Kedves Tagtársaim,
2017. évi harmadik régió ülésünket Balatonfüreden, az Állami Szívkórház Gazdasági Hivatalának
Eszterházy termében tartjuk, Prof Dr. Veress Gábor, főigazgató főorvos Úr szíves meghívására, melyre
ezennel szeretettel meghívunk Benneteket!
Az ülés pontos időpontja: 2017. szeptember 14. csütörtök, 10,00-tól ebéd utánig, a pontos
napirendet csatoljuk.
A tervezett napirendek között szerepel:
– Állami Szívkórház bemutatása,
– kockázatkezeléssel kapcsolatos előadás, kérdések és konzultáció,
– EGVE tájékoztatás,
– búcsúztatás, valamint
– ebéd és szabadfoglalkozás.
A szabadfoglalkozás tervezett jellege okán javasoljuk a lazább, kényelmes öltözetet! 
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, szíveskedjetek megküldeni 2017. szeptember 08. (péntek)
12:00-ig a gazdasag@mail.bfkor.hu e-mail címre annak érdekében, hogy mind az élelmezésről, mind
a parkolásról gondoskodni tudjunk (a Kórház főbejáratánál Mindenkit útba igazítanak a Kórház
munkatársai). Aki gépkocsivezetővel jön és részére is kér ebédet, kérjük, külön jelezze!!!
Köszönjük szépen, és üdvözlettel:
Prof Dr. Veress Gábor
főigazgató főorvos

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Imre Tímea
régióvezető

E G V E Nyugat-Dunántúli Régió
Régióülés
2017. szeptember 14. (csütörtök) 10,00
Állami Szívkórház, Gazdasági Hivatal, Eszterházy terem
8230 Balatonfüred, Táncsics u. 1.
Házigazdáink köszöntője, az Intézet rövid bemutatása:
10,00-10,15
Előadó: Prof Dr. Veress Gábor, főigazgató főorvos és Törökné Kaufmann Zsuzsanna, gazdasági igazgató
Kockázatkezelés a kórházi gyakorlatban
Előadó: Dohnál Erika, szervezési és minőségügyi igazgató,
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

10,15-10,45

Konzultáció

10,45-11,15

Kávészünet

11,15-11,30

EGVE elnök és régióvezető tájékoztatása az EGVE aktualitásokról
Előadó: Törökné Kaufmann Zsuzsanna, EGVE Elnök és Imre Tímea, régióvezető

11,30-12,00

Búcsúztatás (Eőry Ferenc)
Előadó: Imre Tímea

12,00-12,30

Ebéd:
„Előadó”: Törökné Kaufmann Zsuzsanna, gazdasági igazgató

12,30-13,30

Szabadfoglalkozás (jó idő esetén Brázay strand megtekintése)
14,00-tól
A Brázay strand kb. 20-30 perces sétára van a Kórháztól, ezért kényelmes cipő és ruha a megfelelő öltözék! Jó
idő esetén strandolásra is van lehetőség, azaz a fürdőruhát se felejtsétek otthon!
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, illetve ha gépkocsival érkeztek, akkor a gépkocsi rendszámát,
szíveskedjetek megküldeni 2017. szeptember 08. (péntek) 12:00-ig a gazdasag@mail.bfkor.hu e-mail
címre annak érdekében, hogy mind az élelmezésről, mind a parkolásról gondoskodni tudjunk.
Aki gépkocsivezetővel jön és részére is kér ebédet, kérjük, külön jelezze!!!
A Gazdasági Hivatal Eszterházy terme megközelíthető a 71-es főút felől a Séta u. - Táncsics u. - Liliom u.
útvonalon.
GPS koordináták: 46.957719
17.896198

Szeretettel várunk Benneteket!

Prof Dr. Veress Gábor
főigazgató főorvos

Törökné Kaufmann Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Imre Tímea
régióvezető

