
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Budapesti Területi Szervezete

F E L H Í V Á S!

A MESZK Budapesti Területi Szervezete  2016. november 10-én ismét megszervezi tagjai
számára az immáron hagyománnyá vált IX. Szakmai Napját.

Rendezvényünk lehetőséget kíván teremteni arra, hogy szakdolgozóink bemutassák szakmai
munkájukat, kutatási eredményeiket. Célunk:

 olyan  új  eljárások  megismertetése,  amelyek  hozzájárulnak  a  hatékonyabb  ápolási,
gondozási és ellátási tevékenységhez;

 megismerni  és  megismertetni  a  prevenció  jelentőségével  az  egészségtudatos
magatartás kialakítása érdekében;

 különböző  szakmacsoportok  találkozása,  egymás  problémáinak  megismerése  és
segítése a jobb és hatékonyabb betegellátás érdekében; 

A szakmai nap mottója:

„Összefogás a biztonságos betegellátásért„

Javasolt témakörök:

 Prevenció, ápolás, gondozás a különböző ellátási területeken és szakmacsoportokban,
 Együttműködési  lehetőségek  a  szakmacsoportok  között  (pl.  szülésznő  –  védőnő  -

csecsemő-gyermekápoló  -  dietetikus,  ápoló-képalkotó asszisztens,  gondozó -  ápoló,
ápoló – dietetikus – gyógytornász, körzeti közösségi ápoló-otthonápolásban dolgozó
szakápolók stb.).

 Új  lehetőségek  és  módszerek  bemutatása,  az  alapellátás,  szakellátás,  fekvőbeteg
ellátás, valamint az otthonápolás területén.

 Multikulturalitás jelenléte az egészségügyi ellátásban. 
 A team-munka jelentősége a szakdolgozói munkában.
 A betegellátás a sürgősségi ellátástól a rehabilitációig.



Várjuk  olyan  szakdolgozók  jelentkezését,  akik  előadásukkal
hozzájárulnának a rendezvény szakmai színvonal emeléséhez!

Az előadások tartalmi követelményei:
 Előadás ideje maximum 15 perc.
 PowerPoint formában való elkészítés.

A fenti témakörökhöz kapcsolódóan 70x100 cm nagyságú poszter bemutatására is lehetőséget
biztosítunk.

Az előadások és poszterek rövid összefoglalóját a melléklet előadói nyilatkozattal együtt
kérjük elektronikus formában beküldeni az alábbi e-mail címre: 

meszkbp@t-online.hu

Beküldési határidő: 2016. Július 27.

A teljes előadás anyagának leadási határideje: 2016. október 20.

Az előadások,  valamint  a  poszterek  elfogadásról  a  MESZK Budapesti  Területi  Szervezet
Oktatási Bizottsága dönt, amelyről a szerzőket 2016. október 01-ig írásban értesítjük. 

Értékelési szempontok:
 Témaválasztás aktualitása, megalapozottsága.
 Saját kutatáson, vagy megfigyelésen alapul-e.
 Tartalmaz-e új megállapításokat.
 A következtetések, javaslatok felhasználhatók-e a gyakorlatban.

Kérdésekkel,  észrevételekkel  fordulhattok.  Szabó  Andrásné  Judit  általános  alelnökhöz
Elérhetősége: +36-20-669-5483
Cím: MESZK Budapesti Területi Szervezet 1088 Budapest, Bródy S. u. 2. 1/4.

Budapest, 2016. június 20.

Eredményes felkészülést kíván a Szervezőbizottság!

mailto:meszkbp@t-online.hu


Előadói nyilatkozat
/Kérjük pontosan, olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!/

Név: ……………………………………………………………………………………

Lánykori név: ………………………………………………………………………..

Szül.  hely:………………………………………..dátum:
…………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………….

Működési-  vagy  alapnyilvántartási  szám:
……………………………………..

Szakmai  végzettség:
……………………………………………………………….

Lakcím/értesítési  cím:
……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..

Kamarai tagsági igazolvány száma: __  __  __  __  __  __  __

Munkahely  neve,  címe:
……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Telefon:  …..…………………………………………………………………………..
 

Ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara  Budapesti  Területi  Szervezete  által  2016.  november
10-én   megrendezésre  kerülő  Szakmai  Napon  előadásomat
megtartom. 

Előadásom  pontos  címe:
………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

Társszerző neve: …………………………………………………………………..

Dátum:
aláírás


