
 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! 

 

       Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy idén a Zala Megyei Kórház 

Gyermekosztálya rendezheti a MGYAITT kongresszusát.  Ezen alkalomból sok szeretettel 

várunk Zalába a Hévízi tó mellé. 

Szeretnénk, ha lehetőség nyílna a gyermekaneszteziológia és intenzív terápia aktuális 

problémáinak, kérdéseinek a megbeszélésére mind a klinikán, mind a kórházban szerzett 

tapasztalataink alapján. 

Az idei kongresszus kiemelt témái a neonatológiai utóképek, a koraszülöttek anesztéziája,  

a hypothermiás kezelés, valamint a gyermekaneszteziológia és gyermekintenzív terápia 

néhány határterületi kérdése. 

       Szeretnénk, ha a magas szintű és érdekes tudományos program mellett a pihenésre, 

regenerációra és természetesen a szórakozásra is jutna lehetőség.  

Az első nap délután Magyarország legszebb főúri kastélyában, a keszthelyi Festetics 

Kastélyban tervezünk egy zenés sétát.                                                                           
              A legtöbb termálfürdő hazánkban Zala megyében van, melyek közül a legrégebbi, 

legpatinásabb és a világon leginkább hírnevet szerzett a Hévízi tó.  

Ez a tó különleges képződmény, hiszen ellentétben a többi meleg vizes tóval, melyek 

általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó 

tőzegmedrű forrástó.        

                        

                                              
 

Különlegességét növeli még az a páratlan természeti látvány, ami az odalátogatót fogadja: 

a park közepén elhelyezkedő csillogó víz, a vízfelszínt borító páraréteg és az indiai vörös 

tündérrózsa, amely az egész tóban mindenhol fellelhető. 

      A kongresszus alatt lehetőségünk nyílik, hogy a Hévízi tóban fürödjünk, és a tóra 

épített Wellness részleget is kipróbálhassuk. 

     Reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni és lesz olyan is, aki kihasználja a 

kedvezményes lehetőséget és meghosszabbítja a kongresszusi tartózkodását egy teljes 

wellness hétvégére 

 

 

 

 dr. Gárdos László                                                 

osztályvezető főorvos        
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ELŐZETES PROGRAM 

 

2012.április 26. (csütörtök): „Pre-congress” kurzus 

09.00 – 12.00 Elméleti előadások 

12.00 – 14.00 Ebéd 

1400 – 15.30 Workshop-ok 

1700 – 19.00 „Cardiopulmonalis” tréning 

19.00 – tól Vacsora 

20.00 – tól Meglepetés program 

 

2012.április 27. (péntek) 
07.30 – tól Regisztráció 

09.00 – 09.30 Megnyitó 

09.30 – 11.00 Szakmai program 

11.00 – 11.45 Kávészünet 

11.45 – 13.00 Szakmai program 

13.00 – 13.45 Ebédszünet 

13.45 – 15.00 Szakmai program 

15.00 – 15.30 Indulás busszal Keszthelyre 

15.30 – MGYAITT közgyűlés 

             18.30 majd zenés séta a keszthelyi Festetics Kastélyban 

18.30 – 19.00 Busztranszfer a szállodába 

20.00 – tól Gálavacsora 

 

10.00 – 20.00 Városnéző „Dotto” indul 30 percenként minden nap! 

 

2012.április 28. (szombat) 
08.00 – tól Regisztráció 

09.00 – 10.45 Szakmai program 

10.45 – 11.30 Kávészünet 

11.30 – 13.00 Szakmai program 

13.00 – 13.45 Ebéd 

13.45 – 15.00 Szakmai program 

15.00 – 15.15 Zárszó 

 

A kongresszuson regisztrált résztvevőknek 3 órás ingyenes hévízi Tófürdő belépőt adunk. 

A részletes program a Tudományos Ülés előtt 2 héttel a www.koraszulottalapitvany.hu 

honlapon olvasható! Az előzetes programot a jelentkezési laphoz  mellékeltük. 

 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉS HELYSZÍNE: 

                a hévízi gyógyfürdő kórház Díszterme 
                8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 

                 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

Zala Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály 

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. 

Tel.: 06-92/507-510 

Mobil: 06-30/698-0471 (munkaidőben) 

Fax: 06-92/507-500/1369 

E-mail: zmkgyermek@gmail.com 

 

A Tudományos Ülés fő témakörei: 
 neonatológiai utóképek 

 hypothermiás kezelés 

 koraszülöttek anesztéziája 

 gyermekintenzív terápia határterületei - pro és kontra 

 gyermekaneszteziológia határterülete -  pro- és kontra 

                       

Szervezők: 
Zala Megyei Kórház Gyermekosztály, Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív 

Alapítvány és MGYAITT 

 

A Szervező Bizottság vezetője: Dr. Gárdos László 

 

A Szervező Bizottság tagjai:  Dr. Elmont Beatrix 

 Dr. Harmath Vera 

 Dr. Hegyi Andrea 

 Kramalicsné Lívia 

 Dr. Molnár Andrea 

 Dr. Németh Gyöngyi 

 Dr. Takács László 

Ügyintéző: Kakas Mónika 

 Tel.: 0692/507-510, Mobil: 0630/698-0471 (munkaidőben) 

 E-mail: zmkgyermek@gmail.com   

  

A Tudományos Bizottság vezetője: 
Dr. Ujhelyi Enikő, PhD 

a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Elnöke 

                                                

A Tudományos Bizottság: Prof. Dr. Hirsch Tibor 

 Prof. Dr. Katona Márta 

 Dr. Kövesi Tamás, PhD 

 Dr. Nobilis András, PhD 

 Dr. Székely Andrea, PhD 
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TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
A kongresszus résztvevői előadások megtartására és poszterek vagy video bemutatására 

egyaránt jelentkezhetnek. 

Az absztraktokat kérjük az alábbi e-mail címekre, csatolt fájlként küldjék: 

e.ujhelyi@gmail.com, zmkgyermek@gmail.com.  Kérjük, hogy a tárgy rovatba 

legyenek szívesek feltüntetni az előadó vezetéknevét és az MGYAITT szót az alábbi 

formában: VEZETÉK NÉV-MGYAITT. A beérkezett összefoglalókat a Tudományos 

Bizottság fogja a programba besorolni. 

Az előadókat a beküldött munka elfogadásáról és az előadás időpontjáról a szervezők 

külön értesítik. 

Az absztraktok elkészítésének útmutatója a mellékelt nyomtatványon olvasható. 

 

ELŐADÁS 
Az előadás időtartama 8 perc, amit 2 perc diszkusszió követ. 

 

IGÉNYBE VEHETŐ TECHNIKAI ESZKÖZÖK 
Számítógép, számítógépes kivetítés, laser pointer 

Ettől eltérő igényt kérjük külön a szervezőknél jelezni. 

 

POSTER 
Maximális mérete 1,2 m magas és 0,9 m széles, álló. 

Ismertetés időtartama: 3 perc 

 

ABSZTRAKTOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2012. MÁRCIUS 15. 
 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK: 
 2012.március 15-ig 

történő befizetéssel 

2012.március 15. után 

történő befizetéssel 

Orvosok □ 17 000 Ft □ 19 000 Ft 

Szakdolgozók □ 9 000 Ft □ 11 000 Ft 

Rezidens, szakorvos 

jelölt, nyugdíjas 
□ 10 000 Ft □ 12 000 Ft 

Kísérő □ 9 000 Ft □ 11 000 Ft 

Napijegy 26-án  □ 9000 Ft  

Napijegy 27-én  □ 9000 Ft  

Továbbképző nap 26-án  □ 4000 Ft  

 

 

 

A regisztrációs díj tartalmazza: 
− A tudományos programon való részvételt 

− A kongresszusi kiállítás megtekintését 

− A kongresszusi programfüzetet, előadások összefoglalóit 

− Névkitűzőt 

− A szünetekben a büfét 

− Részvételt a Festetics Kastély-beli zenés sétán 

 

REGISZTRÁCIÓ 
A Kongresszus helyszínén, pénteken és szombaton 08:00 – 15:00 óra között lehetséges 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. MÁRCIUS 15. 

 

ÉTKEZÉS: 
A mellékelt jelentkezési lapon részletezettek szerint. 

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG: 
A jelentkezési lapon jelzett szállodában tudunk szállást biztosítani. A szállodát a 

jelentkezések sorrendjében töltjük fel.  

A regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és 

a szállásköltség a számlára beérkezik. 

Amennyiben szállás- vagy regisztrációs díja nincs kifizetve 2012.március 31-ig, úgy 

regisztrációját töröljük! 

A fenti szállodai árakat 2012 03.01-ig történő szobafoglalás esetén, csak a 

kongresszusi résztvevőknek tudjuk biztosítani! 

 

SZÁMLA 
A jelentkezési lapon megjelölt részvételi díjról számlát a jelentkezési lapon feltüntetett 

magánszemély (szponzori cég/intézmény), alapítvány nevére és címére csak a befizetést 

követően állítunk ki.  

Szponzor által támogatott részvétel cég/intézmény/alapítvány esetén az előzetesen 

küldendő átutalásos számlához írásos megrendelőt kérünk, melynek hiányában nem 

tudunk számlát küldeni. Bankszámlaszámot a regisztrált résztvevőknek elküldjük. 

 

FONTOSABB IDŐPONTOK ÖSSZEFOGLALÁSA 
Előadás, poszter összefoglalók leadásának határideje: 2012.03.15. 

Jelentkezési határidő: 2012. 03. 15. 

Kedvezményes díj befizetésének határideje: 2012. 03.15. 

 

A RENDEZVÉNY AKKREDITÁCIÓJA:             
A kongresszust és a „pre congresss” kurzust a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi 

Kar akkreditálja. 

A tesztírásra a „pre congress” kurzus végén illetve a kongresszus végén kerül sor.  

A „pre congress” nap résztvevői 14 pontot kapnak tesztírás esetén, a kongresszus 

akkreditációja folyamatban van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Hévízi tó: 

 

 
 

Festetics Kastély: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


