MAGYAR GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA
ÉS TÁRSSZAKMÁK TÁRSASÁGA

MEGHÍVÓ
2018. MÁJUS 10-12.
GALYATETŐ

MAGYIPETT 42. KONGRESSZUSA
GYERMEK – CSALÁD – OTTHON

MEGHÍVÓ
KEDVES KOLLÉGÁK, KEDVES BARÁTAINK!

ABSZTRAKT BEKÜLDÉS

Az egyik legszebb és legizgalmasabb szakma a
miénk. Gyermekekkel és családokkal foglalkozhatunk, gyermekek kiegyensúlyozott, elégedett
és boldog életéhez járulhatunk hozzá nap mint
nap az ennek útjában álló nehézségek, érzelmi,
tanulási és mentális zavarok felismerésével és
gondozásával. Átmenetileg a gyerekek életének
részévé válunk, igyekszünk pozitív hatást gyakorolni az útjukra, majd tovább engedjük őket.
Minderre azonban képtelenek lennénk a gyerekek családjai nélkül. Mind a problémák feltárása, mind azok megoldása elképzelhetetlen,
ha nem ismerjük a gyerekek közvetlen emberi
kapcsolatait és azok kölcsönhatásait. Milyen hatással lehet a család, az otthon a gyerekek mentális egészségére? És milyen hatással lehetnek a
gyerekek problémái a családra? Hogyan válhat
a család a pszichopatológia okává és hogyan
alakulhat a gyógyulás színterévé?
2018-ban, a család évében a család és az otthon perspektívájából szeretnénk majd ezekről a
kérdésekről beszélgetni és egymástól tanulni.
A kongresszus mindig lehetőséget teremt az ismeretek növelésén túl a párbeszéd és az együttgondolkodás elősegítésére. Társaságunk kongresszusán az ismeretátadás különféle módjait
szeretnénk ötvözni, plenáris előadások, műhelyek, esetmegbeszélő csoportok, munkacsoport-bemutatkozások, kerekasztal beszélgetések
szervezésével.
Az idei kongresszus házigazdái és főszervezői
a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati
Klinika Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztálya
és a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és
Szakambulancia munkatársai.
Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk Benneteket május 10-11-12-én a festői Mátrába,
Galyatetőre a MAGYIPETT 42. kongresszusára!
Reméljük, a természet közelsége lehetőséget ad
majd nagy sétákra, üdítő pihenésre, szellemi felfrissülésre.
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AKKREDITÁCIÓ

A kongresszus és a tanfolyam akkreditációja folyamatban van.

„KIVÁLÓ FIATAL ELŐADÓ” pályázat

A konferencia minden olyan résztvevője pályázhat a díjakra, aki a 40 évet még nem töltötte be,
az absztraktot a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően adta be.
Az absztraktot, majd a tényleges prezentációt a
konferencia tudományos bizottsága bírálja el az
alábbiak szerint:
- Formai és tartalmi követelményeknek való
megfelelés (absztrakt megfelelő tagolása és
hossza, előadás időkeretének tartása, előadókészség, stb.)
- Tartalom szakmai értéke (pl. újszerűsége, gyakorlati haszna, tudományos értéke stb.)
A pályázatokon való részvételi szándékot kérjük
a beküldéskor egyértelműen jelezni. A 2-2 legjobb pályázó a következő évben megrendezendő MAGYIPETT kongresszuson való ingyenes
részvételt nyer.
Minden, a kongresszuson bemutatott poszter első szerzőjének 4000 Ft-ot visszatérítünk a részvételi díjból!

MAGYIPETT 42. KONGRESSZUSA
GYERMEK – CSALÁD – OTTHON
Absztrakt beküldése MS Word dokumentumként, kizárólag e-mailben a
golob@congressline.hu címre lehetséges.

Bejelenthető előadás típusok (kérjük a beadáskor egyértelműen jelezni):
- Előadás (eredeti kutatás; esetbemutatás):
12 perc + 3 perc diszkusszió
- Szimpózium: 90 perc
- Workshop: 90 perc
- Munkacsoport bemutatás: 60 perc
- Kerekasztal: 60 perc
- Poszter: álló, A0 (90 cm széles, 120 cm
magas), poszterséta során 3 percben kérjük
bemutatni.

Formai követelmények:

- Absztrakt fejléce: absztrakt címe, szerzők,
munkahelyek
- Absztrakt felépítése (maximum 200 szó):
• eredeti kutatásnál: háttér; célkitűzés; módszer; eredmények; következtetés
• esetbemutatásnál: háttér; esetleírás; következtetés
• munkacsoport bemutatásnál: háttér, bemutatás; összefoglalás
• kerekasztalnál: háttér; téma; összefoglalás
• workshopnál: módszer bemutatása/szakmai téma kérdésfelvetései, műhelymunka
formája
- Szimpózium esetén az egyes előadások absztraktját a fenti szempontok szerint kell elkészíteni, egy közös bevezető szöveggel (max.5
sor). Kérjük a szimpózium szervezőjét, hogy
az előadásokat egyszerre küldje be, megnevezve a szimpózium címét és szervezőjét.
Az absztrakt elfogadásáról 2018. március 26-ig
visszajelzést küldünk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A MAGYIPETT TAGJAI RÉSZÉRE
„KIVÁLÓ POSZTER” pályázat

A pályázaton az vehet részt, akinek elfogadott
poszter prezentációja van, a posztert az előírásoknak megfelelően készítette el és 3 percben
bemutatta a poszterséta során.

HELYSZÍN

Hunguest Grandhotel Galya****
Galyatető
3234 Mátraszentimre, Kodály Zoltán sétány 10.
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