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PÁLYÁZAT
az AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusán
való ingyenes részvételre
A Pályázat célja
A pályázat célja, hogy Magyarország teljes területén, minden szakdolgozó részére elérhetővé tegye
a szakmai továbbképzésen való részvételt, elősegítse a megkövetelt kreditpontok begyűjtését; továbbá,
hogy megköszönje és elismerje az aneszteziólógiában és az intenzív terápiában nyújtott teljesítményeket.
A Pályázaton elnyerhető támogatás
A pályázat összesen 3 fő, aneszteziológus és/vagy intenzív terápiás szakápoló részére biztosít ingyenes részvételi lehetőséget az
Egyesület által szervezett VIII. AITSZME Nemzeti Kongresszus alkalmával, mely 2013. szeptember 19-21 között Mezőkövesden,
a Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness szállodában kerül megrendezésre. A pályázat nyertesei a szakmai programon való
ingyenes részvételen túl teljes ellátást, ingyenes gálavacsora-részvételt és két éjszakára ingyenes szállást kapnak, kétágyas
szobában. A felmerülő költségeket az Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakdolgozók Magyarországi Egyesülete vállalja.
Pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek mindazok, akik az aneszteziológia és az intenzív terápiás ellátásában tevékenykednek,
munkájukat aktívan végzik és a kongresszuson való részvétel számukra anyagi nehézségekbe ütközik.
A Pályázaton való részvétel feltételei
- Minden pályázónak egy absztraktot kell leadnia a Kongresszus témáinak ﬁgyelembevételével.
- A pályázó az absztrakt egyetlen vagy első szerzője.
- Az absztraktot a szakmai szervezőbizottság elbírálja és annak tartalma alapján előadásként kell, hogy elfogadja.
Poszterként elfogadott absztrakt nem pályázhat.
- A pályázó az elfogadott előadást szóbeli prezentáció alakalmával (12 perc) a Kongresszus valamely szekciójában bemutatja.
A Pályázat kötelező tartalmi elemei
- Rövid szakmai önéletrajz
- Indoklás, motivációs kísérőlevél
- Absztrakt
Formai követelmények:
- 1-2. sor: cím,
- 3-4. sor: szerző(k) neve
- 5-8. sor: munkahely, intézet (a munkahely azonosításához a szerzők neve utáni, ill. munkahely neve előtti felső indexszámot
kérünk használni)
- Célkitűzés – Módszer – Eredmények – Konklúzió: 600-1200 karakter terjedelemben.
A Pályázat leadása
Microsof Word formátumban, kizárólag e-mailen a revhegyi@congressline.hu címre.
Beküldési határidő: 2013. június 14.
A 3 kért tartalmi elem bármelyikének hiánya kizáró ok.
A Pályázat eredménye
A beérkezett pályázatok elbírálása és a pályázók értesítése legkésőbb 2013. augusztus 20-ig írásban történik.
Mindenkinek jó munkát és sikeres pályázást kívánunk!
az AITSZME vezetősége

