PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KONGRESSZUSI RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA
Az Orion Pharma Magyarország Kft. (adószám:10548079-2-41; cím: 1139 Budapest Pap Károly u. 4-6.) pályázati felhívást
tesz közzé kongresszusi támogatás címén.
Pályázat célja:
Magas színvonalú egészségügyi ellátás elősegítése a kardiológia, a szívsebészet és az aneszteziológia és intenzív terápia
területén. Mindhárom szakterület tevékenysége nagymértékben meghatározhatja a betegek túlélési esélyeit, valamint a korai és a
késői életminőségét.
Ezeken a szakterületeken:
- tudományos és szakmai ismeretek bővítése;
- a betegek kezelésének és a kezelés hatékonyságának az emelése az újabb ismeretekkel;
- ezáltal a betegek ellátási színvonalának javítása.
A témakörök:
- a korszerű szedáció alapelveinek alkalmazása
- a gépi lélegeztetés szövődményeinek megelőzése
- a COPD akut exacerbációjának kezelése
- az intenzív osztályos zavartság, delirium korszerű kezelése
- a kognitív funkciók megőrzése a szedálás során
- korszerű perioperatív anesztézia
- korszerű szívsebészeti anesztézia
- akut szívelégtelenség terápiás lehetőségei
- szívsebészeti műtétek perioperativ kezelése
- szisztolés szívelégtelenség intermittáló kezelése
- pulmonáris hypertónia kezelése
Pályázat beadásának módja:
A pályázati kérelmet az Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly út 4-6.címére kérjük leadni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a kérelmező megnevezését, értesítési címét, e-mail címét, telefonszámát
adószám, számlaszám, telephely (vállalkozás adatai)
szakmai továbbképzés esetén rendezvény adatai, előadás, poszter esetén a rövid összefoglaló
minden olyan írásos anyag, amely a pályázat indokoltságát és költségeit alátámasztja (kongresszusi értesítő, jelentkezési lap
stb.)

A pályázat elbírálása:
A szakmai elbírálást az Orion Pharma Kft. szakmai vezetése végzi, szükség esetén a terápiás terület elismert szakembereinek
egyetértésével. A sikeres pályázót írásban értesítik. A pályázat elbírálásakor az Orion Pharma Kft. figyelembe veszi a kért
támogatást, de dönthet annál kevesebb támogatásról is. A döntéskor a támogatni kívánt cél szakmai újdonsága és hasznossága a
döntő.
A pályázat sikeres elbírálása esetén a pályázónak írásos vagy szóbeli beszámolót kell készíteni a szakmai rendezvény
anyagából, annak saját terápiás gyakorlatában való alkalmazhatóságáról.
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