
MOVT 2021 

 

E-mail: movt2021@motesz.hu  Telefonszám: 0036-1-312-3807 
 

 

FELHÍVÁS 

 

A világtalálkozó célja a Nagyvilágban szétszóródott és a Kárpát-medencében élő 

magyar orvosok és egészségügyi dolgozók kapcsolatrendszerének fejlesztése a 

jelenlegi bonyolult és nehéz történelmi helyzetben. Minden szakterületről és ellátási 

formából, intézményből örömmel fogadunk jelentkezést aktív vagy már nem aktív 

kollégáktól is.  

 

A megrendezésre 2021. augusztus 26–27-én kerül sor, a helyszíne a Magyar Tudományos 

Akadémia lesz. 

Jelenlegi helyzetben a konferencia hibrid megvalósítása, - azaz személyes és/vagy on-line 

részvétel - látszik reálisnak. 

A személyes részvétel igazolt COVID elleni vakcinálás után vagy fertőzésen való átesettséget 

igazoló hiteles dokumentummal lehetséges!  

 

A konferencia programját felkért referátumokból és bejelentett előadásokból fogjuk 

összeállítani. Ehhez felkért hozzászólások, konzultációk kapcsolódhatnak, melyek a hazai 

orvoslás és egészségügy helyzetét és kihívásait, másrészt a kapcsolódó külföldi tapasztalatokat, 

jó példákat, együttműködési lehetőségeket, javaslatokat, felajánlásokat mutatnak be.  

A külföldön dolgozó magyar orvosoktól elsősorban az alábbi témákban kérünk előadásokat, 

hozzászólásokat: 

 

Újszerű diagnosztikai vagy terápiás eljárások, kutatási eredmények 
 

Egészségügyi szervezés, biztosítási rendszerek  
 Miként segíthetné a magyar egészségügyet más egészségügyi, szervezeti – biztosítási 
rendszerekben szerzett tapasztalatok? 
 
Orvos, szakorvos, gyógyszerész képzés az adott országban    
Milyen javaslatok fogalmazhatók meg a jelenlegi helyzet és gyakorlat javítása érdekében 
 
Helyzetünk a világban, egészségnevelés, szenvedélybetegségek elleni küzdelem    
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Az előadások az adott szakterülettel kapcsolatban olyan globális gondolkodásmódot 

tükrözzenek, ami alkalmas lehet általánosabb érvényű iránymutatások megfogalmazására.  

Érdekes lehet az egyes szakmák helyzetének, jellemzőinek összevetése hazánkban, határainkon 

túl és a világ más pontjain.  

Elsősorban olyan javaslatok megfogalmazását várjuk, amelyek a gyakorlati megvalósíthatósága 

a realitás talaján marad. 

Az egyes szekcióknak három levezető elnöke lesz: egy külföldön-, egy a környező országok 

magyar lakta területein- és egy itthon működő elismert szakember.  

Minden szekcióban rögzíteni szeretnénk a legfontosabb megállapításokat és javaslatokat, am i 

alapul szolgálhat a konferencia munkáját és szellemiséget összegző ajánlás 

megfogalmazásához/megszületéséhez.   

 

A mielőbbi találkozás reményében, üdvözlettel, 

 

Hungarian Medical Association of America (HMAA) 

Hungarian Medical Association of America (HMAA)  - Magyarországi Tagozat 

Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 

Hungarian Medical Association in the United Kingdom(HMA-UK)  

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
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