Tisztelt Kollégák!
A 2017-es év nagy ünnep a Pécsi Tudományegyetem és annak polgárai számára,
ugyanis az egyetemünk alapításának 650. évfordulóját ünnepeljük. Az egyetem
1367-ben kelt alapító oklevelében már olvasható, hogy „Pécs a tudomány
magvainak terjesztésére különösen alkalmas”, ennek értelmében hívjuk szeretettel
vendégeinket a Magyar Gyermekneurológiai Társaság 41. kongresszusára Pécsre
2017. május 18-20. között.
Még egy jelentős okunk van ünneplésre, ugyanis a Gyermekgyógyászati Klinika
Neurológiai Osztálya is a tapasztalt felnőtt életkorába lépett, 50 éves az idén!
Egyike vagyunk az ország öt önállóan működő gyermekneurológiai osztályának.
Felnőtt neurológus kollégám mondta egyszer egy pécsi, az osztályon történő
látogatása után, hogy irigyel minket a színes beteganyagunkért. Igen ez így van, az
újszülöttkortól kezdve a serdülő korúig látunk el gyermekeket, legyen az epilepszia,
neuroimmunológiai vagy neuromuscularis, onkológiai vagy neurodegeneratív
betegség. A társszakmákkal való együttműködés, a genetikai, immunológiai
laboratóriumok, az idegsebészeti háttér és a magas színvonalú képalkotó
diagnosztikai eljárások igénybevétele nélkülözhetetlenek munkánkhoz.
A kettős kerek évforduló kapcsán gondoltuk azt, hogy Pécsre hívjuk a
gyermekneurológia szakma iránt érdeklődőket.
A Társaság vezetősége úgy határozott, hogy idén a genetika, az újszülött
neurológia és a gyermekkori epilepszia lesz a tudományos ülés vezető témája a
gyermekidegsebészet mellett. Szeretnénk, ha a neonatológusok érdeklődését
is felkeltené a javasolt témakör, ezért a Magyar Perinatológiai Társaság tagjait is
tisztelettel várjuk.
A kongresszus helyszíne a Szentágothai János Kutatóközpont lesz.
Bízunk abban, hogy a májusi tavaszban sok kolléga látogat majd el a Magyar
Gyermekneurológiai Társaság évi kongresszusára.

Dr. Hollódy Katalin
a Társaság elnöke

A kongresszus fő témái

Absztrakt formai követelményei

A második értesítőt a kongresszus részleteivel 2017. február elejéig minden tagnak
és érdeklődőnek elektronikusan megküldjük, illetve a Társaság honlapján is
megjelentetjük.

Tartalmi követelmény

- genetika
- gyermekkori epilepszia
- gyermekidegsebészet
- újszülött neurológia

A kongresszus fővédnöke

Prof. Dr. Bódis József
a Pécsi Tudományegyetem rektora
és
Dr. Velkey György
a Magyar Gyermekorvosok Társasága elnöke

Helyi szervezők

PTE Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermekneurológiai Osztálya
7623 Pécs, József Attila utca 7.

Tudományos szervező bizottság
Dr. Hollódy Katalin elnök
Dr. Kollár Katalin titkár
Dr. Elmont Beatrix
Dr. Liptai Zoltán
Dr. Siegler Zsuzsa

Helyszín

Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs
7624 Pécs, Ifjúság útja 20.

Előadás absztraktok beküldési határideje: 2017. március 1.
Visszaigazolás az absztrakt elfogadásáról: 2017. április 1.

- Times New Roman betűtípus, 12 pt betűméret
- Előadás címe (félkövér betűstílus)
- Szerzők felsorolása (az előadó nevét kérjük aláhúzni!) (normál betűstílus)
- Szerzők munkahelyének felsorolása
- 12,5 x 17 cm méretű szövegdobozba kérjük beilleszteni az összefoglaló
szöveget (1000 - 1300 karakter)

Szerkesztett összefoglaló, mely tartalmazza a vizsgálat célját, a beteganyag és
vizsgálati módszerek rövid leírását. Az eredmények után kérjük megadni a levonható
következtetéseket.
Kérjük az absztraktokat a megfelelő formátumban az alábbi e-mail címre küldjék:
hollody.katalin@pte.hu
Előadás idő (10 perc + 5 perc vita)

Tudományos információ

Dr. Hollódy Katalin
PTE KK, Gyermekgyógyászati Klinika
7623 Pécs, József Attila u. 7.

Telefon: +36 72/535-900 Fax: +36 72/535-971
Email: hollody.katalin@pte.hu
A kongresszussal kapcsolatos szervezési, technikai információkkal
a Szervezőiroda munkatársai szívesen állnak rendelkezésre:
Benyhe Ildikó, Gaitz Éva, Huba Stefánia
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