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„A múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a 

jövendő kezdete.” Wass Albert 

 

Meghívó 
 

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! 

 

Nagy örömmel és szeretettel hívom Önöket a Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-

magyarországi Decentrumának soron következő és immáron 52. alkalommal megrendezésre 

kerülő Tudományos Ülésére, amelynek hét év után ismét Hódmezővásárhely ad otthont, 2019. 

április 12-13-án, a Fekete Sas Rendezvényházban.  

 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

Gyermekosztályának nagy megtiszteltetés, hogy házigazdája lehet ennek a rangos eseménynek, 

amelyet a kórház vezetése is örömmel vesz és támogat. 

 

A röviden csak Decentrumnak nevezett tudományos ülés fél évszázados története arra kötelez 

bennünket, hogy folytassuk a munkát, amelyben a korábbiakhoz hasonló, magas színvonalú 

kongresszusok szervezése mellett a Decentrum szervezetként való megerősítése is feladat lehet, 

figyelembe véve a regionális betegellátás fejlesztésére irányuló szakmapolitikai elképzeléseket. 

 

Az elmúlt években, főképp az egyre csökkenő érdeklődés okán, többször felmerült a kérdés, 

hogy érdemes-e évente megrendezni ezt a fórumot? A Magyar Gyermekorvosok Társasága 

nagygyűlése és a gyermekgyógyászat különböző szakterületeinek egyre bővülő számú 

kongresszusai mellett van-e egyáltalán létjogosultsága ennek a rendezvénynek? Tud-e évről 

évre új és hasznos információkkal szolgálni a régió gyermekellátásában tevékenykedő 

szakembereknek? A szervezők szándéka mindenképpen megvan arra, hogy a feltett kérdésekre 

igennel lehessen válaszolni. Éppen ezért igyekszünk olyan tudományos programot 

összeállítani, amely reményeink szerint a gyermekgyógyászat bármely területén dolgozó 

kolléga érdeklődésére számot tarthat és segítheti őt a mindennapi, magas színvonalú, 

evidenciákon alapuló gyógyító-megelőző tevékenységében. A tudományos ülés tervezetten a 

következő témákkal kíván kiemelten foglalkozni: új lehetőségek a házi gyermekorvoslásban, 

sürgősségi gyermekellátás, újszülöttkori fertőzések megelőzése és kezelése, csecsemőtáplálás, 

ritka betegségek felismerése, endokrin- és anyagcsere betegségek. A programba 

differenciáldiagnosztikai és bizonyos szakterületek új irányelveit bemutató előadásokat is 

szeretnénk beilleszteni, amelyek hozzájárulhatnak a gyakorlati ismeretek bővítéséhez.  

 



Örülnénk, ha minél több kolléga érezne késztetést arra, hogy vizsgálati eredményeit, érdekes 

eseteit szabad előadás formájában bemutassa, ezzel téve színessé és teljessé a tudományos 

programot. A Decentrum mindig is jó lehetőséget teremtett a fiatal kollégáknak, hogy egy 

baráti, támogató légkörű kongresszuson előadóként is bemutatkozzanak, gyakorolják és 

fejlesszék előadói készségüket, amit később országos és nemzetközi szinten tudnak majd 

kamatoztatni. Szeretnénk, ha ez a hagyomány folytatódna, ezért minden fiatalt arra buzdítunk, 

hogy éljen ezzel a kiváló lehetőséggel és bármilyen gyermekgyógyászati, gyermeksebészeti 

vagy gyermekpszichiátriai témában jelentsen be előadást, ami lehet esetbemutatás, saját 

vizsgálati eredményeket bemutató vagy akár összefoglaló jellegű előadás is. A fiatal kollégák 

előadásai közül a hallgatóság által legjobbnak ítéltek díjazásban részesülnek, egy hazai 

kongresszuson való részvétel támogatásának formájában. 

 

A tudományos ülés Hódmezővásárhely egyik legnevezetesebb épületében, az 1905-ben átadott, 

volt Fekete Sas Szállóban kerül megrendezésre, amely jelenleg rendezvényházként működik. 

Az eklektikus stílusú épület Közép-Európa második legnagyobb és legszebb oszlop nélküli 

báltermével rendelkezik, amelynek impozáns méretei, neobarokk és rokokó díszítései ámulatba 

ejtik a látogatót, méltó helyszínt teremtve egy ilyen kivételes eseménynek. 

 

Egy kongresszusnak a tudományos ismeretek bővítésén túlmenően közösség összetartó szerepe 

is van, hiszen a mai „e-kapcsolatokon” alapuló világunkban lehetőséget ad a személyes 

találkozásra, kötetlen beszélgetésekre, a kollegiális és baráti kapcsolatok ápolására, új 

ismeretségek létesítésére. Meggyőződésünk, hogy a személyes kapcsolatok a betegellátás 

minőségére és a tudományos együttműködésre is pozitív hatást gyakorolnak. Szeretnénk, ha 

rendezvényünk kellemes társasági eseményként is emlékezetes maradna a résztvevőknek, 

amihez a Fekete Sas báltermében megrendezésre kerülő díszvacsora és zenés-táncos mulatság 

reményeink szerint nagymértékben hozzá fog járulni. 

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk a kollégákat a gyermekellátás minden területéről: klinikai, 

kórházi és házi gyermekorvosokat, gyermeksebészeket, gyermekpszichiátereket, rezidenseket, 

védőnőket és szakdolgozókat, résztvevőként és előadóként egyaránt, Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád és a korábbi hagyományoknak megfelelően Jász-Nagykun-Szolnok megyéből!  

 

Reméljük, hogy minél többen találkozunk 2019 tavaszán, Hódmezővásárhelyen, és az elmúlt 

évtizedek gazdagságából merítve sikerül egy olyan rendezvénnyel új lendületet adnunk a 

Decentrumnak, amelyet még sok-sok év múltán is emlegetni fogunk. Együttlétünkkel tiszteljük 

a múltat, töltsük meg szakmai és emberi értékekkel a jelent, és ezzel alapozzuk meg a 

Decentrum üléseknek és magának a szervezetnek a hosszan tartó és sikeres jövőjét, 

hozzájárulva ezzel a regionális ellátás kapcsolatrendszerének erősödéséhez! 

 

 

A rendezők nevében üdvözlettel: 

 

 

 

 

 

Dr. Papp Ferenc 

      osztályvezető főorvos 



Időpont:      2019. április 12-13. 

 

Helyszín:      Fekete Sas Rendezvényház  

      6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. 

 

 

Hivatalos megnyitás tervezett időpontja:   2019. április 12. 

Hivatalos zárás tervezett időpontja:   2019. április 13. 

Korai regisztráció határideje:   2019. február 12. 

Regisztrációs határidő:     2019. április 7. 

 

 

Regisztrációra és szállásfoglalásra a http://stand-art.hu/MGYTD2019 oldalról  

letölthető jelentkezési lapon, online jelentkezésre szintén a  

http://stand-art.hu/MGYTD2019 oldalon van lehetőség. 

 

 

A rendezvény háziorvos, gyermek gasztroenterológus, gyermek hemato-onkológus, gyermek 

radiológus, gyermek- és ifjúságpszichiáter, gyermekneurológus, gyermeknőgyógyász, 

gyermeksebész, gyermekszemész, gyermektüdőgyógyász szakorvosok számára hivatalos, 

pontszerző továbbképző oktatási program. A konferencia mindkét napján részt vevő, és a tesztet 

helyesen kitöltő orvosok 32 akkreditációs pontot kapnak. Szakdolgozók a részvételért 16 pontot 

kaphatnak, amennyiben a rendezvény honlapján található online felületen megadják az igazolás 

kiállításához szükséges adataikat. 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

 

Kongresszusi szervezőiroda, általános információ: 

Stand-Art Event Management 

Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota H/17., Felső Tisza-part 31-34. 

Számlázási ill. postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf. 17. 

Adószám: 13970831-2-06 

Bankszámlaszám: CIB Bank 10700062-48578107-51100005 

Tel: +36/62-999 950; Fax: +36/62-661 331 

E-mail: anita@stand-art.hu 

Honlap: www.stand-art.hu 

 

Regisztrációval és szállásfoglalással kapcsolatos ügyek: 

Stand-Art Event Management, Garhuth Anita project manager 

6723 Szeged, Tisza Palota H/17., Felső Tisza-part 31-34. 

Tel: +36/62-999 950; Fax: +36/62-661 331 

E-mail: anita@stand-art.hu 
 

 

http://stand-art.hu/MGYTD2019
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Regisztrációs díj: 

Regisztrációs díj vacsora nélkül (tartalmazza 

a részvételt a tudományos előadásokon, az 

akkreditáció költségeit és a különböző 

kiadványokat) 

2019. február 12-ig 
2019. február 12. 

után 
Helyszínen 

35 év feletti orvosok, cégképviselők 15.000 Ft/fő 18.000 Ft/fő 20.000 Ft/fő 

35 év alatti orvosok, szakdolgozók, rezidensek, 

nyugdíjasok 
10.000 Ft/fő 13.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő 

Vacsora belépő április 12-re 6.900 Ft/fő 6.900 Ft/fő 6.900 Ft/fő 

Napijegy (április 12.) 9.000 Ft/fő 9.000 Ft/fő 9.000 Ft/fő 

Napijegy (április 13.) 9.000 Ft/fő 9.000 Ft/fő 9.000 Ft/fő 

 

Szállásfoglalás: 

A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val értendők, és tartalmazzák a 

mindenkori ÁFÁ-t, de NEM tartalmazzák a parkolási költségeket. A szálláshelyekről bővebb 

információ a rendezvény honlapján található. 

A szobaárak 1 éjszakára, ÁFÁ-val, reggelivel és IFA-val értendők: 

 

 1 ágyas 2 ágyas 1 vagy 2 fő részére 

Ginkgo Hotel **** 

(6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2.) 
20.000 Ft 23.000 Ft 

 

A Hotel Fama*** szállodába egyénileg történik a foglalás. Szállásfoglalással kapcsolatban 

érdeklődni a hotelfama@invitel.hu e-mail címen és telefonon a 62/222-292 vagy 62/222-344 

telefonszámon keresztül lehet. 

 

Parkolás: 

A Ginkgo Hotel**** mélygarázsában, térítés ellenében (200 Ft/szgk./óra vagy 1.600 

Ft/szgk./éj) korlátozott számban tudnak helyet biztosítani.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a belvárosban parkolóórák működnek, csak parkolójeggyel 

tudnak parkolni. Bővebb tájékoztatást a http://hmszzrt.hu/oldalak/parkolas-30 oldalon találnak. 

Valamint a helyszínhez közeli Hódi Pál utcai mélygarázsban is van lehetőség parkolásra, a 

parkolás díja 200,- Ft/óra. 

 

 

Előadások bejelentése: 

A referátumok mellett lehetőség van (2019. február 28-ig) előadások bejelentésére is, mely e-

mailben (anita@stand-art.hu) csatolt file formájában, vagy online módon történhet a 

rendezvény honlapján (http://stand-art.hu/MGYTD2019) található absztrakt beküldő 

rendszeren keresztül. Az előadások megtartásához számítógép és projektor áll rendelkezésre. 

Az absztraktok beérkezte és értékelése után a tudományos bizottság által összeállított végleges 

programot szintén a http://stand-art.hu/MGYTD2019  honlapon fogjuk közzétenni. 

mailto:hotelfama@invitel.hu
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Egyéb információk: 

A megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak esetében az 

idegenforgalmi adót is, de NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után 

fizetendő egyéb terheket.  

A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló 

személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

 

Lemondási feltételek, számlamódosítás: 

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2019. április 13. után utólagosan számlát más címre kiállítani, 

szállásfoglalást, vagy regisztrációt törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll 

módunkban. Valamint 2019. március 12. utáni szállásfoglalás lemondás esetén a 

szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben meg kell fizetni.  

 

 

Letölthető dokumentumok, egyéb információ, a rendezvény honlapja: 

 

http://stand-art.hu/MGYTD2019 

http://stand-art.hu/MGYTD2019

