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KÖSZÖNTŐ
Van-e fontosabb kérdés a család és a társadalom számára, mint az újszülöttek felnevelése és tanulási lehetőségük 
biztosítása.   Ezt ma még a fejlett országokban  is előtérbe helyezik. Az ENSZ Különbizottsága olyan javaslatot 
dolgoz ki a vezetőség számára, amely a” Fenntartható Fejlődési Célok”-ról (Sustainable Developmental Goals) szól 
és 2030-ig lesz érvényben. Ebben a gyermekfejlődés legfontosabb kérdései is szerepelnek. A brit miniszterel-
nök 2011-ben előterjesztést kért a korai gyermeknevelés fontosságáról és a tennivalókról. Ugyanebben az évben 
az Oktatási Eredmények Értékelésnek Nemzetközi Testülete kimutatta, hogy a környezeti hatások nagymértékben 
befolyásolják az oktatást. A kongresszus során megvitatásra kerül az, hogy hogyan lehetséges idegrendszeri ká-
rosodottak fejlődésének elősegítése újszülött és korai csecsemőkortól kezdve. Azokat a módszereket szeretnénk 
megvitatni, amelyek hazánkban erre a célra rendelkezésre állnak, mert ez mind az ezekkel foglalkozó szakembere-
ket, mind az adott családokat és  az egész társadalmat egyaránt érinti. 
A Magyar Fejlődésneurológiai Társaság nevében szeretettel várjuk a gyógypedagógus, a gyógytornász, a fejlődéspszi-
chológus, a gyermek rehabilitációs szakorvos, a gyermek ortopédus, a védőnő, a szülész-nőgyógyász, a neonatológus,  
a gyermekgyógyász, a gyermekideggyógyász, a gyermekszemész kollégák jelentkezését és aktív részvételét. 

I. PREVENCIÓ: 
-Megemlékezés Prof. Dr. Czeizel Endréről és munkásságáról (Prof.Dr. Katona Ferenc)
-A magzati fejlődés veszélyeztetettsége (Dr. Rudas Gábor, Dr. Kozák Lajos,  Prof. Dr. Madarász Emília, 
Prof. Dr. Tóth Zoltán Debrecen )
-A szülészet és a neonatológia szerepe az újszülöttek idegrendszeri károsodásának kivédésében  
(Prof. Dr. Ertl Tibor, Prof. Dr. Rigó János)
-A házi gyermekorvos és a védőnő feladatköre a prevencióban (Dr. Huszár András, Dr. Kovács Júlia, Csordás Ágnes) 

II. ÚJSZÜLÖTT ÉS CSECSEMŐ NEUROLÓGIA
-A fejlődésneurológia szerepe a központi és a perifériás idegrendszer korai diagnosztikájában, 
prognosztikájában és terápiájában. (Prof. Dr. Katona Ferenc, Prof. Dr. Berényi Marianne)
-A korai fejlesztés szerepe a csecsemő képességeinek kiteljesedésében. (Czeizel Barbara; Dr. Schultheisz Judit)

III. REHABILITÁCIÓ 
-A rehabilitációs és gondozás feladatköre a kisded-és korai gyermekkorban
(Dr. Paraicz Éva, Dr. Elmont Bea, Balogh Ildikó, Szabó Ákosné Dr.)               

PROF. DR. BERÉNYI MARIANNE
A TÁRSASÁG ELNÖKE

PROF. DR. KATONA FERENC
A TÁRSASÁG ALELNÖKE

FŐ TÉMÁK:

Előadásokat fej lődéspszichológusként, gyermekgyógyászként, gyermekideggyógyászként, 
gyermek ortopédusként, gyermek rehabilitációs szakorvosként, gyermekszemészként, 
gyógypedagógusként, gyógytor nászként, neonatológusként, szülész nőgyógyászként, illetve 
védőnőként dolgozó kollégáktól várunk.



IV.KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS:
-Fogyatékosság és az emberi jogok
-Egészségügyi hírközlési etika
-Szakmaiság és sarlatánság

MEGHÍVOTTAK: 
- Országos Tiszti főorvos, 
- Egészségügyi Államtitkárság, 
- Oktatásügyi Államtitkárság, 
- Szociális  Államtitkárság,
- OEP Főigazgatóság képviselői

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

REGISZTRÁCIÓS DÍJ ORVOSOKNAK

REGISZTRÁCIÓS DÍJ 
SZAKDOLGOZÓKNAK

RÉSZVÉTEL HALLGATÓKNAK, PHD 
HALLGATÓKNAK, NYUGDÍJASOKNAK

SVÉDASZTALOS EBÉD PÉNTEKEN

SVÉDASZTALOS EBÉD SZOMBATON

20.000 Ft/fő

10.000 Ft/fő

10.000 Ft/fő

5000 Ft/fő/alkalom

5000 Ft/fő/alkalom

30.000 Ft/fő

20.000 Ft/fő

20.000 Ft/fő

5000 Ft/fő/alkalom

5000 Ft/fő/alkalom

40.000 Ft/fő

30.000 Ft/fő

30.000 Ft/fő

5000 Ft/fő/alkalom

5000 Ft/fő/alkalom

2016. 
január 31-ig

2016. január 31. 
és március 15. között

2016. 
március 15. után

A RÉSZTVEVŐK REGISZTRÁCIÓS DÍJA TARTALMAZZA: tudományos programon való részvételt, kiállí-
tás látogatását, programfüzetet, kávészüneti ellátást (3 kávé, 3 ásványvíz vagy üdítő, melyet a számlán külön sorban 
5.000 Ft értékben kerül feltüntetésre) , akkreditációs vizsgadíjat.

SZÁLLÁSFOGLALÁS vidéki kedves vendégeinknek egyénileg történik. A szálloda 1 ágyas szobát 21.400 Ft /éj 
áron, 2 ágyas szobát 24.500 Ft /éj áron biztosít vendégeinknek svédasztalos reggelivel. Tájékoztatást a szállásfog-
lalás módjáról a www.convention.hu oldalon talál, ahonnan letölthető a szállásfoglalási űrlap is. Kitöltése után kérjük 
jutassa el faxon vagy emailben a Budapest Mercure Buda Hotelnek. A szállodát a visszajelzések sorrendjében töltjük. 
Regisztrációját követően e-mailben küldjük a visszaigazolást, melyben az utaláshoz szükséges banki adatokat találja. 
Külön kérésre csekket postázunk. A rendezvény végleges programját 2016. március 20-ig küldjük elektronikus levél-
ben, ezért kérjük, a regisztrációs lapon adja meg e-mail címét.
Előzetesen számlát céges támogatás esetén annak a cégnek küldünk, amely elküldi szándéknyilatko-
zatát a támogatás mértékéről a llibardi@convention.hu címre.
Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérke-
zik. 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. Elektronikus számlát küldünk. 
Ha a befizetési csekkét elveszíti, bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: 
Convention Budapest Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh. 4. em.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS:
2016. március 15-e után nem áll módunkban visszafizetni a regisztrációs díjakat. Mindennemű jelentkezés és 
lemondás esetén, kérjük a www.convention.hu oldalán található regisztrációs lap használatát. 
Köszönjük.



SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓ:

KIÁLLÍTÁS, SZERVEZÉS:

BARNA KRISZTINA
regisztráció és projekt menedzser
kbarna@convention.hu

REGISZTRÁCIÓ, ABSZTRAKT

LIBÁRDI LEVENTE
regisztrációs menedzser
llibardi@convention.hu
Convention Budapest Kft.
Postacím: H-1036 Budapest, Lajos u. 66 „A” lh. 4. em. 
Telefon: +36 1 323 2754, 299 0184, -85 
Fax: +36 1 299 0187

A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM TÁRSELNÖKEI:
PROF. DR. BERÉNYI MARIANNE   
osztályvezető főorvos, Szent Margit Kórház,   
Fejlődésneurológiai Osztály

PROF. DR. KATONA FERENC
főorvos, Szent Margit Kórház,
Fejlődésneurológiai Osztály

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK:
PROF. DR. BERÉNYI MARIANNE   
osztályvezető főorvos   
Szent Margit Kórház,
Fejlődésneurológiai Osztály 
1032 Budapest Bécsi út 132. A ép. III. em.
Telefon: (+36 1) 250 2170/1198 mellék
email: fejlodes.neuro@gmail.com

AKKREDITÁCIÓ: 
 A továbbképző tanfolyam orvosok részére SE-TK/ 2016.I/00112-es kódszámon akkreditált rendezvény. 
Sikeres tesztírás esetén 50 kreditpont szerezhető meg. A kreditpontok - az OFTEX portálon - a tanfolyam 
adatlapján feltüntetett szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra.

www.convention.hu

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM HELYSZÍNE:    
v , 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
Tel: +36 1 488 8100
Fax: +36 1 488 8178
www.mercure.com  
www.accorhotels.com


