Meghívó
A Magyar Egészségügyi Társaság,
a düsseldorfi Semmelweis Társaság és
a Magyar – Német Intercoach Intézet szervezésében
szeretettel meghívjuk a
Gyógyító közérzet Európában a magyar orvos migráció
tükrében
c. konferenciára

Hely:

8360 Keszthely, Fő tér 3.
Balaton Színház és Kongresszusi Központ
Simándy terem
Időpont: 2017. május 20. (szombat) 10.00 - 16.00 óra
Program

Tekintve a téma érdekességére és árnyalataira: a program lényege, hogy minden hozzászólás
10 percen belül maradjon. Helyezzünk hangsúlyt a személyes tapasztalatok, élmények,
gondolatok ismertetésére, tehát nem „tudományos” prezentációt kérünk.
Ha igény van az előadás címének előzetes közlésére, kérjük a pontos címet április 8 –
ig jelezni.

9. 30: Regisztráció
10. 00: Köszöntők, üdvözlések néhány szóban

(MET elnök, Keszthelyi Kórház igazgatósága, Megyei Orvosi Kamara és
országos kamarák)

10. 30: Dr. Szutrély Péter

(a MET elnökségének tagja,
a Semmelweis Társaság elnöke, Solingen/Keszthely,
a keszthelyi Turul Orvosklub elnöke)

10. 40: Dr. Majtényi Gábor

(Intercouch, Institut für Interkulturelles
Coaching, Düsseldorf/Budapest)

10.50 – 11.00 idő tartalék, Polgármester Úr 11.00 előtt nem tud jönni.

11. 00: Ruzsics Ferenc

(Keszthely Város Polgármestere)
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11. 10: Dr. Sajthy Gábor

(nefrológus, Mainz)

11. 20: Dr. Adamovich Károly
11. 30: Dr. Tamás Noémi

(Pécs)

(Budapest)

11. 40: Dr. Rozsnyai Árpád

(Budapest/Hilden)

11. 50: Dr. Fekete – Hermann Emese
12. 00: Prof. Dr. Birtalan Iván

(Nagykőrös)

(Bécs)

12. 10: Prof. dr. habil. Betlehem József PhD

(Miniszteri biztos, Pécs)
Külföldi egészségügyi szakdolgozói ellátási modell hazai
adaptációja: kiterjesztett hatáskörű ápolás

12. 30:

Ebédszünet

Hideg – meleg büfé áll rendelkezésre

14. 00: Dr. Billoné Jenei Anna
Budapest)

14. 10: Zórity Adrien

(a MET elnökségének tagja,

(ápoló, Baja)

14. 20: Dr. Szutrély Péter -

Értékes gondolatok, idézetek azoktól,
akik személyesen nem tudtak részt venni ezen az összejövetelen.

További hozzászólások, nyílt véleménycsere, beszélgetés
(Igény szerint még jöhet 10-10 percben 2 hozzászóló.)

16. 00: Zárszó
Esetlegesen további beszélgetés igénye adódik, természetesen rendelkezésre
áll a Balaton Színház kisebb terme, a Básti Terem.
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Jelentkezés:

A rendezvénynek nincs részvételi díja.
- Magyar Egészségügyi Társaság e-mail címén: met63@t-online.hu
- Dr. Szutrély Péter szutrely@aol.com
telefon: 06304016686 vagy 00491722592833

Szálláslehetőségek – kérjük egyénileg foglalni
¤ Keszthelyen a konferencia helyszínének közelében:
(A városban párhuzamosan több rendezvény is zajlik, így szobák csak
korlátozott számban találhatók.)
• Móritz Vendégház (Móritz Pál tel.: 0683 8226940)
• Monarchia Panzió (06309119329)
¤ Hévízen:
• Hotel Európa Fit,
• Naturmed Hotel Carbona,
• Danubius Health Spa Resorts (korábban Termál,) ill.
• Aqua, számos panzió.
Ha igény van rá:
Spontán együttlét vacsora keretében a Halászcsárdában a helyszínen jelzett
óhajok szerint. Ugyancsak szívesen áll rendelkezésre Dr. Szutrély Péter
pénteken, vagy vasárnap egy városnézés vezetésére.

-------------A konferencia célja, hogy Magyarországon végzett, majd Nyugat Európába
került
orvoskollégák,
nővérek,
ápolók,
egészségügyi
szakdolgozók
szemüvegén visszanézve hazai egészségügyünkről összehasonlító képet
kapjunk.
Sem a világban, sem Magyarországon nem lehet közömbös mindaz, amiért
valaki más életkörülményeket keres, mint amelyek számára szülőföldjén
adottak. A vonzódás a nagyvilág felé érthető, elfogadható attitüd. Olyan
szakmákban, melyek az emberrel foglalkoznak, még inkább. Szeretnénk
jobban megismerni a motivációkat, melyek itt – ott – amott valakit
körülvesznek, melyekért élhet, élnie érdemes, s melyeknek hiánya
pótolható lehet a szülőföldön is.
Tudni kell, hogy mi tehető azért, hogy a magyar népesség egészsége
érdekében a magyar orvoslás, ápolás egyben a fiatal magyar orvosok és
munkatársaik jövője vonzó legyen. A nagyvilág érdekes, ám e tekintetben
nem a legfontosabb.
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Annál fontosabb saját életünk! Márpedig ez részben azon fiatalok kezében
van, kik létük értelmét nem itthon, szülőföldjükön keresik.
Kötelességünk kérdéseket feltenni, válaszokat keresni arra, hogy
stabilizálható-e a ma megélt, gyors erózió?
Hazavárjuk a nagyvilágot megjárt, jelentős, értékes tapasztalatokat gyűjtött,
jó nyelvtudással és nemzetközi élettapasztalattal rendelkező orvosokat,
munkatársakat, szakdolgozókat?
Mit várnak el, mi tenné vonzóvá a visszatelepedést előbb – utóbb?
Vajon olyan erős-e a különböző társadalmakba, kultúrákba való beépülés,
hogy a szülőföld vonzása elgyengül?
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy lehetőségei szerint csatlakozzék a
megismerés és megértés áramköréhez, csatlakozzék e konferencia
lényegéhez!
-------------Szervező Bizottság tagjai
Dr. Billoné Jenei Anna
Prof. Dr. Galuska László
Horváth Gabriella
Dr. Majtényi Gábor
Dr. Szutrély Péter
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