IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY
Az egészségügyi vezetők szaklapja
Tudományos folyóirat

MEGHÍVÓ
XIII. IME REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI KONFERENCIA
A Semmelweis Emlékév jegyében

Hotel Hungária City Center
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
2018. február 28.

2018. évi első hírlevelünk kiküldésekor megragadom az alkalmat és boldog új évet kívánok Önnek és
kedves munkatársainak.

Idén 13. alkalommal rendezzük meg az IME Regionális Egészségügyi Konferenciát. Folytatva
2017 késő ősszel megkezdett témák tárgyalását, nyitó konferenciánk is kiemelten foglalkozik a jelen
időben meghatározó két óriás projekttel, a Közép-Magyarországi Egészséges Budapest Program, valamint
a november 1-jén élesben elindult Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel, az EESZT-vel. Mint
minden regionális konferenciánkon, most is kiemelt szerepet szánunk az EU fejlesztéseknek, valamint az
EFI-k kapcsán a népegészségügyi programnak és a praxisközösségeknek. Körül járjuk az
egészségturizmus helyzetét és fejlesztési lehetőségeit.

Tervezett témakörök:
• EU-s fejlesztések
• EBP előrehaladása, aktualitások
• EESZT első négy hónapja
• egynapos ellátás
• EFI-k – népegészségügy
• praxisközösségi program
• egészségturizmus és fejlesztési lehetőségei

Felkért előadóink a hazai egészségügy szaktekintélyei és az adott témakör neves képviselői.
Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
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Részvételi díjak:
• egészségügyi ágazat résztvevői számára (kórházak, rendelőintézetek)

16.000,- Ft + áfa

• versenyszféra számára

38.000,- Ft + áfa

Amennyiben a konferenciával kapcsolatosan további információra lenne szükségük, készséggel állunk
rendelkezésükre:
Larix Kiadó Kft. 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. (Rókus Kórház területe)
Telefon / fax: 333-2434, 210-2682
ime@imeonline.hu * larix@larix.hu * www.imeonline.hu * www.larix.hu

A részletes programot hamarosan megküldjük.
Őszintén reméljük, hogy a konferencia célja, programja felkeltette szakmai érdeklődésüket és Önt, illetve
munkatársait is a rendezvény résztvevői között üdvözölhetjük!
Szívélyes üdvözlettel,

Tamás Éva ügyvezető-lapigazgató
IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy
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