Kedves Kollégánk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy idén megrendezésre kerül az Országos Fül-Orr-Gégészeti Szakdolgozói Konferencia.
A rendezvényt az MFOE (Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fe-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete) szakmai támogatásával
a Connections2000 Konferenciaszervező Iroda szervezi.
A konferencia időpontja és helye
2019. szeptember 27-28.
City Hotel Miskolc – 3529, Miskolc, Csabai kapu 8.

Az esemény szakmai szervezője és fővédnöke
Dr. Karosi Tamás Ph.D H.Sc.
Oktatási-, Kutatási-, és Tudományos Igazgató-helyettes
Osztályvezető főorvos, c.egyetemi docens
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Fül-Orr-Gégészeti és FejNyaksebészeti Osztály, Miskolc
A konferencia tudományos szervezője
Nagy Julianna – osztályvezető főnővér
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Fül-Orr-Gégészeti és FejNyaksebészeti Osztály, Miskolc
A Konferencia küldetésnyilatkozata
-A fül-orr-gégészeti területen dolgozó szakemberek és szakterületek összefogása.
-A fül-orr-gégészeti betegségek kezelésének fejlesztése és javítása az érintett területeken dolgozó
szakdolgozók körében.
- Figyelem felhívás a fül-orr-gégészeti területen résztvevő szakdolgozói munka jelentőségére.
- Hangsúlyozni, hogy az ápolói hivatás nem csak szakma, hanem tudomány is egyben.
- Értéket adni a szakdolgozók munkájának az oktatás, a kutatás és a gyakorlat felhasználásával, hivatásunk
magas szakmai színvonalon történő művelése és méltó képviselete érdekében.
- Fórumot teremteni a tudás átadására, ismeretek kicserélésére, a közös munkára mindazon szakdolgozók,
szakemberek számára, akik a fül-orr-gégészeti megbetegedések prevenciója, kezelése és rehabilitációja
területén tevékenykednek.
- Kapcsolatépítés és együttműködés szakmai és civil szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel.
- Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI
rendelet előírása szerint továbbképző pontok szerzésének lehetőségét biztosítani a szakdolgozók számára.
- Kellemes 2 nap eltöltése, kapcsolatok építése.
Tudományos program témakörei
- Daganatos megbetegedések műtéti eljárásai, utógondozás
- Új felfedezések, jól bevált kezelések az allergológia területén
- Audiológiai fejlesztések, új eljárások, új termékek
- Fejlődési rendellenességek fül-, orr-, gégészeti vonatkozásban
- Betegek táplálása, új tápszerekkel kapcsolatos tapasztalatok
- Szakdolgozók elvándorlásával járó problémák és megoldásaik
- Szabadon választott
A konferencia meghívott előadói
Dr.Liktor Bálint
osztályvezető főorvos-Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Prof. Dr. Gerlinger Imre Ph.D. med. habil.DSc
egyetemi tanár klinika igazgató-Pécsi
Tudományegyetem KK
Dr. Helfferich Frigyes PhD
orvos ezredes, osztályvezető főorvos-Honvédkórház
Prof. Dr. Tamás László
egyetemi tanár, klinikaigazgató-Semmelweis Egyetem
Dr. Dr. Oberna Ferenc Ph. D.
osztályvezető főorvos-Országos Onkológia Intézet

Jelentkezési határidő:

2019. augusztus 25.

Jelentkezés módja:

On-line regisztráció:
www.conn2000.hu/Aktuális rendezvények/Országos Fül-Orr-Gégészeti
Szakdolgozói Konferencia
E-mailen:
office@conn2000.hu
Postai úton:
Connections2000 Konferenciaszervező Iroda
1016 Budapest, Hegyalja út 18.

Tudományos információ
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet előírása szerint
továbbképzésünket szabadon választott elméleti továbbképzésként minősítjük, az akkreditáció folyamatban van. Az
igazolások a konferencia helyszínén lesznek átvehetők.
A tudományos szervezők felhívják az előadók figyelmét, hogy elsősorban szakmai aktualitásokról, új témákban
és megközelítésekben várnak szóbeli és poszter előadásokat.
Előadás
A szóbeli előadások időtartama 10 perc. Szekciónként 15 perc áll rendelkezésre az elhangzott előadásokkal
kapcsolatos kérdések felvetésére és megvitatására. Az előadásokhoz kivetítést biztosítunk.
Poszter
A poszterek bemutatására a programfüzetben feltüntetett időpontban van lehetőség, a bemutatás időtartama ca.
5 perc.
Előadás, poszter összefoglalók beküldése
A konferencia előadásainak kivonatait a konferenciára készített kiadványban jelentetjük meg. Az összefoglaló mérete
lehetőség szerint ne haladja meg a 4-5 mondatos terjedelmet. Az összefoglalókat kérjük e-mailben eljuttatni:
office@conn2000.hu.
Előadás összefoglaló beküldésének határideje:

2019. június 12.

Kérjük a határidő szigorú betartását. Az előadások elfogadásának visszajelzése 2019. június 20-ig írásban történik.
Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban Önnek vagy munkatársainak kérdése van, készséggel állunk
rendelkezésére:
szakmai kérdésben

Nagy Julianna
osztályvezető főnővér
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály, Miskolc
Tel: 0646/515-280, 0670/267-8130
E-mail: nagyjulianna.fogege@bazmkorhaz.hu

szervezési kérdésben

Heinczinger Orsolya
konferenciaszervező
Connections2000 Konferenciaszervező Kft.
Tel: 061-209-0380, 061-209-9334, 0620-9913-814
E-mail: h.orsi@conn2000.hu

Részvételére feltétlenül számítunk. Kérjük, tájékoztassa kollégáit is szakmai rendezvényünkről!
Tisztelettel:
Nagy Julianna
szakmai szervező

Heinczinger Orsolya
konferenciaszervező

