
 
 
 
 
 

 

 

Budapest, Danubius Hotel HELIA Conference Hotel

 
2015. május 15-16.

Tudományos – szakmai konferencia gyermekgyógyász,
gyermekneurológus, neonatológus, házi gyermekorvos,

pszichológus, védőnő, gyermekrehabilitációs szakember,
gyógytornász kollégák számára.

A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS
 ÉS ÉRTELMI FEJLŐDÉS PREVENCIÓJA,
KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA

FŐ TÉMAKÖRÖK
• A szülészet és neonatológia feladatköre a kóros értelmi és 

mozgásfejlődés prevenciójában
•  A vegetatív idegrendszer szabályozását érintő veleszületett fejlődési 

rendellenességek (prevenció, korai ellátás, folytatólagos kezelés és 
rehabilitáció)

• A magzati és csecsemőkori agyfejlődés problémái
•  Az újszülött-,a csecsemő- és a kisdedkori epilepszia 

jellegzetességei és hatása a kornak megfelelő kezelésre és 
intervencióra

• Új ismeretek az idegrendszer ép és kóros fejlődéséről  
(az őssejtektől a modern képalkotásig)

• A másodlagos prevenció 0-12 hónapos csecsemőkorban
• A harmadfokú prevenció,mint egyedülálló lehetőség a korai 

fejlesztésben (a gyógypedagógus, a gyógytornász, a konduktor, 
a gyermekneurológus és a rehabilitációs szakorvos szerepe)

• A harmadfokú prevenció intervenciós feladatkörei
• A prevenció oktatása.

A rendezvény utólagosan akkreditált egészségügyi szakembereknek 
(orvosok, pszichológusok, gyógytornászok, védőnők).
Pontszám: www.oftex.hu

TUDOMÁNYOS ÖSSZEFOGLALÓK ELKÜLDÉSE
A tudományos összefoglalók elküldése on-line történik a www.
convention.hu oldalon történő mezők kitöltésével és elküldésével. 
A rendszer automatikus visszaigazolást küld a feladónak. A 
beküldött összefoglalók bírálata anonim módon, előre meghatározott 
szempontok alapján történik.

Absztraktok beküldési határideje: 2015. március 15.
Összefoglaló (Absztrakt): A továbbképzésen elhangzó előadások ösz-
szefoglalóit kiadjuk. Az absztrakt- és programfüzetet a regisztráció-
ban adjuk át. 

KULTURÁLIS ÉS KISÉRŐ PROGRAMOK
2015. május 15. péntek
Bankett – vacsora a szálloda Étteremben (szervezés alatt).

KONGRESSZUS NAPTÁR
Tudományos összefoglalók beküldése  2015. március 15.
Értesítés az összefoglalók elfogadásáról  2015. március 25.
Magasabb regisztrációs díj  2015. április 1-je után
Végleges program megküldése 2015. április 15.
Kongresszus   2015. május 15-16.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Prof. Dr. Berényi Marianne

osztályvezető főorvos
Szent Margit Kórház, Fejlődésneurológiai Osztály
1032 Budapest, Bécsi út 132. A.épület III.emelet

Telefon:+36 1 250 2170/1198 mellék
E-mail: fejlodes.neuro@gmail.com

SZEVEZÉSI INFORMÁCIÓ
Bagdi Károly (kongresszus szervezése)

E-mail: kbagdi@convention.hu
Barna Krisztina (regisztráció)

E-mail: kbarna@convention.hu
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf:11.

Telefon:+36 1 299 0184; Fax:+36 1 299 0187



REGISZTRÁCIÓ

2015. március 31-i
jelentkezéssel

A tudományos program és az összes kísérő rendezvény kizárólag a 
regisztrációban kapott névkitűzővel és meghívókártyával látogatható, 
melyhez szíves megértésüket kérjük. A regisztráció időpontja: 2015. 
május 14-én, csütörtökön 10.30-19.00 között, és 2015. május 15-én, 
pénteken 08.00-19.00, 2015. május 16-án, szombaton 09.00-12.00 között 
lehetséges.

Regisztrációs díj tartalmazza: badge, tudományos programon való 
részvétel, program és absztraktfüzet, pontszerző igazolást egészségügyi 
dolgozóknak. Pontszerzés csak tesztírás esetén lehetséges.

A rendezvény végleges programját 2015. április 15-ig küldjük 
elektronikus levélben. 

KEDVES KOLLÉGÁK!
A J. of Science figyelem felhívó közleményt jelentetett meg 2014. július 14. 
számában, amely kiemeli, hogy az Egyesült Nemzetek külön bizottsága 
javaslatot dolgoz ki a Fenntartható Fejlődési Célokról (Sustainable 
Developmental Goals), amely majd 2030-ig érvényben marad. Ebben a 
gyermekfejlődés legfontosabb kérdéseinek, a korai gyermekfejlődésnek, 
az egészséges agyfejlődésnek szerepelnie kell, az életkor szerinti 
fejlődésben. Magában kell foglalnia a saját magatartásszervezést, a 
beszédet és a felelősségteljes szülői hatást (csecsemőkben) „But either 
way healthy brain.” A Science közleménye arra is figyelmeztet, hogy a 
fentieken múlik sok országban a szegénység leküzdésének lehetősége.

A Fejlődésneurológiai Társaság írásban csatlakozott ehhez a célkitűzéshez, 
amit a Science meg is jelentetett a honlapján.

A kongresszus célja, hogy hazánkban is megtörténjenek a szakmai 
előkészületek ezeknek a céloknak az eléréséhez. Ennek egyik 
legfontosabb feltétele a prevenció kiszélesítése. Az elsőfokú prevenció 
a legkorábbi megelőzési lehetőségekre vonatkozik, ami a tanácsadást, a 
terhes-gondozást és a szülészeti ellátást foglalja magában. A másodlagos 
megelőzés a neonatológiára és a fejlődésneurológiára vonatkozik. Az 
első két megelőzési körben az egész idegrendszer fejlődése még javában 
folyik. A harmadfokú megelőzés rendkívül széleskörű tevékenységet 
jelent a kisded, gyermek és serdülőkorban. Ez után következhet szükség 
esetén, adott esetben a rehabilitáció, amely felnőtt korra is átterjed.

Társaságunk eddigi kongresszusain is a prospektiv betegellátás hazai 
megvalósíthatóságával foglalkoztunk, amire eddig csak sokat ígérő 
kezdeményezések történtek. Ennek a kongresszusnak is az a célja, hogy a 
prospektiv betegellátást közösen közelítsük meg a prevenció, a diagnózis és 
a kornak megfelelő kezelés szempontjából. Az érintett kérdések nemcsak 
a szülészet, neonatológia, gyermekgyógyászat és gyermekneurológia, 
a gyógypedagógia vagy a rehabilitáció számára fontosak! A védőnők és 
házi orvosok részére is lényeges felvilágosítást nyújthatnak a tennivalókról, 
tekintettel az országos bevezetés alatt álló TAMOP programra, mely a 0-7 
éves korosztály megfelelő ellátását hivatott javítani.

Társaságunk negyedik kongresszusára szeretettel várjuk 
a fenti tematikára érdeklődőket.

Prof. Dr. Berényi Marianne
elnök

Magyar Fejlődésneurológiai 
Társaság

Prof. Dr. Katona Ferenc
alelnök

Magyar Fejlődésneurológiai 
Társaság

Résztvevő orvos 10.000 Ft /fő 15.000 Ft /fő 25.000 Ft /fő

Résztvevő szakdolgozó, védőnő 5.000 Ft /fő 10.000 Ft /fő 10.000 Ft /fő

Üditő és kávé package  3.600 Ft /fő 3.600 Ft /fő 3.600 Ft /fő
(3 üditő, 3 kávé) 

Svédasztalos ebéd a szálloda 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő
éttermében pénteken  

Svédasztalos ebéd a szálloda 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő 5.000 Ft /fő
éttermében szombaton 

Bankett vacsora pénteken 8.000 Ft /fő 8.000 Ft /fő -

2015. április 1-je
és 2015. május 14-e 
közötti jelentkezéssel

Helyszínen

SZÁMLÁZÁS, BEFIZETÉS
Előzetesen számlát céges támogatás  esetén annak a cégnek küldünk, 
amely faxon vagy levélben hivatalosan elküldi szándéknyilatkozatát a 
támogatás mértékéről.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja 
bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik.

Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, 
befizetésének beérkezése után. A számla kiállítása után másik számlát 
küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban.  Kérjük, hogy a csekken 
a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. Amennyiben a 
regisztrációs lapon nem jelöl meg külön számlázási címet, a számlát  
automatikusan nevére állítjuk ki.

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy amennyiben regisztrációs díja 
bankszámlánkra 10 nappal a rendezvény előtt nem érkezik meg, úgy 
regisztrációját töröljük nyilvántartásunkból.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2015. 
április 1-jéig 30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt 
regisztrációs lap használatát. 
A továbbképzés szervezése és eseményei követhetőek a Convention 
Budapest Kft. honlapján: www.convention.hu 

Szervezési információkat és regisztrációs lehetőséget (on-line regisztráció) 
a Convention Budapest Kft. honlapján talál: www.convention.hu 
Kérjük, hogy a tájékoztatás és információáramlás felgyorsítása végett 
a regisztrációs lapon legyen szíves megadni e-mail címét, mert ezentúl 
a levelezés és az értesítések kiküldése kizárólag elektronikus úton 
történik. E-mail címét csak és kizárólag a kongresszusi levelezés céljából 
használunk. Megértését köszönjük. 

On-line regisztráció és absztrakt-beküldés:
www.convention.hu  

A vonatkozó törvényi előírások a részvételi-, kávészüneti-, étkezési-, program-, és szállásköltségek 
részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. A 2006: XCVIII (A biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő 
részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (így különösen utazási költség, szállásköltség, 
részvételi díj) fedezetére szolgálhat” (kérjük a fenti rendelkezés figyelembevételét a támogatáskor).

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
Szállást a helyszínen tudunk biztosítani. Szállásfoglalás vendégeinknek 
egyénileg történik. A szállásfoglaláshoz szükséges űrlapot igény szerint 
megküldjük vagy letölthető a www.convention.hu oldalról.

 kétágyas szoba, 1 fős elhelyezéssel: 23.500 HUF /fő/éj
 kétágyas szoba, 2 fős elhelyezéssel: 26.500 HUF /fő/éj

Szobaár tartalmazza: 1 éjszakai szállás büféreggelivel, 1 svédasztalos 
vacsorával , wellness használattal, fitneszterem igénybe vételével. Az 
ár az idegenforgalmi adót tartalmazza.
A szállodát a visszajelzések sorrendjében töltjük.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE
Danubius Hotel HELIA Conference Hotel
H-1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.
http://www.danubiushotels.com/helia


