KÖSZÖNTŐ

Kedves Kollégák!
A házigazdák számára öröm és megtiszteltetés, hogy a MAGYIPETT 44.
Kongresszusának megrendezéséhez helyszínként Fejér megyére esett a választás. Szakmai tapasztalatunk, hogy a beteg/tünethordozó gyermeket és
családját csak multidiszciplináris team tagjaként, az egészségügy, köznevelés és szociális ellátórendszer szoros szakmai együttműködésben tudja
hatékonyan segíteni.
A Szent György Egyetemi Oktató Kórház Gyermekpszichiátriai Szakrendelésén gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus, gyógypedagógus, logopédus, szociális munkás szoros kooperációjában, a pedagógiai szférával,
a gyermekvédelemmel interakcióban próbálunk dolgozni pácienseink
egészségesebb mentális jövőjéért, az esetleges családi diszharmónia oldásáért. Az egyéni pszichoterápiák mellett családterápiára, csoportterápiákra,
állatasszisztált terápiára biztosítunk lehetőséget.
Erre a szoros szakmai team-munkára a másik legszebb példa a Tóparti
Szakambulancia intézmény, amely ellátási területén a 0-6 éves korú gyermekek fejlődési zavarainak korai felismerését, komplex vizsgálatát, terápiáját, a fejlődés követését és a szülők támogatását biztosítja speciális szakmai
összetételben. A Velencei-tó partján elhelyezkedő, korunk modern szakmai
követelményeinek megfelelő koragyermekkori intervenciós központ mellett
szállás, sport, szabadidős, rekreációs, rehabilitációs és korai fejlesztés szolgáltatásokat is nyújt az állami tulajdonú fenntartó, a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.
Kívánjuk, hogy az értékes multidiszciplináris előadások, az ismeretszerzés
és a különböző társszakmák munkájának megismerése mellett a tartalmas
eszmecserékre, és - a kellemes tavaszi időben bízva - élménygazdag természetközeli szabadidős programokra is legyen lehetőség. Mindezt annak
érdekében, hogy feltöltődve folytathassuk szakmai munkánkat. A tópart
élményei mellett természetesen lehetőség lesz egyénileg a koronázóváros,
Székesfehérvár történelmi és kulturális értékeinek megismerésére is.
A kongresszus házigazdái:
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Kedves Kollégák!
Szeretettel várunk Benneteket következő kongresszusunkon, melyet 2020.
május 21-23. között rendezünk Gárdonyban, a házigazdák által bemutatott,
festői környezetben elhelyezkedő Tóparti Szakambulancia korszerű, szép
épületében. Mottónk ezúttal a multidiszciplinaritás, a komplex ellátás.
Ezen a helyszínen „testközelből” érzékelhetjük a fejlődéssel kapcsolatos
problémák sokoldalú megközelítésének, a különböző szakterületek szakembereinek összmunkájának megvalósulását a gyermekek ellátásában.
A közös munka során „kitágul a horizont”, hasonlóan ahhoz, ahogy a tóparton,
a széles, sima víztükörrel a látótérből elhárulnak az akadályok, és tisztábban, szélesebb látószöggel, távolabbra ellátunk.
Ezen az inspiráló helyszínen saját magunk is megtapasztalhatjuk az együttes erőfeszítés eredményességét: sárkányhajózásra is lesz lehetőség…
Mindenkinek tartalmas szakmai és élménybeli feltöltődést kívánunk ezen a
kellemesnek ígérkező „Tóparti Party”-n, a Velencei-tó mellett!
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A kongresszus és a tanfolyam akkreditációja folyamatban van.

ABSZTRAKT BEKÜLDÉS

Határidő: 2020. február 16. Absztrakt beküldése az alábbi online absztraktkezelő felületen, egy rövid szerzői regisztráció után lehetséges:
https://magyipett2020-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. Minden, a kongresszuson bemutatott poszter első
szerzőjének 4000 Ft-ot visszatérítünk a részvételi díjból!
Formai követelmények:
https://www.congressline.hu/wp-content/uploads/Absztrakt-felhasználói-útmutató-2020.pdf

Az absztrakt elfogadásáról 2020. március 16-ig visszajelzést küldünk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A MAGYIPETT TAGJAI RÉSZÉRE

A pályázatokon való részvétel feltétele a MAGYIPETT tagság az aktuális
évre, és önálló előadás vagy poszter beküldése (szimpóziumi vagy egyéb
rész előadás nem pályázhat). A részvételi 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 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.)

„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.
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