MOVT 2021

Meghívó
a Magyar Orvosok Világtalálkozójára
Gyógyító magyarok a Nagyvilágban és a Kárpát-medencében
2021. augusztus 26–27.

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
A találkozó fővédnöke:
Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke (felkérés alatt)

A Világtalálkozó fő támogatói:
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
a Magyar Tudományos Akadémia

A Világtalálkozó elnöke:
Prof. Dr. Altorjay István, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének elnöke

A MOVT2021 célkitűzése és küldetése
Ennek a maga nemében egyedülálló világtalálkozónak több célja van, egyrészt a Nagyvilágban
szétszóródott és a Kárpát-medencében élő magyar orvosok kapcsolatainak elmélyítése, az
elmúlt évtizedek magyar közreműködéssel létrejött korszakalkotó, jelentős eredményeinek
felmutatása, a nemzetközi vívmányok hazai meghonosítása és lehetőségeinek megvitatása.
A világtalálkozó üzeneteit a szervezők egy állásfoglalásban kívánják összegezni, ehhez kérjük
valamennyi résztvevő magyar orvoskolléga összefogását és aktív közreműködését!

E-mail: movt2021@motesz.hu

Telefonszám: 0036-1-312-3807

MOVT 2021

A jelenlegi helyzetben a konferencia hibrid megvalósítása - azaz személyes és/vagy online
részvétel – látszik reálisnak.
A személyes részvétel igazolt COVID elleni vakcinálás után vagy fertőzésen való átesettséget
igazoló hiteles dokumentummal lehetséges!
A programban terveink szerint felkért plenáris referátumok (20 perc) és bejelentett előadások
(10 perc) szerepelnének, az utóbbiakat a következő témakörökből várnánk:
– kiemelkedő klinikai és kutatási eredmények,
– külföldön szerzett tapasztalatok,
– a magyar orvosképzés és egészségügy külföldön kamatoztatott értékei,
– a hazai orvosképzés és egészségügy fejlődését szolgáló javaslatok.

Regisztráció: www.magyarorvostalalkozo.hu internetes oldalon, melynek tervezett indulása
2021. áprilisa

Az absztraktok leadási határideje 2021. május 30.

Személyes részvétel díja €100
A díj magában foglalja a konferencia előadásain való részvételt, mindkét nap
(augusztus 26-27.) ebédjét, valamint a fogyasztást a kávészünetekben.
Online részvétel díja € 50

Szervezők:
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)

E-mail: movt2021@motesz.hu

Telefonszám: 0036-1-312-3807

