MAGYAR MŰTŐSASSZISZTENSI TÁRSULÁS

XXVIII. KONGRESSZUSA
KEDVES KOLLÉGANŐK / KOLLÉGÁK!
A Magyar Műtősasszisztensi Társulás megrendezi XXVIII. szakmai kongresszusát!
Ideje:

2022. november 3. (csütörtök reggeltől)
2022. november 5. (szombat 12 óráig)
Helye:

Hotel Eger & Park, 3300 Eger, Szálloda u. 1.-3.
A kongresszus szabadon választott elméleti PONTSZERZŐ továbbképzésnek minősül!
Részvételi tájékoztató és információk:
A kongresszus részvételi díja:
MMT tagoknak: 85.000,-Ft + ÁFA
A 2022. évi tagsági viszony létesítése, és a tagdíj beﬁzetési határideje 2022. május 31.
Nem MMT tagoknak: 100.000,-Ft + ÁFA
(Az ár tartalmazza a regisztrációt, a teljes ellátást, a bérleti díjakat, a szakmai programokon való részvételt, a kávé és teaszüneteket, valamint a szervezés költségeit.)

Napijegy: 35.000,-Ft + ÁFA,
(Amely tartalmazza a regisztrációs díjat és ellátást is.)

Esti program plusz költsége: 4.000,-Ft + ÁFA (napi jegy esetén!)
Jelentkezni lehet a honlapunkon található regisztrációs lapon, mely a DOKUMENTUMTÁRBÓL letölthető.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.
Beﬁzetési határidő: 2022. október 15.
Utólagos jelentkezést nem áll módunkban elfogadni!!
Céges szponzorálás esetén a regisztrációs lapot csak a szponzoráló cég küldheti meg a szervező bizottság részére!
MMT XXVIII. Kongresszus előadásainak témakörei:
1. Innováció – új műtéti eljárások, technikai újdonságok
2. Minőségirányítás szerepe a műtéti ellátás területén
3. Betegbiztonság – nem várt események megelőzése
4. COVID ellátás tapasztalatai
Előadás összefoglaló formai követelményei:
-Microsoft Word dokumentum (Kompatibilis mód: .doc/ .docx )
-Times New Roman betűtípus, 12pt betűméret.
-Maximum 25 sor terjedelem.
- 3db egyszerű felelet választásos tesztkérdést kérünk a helyes válaszok megjelölésével.
A kitöltendő előadás-összefoglaló sablon megtalálható a DOKUMENTUMTÁRBAN a honlapunkon.
Az előadás leadás módja:
Az előadás teljes anyagát PowerPoint ( .ppt / .pptx ) formátumban elektronikusan csatolt mellékletként,
a mutosasszisztens@gmail.com-ra kérjük megküldeni, a kongresszus szervezői részére.
Előadás időtartama: 8-10 perc
Beküldési határidő: 2022. június 15.
Kérjük, az előadókat ügyeljenek a kompatibilitási módra, az esetleges külső hivatkozások, fájlok helyes beágyazására,
csatolására, továbbá a helyszínen tartózkodjanak az utólagos szerkesztéstől, javítástól, módosítástól!
Köszönjük!

A kongresszuson való személyes találkozás reményében, üdvözlettel:

MMT VEZETŐSÉG
2022. február 28.

EGER

2022. NOVEMBER 3-5.

