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TÉMA
„Janus Pannonius
Program – Korszerű
Perinatális Intenzív
Centrum Pécsett”
sajtótájékoztató

Ripli Ágnes
ripli.agnes@pte.hu
30/298-8785

PTE Alumni Akadémia
Karrier Nap

Deliné Győrmárton
Rita dr.
gyormarton.rita@pte.
hu
72/501-500/12139

NYITOTT EGYETEM
Dr. Héjj Andreas előadása
a szerelem általános
pszichológiájáról

HELYSZÍN

INFO

PTE KK
Szülészeti és
Nőgyógyászati
Klinika tanterem
(Pécs, Édesanyák
útja 17.)
Dél-dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont
(Pécs, Universitas u.
2/A)

Kosaras Attila
PTE Vargha Damján
kosaras.attila@pte.hu
Konferenciaterem
30/70-10-374
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
Dr. Nemeskéri Zsolt

PTE FEEK

„Foglalkozás és egészség” nemeskeri.zsolt@fee (Pécs, Szántó K. J. u.
k.pte.hu
1/b)
projekt – sajtótájékoztató
72/501-500/22500

Kiss Norbert helyettes
államtitkár előadása
drog- és alkoholpolitika
témakörben

Bognárné dr. Erdős
Márta
erdos.marta@pte.hu
30/7279-857

II. Pécsi Hospice-Palliatív
Szimpózium

Helstáb Klára
helstabk@gmail.com
20/312-1899

PTE BTK
Közösségi- és
Szociális
Tanulmányok
Tanszéke
(Pécs, Rókus u. 2.
316. terem)
PTE
Szentágothai János
Kutatóközpont
(Pécs, Ifjúság útja
20.)

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H

HÁTTÉRANYAG
„Janus Pannonius Program – Korszerű Perinatális Intenzív Centrum Pécsett”
sajtótájékoztató
Közel félmilliárd forint európai uniós forrásból valósult meg az a projekt, melynek révén a Pécsi
Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszéke és a
Gyermekgyógyászati Klinika PIC osztálya 133 modern orvostechnikai berendezéssel
gazdagodhatott. A megvalósításra kerülő beruházás óriási ugrást jelent a betegbiztonság
szempontjából, ugyanis a rendkívül korszerű inkubátorok, lélegeztető gépek, infúziós pumpák,
ultrahang készülékek, EEG berendezések, monitorok és a kapcsolódó informatikai beruházások
további esélyeket adnak az igen kis súllyal született, illetve beteg koraszülötteknek nemcsak az
életben maradáshoz, de a felnőttkori minőségi élet alapjaihoz is.
A projektzárón bemutatásra kerülnek a beszerzett, modern orvostechnikai eszközök.
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PTE Alumni Akadémia Karrier Nap
http://alumni.pte.hu/userfiles/piramis-meghivo-web.jpg

NYITOTT EGYETEM
http://www.pte.hu/hirek/3153

„Foglalkozás és egészség” projekt – sajtótájékoztató
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara projektpartnerével, az Eszéki Egészségközponttal valamint a Baranya megyei és Eszék-baranyai
munkaügyi központokkal, mint társult partnerekkel együtt ez év nyarán a magyar-horvát IPA
együttműködési program keretében támogatást nyert a „Foglalkozás és egészség” című
projektjének (Occupation and Health Project) megvalósítására.
A foglalkozás és az egészség összefüggéseinek meghatározása elsődleges feladatként jelenik
meg az Európai Unió, Magyarország és Horvátország foglalkoztatáspolitikájában. A
munkaerőpiac két legfontosabb szereplője közül a munkáltatónak érdeke, hogy megfelelő
képzettségű, egészségi állapotú munkaerő álljon a rendelkezésre, az előírt munkakörnyezet és
feladat biztosításával. A munkavállalónak szintén érdeke, hogy foglalkozásáról, a
munkakörülményekről, az egészségi feltételekről tájékozott legyen. A projekt elsődleges célja,
hogy releváns információk biztosításával hozzájáruljunk a foglalkoztathatóság javításához,
közvetve a szociális biztonsághoz. A projekt végrehajtásának időtartama, 10 hónap alatt
megvalósítjuk az ILO ISCO 08 rendszernek megfelelő szakmák leírását, megfogalmazzuk a
foglalkozások egészségi tényezőit, és bemutatjuk az akadálymentesítés lehetőségeit. A projekt
keretében a nyitó és záró-tanácskozás mellett elkészül három helyzetértékelő tanulmány, sor
kerül négyszer 2 napos közös szakértői munkára alkalmanként 14 - 14 szakértő bevonásával.
A projekt egyik konkrét célja az ILO ISCO 08 rendszerére épülő FEOR alapján elkészíteni "A
foglalkozások egészségi követelményei" című szakkönyvet, új könyvként pótolva a korábbi
„Foglalkozások egészségi tényezői” című kiadványt. A szakkönyv terveink szerint 1200
példányban magyar, 1200 példányban horvát nyelven, valamint elektronikus formában (E-book)
jelenne meg, amelynek felhasználói a munkaerő-közvetítők, munkáltatók, foglalkozásegészségügyi orvosok, asszisztensek, munkavállalási tanácsadók lesznek. Szakmai
továbbítására multiplikátorképzést szervezünk Baranya megyében és Eszék-Baranyában. A
tervek szerint 2x2 nap alatt 25 - 25 szakember sajátítja el a szakmai anyagot.
A program október 2-án:
9.00 – 9.30
9.30 – 10. 00
10.00 – 12.00
14.00 – 15.00
Horvátországban
15.00 – 16.00
Magyarországon

Sajtótájékoztató (PTE FEEK, szekcióterem)
A partnerség vezetőinek köszöntője
A projekt bemutatása, előzmények
A projekt szakmai megalapozása. A foglalkozás-egészségügy helyzete
A projekt szakmai megalapozása. A foglalkozás-egészségügy helyzete
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A szakmai tanácskozás programja október 3-án:
9.00 – 12.00
A szakmai munka tartalmi kérdéseinek megvitatása a szakértőkkel. A
foglalkozások egészségi követelményei című szakkönyv elkészítésének a megalapozása,
feladatmegosztás.

Kiss Norbert helyettes államtitkár előadása drog- és alkoholpolitika témakörben
Meghívásunkra a PTE BTK Szociális- és Közösségi Tanulmányok Tanszékére érkezik Kiss
Norbert helyettes államtitkár úr (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Ifjúságért és
Sportkapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság), hogy hallgatóinknak a drog- és
alkoholpolitika témájában előadást tartson.
Az előadás és az azt követő szakmai beszélgetés helye:
PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete
Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke
Rókus u. 2., 316. terem
Az előadás 8.30-kor kezdődik.
Szeretettel várjuk a média képviselőit.

II. Pécsi Hospice-Palliatív Szimpózium
A PTE ÁOK Családorvostani Intézet Hospice Palliatív Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a
II. HOSPICE-PALLIATÍV SZIMPÓZIUMRA, melynek címe: „A palliatív ellátás hazai és
nemzetközi helyzete”.
Az idei szakmai rendezvény a palliatív ellátás etikai kérdéseit helyezi fókuszba.
Időpont: 2013. október 4. 12-18 óráig
Helyszín: Szentágothai János Kutatóközpont B 002 sz. terem (Pécs, Ifjúság útja 20.)
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