
2009. július 09-11.

Egészségügyi szakdolgozók
Xl. országos jubilEumi kongrEsszusa

www.veszprem.hu www.veszpreminfo.hu

szervező bizottság:

Elnökök:
Horváth Ferencné   ápolási igazgató
Tel.: 88/556-224, e-mail: horvath.ferencne@vmkorhaz.hu
Vinkler lajosné   MESZK megyei elnök
Tel.: 06/20/669-5437, e-mail: meszkveszprem@chello.hu

Tagok:
baratiné Véninger gabriella   áp. ig. helyettes
Tel.: 06/88/556-226, e-mail: apig@vmkorhaz.hu

lecsek zsuzsanna   ügyintéző titkár
Tel.: 06/88/556-226, e-mail: apig@vmkorhaz.hu

deutsch judit   mb. pénzügyi osztályvezető
Tel.: 06/88/556-230, e-mail: deutsch.judit@vmkorhaz.hu

bertók balázs   informatikus
Tel.: 88/556-000 (6261), e-mail: bertok.balazs@vmkorhaz.hu

a kongresszussal kapcsolatos határidők:

Az absztrakt elektronikus feltöltése és továbbítása: 2009. márc. 02.
A beleegyező nyilatkozat postai úton megküldése: 2009. márc. 02.
Az absztraktok értékeléséről e-mail-en visszajelzés: 2009. április 06.
A jelentkezési lapok, szállásigények megküldése: 2009. április 15.
Befizetési határidő: 2009. május 15.

kérjük a határidők pontos betartását!

kedves kolléganők, kollégák!
Tisztelt érdeklődök!

Megtisztelő feladat és egyben kihívás, hogy az Egészségügyi Szakdolgozók XL. 
Országos Jubileumi Kongresszusát a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Nonprofit Zrt. a MESZK Veszprém Területi Szervezetével együttműködve ren-
dezheti meg.

Helyszín: Pannon Egyetem,   Veszprém, Egyetem u. 10.
időpont: 2009. július 09-11.

a kongresszus célja:
•  visszatekintés az elmúlt 40 év országos rendezvényeire,
 az ellátás iránti igények, a szakmai irányelvek és ezek gyakorlati megvalósítá-

sának értékelése,
•  a különböző ellátási szintek tevékenységének bemutatása, tapasztalatcsere, 

együttgondolkodás,
•  a társadalom egészségmegőrzése érdekében nyújtott szakmai tevékenysé-

gek bemutatása, - saját egészségünk védelme,
•  a szakmai ismeretek szinten tartása, bővítése, a tudományos tevékenység 

fejlesztése, a szakdolgozók összefogásának erősítése.

Szeretettel várjuk azon szakdolgozók jelentkezését, akik a meghirdetett témák 
iránt érdeklődve hallgatóként vagy előadóként részt kívánnak venni rendezvé-
nyünkön.

Elsősorban az egészségügy alap-, járóbeteg- és fekvőbeteg ellátás rendszeré-
ben foglalkoztatott szakdolgozók pályamunkáit várjuk.

Bízunk abban, hogy a jubileumi kongresszust méltóan ünnepelhetjük meg a 
szakdolgozók hivatásuk iránti elkötelezettségének, igényes tudományos tevé-
kenységének köszönhetően.

Kongresszusunk mottója: 

L Á N G O T  A D O K  ÁT,  Á P O L D ,  S  A D D  T O V Á B B !

Meghívó

VeszprémVasutállomás

Tapó Fogadó***

Gizella Hotel***

Autóbusz pályaudvar

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház

Pannon Egyetem

Egyetemi Kollégium II.

Baláca Panzió

Hotel Magister  
Egyetemi Kollégium I.



a kongresszus fővédnöke:
Dr. Székely Tamás   Egészségügyi Miniszter

a kongresszus védnökei:
Dr. Medgyaszai Melinda   Egészségpolitikáért Felelős Szakállamtitkár

Dr. Falus Ferenc   Országos Tisztifőorvos

Lasztovicza Jenő   Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke

Debreczenyi János   Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere

a kongresszus témakörei:

1.  reformok hatása a betegekre és az ellátókra
 •  egészségügyi ellátási igények, szükségletek – lehetőségek az ellátás folya-

matának eredménye, - betegelégedettség, dolgozói elégedettség
 •  az egészségügyi dokumentáció fejlődése, - szerepe, jelentősége a betegel-

látásban
 •  képzési rendszerünk változásainak hatása a szakdolgozói utánpótlásra, a 

betegellátásra
 •  a gyakorlati képzés módszerei és tapasztalatai

2.  korszerű diagnosztikus és terápiás lehetőségek, módszerek, ezek hatá-
sa az ellátás folyamatára

 •  a szakmai irányelvek alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai
 • etikai dilemmák

3. Egészségügyi szakdolgozók szerepe a prevencióban
 •  egészségmagatartás kialakítása
 •  alkalmazott szűrővizsgálatok
 •  edukáció
 •  gondozási folyamatok

4.  az egészségügyi dolgozók egészsége és annak védelme
 •  a szakdolgozók mentális és fizikális egészségi állapota
 •  az egészség megtartását szolgáló lehetőségek

5.  Fenti témakörökhöz kapcsolódó poszter bemutató

regisztrációs díjak:
befizetési határidő:

kongresszus regisztrációs díja: 20 000 Ft 2009. május 15.
napijegy   8 000 Ft 2009. május 15.

A kongresszusi részvételi díj tartalmazza: a tudományos programon való részvé-
telt, programfüzetet, szünetekben büfét, étkezést, részvételt a fogadáson, sza-
badidő programokon.
A napijegy tartalmazza: a programfüzetet, adott napon a tudományos és sza-
badidő programon való részvételt, szünetben büfét és étkezést.

a kongresszusra jelentkezés lehetőségei:
Előadóként

A Kongresszus résztvevői előadás tartására vagy poszter bemutatására egy-
aránt jelentkezhetnek.
A tudományos munka elbírálásának feltétele a www.egeszsegtudomany.hu 
oldalon történő online regisztrációs jelentkezés, valamint ugyanezen a webol-
dalon a rövid kivonat (absztrakt) elektronikus feltöltése, továbbítása. 
kérjük az absztrakt továbbítás eredményességét ellenőrizni!
Az absztrakt elektronikus feltöltése és beküldésének határideje: 2009. március 02.
A megadott határidő után érkező anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
A benyújtott pályamunkákat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
Országos Tudományos Bizottsága értékeli a Magyar Ápolástudományi Társa-
ság közreműködésével, - annak eredményéről a szerzőket 2009. április 06-ig 
e-mailen értesíti. 
a beleegyező nyilatkozat (letölthető: www.vmkorhaz.hu/XLkongresszus) 
egy példányát, nyomtatott formában, postai úton az alábbi címzéssel 
kérjük megküldeni:
Kongresszus 
Horváth Ferencné  ápolási igazgató 
8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Határidő: 2009. március 02.

Résztvevőként
A jelentkezési és szállásigénylő lap postai vagy elektronikus úton történő 
megküldésével.
Levelezési cím: a beleegyező nyilatkozatnál megadott címre.
Elektronikus úton: www.vmkorhaz.hu/XLkongresszus
Felhívjuk az előadók figyelmét, hogy részvételi szándékukat a jelentke-
zési és szállásigénylő lap megküldésével erősítsék meg!

szálláslehetőségek és díjak:
2009. július 9-10.
Egyéni igények esetén a megjelölt napokon kívül is biztosítunk szállást.

Hotel magister – Egyetemi kollégium i. (550 férőhely) 1 fő/éj
www.hotelmagister.hu
8200 Veszprém, József A. u. 34/2.
Elhelyezés 1 ágyas szobában (fürdőszobával, reggeli nélkül)

Elhelyezés 2 ágyas szobában (fürdőszobával, reggeli nélkül)

Elhelyezés 2x2 ágyas szobákban (szobákhoz tartozó közös fürdőszobával,

reggeli nélkül)

 5 220 Ft
 3 520 Ft
 3 220 Ft

 
Egyetemi kollégium ii.
www.vekoll.vein.hu
8200 Veszprém, Egyetem u. 12.
Elhelyezés 2x3 ágyas szobákban (folyosón közös fürdőszobával, WC-vel,

reggeli nélkül)
2 500 Ft

 

baláca Panzió
www.panzio-balaca.hu
8200 Veszprém, Baláca sor 21.
Elhelyezés 1 ágyas szobában (reggelivel)

Elhelyezés 2 ágyas szobában (reggelivel)

10 500 Ft
  6 500 Ft

Tapó Hotel ***
www.tapo.hu
8200 Veszprém, Pajta u. 19.
Elhelyezés 1 ágyas szobában (reggelivel)

Elhelyezés 2 ágyas szobában (reggelivel)

  9 600 Ft
  6 800 Ft

Hotel gizella ***
www.hotelgizella.hu
8200 Veszprém, Jókai u.48.
Elhelyezés 1 ágyas szobában (reggelivel)

Elhelyezés 2 ágyas szobában (reggelivel)

14 300 Ft
   8 900 Ft

a megadott szállásdíjakon felül napi 380 Ft/fő idegenforgalmi adó fizetendő!
A szállásigényeket a beérkezés sorrendjében biztosítjuk és igazoljuk vissza.
A regisztrációs és szállásdíj kiegyenlítése: Csekken vagy Átutalással .
A befizetésekre vonatkozó részletes tájékoztatást a jelentkezési és szállás-
igénylő lap tartalmazza, mely letölthető a www.vmkorhaz.hu/XLkongresszus,
www.meszk.hu oldalakról.

Program

2009. július 09. csütörtök

  regisztráció
  Helyszín: Veszprém, Pannon Egyetem
  Időpont: 10.00 órától - 17.00 óráig

  Megnyitó 14.00 óra
  14.00-tól – 17.00 óráig PlEnáris ülés
  19.00-tól állófogadás a kongresszus helyszínén
  21.00-tól kulturális program a kongresszus helyszínén

2009. július 10. péntek

  regisztráció
  Helyszín: Veszprém, Pannon Egyetem
  Időpont: 8.00 órától - 17.00 óráig

 szEkCióülésEk
  9.00 órától – 12.00 óráig
  13.30-tól – 17.30 óráig

 12.00-tól – 13.30 óráig ebéd
  19.00-tól vacsora, kulturális program a kongresszus helyszínén

2009. július 11. szombat

  regisztráció
  Helyszín: Veszprém, Pannon Egyetem
  Időpont: 8.00 órától - 9.00 óráig

 szEkCióülésEk
  9.00 órától – 12.00 óráig
  Konferencia zárása


