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A Konferencia küldetésnyilatkozata
-

Figyelem felhívás a szakdolgozói munka jelentőségére, hivatásunk megbecsülésére.
Hangsúlyozni, hogy a munkánk nemcsak szakma, hanem hivatás és tudomány is egyben.
Értéket adni a szakdolgozók munkájának az oktatás, a kutatás és a gyakorlat felhasználásával, hivatásuk
magas szakmai színvonalon történő művelése és méltó képviselete érdekében.
Fórumot teremteni a tudás átadására, ismeretek kicserélésére, felfrissítésére és a közös munkára mindazon
szakemberek számára, akik a daganatos megbetegedések megelőzése, kezelése, diagnosztikája és
utógondozása területén tevékenykednek.
Információ és tapasztalatcsere a megváltozott szakdolgozói szerepekről.
Kapcsolatépítés és együttműködés szakmai és civil szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel.
A 63-2011 NEFMI rendelet előírása szerint továbbképző pontok szerzésének lehetőségét biztosítani a
szakdolgozók számára.
Egy kellemes és tartalmas hétvége eltöltése, kulturális programok szervezése, emberi kapcsolatok építése.

A konferencia tudományos szervezőbizottsága
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SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Petz Aladár Oktató Kórház Győr, Onkoradiológiai Osztály
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ
Zalaegerszegi Kórház, Onkológiai Osztály
Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinika, Hematológiai Osztály
Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti Osztály
Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Patológiai Osztály

2018. május 10. csütörtök
15.00-19.00
Regisztráció
16.00-16.30
Konferencia ünnepélyes megnyitó
16.30-18.00
Nyitó plenáris ülés
18.00-19.00
Ünnepélyes kiállítás megnyitó

2018. május 11. péntek
08.00-17.00
Regisztráció
09.00-12.30
Konferencia
12.30-13.30
Ebédszünet
13.30-17.00
Konferencia

2018. május 12. szombat
08.00-10.00
Regisztráció
10.00-13.00
Konferencia
13.00
Konferencia zárás
13.00-14.00
Ebéd
Jelentkezési határidő

2018. április 16.

Jelentkezés módja:

on-line regisztráció a www.motvandorgyules2018.hu weboldalon, vagy a letölthető
jelentkezési lap elküldésével az office@conn2000.hu e-mail címen

Tudományos program témakörei
Fő témakörök:

„Ránk







ki vigyáz? – Test és lélek védelme” – munka- és egészségvédelem az onkológiában
sugárvédelem
gyógyszer expozíciók
betegmozgatás, segédeszközök használata
hazai helyzetkép: egészségkárosodási kockázatok az onkológiai szakdolgozók vonatkozásában
onkológiai szakdolgozók szűrővizsgálatai - veszélyek, lehetőségek
kiégés, stressz oldás

„A jövő onkológiai terápiái”

immunterápiák

biológiai terápiák

sugárterápiák

mellékhatás management

gyermekonkológiai terápiák jövője

ismerjük meg az új terápiákat – az edukáció jelentősége

kommunikáció a betegek és családtagok felé

esetek a mindennapokból - tanulságos esetek - esetbemutatások

További témakörök

Aktív klinikai ápolás

Újszerű ápolási protokollok ismertetése

Onkológiai lelki gondozás

Szakdolgozók szerepe a prevenció/diagnosztika/rehabilitáció területén

Szakdolgozók szerepe a palliáció, hospice területén.

Szakdolgozók kompetenciája, jogi állása – jogaink / kötelességeink tükrében

Minőségfejlesztési tevékenységek és feladatok a betegellátásban

Intézményi lehetőségek bemutatása

Társterületek együttműködési lehetőségeinek bemutatása

A tudományos ülést a 63/2011 NEFMI rendelet értelmében továbbképzési ponttal minősítjük, a továbbképzés
akkreditációja folyamatban van. Az igazolásokat a résztvevők a konferencia helyszínén vehetik át.
Előadás, poszter összefoglalók beküldése
Az összefoglaló tartalmazza az absztrakt címét, a szerző és társszerző(k) adatait (teljes név, munkahely), absztrakt tartalmi
részét, választott előadásmódot (előadás, poszter). Az összefoglaló tagolása: Célkitűzés / Anyag és módszer / Eredmények
Az összefoglaló mérete lehetőség szerint ne haladja meg a 2500 karakteres terjedelmet, ne tartalmazzon ábrát, képet,
táblázatot.
Az összefoglalót kérjük a konferencia weboldalán feltölteni: www.motvandorgyules2018.hu, vagy elektronikus úton emailben az alábbi e-mail címre elküldeni: office@conn2000.hu
A prezentációkhoz magyar nyelvű Microsoft Power Point szoftverrel ellátott számítógép és projektort biztosítunk.
A poszterek javasolt mérete: 90 cm x 130 cm (szélesség x magasság).
A konferencia szóbeli és poszter előadás összefoglalóit a konferenciára kiadványban jelentetjük meg.
Előadás, poszter összefoglalók elbírálása
Az absztraktok elbírálásánál előnyt élveznek azok az előadások, melyek ezen a fórumon még nem hangzottak el, újszerű
megállapításokat, saját kutatási témát vagy esetbemutatást dolgoznak fel, a konferencia megadott témaköreihez szorosan
kapcsolódnak.
A bizottság elutasíthatja vagy poszterre jelölheti az előadást, ha az tartalmilag vagy formailag nem felel meg a megadott
feltételeknek.
Az előadás, poszter összefoglalók beküldésének határideje 2018. április 3.
A szervező bizottság a prezentációk elfogadásáról és azok időrendjéről 2018. április 10-ig írásban értesítést küld.
Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére:
Szakmai kérdésben:

Puskás Gabriella
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ
Tel: 70 318 3618 / E-mail: puskas.gabi@uzsoki.hu
Dr. Szalai Márta
Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti Osztály
Tel: 20 426 9695 / E-mail: martaszalai@freemail.hu
Kaizinger Edina
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ
Tel: 20 589-9867 / E-mail: kaizinger@uzsoki.hu

Szervezési kérdésben:

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

Részvételére feltétlenül számítunk! Kérjük, tájékoztassa kollégáit is szakmai eseményünkről.

Puskás Gabriella
MOT Szakdolgozói Szekció
Elnök

Heinczinger Orsolya
Connections2000 Konferenciaszervező Iroda
Igazgató

