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Tisztelt Kollégák, 
AITSZME Tagok, 
Kedves Vendégek!

Az Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete 
soron következő, VIII. Nemzeti Kongresszusa a szokásokhoz híven, ősz elején, 
szeptember 19. és 21. között kerül megrendezésre, szép környezetben, 
a Balneo Hotel Zsori Thermál & Wellness szállodában Mezőkövesd, Zsóry-fürdön.
A szervező és tudományos bizottság most is arra törekszik, hogy a rendezvény mind
szakmai, mind társasági programok tekintetében maradandó élményeket 
és tapasztalatokat nyújtson a résztvevők számára. 
A kongresszus főbb témái igen változatosak és a mindennapi életünkben is aktuálisak:
az Eurotranszplanthoz történő csatlakozásunk előtérbe helyezte a hazai donáció 
és transzplantáció fontosságát és kérdéseit, ebben a témában is számos meghívott
előadó segít majd eligazodni. A minőségbiztosítás és költséghatékonyság kardinális
kérdés napjainkban, melyről nem lehet eleget beszélni. Meg kell mutatnunk, 
amiben jók vagyunk és természetesen azt is, amit még tanulnunk kell.
A rendezvény mottója ezt is sugallja csakúgy, mint egyéb megválaszolásra váró 
aggályokat. A színvonalas, tanulságos előadásokból sok tapasztalatot és szakmai 
újdonságot ismerhetünk meg, melyeket napi tevékenységünkbe beépíthetünk, 
gyakorolhatunk, és ezáltal sikeresebb, örömtelibb, szakmailag fejlettebb érdemi
munkát végezhetünk.
Az Egyesület második alkalommal hirdet pályázatot előadók részére. Az AITSZME 
a kongresszuson való részvétel teljes költségének átvállalásával támogatja a három
legkiemelkedőbb előadás alkotóját.
Hagyományőrzésként a nagy sikert arató szakmai vetélkedő is az esemény fontos 
programja lesz.
Bízunk abban, hogy a résztvevők értékes tapasztalatokkal és a társasági programok
kellemes emlékével gazdagodnak.

Szeretettel várunk mindenkit, találkozzunk minél többen Zsóry-fürdőn!

Meixner Katalin
az AITSZME elnöke
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A KONGRESSZUS FŐBB TÉMÁI

Eurotranszplant, donáció – transzplantáció
Noninvazív-invazív monitorizálás aktuális kérdései
Költséghatékonyság = betegellátás?
Minőségbiztosítás – dokumentáció… Hol, hogyan?
Mindennapjaink örömei, sikerei, problémái

ABSZTRAKTOK, ELŐADÁSOK

Beküldési határidő
2013. június 14.

Formátum
Cím: 1-2. sor
Szerzők, nevek: 3-4. sor
Munkahely, intézet: 5-8. sor (a munkahely azonosításához, a név utáni felső és a munka-
 hely neve előtti felső indexszámot kérjük használni)
Absztrakt szövege: 600-1200 karakter, javasolt felépítés: Célkitűzés – Módszer – Eredmények
– Konklúzió

Poszter mérete
120 cm x 90 cm, álló

Előadás időtartama
12 perc (10 + 2 perc vita)

Beküldés
Kizárólag e-mailen a revhegyi@congressline.hu címre.

PÁLYÁZAT

Az AITSZME pályázatot hirdet előadóknak a VIII. Nemzeti Kongresszusán való ingyenes
részvételre, melynek keretében az Egyesület támogatja 3 előadó részére a részvételi díj
és szállás költségét! 
A pályázati kiírást és bővebb információt a www.aitszme.hu, 
vagy a www.congressline.hu honlapokon talál.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A Kongresszus helyszíne
Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness (3400 Mezőkövesd, Fülemüle út 2.)
www.balneohotel.hu

A Kongresszus időpontja
2013. szeptember 19 - 21.

Kredit pont
A Kongresszus akkreditálása folyamatban van.

Részletes program
2013. augusztus 16. után a részletes programot a következő weboldalakon találják meg:
www.aitszme.hu vagy www.congressline.hu.

Részvételi díj (szállást nem tartalmaz)
2013. július 31. előtt 2013.  július 31. után

AITSZME tagoknak 26.500,- Ft 28.500,- Ft
Nem AITSZME tagoknak 29.850,- Ft 31.850,- Ft

A részvételi díjak 12.000,- Ft értékben közvetített étkezést, valamint 27% Áfa-t tartalmaznak.

Részvételi díj bővített (szállást nem tartalmaz)
2013.  július 31. előtt 2013.  július 31. után

AITSZME tagoknak 35.400,- Ft 37.400,- Ft
Nem AITSZME tagoknak 38.750,- Ft 40.750,- Ft
A bővített részvételi díjak 20.900,- Ft értékben közvetített étkezést, valamint 27% Áfa-t tartalmaznak.

A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Kongresszus
kiadványait, kávészüneteket, ebédet két alkalommal és belépőt 1 fő részére a nyitó -
fogadásra. A bővített részvételi díj a fentieken túl 1 fő részére belépőt tartalmaz 
a péntek esti vacsorára.

Szállásfoglalás
Egyágyas Kétágyas

Balneo Hotel Zsori**** 17.300,- Ft/fő/éjszaka 9.300,- Ft/fő/éjszaka*

* Kétágyas szoba foglalása esetén kérjük, a szobatársat mindkét jelentkezési lapon
következetesen feltüntetni szíveskedjenek, ellenkező esetben szervező iroda fenntartja
a jogot szobatárs kijelölésére.

Az árak személyenként és éjszakánként értendőek, a reggelit és az adókat tartalmazzák.
Szállásfoglalásukat a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. Szállásfoglalás a teljes szállásköltség befizetésével
és a kitöltött jelentkezési lap elküldésével együtt lehetséges. A szállást csak a befizetett szállásdíj alapján tudjuk
visszaigazolni. 2013. szeptember 6. után szállást nem garantálunk. A szobák az érkezés napján 14:00 órától
foglalhatók el, és azokat az elutazás napján kérjük 10:00 óráig elhagyni. Csomagszobát biztosítunk!



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Lemondási feltételek

2013. augusztus 16. előtt
A részvételi díjat és a szállásdíjat visszafizetjük az adminisztrációs költségek levonásával.
(5.500,- Ft)

2013. augusztus 16. után
Nem áll módunkban a részvételi díjat és/vagy a szállásdíjat visszafizetni.

TÁRSASÁGI PROGRAMOK

Nyitófogadás
2013. szeptember 19., csütörtök este, jó idő esetén a szálloda teraszán, 
rossz időben az étteremében.
A részvételi díj tartalmazza.

Vacsora
2013. szeptember 20., péntek este, egri borvacsora.
A bővített részvételi díj tartalmazza.

Regisztrációs Iroda nyitva tartása a Kongresszus ideje alatt 
a Balneo Hotel Zsoriban
2013. szeptember 19., csütörtök 08:00-17:00
2013. szeptember 20., péntek 08:00-17:00
2013. szeptember 21., szombat 08:00-12:00



ELŐZETES PROGRAM

2013. szeptember 19., csütörtök

10:00 Megnyitó
10:30-12:30 Szakmai program

14:00-17:00 Szakmai program
17:00-19:00 Szakmai vetélkedő
20:00-22:00 Nyitófogadás

2013. szeptember 20., péntek

09:00-12:30 Szakmai program

14:00-16:30 Szakmai program
16:30-17:00 Workshop
17:30-18:30 Közgyűlés
20:00-01:00 Vacsora

2013. szeptember 21., szombat

09:30-12:30 Szakmai program
12:30 Zárszó



Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness

Mezőkövesd, vasútállomás

Mezőkövesd

Zsórifürdő


