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Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden potenciális kongresszusi résztvevőt!
Osztályunk megtiszteltetéssel fogadta, hogy Gyula rendezheti a MGYAITT XIV. Kongresszusát.
2006 óta évente szervezünk országos rendezvényeket, így ez a jelenlegi esemény is beilleszkedik
ebbe a sorozatba. Böjte Csaba szerzetes mondta, hogy „sok-sok vázlat után születik meg a
remekmű.” Mi mindent megteszünk, hogy ne csak „vázlat” maradjunk a MGYAITT történetében.
A kihívások teszik életünket izgalmassá, ezért már tervezzük, formáljuk kongresszusunkat. Önök
is tervezzék be programjukba a gyulai rendezvényt! Döntsenek időben, hogy legyen teljes értékű a
hétvégi programjuk.
Mi itt minden jelenlévőt megkülönböztetett „főszereplőnek” tekintünk, akár előadó, akár
látogató, kiállító vagy csak egyszerűen kísérőként van Gyulán.
Gyula számos közéleti, kulturális és tudományos rendezvény helyszíne. Sok fesztivál, könnyed,
szórakoztató esemény várja az ideérkezőket. Mi is kiemelt kínálatot nyújtunk társasági
programokban (városnézés, várséta, múzeumok, kiállítások, várfürdő, stb.). Gyula városát
történelmi hangulata, romantikus környezete, a Körösök völgyének atmoszférája, Erdély közelsége
teszik vonzóvá az idelátogató vendégek számára.
Gyula történelmi szerepe (végvári harcok, világosi fegyverletétel tábornokainak szellemi
hagyatéka), a város híres szülöttei (Albrecht Dürer családja, Erkel Ferenc, Bay Zoltán, Bródy Imre,
Kohán György) és közéleti szereplői (Apor Vilmos) bennünket is a nagy elődök tiszteletére
késztetnek és helytállásra sarkallnak.
Most előttünk is ismeretlen napok, idők állnak. De mi a jövő keretei között próbálunk
tájékoztatni, hogy válaszaink, döntéseink mindenki számára elfogadhatóak legyenek.
Kérjük, hogy mindenki aktív tudományos jelenlétével gazdagítsa programunkat, ezáltal tartalmas
élményekkel gazdagodjunk.
Üzenetünk: ne érezzék még távolinak, később pedig nehezen megközelítőnek és elérhetetlennek
az áprilisi gyulai rendezvényt. Cselekvő, tenni akaró csapat kezében a szervezés, minden tudásuk,
bölcsességük bevetik, hogy mindenki jól érezze magát.
Szeretettel várjuk Gyulán!

Dr. Ujhelyi Enikő, PhD
a MGYAITT elnöke

Dr. Sipos Péter
osztályvezető főorvos
c. egyetemi docens

Dr. H. Nagy Katalin
főorvos
a kongresszus szervezője

A kongresszussal kapcsolatos frissülő információkról a www.pandy.hu és a www.mgyaitt.hu
honlapokon értesülhet, a részletes program 2 héttel a Tudományos Ülés előtt a honlapokon
olvasható.

A Tudományos Bizottság vezetője:
Dr. Ujhelyi Enikő, PhD
a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Elnöke

A Tudományos Bizottság tagjai:
Prof. Dr. Hirsch Tibor
Prof. Dr. Katona Márta
Dr. Kövesi Tamás, med. habil.
Dr. Nobilis András, PhD
Dr. Székely Andrea, PhD

Szervező: A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya
osztályvezető: Dr. Sipos Péter c. egyetemi docens

Szervező Bizottság tagjai:
Dr. H. Nagy Katalin
Durkó Erika
Pákozdiné Vajda Erika
Seresné Szabó Ágnes
Szabó Edit

A Tudományos Ülés fő témakörei:






Gyermekkardiológia,
Acut veseelégtelenség a gyermekintenzív ellátásban,
Korszerű gyermekanaesthesia,
Varia,
Gyermekmentés Magyarországon – Hogyan csináljuk jól?

A Továbbképző Nap (2012. április 25.) témái:








Hematológiai és csökkent immunvédekezésű gyermekek ellátása az intenzív osztályon
Őssejttranszplantáció helye a gyermekellátásban, CMV infekció kezelése
Őssejtranszplantált gyermekek intenzív ellátása
Vérkészítmények racionális használata a gyermekintenzív osztályon
Kritikus, akut vérzések ellátásának kérdései
Antimikróbás kezelés csökkenti immunvédekezésű gyermekeknél az intenzív osztályon
Vírus vizsgálatok az intenzív osztályon – észszerű kérések – helyes értékelés

Előadások bejelentése:
Összefoglalók: az előadás/poszter összefoglalóját kérjük Dr. Ujhelyi Enikőnek továbbítani a
következő e-mail címre: e.ujhelyi@gmail.com. A beérkezett munkákat a Tudományos Bizottság
fogja elbírálni és a programba besorolni. Minden előadót értesítünk a beküldött munka
elfogadásáról és idejéről.

Beérkezési határidő: 2013. február 28.
Technikai információk:
 A tudományos ülés továbbképzéssé minősített rendezvény. Orvosok számára 40 kreditpont,
a szakdolgozók kreditpont értékének megállapítása folyamatban van.
 Az orvosi kreditpont megszerzésének feltétele: vizsga, melyre a kongresszus végén kerül sor tesztírás
formájában.
 Előadás időtartama: 8 perc, melyet 2 perc vita követ.
 Poszter időtartama: 3 perc. Poszter mérete: 90cm x 120 cm (szélesség x magasság).
 Technikai lehetőségek: számítógépes (LCD) kivetítés (PowerPoint 97, 2003, 2007, 2010-es verzió). Az
eltérő igényeket az előadóknak kell biztosítaniuk, s erről az előadás bejelentésével egy időben a
Szervezőbizottságot tájékoztatni szíveskedjenek.

Részvételi díjak:
2013. márc. 14-ig
Részvételi díj (ápr. 26-27-én):
Szakdolgozó:
Rezidens, nyugdíjas:
Kísérő:
Napijegy (ápr. 26-án vagy ápr. 27-én):
Továbbképző nap (ápr. 25-én)

2013. márc. 14. után

17.000,- Ft/fő
9.000,- Ft/fő
10.000,- Ft/fő
10.000,- Ft/fő
10.000,- Ft/fő
4.000,- Ft/fő

20.000,- Ft/fő
12.000,- Ft/fő
13.000,- Ft/fő
13.000,- Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2013. március 14.
A részvételi díj tartalmazza:







a tudományos programon való részvételt (ápr. 26-27.),
a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését,
programfüzetet, előadások összefoglalóit,
névkitűzőt, részvételi igazolást,
kongresszusi táskát,
kávészüneti ellátást.

A kísérő részvételi díja tartalmazza:
 a névkitűzőt.
A tudományos programok és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációnál kapható
névkitűzővel és meghívó kártyával látogatható.

A Tudományos Ülés helyszíne:
Hunguest Hotel Erkel**** (Gyula, Várkert u. 1.)

Szálláshely:
Hunguest Hotel Erkel**** (Gyula, Várkert u. 1.)
Munkácsy szárny ***
Dürer szárny****
Hotel Aqua*** (Gyula, Part u. 7/c.)

Parkolás:
A konferencia helyszínén a parkolásért fizetni kell. A zárt parkoló díját, 700 Ft/fő/nap a szálloda
recepcióján kell rendezni. További lehetőség még a városi parkolók használata, ahol automaták
állnak rendelkezésre, melynek díja 180Ft/óra, 1080Ft/nap.

Információk:
Dr. H. Nagy Katalin
főorvos
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya
5700 Gyula, Kárpát utca 11.
Tel/Fax: 06-66/463-633
Tel.: 06-20/972-1126
e-mail: gyermekkong@pandy.hu

