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Kedves Kolléganő és Kolléga!
Több mint tíz év szünet után ismét megrendezzük a Heves Megyei
Orvos–Gyógyszerész–Szakdolgozói Napokat, melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
A Markhot Ferenc Kórház, mint szervező szeretné föléleszteni ezt a
szép hagyományt, mely összehozza, a betegellátás javítása és a gyógyítás eredményessége érdekében együtt gondolkodásra ösztönzi
Heves megye orvosait, gyógyszerészeit, szakdolgozóit.
A XXIII. Heves Megyei Orvos–Gyógyszerész–Szakdolgozói Napok helyszíne a történelmi Eger, az Eszterházy Egyetem díszterme.
A 2017. március 10–11-én zajló tudományos rendezvény akkreditációja folyamatban van, a nem tematikus szakmai program része a
nagy egészségügyi intézmények bemutatkozása, valamint az orvosi
és gyógyszerészeti szakterületekről az eredmények, tapasztalatok,
különlegességek prezentálása.
Heves megye lakosságának egészségügyi ellátásában az intézmények együttműködése kiemelten fontos, az ellátórendszer esetleges
hiányosságainak megszüntetésében a szakemberek egymás közötti
egyeztetése, konzultációja egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A megye orvosainak, gyógyszerészeinek és szakdolgozóinak együttműködését segítik a kamarák, a szakképzések, a posztgraduális képzések és az egyes szakmák konferenciái is. A megyén belüli betegellá-

tás olajozott működése szempontjából fontos, hogy szakembereink
ismerjék egymás munkáját, szakmai lehetőségeit. Ehhez nyújtottak
évtizedeken keresztül segítséget a rendszeresen megrendezett Heves
Megyei Orvos–Gyógyszerész–Szakdolgozói Napok.
A XXIII. Heves Megyei Orvos–Gyógyszerész–Szakdolgozói Napok megrendezésével újraindítjuk a szakmai tanácskozások sorát,
folytatjuk a hagyományt, és szeretnénk minden alkalommal új tartalommal megtölteni a konferenciát.
Ezen rendezvény kiváló fórumot teremt a mindennapi tapasztalatok
ismertetésére, lehetőséget nyújt a továbbképzésre, a betegellátásban
elért eredmények és tervek bemutatására egyaránt. Mindezek mellett reméljük, hogy tudunk egymással jókat beszélgetni, baráti kapcsolatokat kialakítani és elmélyíteni, majd hazatérve a napi munkánkban a megszerzett tapasztalatokat, ismereteket hasznosítani.
Munkatársaink nevében is sok szeretettel várjuk Önt!
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A rendezvény helyszíne és időpontja
Eszterházy Károly Egyetem Líceum Nagyterme
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
https://uni-eszterhazy.hu
2017. március 10-11.
A rendezvény honlapja, online regisztráció:
http://stand-art.hu/HMOGYSZ
Szervező iroda

Stand-Art Event Management
6723 Szeged, Tisza Palota B/2. Felső Tisza-part 31-34.
Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17.
Tel: +36/62-317 445; Fax: +36/62-661 331
E-mail: info@stand-art.hu
Honlap: www.stand-art.hu
Regisztráció
Horváth Judit irodavezető
judit@stand-art.hu
Pénzügyek és számlázás
Jakab Laura pénzügyi asszisztens
laura@stand-art.hu
Szponzori támogatások
Dr. Bernáth Erika ügyvezető igazgató
erika@stand-art.hu
Regisztrációs iroda
2017. március 10-én:
2017. március 11-én:

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

09.00 – 18.00 h
09.00 – 17.00 h

Regisztrációs iroda telefonszáma
+36/30-619 7348
Regisztrációs díjak
A teljes regisztrációs díjak tartalma: kávé, aprósütemény, pénteki és szombati ebéd, péntek esti vacsora, kitűző, konferencia mappa a kiadványokkal,
belépés az előadásokra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a
mindenkori ÁFA összegét is.
*A napijeg y nem tartalmazza az ebéd és a vacsora költségét.
A részvételi díjak étkezéstartalma külön tételként kerül a számlán feltüntetésre.
A rendezvényre a részvétel regisztrációhoz kötött.

Szegedi Erzsébet
sajtóreferens
Vörösné Kis Noémi
ápolási igazgató helyettes

Regisztrációs díj
2017.
március 1-ig

Regisztrációs díj
2017.
március 1. után

15.000 Ft

18.000 Ft

Szakdolgozók, egyéb szakma
képviselői részére

9.000 Ft

10.800 Ft

Hallgatók, rezidensek
részére

5.000 Ft

6.000 Ft

Napijegy*

5.000 Ft

6.000 Ft

Regisztrációs díjak
Orvosok és gyógyszerészek
részére

Regisztráció lemondása
Regisztrációt díjmentesen lemondani 2017. március 5-ig lehet.
Szállásinformáció
A rendezvényre a szállásfoglalás egyénileg történik. Az egri szálláshelyekről az alábbi oldalon található részletes tájékoztató:
https://szallas.hu/eger.
Előadások anyagának leadása és feltöltése
Kérünk minden előadót, hogy szíveskedjen a prezentáció anyagát
legkésőbb a szekció előtti szünetben leadni az előadó teremben.
Amennyiben nem MS Office PowerPoint formátumú a prezentáció,
illetve szükség van az előadás kihangosítására is, azt kérjük, hogy
szíveskedjen a legkésőbb a szekció napján reggel előre jelezni.
A rendezvény hivatalos nyelve – magyar
Kitűzők – A továbbképző előadások csak kitűzővel látogathatók
A rendezvény hivatalos taxi szolgáltatója
Taxi3 Eger
hívószám: +36/36-333 333,
https://taxi3eger.hu
Társasági program
2017. március 10., 19.00 - Vacsora
Akkreditáció – A rendezvény akkreditációja folyamatban van
Felelősség- és egyéb biztosítás
A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban
semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

