
KÖSZÖNTŐ ÉS MEGHÍVÓ 

WELCOME AND INVITATION 
 

Kedves Tagtársak, Tisztelt Kollégák! 
 
 A Magyar Élettani Társaság következő, LXXII. Vándorgyűlésére és a Magyar 
Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság első közös konferenciájára 2008. június 4-6 
között (szerda-csütörtök-péntek) Debrecenben kerül sor. 
 A rendezvény központi helyszíne a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum Elméleti Tömbje lesz. A Konferencia szervezését a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának és egy segítő szervező irodának (ECHO 94) a munkatársai 
végzik. A szervezők és a magam nevében tisztelettel meghívom a Magyar Kísérletes és 
Klinikai Farmakológiai Társaság, a Magyar Élettani Társaság valamint a társ-társaságok 
valamennyi tagját a vándorgyűlésre. 
 A mellékletek tartalmazzák a Konferenciára vonatkozó információkat, a jelentkezési 
lapot, valamint 1 oldalban a konferencia tömörített programját. Tisztelettel felhívom szíves 
figyelmüket, hogy a jelentkezési lapok beküldése csak hagyományos postai úton és e-mailen 
történhet. Ugyanakkor az absztrakt kivonatokat elektronikus formában szíveskedjenek majd 
elküldeni Word Dokumentumként az eva.tamas@king.pharmacol.dote.hu email címre 2008. 
március 31-ig. 
 A Konferencia alkalmával a szerv- és sejtélettan, valamint a farmakológia különböző 
szakterületein feltárt legújabb eredmények bemutatására és megbeszélésére nyílik majd 
lehetőség a résztvevők számára. A tervezett témák: a különböző sejtek, szövetek, szervek, 
idegrendszer, keringés élettanának és gyógyszertanának kísérletes és klinikai eredményei és 
vonatkozásai. A fenti témákkal kapcsolatos tudományos programokat, plenáris előadásokkal, 
tematikus szimpóziumokkal kiegészítve, valamint poszter szekciókba csoportosítva kívánjuk 
megrendezni. 
 A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság és a Magyar Élettani 
Társaság vezetőségének nevében, a farmakológia és az élettani tudományágak bármelyik 
területe iránt érdeklődő minden kedves kollégánkat és a tudományterületek érdeklődőit 
tisztelettel meghívom a Konferenciára. 
 A konferencia továbbképzésként is szolgál az egészségügyben dolgozó orvosok és 
gyógyszerészek számára, amelynek pontértéke a regisztráltak esetében 10 pont. 
 Remélem, felkeltettük érdeklődésüket a Konferencia iránt és minél több tagtárs és 
érdeklődő kolléga részvételére számíthatunk Debrecenben, 2008. június elején! 
 
 
 
A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság valamint a Magyar Élettani Társaság 
vezetőségének megbízásából: 
 
 
   Tisztelettel, 

 
Tósaki Árpád 

  a MÉT LXXII. Vándorgyűlés 
      elnöke 


