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Kedves Gyermekneurológusok és
a gyermekneurológia iránt érdeklődő Kollégák!

Kedves Kollégák!

Nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk a Magyar Gyermekneurológiai Társaság jubileumi, 10. kongresszusára. Igen, elszaladt az idő, már lassan a felső
tagozatba léphetünk! Korábbi „háromlábú” társaságunknak pedig a 46. tudományos összejövetelét tartjuk.

Ez évi kongresszusunkat a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház gyermekneurológusai szervezik.

Idén Balatonfüredre hívta meg a Társaságot a veszprémi csapat: Sárvári Dalma,
Dávid Andrea és Cservenka Zita.
Társaságunk vezetősége ez alkalommal fő témának a mozgászavarokat és a
stroke betegséget választotta. Sok újdonság van mindkét területen mind diagnosztikus, mind terápiás szempontból, jó lesz beszélgetni ezekről. Újdonságként
szekciót tervezünk a megoldatlan esetek, tévedések témakörében. Természetesen nem maradhat el az epilepszia és a színes gyermekneurológia szekció sem.
Nagyon várjuk már mi is a személyes találkozást, a baráti-kollegiális beszélgetéseket, a tudomány és a mindennapi betegellátás híreit!
A Magyar Gyermekneurológiai Társaság vezetősége nevében
Hollódy Katalin
elnök

Veszprém, a megye legnagyobb városa, létezett már az államalapítás idejében
is. Itt létesült az első püspökségek egyike. Itt hímezték a koronázási palástot is.
A mindenkori veszprémi püspök a királynék koronázási jogával rendelkezett,
innen a név: a KIRÁLYNÉK VÁROSA. A történelmi viharokban illetve tűzvészben
többször elpusztult város mai arculatát a 18. században nyerte el.
A város kórházának története is a 19. század közepéig nyúlik vissza, akkor létesültek az első ispotályok. A gyermekosztály a gyermekmenhelyből (Ybl Miklós,
1904) nőtte ki magát 1950-ben, és 1955-ben vette fel a Heim Pál Gyermekkórház
nevet. A 70-es években szervezetileg a megyei kórház gyermekosztályává vált.
1996-tól a megyei kórház rekonstrukciójával, helyileg is annak részévé vált.
Az osztály Gyermekgyógyászati Centrumként 67 ággyal működik. Gyermekintenzív és PIC részlegen, illetve az általános gyermekgyógyászati ágyakon kívül a
legtöbb subspecialitás is képviselve van nevesített ágyakkal, amelyekhez szakrendelések csatlakoznak. Kardiológia, endokrinológia és diabetes szakrendelés
egészíti ki az osztályok munkáját.
A gyermekneurológiai szakrendelés mellett, annak keretében, epilepszia és fejlődésneurológiai szakrendelés is működik. Egy főállású és egy részállású vállalkozóként dolgozó kollégához 2021. októberében újabb kolléganő csatlakozott, egy
fiatal kollégánk pedig szakvizsga előtt áll. A csapathoz gyógytornászok, konduktor, gyermekpszichológus, gyógypedagógus, táplálási és szoptatási tanácsadó,
jól képzett EEG és más szakasszisztensek, és lelkes, képzett ápolónő gárda tartozik.
A város számtalan történelmi emléke és természeti látványossága csalogató a
látogatók számára: a vár, a Szent Mihály Székesegyház, a Gizella kápolna és a
Margit romok, a Vadaspark, a város környéki római kori emlékek, Balácza. Kulturális élete jelentős, két színházzal is rendelkezik. A közelmúltban megnyílt Hangvilla is színvonalas zenei és egyéb kulturális eseményeknek ad otthont. 2023-ban
Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lesz.
A Társaság minden tagjának megjelenésére, sőt újdonsült érdeklődőkre is számítva, a kongresszust – az elhelyezés praktikus szempontjai miatt – a hasonlóan
patinás Balaton parti városban, Balatonfüreden, az egykori és jelenlegi Anna bálok helyszínén, Szentgyörgyi Horváth János egykori háza mellett álló műemlék
Anna Grand Szállóban rendezzük meg.

Balatonfüredet a Tihanyi apátság birtokaként említik először 1211-ben. Savanyú vizének gyógyvízzé nyilvánítása (1722) indította el a fejlődését, 5 fürdőházból alakult ki a későbbi város. 1825 az első Anna bál, 1831 a színház alapítás
éve (Kisfaludy Sándor). 1846-ban indult el az első gőzhajó a Balatonon. Fokozatosan vált a reformkor óta fürdő- és üdülővárossá. Az első magyar vitorlásklub, a Stefánia Jachtklub 1884-ben alakult. 1971-től gyógyfürdő város, 1987-től
a szőlő és bor városa. Mind a települést, mind a környékét érdemes felfedezni.
Utcáin, terein a régmúlt idők hangulata megérinti az ide látogató vendégeket.

A kongresszus fő témái
• Gyermekkori mozgászavarok
• Gyermekkori stroke
• Csecsemő- és gyermekkori epilepsziák
• Megoldatlan esetek, tévedések
• Színes gyermekneurológia szekció

Reméljük, hogy ilyen környezetben kellemesen töltjük el Önökkel és Veletek a
szakmai és szabadidős programokat, és kedvet csináltunk mindkét város felfedezéséhez. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Visszaigazolás az absztraktok elfogadásáról 2022. június 10.

A helyi szervezők: Sárvári Dalma, Dávid Andrea, Cservenka Zita

Absztrakt formai követelményei
• 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 (1200 - 1400 karakter)
Tartalmi követelmény
Szerkesztett összefoglaló, mely tartalmazza a vizsgálat célját, a beteganyag és
vizsgálati módszerek rövid leírását.
Az eredmények után kérjük megadni a levonható következtetéseket.

A kongresszus időpontja
2022. szeptember 8-10.
A rendezvény helyszíne
Anna Grand Hotel, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1.
annagrandhotel.hu
A kongresszus elnöke
Prof. Dr. Hollódy Katalin
Magyar Gyermekneurológiai Társaság
www.gyermekideggyogyaszat.hu
Szervező bizottság
Dr. Hollódy Katalin
Dr. Bodó Tímea
Dr. Merő Gabriella
Dr. Rosdy Beáta
Dr. Szabó Léna

Előadás absztraktok beküldési határideje 2022. május 15.

Helyi szervező bizottság
Dr. Cservenka Zita
Dr. Dávid Andrea
Dr. Sárvári Dalma

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
Egyéb információ, házigazdák
Dr. Cservenka Zita – cservzi1@gmail.com
Dr. Dávid Andrea – dr.david.andrea@gmail.com
Dr. Sárvári Dalma – dr.sarvari@citromail.hu – +36 70 372 9455
Csolnoky Ferenc Kórház
8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Technikai információk,
Szervezőiroda
Congressline Kft.
1065 Budapest Révay köz 2.
Gaitz Éva,
Benyhe Ildikó
Telefon
+36 1 429 0146,
+36 1 312 1582
Fax
+36 1 429 0147
E-mail
gaitz@congressline.hu
www.congressline.hu

