Pozvánka na konferenciu pod záštitou ministerky zdravotníctva

Operačný program Zdravotníctvo v projektoch
Modernizácia špecializovaných nemocníc
Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR

PROGRAM

Vážená pani, vážený pán,
dovoľujeme si Vás pozvať na tretí ročník konferencie Operačný program Zdravotníctvo v projektoch, ktorá
bude zameraná na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných
projektov v oblasti modernizácie špecializovaných nemocníc.

Dátum konania: 30. októbra 2012
Miesto konania: Hotel LUX, s.r.o. , Námestie slobody 2, Banská Bystrica
9:00 – 10:00 – prezentácia účastníkov konferencie
10:00
– otvorenie, príhovor ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej
a zástupcu Európskej komisie Christophera Todda
10:30
– prezentácia projektu Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry
pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb
NRC Kováčová – Ing. Oľga Zábojníková, MPH
11:00
– prezentácia projektu Technologická rekonštrukcia a modernizácia
NÚRCH Piešťany za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej
starostlivosti – prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
11:30
– coffee break
11:50
– prezentácia projektu Modernizácia špecializovanej nemocnice
ORL Humenné, s. r. o. – MUDr. Igor Hriseňko
12:20 – 13:00 – panelová diskusia a záver konferencie
13:00
– obed pre hostí a účastníkov konferencie

Ing. Oľga Zábojníková, MPH – riaditeľka Národného rehabilitačného centra v Kováčovej

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP – riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch
Narodil sa 31. mája 1943 v Humennom. Je absolventom Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Získal
špecializácie v odboroch: vnútorné lekárstvo, reumatológia, klinická imunológia a alergiológia. Po promócii nastúpil v r. 1966 do KÚNZ v Banskej Bystrici a od r. 1969 pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, od 2. 5. 1990 ako riaditeľ ústavu. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou systémových chorôb spojiva. Je členom
Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti a predsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, predsedom
Kategorizačnej komisie MZ SR pre reumatológiu. Pôsobí ako hlavný odborník MZ SR pre reumatológiu. V prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje problematike autoimunitných chorôb, imunomodulačnej liečbe zápalových
reumatických chorôb. Vo svojej publikačnej aktivite sa v posledných rokoch venoval problematike sine syndrómov
pri zápalových reumatických chorobách a problematike reumatických chorôb vyššieho veku.
MUDr. Igor Hriseňko – riaditeľ a primár špecializovanej nemocnice v odbore otorinolaryngológia ORL HUMENNÉ,s.r.o.
Narodil sa 12. 9. 1966 v Humennom. Je absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Získal špecializáciu
I. a II.stupňa v odbore otorinolaryngológia. Od roku 2000 pracoval ako primár ORL oddelenia v Humennom.
Po odštátnení pracoviska od 1. 5. 2006 pracuje ako riaditeľ a zároveň primár špecializovanej nemocnice
v odbore otorinolaryngológia.

PREDNÁŠAJÚCI

Narodila sa vo Zvolene, je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v odbore ekonomika služieb. Roku 2001 skončila štúdium Master of Public Health na Fakulte verejného
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
V Národnom rehabilitačnom centre pôsobí od roku 1990, kde zastávala funkciu námestníčky pre hospodársko-technickú činnosť. Od januára 2011 pôsobí v NRC vo funkcii riaditeľky.

Prosíme, potvrďte svoju účasť na konferencii
na e-mailovej adrese: konferencia@health.gov.sk,
resp. telefonicky na čísle 02/59 373 202
najneskôr do 15. októbra 2012.
Oznámte nám:
meno účastníka, názov organizácie, adresu organizácie,
e-mail a telefonický kontakt.
Kapacita prednáškovej sály je limitovaná.
Uprednostnení budú účastníci, ktorí sa zaregistrovali skôr.
Účasť na konferencii, občerstvenie a obed
pre účastníkov sú bezplatné.

www.opz.health-sf.sk

