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Kedves Kollégánk! 

 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2020-ban ötödik alkalommal kerül megrendezésre a  

STROKE Szakdolgozói Vándorgyűlés. 
 
 
A konferencia időpontja és helyszíne 

2020. október 2-3. 

Art Hotel, 6720 Szeged, Somogyi u. 16. 
 
 
A konferencia tudományos szervezője 

Prof. Dr. Klivényi Péter PhD, DSc 
Tanszékvezető egyetemi tanár 

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika 
 
A konferencia szakmai szervezője  

Bengő Szilvia 
Klinikai vezető diplomás ápoló 
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika 

 

 
Meghívott előadók 

 Prof. Dr. Bereczki Dániel, tanszékvezető egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest 
 Prof. Dr. Fekete István, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Debrecen 
 Dr. Pápai György, orvos-igazgató, Országos Mentőszolgálat, Budapest 
 Dr. habil Szapáry László, Stroke tanszék vezetője, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai 

Klinika, Pécs 

 

Tervezett témakörök 
 Stroke helyzete Magyarországon 
 Klinikai ápolás – ápolási protokollok ismertetése 
 Ápolási feladatok ismertetése az egyes területek, terápiák kapcsán 
 Szakdolgozók szerepe a stroke diagnosztika, a prevenció és a rehabilitáció területén 

 Ápoláskutatás - ápolás tudománya 
 Minőségfejlesztési tevékenységek és feladatok a betegellátásban 
 Továbbképzési lehetőségek a stroke területén 
 A szűrőprogramok jelentősége 
 Vérzéses szövődmények felismerése, ellátása 
 Gyakorlati tudnivalók stroke esetén 
 Stroke betegek táplálása 

 Stroke rehabilitáció 
 Infekciókontroll 

 

 
A tudományos szervezők felhívják az előadók figyelmét, hogy elsősorban szakmai aktualitásokról, új 

témákban és megközelítésekben várnak előadásokat. 
 

 
Akkreditáció 

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet 7. § (2a) 
bekezdése alapján a "STROKE - Szakdolgozói Vándorgyűlés" című továbbképzési program 2020. február 05. 
napjával befogadásra került. A továbbképzés nyilvántartásba vétele SZTK-A-15188/2020-as számon megtörtént. 
A továbbképzéssel megszerezhető pont a későbbiekben kerül meghatározásra. Az igazolások a konferencia 

helyszínén lesznek átvehetők. 
 

Előadás 
A szóbeli előadások időtartama 10 perc. Az előadásokhoz számítógépes kivetítést biztosítunk. 

 

Poszter 
A poszterek bemutatására a programfüzetben feltüntetett időpontban van lehetőség, időtartama 5 perc. 
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Előadás és poszter összefoglalók beküldése 

 
A konferencia előadásainak kivonatait a konferencia füzetben jelentetjük meg. Az összefoglaló mérete lehetőség 
szerint ne haladja meg az 5-10 mondatos terjedelmet.  
Az összefoglalókat kérjük a továbbképzés regisztrációs felületén feltölteni: 
www.conn2000.com/stroke vagy e-mailben eljuttatni: info@conn2000.hu. 
 

 

Előadás/poszter összefoglaló beküldésének határideje:   2020. július 27. 
 
Konferencia jelentkezési határidő:      2020. szeptember 10.  
 
 
Részvételi díjak 

 
Két napos regisztrációs díj:  2020. október 2-3.  28.000,-Ft / fő 
Egy napos regisztrációs díjak:  2020. október 2.  22.800,-Ft / fő 

2020. október 3.  22.800,-Ft / fő 
 

A részvételi díjak tartalma: regisztráció, részvétel a konferencia tudományos programjain, konferencia mappa 
és a konferencia kiadványai, jegyzettömb, toll. Konferencia étkezés, mely nem haladja meg a 8.050,- Ft/nap 

értéket. Diák és nyugdíjas résztvevők számára a fenti részvételi díjakat 10% kedvezménnyel biztosítjuk. 
 

Konferencia vacsora (október 2.)     8.800,-Ft / fő 
 
 
Jelentkezés módja 

 On-line regisztráció:  www.conn2000.com/stroke  

 E-mailen:    info@conn2000.hu 

 Postai úton:   Connections2000 Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 18. 
A jelentkezési lap letölthető a konferencia weboldaláról. 

 
Szakmai kiállítás, szimpózium 
 

Az esemény szervezése során törekszünk az új, aktuális témák megjelenítésére a programban, és a kísérő 
eseményeken egyaránt. A Vándorgyűléshez kapcsolódóan szakmai kiállítást szervezünk, valamint lehetőség van 
szimpózium és egyéb szakmai támogatói megjelenésre. 
A részletekért keresse a konferencia szervezőirodájánál Heinczinger Orsolyát (h.orsi@conn2000.hu).  

 
A tudományos jelentkezés határideje (szimpózium/előadás):  2020. július 27. 
 

Kiállítói jelentkezés határideje:      2020. szeptember 10.   
 
 

Az esemény konferenciaszervező irodája 
Connections2000 Konferenciaszervező Iroda 
1016 Budapest, Hegyalja út 18.  
Telefon: 06-1-209-0380, Fax: 06-1-209-9334  

info@conn2000.hu, www.conn2000.hu 
 
 
Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban Önnek, vagy munkatársainak kérdése van, készséggel állunk 
rendelkezésére. 
 

Részvételére feltétlenül számítunk. Kérjük, tájékoztassa kollégáit is szakmai rendezvényünkről! 
 
Tisztelettel: 
 

Prof. Dr. Klivényi Péter, Bengő Szilvia  Heinczinger Orsolya, Mészáros Cintia  

szakmai szervezők     konferenciaszervezők 
Szegedi Tudományegyetem    Connections2000 Konferenciaszervező Kft. 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Neurológiai Klinika 
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