
Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr! 

Kedves Tagtársaim! 

 

Az EGVE Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Összevont Régió 2019. évi első régió ülését   

a MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETBEN  

tartjuk, Dr. Csellár Zsuzsanna főigazgató asszony szíves meghívására,  

melyre ezennel szeretettel meghívunk Benneteket! 

A Régióülés időpontja: 2019. február 13. (szerda), 1100 óra 

Helyszíne: 5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11. 

Tervezett napirend: 

1. Házigazda köszöntője és a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet rövid bemutatása 

Dr. Csellár Zsuzsanna főigazgató 

2. ÁEEK tájékoztatás az aktualitásokról  

Dr. Suba László, ÉA-i Területi igazgató 

3. EGVE elnökségi tájékoztatás az EGVE aktualitásokról  

Törökné Kaufmann Zsuzsanna, EGVE Elnök 

4. A GS1 szabványrendszer és jogszabályi változások - kórházi hatások –  

folyamatok fejlesztési lehetőségei 

Molnár Attila, leköszönő EGVE elnök 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, illetve, ha gépkocsival érkeztek, akkor a gépkocsi 

rendszámát, szíveskedjetek megküldeni szíveskedjetek megküldeni 2019. február 11. (hétfő) 12:00-

ig a geza@mfkh.hu e-mail címre annak érdekében, hogy mind az élelmezésről, mind a parkolásról 

gondoskodni tudjunk. 

Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk Benneteket! 

Baráti üdvözlettel:  

 

Eger, 2019. január 22. 

 

Dr. Csellár Zsuzsanna      Cseszkó Géza 

         főigazgató            régióvezető 

mailto:geza@mfkh.hu


EGVE Regionális Fórum 

Mezőtúr, 2019.02.13. 

 

Molnár Attila leköszönő elnökhöz csatlakozik a GS1 Magyarország részéről Krázli Zoltán 

implementációs igazgató és Hankó Christine az egészségügyi projektért felelős vezető is. 

A GS1 előadásában a következő kérdésekre kaphat választ a résztvevő: 

• Mivel foglalkozik a GS1? 

• Hogyan kapcsolódnak a GS1 szabványok a kórházak mindennapi munkájához? 

• Hogyan növelik a GS1 szabványok a betegeim biztonságát? 

• Mi változik február 9. után?  

• MI változik 2020. május 26-tól? 

• Mire jó az új 2D-s kód a gyógyszerdobozon? 

• Hogyan takaríthatok meg kb. 10%-ot a gyógyszerköltségeimből? 

• Hogyan fordíthatok több időt egy beteg ápolására? 

• Honnan tudom, hogy melyik orvostechnikai eszköz hol található a kórházban? 

• Hogyan tudom nyomon követni a beteg kezelését az intézményen belül? 

• Honnan tudom, hogy az intézményi dolgozók éppen hol tartózkodnak az épületben? 

• Hogyan tudom hatékonyan nyilvántartani, milyen eszközöket, szakmai anyagokat használtam 

a beteg műtéte során?  

• Honnan tudom, hogy a beteg mikor, milyen gyógyszert kapott?  

• Mennyibe kerül egy műtét az intézménynek? (eszközsterilizálás, protézis, egyéb szakmai 

anyag felhasználás, bérköltségek stb.) 

• Hogyan tudom mérni a betegszintű költségeket? 

• Valamelyik magyar kórházban használnak már GS1 szabványokat? 

 


