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Kedves Kollégák! 
        
Örömmel tájékoztatjuk, hogy hetedik alkalommal kerül megrendezésre a  Kékgolyó Napok - Országos Onkológiai 
Szakdolgozói Továbbképző Konferencia és Kiállítás. 
A rendezvényt az Országos Onkológiai Intézet szakmai irányításával és megbízásából a  Connections2000 
Konferenciaszervező Iroda szervezi. 
 
A konferencia mottója „Fejlődés az onkológiai terápiákban és ápolásban” 
  
A szakmai esemény fővédnöke Prof. Dr. Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, az Országos Onkológiai 
Intézet Főigazgató Főorvosa 

 
A konferencia meghívott előadói 
  Prof. Dr. Kásler Miklós - Főigazgató Főorvos, Országos Onkológiai Intézet  
  Dr. Balogh Zoltán – Elnök, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara  
  Vízvári László – Osztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Ápolásügyi Osztály  

Dr. Elek Jenő - Osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet 
Dr. Rényi-Vámos Ferenc - Osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet 
Dr. Remenár Éva - Osztályvezető főorvos, Országos Onkológiai Intézet 

  Puskás Gabriella – Magyar Onkológusok Társasága, Szakdolgozói Szekció Elnöke 
   
A konferencia időpontja és helye 
  2017. június 8-10. 

  Danubius Health Spa Resort Hévíz /  8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11. 
http://www.danubiushotels.hu/szallodak-heviz/danubius-health-spa-resort-heviz 

  
A Konferencia küldetésnyilatkozata 

- Figyelem felhívás a szakdolgozói munka jelentőségére, hivatásunk megbecsülésére. 
- Hangsúlyozni, hogy az ápolói hivatás nem csak szakma, hanem tudomány is egyben. 
- Értéket adni a szakdolgozók munkájának az oktatás, a kutatás és a gyakorlat felhasználásával, hivatásunk 
magas szakmai színvonalon történő művelése és méltó képviselete érdekében. 
- Fórumot teremteni a tudás átadására, ismeretek kicserélésére, a közös munkára mindazon szakdolgozók, 
szakemberek számára, akik a daganatos megbetegedések prevenciója, kezelése és rehabilitációja területén 
tevékenykednek. 
- Az egészségügyi reform hatásainak vizsgálata a mindennapi munkafolyamatokra. 

- Információ és tapasztalatcsere a megváltozott ápolói szerepekről.  
- Kapcsolatépítés és együttműködés szakmai és civil szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel. 
- Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet 
előírása szerint továbbképző pontok szerzésének lehetőségét biztosítani a szakdolgozók számára. 
- Egy kellemes hétvége eltöltése, emberi kapcsolatok építése. 

 
A konferencia tudományos szervezői 

Dr. Zoltánné Csorba Éva ápolási igazgató – Országos Onkológiai Intézet    
Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgató helyettes – Országos Onkológiai Intézet 

 Dr. Szalai Márta osztályvezető főnővér – Országos Onkológiai Intézet  
 Séber Józsefné szakoktató – Országos Onkológiai Intézet   

           

Program 2017. június 8. csütörtök    2017. június 10. szombat 
„A Kékgolyó”  „Túlmutatva az onkológián…”  

   
14.00-18.00 Regisztráció    08.00-10.00 Regisztráció 

  14.00-15.30 Konferencia megnyitó    10.00-13.00 Továbbképző konferencia a 
  15.30-18.00 Továbbképző nap   13.00  Konferencia zárás 

18.00-19.00   Kiállítás megnyitó és köszöntő fogadás   
20.00- Közös séta a Hévízi tóhoz 

 
  2017. június 9. péntek 
  „Fejlődés az onkológiai terápiákban és ápolásban” 

 
  08.00-17.00 Regisztráció 
  09.00-12.30 Továbbképző konferencia 

  12.30-13.30 Ebédszünet 
  13.30-16.00 Továbbképző konferencia 
  19.30-24.00 Gála vacsora  
 
Jelentkezési határidő  2017. május 15. 
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Jelentkezés módja  Regisztráció: www.conn2000.hu/ aktuális rendezvények menüpont  

E-mailen, faxon vagy postai úton az alábbi címen: 
    Connections2000 Konferenciaszervező Kft. 
    1016 Budapest, Hegyalja út 18. Telefon: 06-1-209-0380, Fax: 06-1-209-9334 
    E-mail: office@conn2000.hu  

Jelentkezési lap letölthető a www.conn2000.hu/aktuális rendezvények 
 

Tudományos információ 
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet értelmében 
továbbképzési ponttal minősítjük az eseményt, az akkreditáció folyamatban van. 
 

Tudományos program témakörei (előadások és poszterek)  
Fő témakör 

A szervezők a konferencia fókuszába az onkológiai terápiák és ápolás fejlődését állítják.  A különböző 
területek szakmai előadásait ennek tükrében várják.  

 További témakörök 
Klinikai ápolás – új ápolási protokollok ismertetése 
Szakdolgozók szerepe a diagnosztika területén 
Szakdolgozók szerepe a prevenció, epidemiológia területén 
Szakdolgozók szerepe a rehabilitáció, palliáció, hospice területén 
Onkológiai lelki gondozás 
Ápolás kutatás - ápolás tudománya 

Szakdolgozók kompetenciája, jogi állása – jogaink / kötelességeink tükrében  
Minőségfejlesztési tevékenységek és feladatok a betegellátásban 
Továbbképzési lehetőségek az onkológia területén  

A tudományos szervezők felhívják az előadók figyelmét, hogy elsősorban szakmai aktualitásokról, új 
témákban és megközelítésekben várnak szóbeli és poszter előadásokat.  

 
Előadás 

A szóbeli előadások időtartama 8 perc. Szekciónként 15 perc áll rendelkezésre az elhangzott előadásokkal 
kapcsolatos kérdések felvetésére és megvitatására.  Kérjük az előadóktól az előadás időtartam pontos betartását.  
Az előadásokhoz számítógépes kivetítést biztosítunk. 

Poszter 
A poszterek bemutatására a programfüzetben feltüntetett időpontban van lehetőség, a bemutatás időtartama ca. 5 

perc. A poszterek kihelyezése 2017. június 8-án 15.00 órától lehetséges. A poszterek kihelyezésében munkatársaink 
készséggel segítenek. Kérjük a posztereket a konferencia zárásáig a poszter szekció területéről levenni. 

Előadás, poszter összefoglalók beküldése 
A konferencia előadásainak kivonatait a konferenciára készített kiadványban jelentetjük meg. A poszter témákról 
ugyanolyan összefoglalót várunk, mint az előadásokról. Az összefoglaló mérete lehetőség szerint ne haladja meg a 
4-5 mondatos terjedelmet.  Az összefoglalókat kérjük on-line feltölteni:  
www.conn2000.hu/aktualis rendezvények vagy e-mailben eljuttatni: office@conn2000.hu. 
 

Előadás, poszter összefoglaló beküldésének határideje:  2017. április 20. 
 Kérjük az előadás / poszter leadási határidők szigorú betartását. 

Az előadások elfogadásának visszajelzése 2017. április 30.-ig írásban történik. 
 

 

Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban Önnek vagy munkatársainak kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére: 
szakmai kérdésben Dr. Szalai Márta a Kékgolyó Napok 2017 szervezőbizottságának elnöke 

     Osztályvezető főnővér, Országos Onkológiai Intézet 
     Tel: 0620-426-9695 

     E-mail: martaszalai@freemail.hu 
 
 szervezési kérdésben  Heinczinger Orsolya, Mészáros Cintia rendezvényszervezők 

Connections2000 Konferenciaszervező Kft. 
     Tel: 06-1-209-0380, 06-20-991-3814, 06-20-501-3445 
     E-mail: h.orsi@conn2000.hu, office@conn2000.hu 
 
 

Részvételére feltétlenül számítunk. Kérjük, tájékoztassa kollégáit is szakmai rendezvényünkről. 
 
Tisztelettel: 
        Dr. Zoltánné Csorba Éva                   Dr. Szalai Márta     
        Ápolási igazgató                          Osztályvezető főnővér 
        Országos Onkológiai Intézet             Országos Onkológiai Intézet 
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