Regisztrációs lap
a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének

„Étrend-kiegészítők orvosi és gyógyszerészi szemmel”
című tudományos konferenciájára
A rendezvény időpontja: 2008. november 12. 9.00-15.30h
A rendezvény helyszíne: Duna Palota, Színházterem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Jelentkező(k) neve: ...............................................................................................................
Cégnév:....................................................................................................................................
Beosztás: .................................................................................................................................
Levelezési cím:

.......................................................................................................

Telefon: ............................................................... Fax: ...........................................................
E-mail: ......................................................................................................................................
Részvételi díj:
• MÉKISZ tagoknak
2008. október 15-ig történő jelentkezéssel: ................... 8.500,- + ÁFA/fő
• Nem MÉKISZ tagoknak
2008. október 15-ig történő jelentkezéssel: ...................10.000,- +ÁFA/fő
• 2008. október 15. utáni jelentkezéssel ...........................12.000,-+ ÁFA/fő
A konferenciáról szóló számlát – mely magában foglalja az étkezés költségeit is – a következő
címre kérem kiállítani (amennyiben megegyezik a levelezési címmel, kérem hagyja üresen!):
Számlázási név és cím:

......................................................................................

..................................................................................................................................................
Kérjük a regisztrációs lapot a következő címre küldje vissza: E-mail: mekisz@mekisz.hu,
Fax: 06 24 468 150 vagy jelentkezzenek egyszerűen a www.mekisz.hu honlapon a konferencia címszó alatt található regisztrációs űrlapon. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy utólagosan számlát más címre nem áll módunkban kiállítani! Megértését köszönjük.
......................................................., 2008. ................................hó .............nap
.....................................................................................
(aláírás)

A konferenciával kapcsolatos további információt a 06-70-316-1003 (MÉKISZ Titkárság) vagy
a 06-20-464-0586 (Horányi Tamás) számon, illetve a mekisz@mekisz.hu e-mail címen kaphat.

Étrend-kiegészítők
orvosi és gyógyszerészi szemmel

meghívó
A rendezvény időpontja: 2008. november 12. 9.00-15.30h
A rendezvény helyszíne: Duna Palota, Színházterem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók
és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ)
tisztelettel Meghívja Önt
az „Étrend-kiegészítők orvosi és gyógyszerészi
szemmel” című tudományos konferenciájára.
A rendezvény időpontja:
2008. november 12. (szerda) 9.00-15.30h

Program
9.00 – 10.00
10.00 -10.10

I. rész: Étrend-kiegészítőkről orvosi szemmel
10.10-10.30

10.30- 10.50

A rendezvény helyszíne:
Duna Palota, Színházterem, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
A konferencia gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók részére
pontszerzésre beterjesztve.

Regisztráció
A konferencia megnyitása
Dr. Bérci István
Elnök, Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

10.50-11.10
11.10-11.30

Az étrend-kiegészítők megítélése orvosi és hatósági szemmel
Dr. med. habil. Martos Éva PhD
Főigazgató főorvos, Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
A probiotikumok, mint étrend-kiegészítő készítmények alkalmazásának
gasztroenterológiai tapasztalatai
Dr. Csiki Zoltán
Osztályvezető egyetemi adjunktus, DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika
Megbeszélés, kérdések
Kávészünet

II. rész: Étrend-kiegészítőkről gyógyszerészi szemmel
11.30-11.50

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete immár harmadik alkalommal rendezi meg őszi konferenciáját, hogy beszámoljunk az elmúlt időszak étrend-kiegészítő
termékeket érintő leglényegesebb változásairól, és bemutassuk
ennek a termékkörnek növekvő jelentőségét. Ma már nem lehet
vita kérdése, hogy az étrend-kiegészítő készítményeknek az egészség megőrzésében és a betegségek kockázatának csökkentésében
fontos szerepük van, hiszen az Európai Unió minden tagállamra kötelező érvényű rendeletben rögzítette ezt a tényt. Természetesen
az étrend-kiegészítő készítmények helyes alkalmazásáról még
sokat kell beszélnünk ahhoz, hogy megkönnyítsük az eligazodást
mind a fogyasztók, mind a terméket ajánló szakemberek számára.
A gyártók és forgalmazók pozitív elkötelezettsége a termékek iránt
kézenfekvő, ezért ezen a konferencián az orvosok és gyógyszerészek véleményének kívánunk nagyobb teret engedni, hogy a Ő szájukból hallhassunk előadásokat az étrend-kiegészítő készítmények
alkalmazásában rejlő lehetőségekről.

11.50-12.10

12.10-12.30
12.30-14.00

Egészség, érték, patika
Dr. Szabó Sándor
Tiszteletbeli elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
Étrend-kiegészítők a mindennapi gyakorlatban
Kovács Bernadett
Szakgyógyszerész, Smaragd Gyógyszertár
Megbeszélés, kérdések
Ebéd

III. rész: Étrend-kiegészítőkről hatósági szemmel
14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

15.00-15.30
15.30

A 2008. szeptember 1-jei változások hatása a Gazdasági Versenyhivatal
jogalkalmazási gyakorlatára
Dr. Balogh Virág
Irodavezető, Gazdasági Versenyhivatal
Az étrend-kiegészítők reklámozása
Az NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség vizsgálatának tapasztalatai
Dékányné Kozma Judit
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Monitoring szerepe a reklám önszabályozásban
Dr. Fazekas Ildikó
Főtitkár, Önszabályozó Reklám Testület
Megbeszélés, kérdések
A konferencia zárása

