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Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Törökné Kaufmann Zsuzsanna!
Az Egészségügyi Műszaki Vezetők Integrációs Oldalának (továbbiakban: EMVIO) vezetőjeként, az
általam 2010-ben elgondolt és megalapított rendszer folyamatos fejlődésének köszönhetően
2018-ban immár 3. alkalommal kerül megrendezésre az „EMVIO SZAKMAI NAP 2018” elnevezésű
konferencia.
Ezen szakmai értekezés célja összhangban a www.emvio.hu internetes platformmal az
egészségügy műszaki területén tevékenykedő Kollégák kommunikációs tevékenységének
elősegítése mind intézményi (egymás közötti), mind pedig a gyártói, kereskedelmi és szolgáltató
szektor részéről.
Elképzeléseim között szerepel egy olyan jövőbeli egészségügyi-műszaki szervezet felépítése,
amely mind műszaki, mind gazdasági szempontból biztonságosabbá tehetné a zavartalan
betegellátást. Ehhez szükséges a folyamatos személyes és „online” együttműködés, melyet a 10
éves egészségügyi műszaki vezetőként eltöltött időszakomban illetve a Kollégákkal folytatott
kommunikáció alapján hangsúlyozhatok.
A fentebb megnevezett rendezvény főszervezőjeként a megrendezésre kerülő országos
jelentőségű konferencián nagyon fontosnak tartanám az EGVE képviseltetését és jelenlétét mind
gazdasági,
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kezdeményezésünket illetve lehetőség szerint kérem Önt, hogy a szervezetükön belül, majd a
jövő hét folyamán megküldésre kerülő végleges meghívót, terjesszék, hogy minél több intézmény
részére eljusson szakmai konferenciánk híre, ezzel is növelve e műszaki vonal jelentőségét!
A részletes (előzetes) szakmai programot mellékelten küldöm Önnek.
Segítő közreműködését és pozitív visszajelzését ezúton előre is köszönöm!
További szép napot kívánok Önnek!

HATVAN, 2018. március 27.

Üdvözlettel:
Torda Tibor
EMVIO - vezetője
Egészségügyi Műszaki Vezetők Integrációs Oldala – 3000 Hatvan, Nagytelek utca 4. (tel.: +36 37 73 73 73)

EMVIO SZAKMAI NAP 2018
Az egészségügyi műszaki vezetők szakmai fóruma
Előzetes szakmai program

Az EMVIO Szakmai nap fontossága
Az Egészségügyi Műszaki Vezetők Integrációs Oldala 2010. első
felében alakult meg azzal a céllal, hogy az egészségügy műszaki
területén tevékenykedő mérnököket és műszaki szakembereket
megfelelő szakmai háttérrel ellássa és támogassa!

Idén 3. alkalommal rendezzük meg konferenciánkat, lehetőséget
biztosítva mind az intézményi, mind pedig a vállalati, szolgáltatói
integrálódásra, szakmai fejlődésre.
Fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi műszaki közösség
fejlődjön és meghatározó szerepet töltsön be a XXI. Század
műszakilag fejlett, biztonságos betegellátásában!

ÉRVEK a Szakmai nap mellett
Kinek szól…
a Magyar egészségügyi szegmensben tevékenykedő kórházi műszaki, gazdasági vezetőknek
az egészségügyi szektorban tevékenykedő gyártó, kereskedő és szolgáltató vállalkozásoknak

Miről szól…
szakmai fejlődés, szakmai kapcsolatok, műszaki eszmecsere, üzleti lehetőségek

Értékek…
szakmaiság, egyediség, közös gondolkodásmód, innováció, csapatmunka, fejlődő egészségügy

Vízió…
éves szinten rendszeres szakmai nap megtartása, több napos rendezvény lehetősége

A szakmai nap időpontja és helyszíne
• Időpont: 2018. május 10. (csütörtök)
9:30 – 16:30 óra között

• Helyszín: Nagy Endre rendezvényterem
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.

A Szakmai nap részvevői – meghívott vendégei
ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ

MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG
EGVE – Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
OGYÉI – Orvostechnikai Főosztály
Magyar Mérnöki Kamara – Egészségügyi Műszaki Tagozat
Mediklaszter
A Magyar Egészségügyben tevékenykedő gazdasági-, műszaki vezetők

Gazdasági társaságok (gyártók, kereskedők, egyéb…)
Tervezett létszám: 100 – 150 fő

Szakmai program - DÉLELŐTT
09:00 – 09:50 REGISZTRÁCIÓ, VENDÉGEK FOGADÁSA

10:00 – 10:25 KÖSZÖNTŐK (a Szakmai nap fővédnöke szervezés alatt)
köszöntőt mondanak a meghívott szervezetek tagjai

10:25 – 10:35

100 éves a Magyar Kórház-, és Orvostechnikai Ipar
Köszöntőt mond a MediKlaszter Elnöke Dr. Steiner Arnold

10:35 – 11:30

Az egészségügyi műszaki vezetők jövőképe
Előadó: Pólya Endre (MMK – Egészségügyi tagozat elnöke)
lehetőség nyílik egy szakmai fórumra (interaktivitás)

11:30 – 11:45

SZÜNET (KV, üdítő, pogácsa)

11:45 – 12:30

Újdonságok az új, Európai Uniós orvostechnikai eszköz rendeletből
Előadó: Dr. Forgács Lajos

12:30 – 13:30

EBÉDSZÜNET (különféle finomságok)

Szakmai program - DÉLUTÁN
13:30 – 13:55

A veszélyes hulladékok megsemmisítésének újdonságai
Előadó: Ing. Natalio Lia – Econos Technologie Ambientali S.r.l. (Olaszország)
az előadás Magyar fordítással zajlik

14:00 – 15:15

Rövid szakmai előadások
a) az endoszkópok egészségügyi műszaki kérdései
b) sterilizálási folyamatok műszaki szemmel
c) a képalkotás gyakorlati kérdései
d) az egészségügyi gázok jelentősége, felhasználása
e) optikai eszközök karbantartása, újdonságok a mikroszkóp piacon

15:15 – 15:25

SZÜNET (KV, üdítő, pogácsa)

15:25 – 15:45

Az MSZ EN 60601-2-52 biztonságtechnikai szabvány gyakorlata
Előadó: Torda Tibor, Oláh Péter

15:45 – 16:30

A Szakmai nap ZÁRÁSA
kérdések, értekezések, gondolatok megosztása

Jelentkezési feltételek és kapcsolat
Az EMVIO Szakmai Nap 2018. elnevezésű konferencián a részvétel az alábbiak szerint lehetséges:

a) egészségügyi területen tevékenykedő műszaki-gazdasági vezetők részére a teljes szakmai program
INGYENES, viszont regisztrációhoz kötött*
b) egészségügyi területen tevékenykedő gyártó, kereskedő és szolgáltató vállalkozások részére a
részvétel DÍJ köteles illetve előzetes regisztrációhoz kötött*
* részvételi feltételekben meghatározott módon

c) előadó és kiállító cégek esetében a külön megküldött részvételi feltételek szerint

Jelentkezési lap igényelhető: fth@fth.hu e-mail címen vagy a +36 37 73 73 73 telefonszámon

Szervező: Ferrum-Trade Hungary Kft. az EMVIO oldal üzemeltetője
a szervező a műsorváltozás jogát fenntartja

