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Kedves Kolleganők és Kollegák!

A Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti- és Nőgyógyá-
szati Társaság (MAPSZIG) 2019. évi kongresszusának kö-
zéppontjában a családbarát szülészet áll. A konferencia 
e szemléletmód jelentőségével, minél szélesebb körben 
történő megvalósításának gyakorlati kihívásaival, a társa-
dalom illetve a szülőnők pszichológiai és tárgyi igényei-
vel, azok biztosításának kérdéseivel és e terület szakmai 
irányelveivel foglalkozik. 

Magyarország Kormányának kiemelt célja a család-
barát értékrend és a család- valamint gyermekbarát 
szemlélet megvalósítása. Az 1098/2018. (III.19.) ha-
tározat alapján „Családbarát Szülészet” pályázatot 
hirdetett meg a szülészeti osztályok fejlesztése céljá-
ból. A támogatás feltétele, hogy a szülészeti osztályok  
„A családbarát alapelvekre épülő szülészeti és újszülött 
ellátásról” szóló irányelvek alapján működjenek. 

A Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti- és Nőgyógyászati 
Társaság több mint 25 éve dolgozik azon, hogy Magyaror-
szágon a családközpontú, családbarát szülészeti gyakorlat 
általánossá váljék. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy a 
Kormány a szülészeti osztályok és a szakmai irányelvek 
kidolgozásának támogatásával jelentősen hozzájárul e 
folyamat gyorsabb megvalósulásához. 
Kongresszusunk rendhagyó annyiban, hogy a megnyitó 
előtti napon akkreditált szakmai továbbképzést ren-
dezünk szakdolgozók részére. Témája a családközpontú 
szülészet. 

Az interdiszciplináris kongresszusra szeretettel várunk 
minden szülész-nőgyógyász, neonatológus, gyermekgyó-
gyász, pszichiáter, pszichológus, szülésznő, csecsemő-
gondozó, védőnő, gyógytornász kollegát, aki a családba-
rát szülészet iránt elkötelezett.

Reméljük, hogy a kongresszus résztvevői hasznos gya-
korlati ismeretanyaggal gyarapodva, élményekkel gaz-
dagodva tekintenek vissza a Magyar Pszichoszomatikus 
Szülészeti- és Nőgyógyászati Társaság 2019. évi kongresz-
szusára. 

Budapest, 2019. január 
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a kongresszus elnöke               a MAPSZIG elnöke
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A kongresszus témái

• Családközpontú szülészet: szülésre felkészítés, nyitott 
szülőszoba, együtt szülés, alternatív szülés, korai anya-
gyermek kapcsolat, rooming-in

• Várandósgondozás: védőnők, szülésznők

• Önálló szülésznői tevékenység

• Pszichoszomatika a nőgyógyászatban: meddőség, 
inkontinencia, endometriozis, onkológia

• Orvos – beteg kommunikáció

Előadás/ Poszter bejelentés

A kongresszus fő témáihoz kapcsolódóan várunk előadá-
sokat és posztereket. Várjuk az egyes osztályok bemutató-
it: hogyan biztosítják a családközpontú szülészeti ellátást 
Osztályukon.

Előadás/poszter absztraktját kérjük megküldeni a 
golob@congressline.hu email címre.

Beküldési határidő:  2019. február 17.

A tudományos bizottság a beküldött absztraktokat elbírál-
ja, és értesítést küld az egyes előadások megtartásának 
időpontjáról.

Továbbképzés szakdolgozók részére 

2019. április 11., 14.00-18.00

Téma: Családközpontú szülészet

• Szülésre felkészítés
• Szülőszobai ellátás
• Együttszülés
• Alternatív szülés
   (vertikális és vízben szülés)
• Korai anya-gyermek kapcsolat
• Rooming-in
• Igény szerinti szoptatás

Részvételi díjak

február 17. 
előtt

február 17. 
után

Orvos (MAPSZIG tag)
Orvos (nem tag)

27.000,-
30.000,-

32.000,- 
35.000,-

Szakdolgozó 17.000,- 19.000,-

Ph.D. hallgató, rezidens 9.000,- 9.000,-

Kisérő 13.000,- 13.000,-

Napijegy*  12.000,-  12.000,-

Továbbképzés 5.000,- 5.000,-

A részvételi díjak tartalmazzák az előadásokon való részvételt, a kávészü-
neteket és a pénteki közös vacsorán való részvételt, valamint a program-
füzetet. *A napijegy nem tartalmazza a vacsorát.

Szálláslehetőségek

Szállást a Vital Hotel Nautisban tudunk kedvezményesen 
biztosítani. 
Árak 1 főre büféreggelivel: 23.950 Ft / éj
Árak 2 főre büféreggelivel: 29.500 Ft / éj
Az árak az Áfa-t, Ifa-t tartalmazzák.

Fizetési és lemondási feltételek megtalálhatók a kongresz-
szus honlapján.

Kongresszus helyszíne

Vital Hotel NAUTIS ****
2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.

Kongresszus weboldala

https://mapszig2019.congressline.hu/

Szervező Iroda

CongressLine Kft. – Golovanova Bea
1065 Budapest Révay köz 2. 
Telefon: +36 1 429 0146, +36 1 312 1582 
Fax: +36 1 429 0147 
E-mail: golob@congressline.hu 
www.congressline.hu

3


