében, Herediter ataxiák, A vékonyrost neuropathiák diagnosztikája, A gén-

környezet interakció jelentősége a gyakori neuropszichiátriai betegségekben 

Esetbemutatások, etikai dilemmák. 



A részletes program hamarosan elérhető lesz megújuló honlapunkon is 
(www.mknt.hu)!  

Szabadidős program: a konferencia helyszíne mellett kerül megrendezésre a Debreceni 

Adventi Vásár (http://fonixinfo.hu/rendezvenyeink/debreceni-advent/). 

 

A konferencia pontszerző tanfolyamnak minősül a szakorvosok, és PhD hallgatók számára 

(34 pont). 

 

Konferencia helyszíne: Hotel Aranybika, Debrecen 

Jelentkezési határidő: 2019. november 15. 

 

Részvételi díjak: 

Részvételi díj nem tagoknak       34.000.-Ft   
Részvételi díj MKNT, MGYNT tagoknak     29.000.-Ft      
Részvételi díj PhD hallgatóknak, nyugdíjasoknak, szakdolgozóknak 17.000.-Ft    
Helyszínen történő regisztráció       35.000.-Ft   
Egyetemi hallgatóknak         7.000.-Ft 
 
 

 

A kongresszussal kapcsolatos egyéb információk a neurogenetikaitarsasag@gmail.com 
 
email címen érhetőek el. 

 

Sok szeretettel várjuk Önöket! 

 

Dr. Boczán Judit 

MKNT elnök 

http://www.mknt.hu/
mailto:neurogenetikaitarsasag@gmail.com
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