
Kedves Tagtársaim, 
 
 
2019. évi első régió ülésünket tehát Tatabányán, a Szent Borbála Kórház „L” épülete 
V. emeletén, a Nagyelőadóban tartjuk, Dr. Lőke János, főigazgató Úr szíves 
meghívására, melyre ezennel szeretettel meghívunk Benneteket! 
 
Az ülés pontos időpontja: 2019. március 28.  csütörtök, 10,00-tól ebéd utánig, a 
pontos napirendet csatoljuk. 
 
A tervezett napirendek között szerepel: 

–       Szent Borbála Kórház bemutatása 
–       A GS1 szabványrendszer és jogszabályi változásokkal, a HUMVO-s azonosítással, 

valamint a Szent Borbála Kórház gyógyszertári projektjének konkrét megvalósításával 
kapcsolatos előadások, kérdések és konzultáció, 

–       ÁEEK tájékoztatás (mindkét ÁEEK térségi igazgatóval), 
–       EGVE tájékoztatás, valamint 
–       Kórház bejárása és ebéd. 

 
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, szíveskedjetek megküldeni 2019. március 21-én 
(csütörtök) 15:00-ig a csizsek.agnes@tatabanyakorhaz.hu e-mail címre (tehát NE nekem!) 
annak érdekében, hogy mind az élelmezésről, mind a parkolásról gondoskodni tudjunk (a 
Kórház főbejáratánál Mindenkit útba igazítanak a Kórház munkatársai). Kérjük szépen, hogy 
a gépjármű rendszámát is a fenti e-mailcímre adjátok meg! Aki gépkocsivezetővel jön és 
részére is kér ebédet, vagy speciális étrendet kér (pl. vegetáriánus, vagy ételallergiás, stb.) 
kérjük, külön jelezze!!! 
                                                                                                                                                              
Köszönjük szépen, és üdvözlettel: 
 
         Dr. Lőke János                        Hoffmann Zoltánné                        Imre Tímea 
             főigazgató                              gazdasági igazgató                          régióvezető 
 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Imre Tímea 
régióvezető 
 
 
 

 
 
Üdvözlettel: 
 
Imre Tímea 
gazdasági igazgató 
 
Szent László Kórház 
9600 Sárvár, Rákóczi u. 30. 
Tel: 36-95/523-012 
Fax: 36-95/523-010 
Mobil: 36-30/3777-624 
E-mail: gazdig@korhazsarvar.hu 
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Házigazdáilrk köszöntője, az Intézet rövid bemutatása:
Előadó: Dr. Lőke János, főigaz,gatő és Hoffmann Zoltánné, gazdasági igazgatő
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A GSt szabványrendszer és jogszabályi változások - kórházi hatások - a folyamatclk
fejles:ztési lehetőségei
Előadó: MolnárAttila, Etj&l€ (.v:sra 5

HUMVO-s azonosítás kapcsán megvalósított projekt fenntartói szemmel
EIőadó: Dr, Lénárt Endre, ÁEIiK főigazgatő-helyettes

A Tatabányai kórház gyóglyszertári projektj ének konkrét rnegvalósítása
Előadó: Kecskemétí Csilla ápolási igazgató, dr. Nagy Olivér győgyszerész

I(onzultáció

kávészünet

ÁrEx t{iékoztat ás az aktualitásokról
Előadók Limbach üktor, ].[YD-i Területi igazgatí

Lőrincz Krisztina, KD-i Területi igazgató

EG\ZE elnök és régióvezető tájékoztatása az BG\IE aktualításokról
ElőadÓ: Töröknó Kaufmann Zsuzsanna, EGVE Elnök és Imre Tímea, tégiővezető

Azlntézrnény és a Gyógyszertár megtekintése:
Előadó: Dr. lőke János, főigazgató, Hoffmann Zoltánné, gazdaságiigazgatő,

Kecskeméti Csilla ápolási igazgató

Ebéd:
,,Előadó": Hoffmann Zoltánné gazdasági igazgatő

Kérjük, hogy részvételi szándékot ámát,
szíveskedjetek megküldeni a
csizsek,agnes@tatabanyakorhaz.hu e-mai] címre annak érdekében, hory mind az éIe|mezesről, mind a
parkolásról gondoskodni tudjunk.

Aki gépkocsivezetővel jön és részére is kér ebédet, vary speciális étrendet kér (pl. vegetáriánus, vagy
ételallergiás, stb. ) kérjük, külön jelezze ! ! l

szeretettel várunk Benneteket !
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