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KEDVES KOLLÉGÁK!

FEJLŐDÉS és IDENTITÁS ! – Szakmáink kulcsfogalmai. A téma ezerszínű.
 A fogantatástól az életen átívelő. Testi, értelmi, érzelmi, viselkedésbeli, szociális fejlődés. 
Fejlődési szakaszok, - feladatok, - krízisek. Mindezek mentén alakuló identitás. Bonyolult, 
kölcsönösen egymásra ható alakító tényezők. Genetika és környezet interaktív viszonya. Rizikó 
és védőfaktorok. Kulturális és technikai változások hatása. Digitális fejlődés, virtuális identitás. 
Normatív utak és fejlődési eltérések. Idegfejlődési zavarok. És a sor folytatható…
Inspirálóan izgalmas feladat ezek vizsgálata és a pozitív irányú befolyásolás útjainak megtalá-
lása – legyen az korai fejlesztés, krízis-intervenció, vagy kialakult pszichiátriai zavar kezelése. 
Ez a gyermek- és ifjúságpszichiátria és társszakmáinak esszenciája! Ebben gondolkodunk és 
tevékenykedünk együtt, gyermekpszichiáterek, pszichológusok, gyógypedagógusok, szociális 
munkások.
Miközben a szakma is fejlődik – nemzetközi kutatások által, valamint a gyakorlatban is, a Ma-
gyarországon, aktuális projektek keretében zajló örömteli fejlesztések (infrastrukturális, szak-
emberképzés, az együttműködést és a szakmai munkát segítő szakmai anyagok kidolgozása) 
nyomán. Mindezek segítenek hivatástudatunk, szakmai identitásunk erősítésében.
Ehhez járulhat hozzá 43. konferenciánk is Gyulán, a téma-adta, várhatóan sokszínű előa-
dásokkal és szakmai megbeszélésekkel, melyek során tovább épülhetnek szakmai és baráti 
kapcsolataink, és közös szakmai gondolkodásunk.

Dr. Páli Eszter
a MAGYIPETT elnöke

KEDVES KOLLÉGÁK!

Gyula városát érte az a megtiszteltetés, hogy helyszínt adhat a 2019. évi MAGYIPETT kongresz-
szusnak. Célunk, hogy a tudományos programok, szakmánk fejlődésének bemutatása mellett 
lehetőség nyíljon a jó hangulatú, baráti találkozásokra is. Ennek kiváló színtere lesz Gyula és 
környéke. A mindenki számára ismert értékeink mellett, mint a várfürdő és a gyulai kolbász, 
szeretnénk megismertetni színes programokon keresztül vidékünk további természeti és szel-
lemi kincseit. Örömmel készülünk a kongresszusra, hiszen 2019-ben ünnepli fennállásának 
30. évfordulóját Gyermekpszichiátriai Osztályunk. Szeretnénk kollégáinknak megmutatni te-
vékenységünket, a teamet és a szűkös lehetőségek ellenére meglévő pozitív szemléletünket.
Igyekszünk remek programokat, remélhetőleg jó időt, napsütést és vidámságot is csempészni 
az itt töltendő napokra, a tanulás és tapasztalatok cseréje mellett. Reméljük, minden résztve-
vőnek alkalma nyílik Gyula felfedezésére, az itt élő emberek vendégszeretetének megisme-
résére is.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a szakma iránt! 

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
Gyermek-és  Ifjúságpszichiátriai Osztály
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FEJLŐDÉS ÉS IDENTITÁS

ABSZTRAKT BEKÜLDÉS 

Határidő: 2019. február 17.

Absztrakt beküldése az alábbi online absztraktkezelő felületen, egy rövid szerzői regisztráció 
után lehetséges: 
https://magyipett2019-abstract.congressline.hu/congressline/abstract/frontend/

Bejelenthető előadás típusok (kérjük a beadáskor egyértelműen jelezni):
Előadás - eredeti kutatás: 12 perc + 3 perc diszkusszió
Előadás - esetbemutatás: 12 perc + 3 perc diszkusszió
Szimpózium: 60 perc
Workshop: 60 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: 
https://www.congressline.hu/wp-content/uploads/Absztrakt-felhasznaloi-utmutato.pdf
Az absztrakt elfogadásáról 2019. március 15-ig visszajelzést küldünk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A MAGYIPETT TAGJAI RÉSZÉRE

A pályázatokon való részvétel feltétele a MAGYIPETT tagság az aktuális évre, és önálló előa-
dás vagy poszter beküldése (szimpóziumi vagy egyéb rész előadás nem pályázhat). A részvé-
teli szándékot kérjük a beküldéskor egyértelműen jelezni. A 2-2 legjobb pályázó a következő 
évben megrendezendő MAGYIPETT kongresszuson való ingyenes részvételt nyer.

„KIVÁLÓ FIATAL ELŐADÓ” PÁLYÁZAT

A MAGYIPETT minden olyan tagja pályázhat a díjakra, aki a 40 évet még nem töltötte be, a 
kongresszusi absztraktot a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően adta be, s azt a 
szervezők elfogadták. Az absztraktot, majd a tényleges prezentációt a konferencia tudomá-
nyos bizottsága bírálja el az alábbiak szerint:
Formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (absztrakt megfelelő tagolása és hosz-
sza, előadás időkeretének tartása, előadókészség, stb.)
Tartalom szakmai értéke (pl. újszerűsége, gyakorlati haszna, tudományos értéke stb.)

„KIVÁLÓ POSZTER” PÁLYÁZAT

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

AKKREDITÁCIÓ

A kongresszus és a tanfolyam akkreditációja folyamatban van.
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