
Regisztrációs díj:
HGYE-tag* 15 000 Ft 
A küldöttek regisztrációs díjának felét 
a HGYE fedezi, részvételi díjuk ezért  7 500 Ft
Nem egyesületi tag 20 000 Ft 

*HGYE-tag, aki a nyilvántartás szerint a 2013. évi tagdíjat 
befizette. 

A regisztrációs díj magában foglalja a kávészünetek és a 
péntek esti fogadás költségét. 

Étkezés:
Büféebéd:   4 700 Ft/fő/étkezés
Fogadás (a nem regisztráltak részére):   6 000 Ft/fő
A fogadás költsége a számlázásnál külön kerül részletezésre.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2013. november 15.

Jelentkezési mód: On-line (www.hgye.hu/online-jelentkezes)

Befizetési mód:
Banki átutalással: HGYE OTP Bank: 11713005-20419448
Kérjük, hogy a közlemény rovatban nevét és az összeg  
részletezését (regisztrációs díj, étkezés) tüntesse fel! 

A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a költségek  
átutalása megtörtént. Visszaigazolást a befizetés után 
e-mailben küldünk. A számla a konferencia ideje alatt  
vehető át.  

Amennyiben Önt cég szponzorálja, kérjük, hogy juttassa el 
egyesületünkhöz a kitöltött átvállaló nyilatkozatot (a honlap-
ról letölthető: nyilatkozat.pdf)! Jelentkezését ennek hiányá-
ban nem tudjuk figyelembe venni.  

Lemondás és visszafizetés:
Lemondási szándékát kérjük, írásban jelezze! 2013. november 
20-a után beérkező kérést nem tudunk elfogadni.

Információ:

Szakmai kérdések:
Dr. Pátri László, Dr. Horzsa Éva, Dr. Dolowschiák Annamária 

Kiállítással kapcsolatos kérdések:
Dr. Horzsa Éva +36 70 680-5996

Konferenciával kapcsolatos információk:
Fekete Éva, e-mail: hgye@mail2000.net
Tel.: +36 1 3300-900, +36 30 207-0255, Fax: +36 1 2380-388

A konferencia rendezője:
Házi Gyermekorvosok Egyesülete 
1133 Budapest, Ipoly u. 5/E    www.hgye.hu

A konferencia főtámogatója:

A konferencia kiemelt támogatója:

XIX. őszi konferenciáját rendezi a
Házi Gyermekorvosok Egyesülete

PROGRAM

Budapest, 2013. november 29–30.

ÚJ HELYSzín! Ramada Resort – Aquaworld, Budapest 
(1044 Budapest, Íves út 16.)

„Ablak”

Szállás:

Ramada Resort – Aquaworld Budapest**** 
(1044 Budapest, Íves út 16.)

Az eddigiektől eltérően a szállásfoglalás és erről a számla 
kiállítása a szállodán keresztül történik. A konferencia 
idejére a szálloda a résztvevők és családtagjaik számára 
árkedvezményeket nyújt. Miután részvételi szándékát jelzi 
a HGYE felé, e-mailben fogjuk értesíteni a kedvezményes 
árú szállásfoglalás menetéről.

Kedvezményes árak:
Standard szoba 1 fő részére: 22 500 Ft/éjszaka
Standard szoba 2 fő részére: 28 000 Ft/éjszaka
Junior Suite szoba 1 fő részére: 32 000 Ft/éjszaka
Junior Suite szoba 2 fő részére: 37 500 Ft/éjszaka
Lakosztály 1 fő részére: 37 500 Ft/éjszaka
Lakosztály 2 fő részére: 43 000 Ft/éjszaka
Kétszobás apartman max. 2 főre: 43 000 Ft/éjszaka
Háromszobás apartman max. 4 főre: 58 500 Ft/éjszaka

Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

A szobaár tartalma: szállás gazdag büféreggelivel,  
a szálloda Oriental Spa Wellness- és Fitneszközpontjának 
ingyenes használata (relaxációs medence kerti kiúszó résszel, 
mandala-medence, szaunák, gőzkabin, fitneszterem), 
fürdőköpeny díjmentes biztosítása a tartózkodási idő alatt, 
ingyenes Wi-Fi internetcsatlakozási lehetőség a szálloda 
egész területén, a szálloda szabadtéri parkolójának 
díjmentes használata, áfa.

A Ramada Resort Budapest szállóvendégeinek az 
Aquaworld 50%-os kedvezményt nyújt a napijegy árából. 

Vasárnapi késői kijelentkezés: 2013. december 1-i távozás 
esetén a rendezvény szállóvendégei részére a szobából  
való kijelentkezés este 6 óráig meghosszabbítható.

Szállásfoglalásra, vagy a lefoglalt szobák díjmentes 
lemondására 2013. november 15-ig van lehetőség.

Ingyenes buszjárat: mindennap: Hősök tere – Ramada 
Resort – Aquaworld – Hősök tere útvonalon
További információ: http://www.ramadaresortbudapest.hu/
hu/megkozelithetoseg

A szálloda ingyenes, sorompóval védett szabadtéri parkoló-
val rendelkezik. Továbbá fűtött mélygarázs áll a vendégek 
rendelkezésére, amelynek felára 1 900 Ft/ szgk./ nap.



PRoGRAM

november 29., péntek 

12.00– Regisztráció

14.00 Megnyitó
  Dr. Póta György elnök 

14.10–15.40  Eladó a praxis: az eladó, a vevő  
és a rendelői kollektíva érdekei.

  Mennyit kérhetek és mennyit kaphatok?  
Ha „külsős” nem viszi, eladhatom-e „belsős-
nek”? És ha nincs vevő? A vállalkozás feladá-
sának buktatói a NAV és az OEP szerint.  
A másik oldalról: hol kezdjem, ha venni 
szeretnék? Kaphatok-e bankhitelt? Adódnak-e 
alternatív megoldások? És a harmadik oldal: 
jó-e a maradóknak is a vevő, az új belépő?  
Ja, és mit akar, mit akarhat az önkormányzat?

 A vitát vezeti: Dr. Pátri László

  Vitapartner: Dr. Kőrösi László 
főosztályvezető-helyettes, OEP

 és a Magyar Könyvvizsgáló Kamara 
 meghívott képviselője

15.40–16.10  Kávészünet

16.10–17.40 A jövőnkről – tizenkilencedszer
  Ha a felnőtteknek joguk van a belgyógyásza-

ton alapuló területspecifikus háziorvosi 
ellátáshoz, a gyermekeknek miért nincs  
a gyermekgyógyászaton alapuló terület-
specifikus gyermekgyógyászati ellátáshoz? 
Európában van, ahol háziorvosok és van,  
ahol gyermek orvosok látják el a gyermekeket. 
Van, ahol meg vegyesen. Nálunk a hálózat 
egyrészről túl-, másrészről pedig alulfejlesztett. 
Széttagolt, nem korszerű, nem költséghatékony. 
Olyan ellátórendszer fokozatos kiépítése a cél, 
amely sem az ellátottak, sem az ellátók 
érdekeit nem sérti. Az op timális, egyenletesen 
hozzáférhető szisztéma kialakí tásához 
hatástanulmányok kellenek, ahhoz meg pénz 
kell. De a tanulmányok ké szítésébe, a svájci 
pénzek felhasználásába a HGYE-t nem vonták 
be. Miért nem? Miért csak akkor igénylik  
a véleményünket, amikor a program már 

javában folyik? Különbö  zik-e a gyermek- 
alapellátás fejlesztésében a kor mányzat  
és a HGYE koncepciója? 

 A vitát vezeti: Dr. Kálmán Mihály

 Vitapartnerek: Dr. Huszár András
  Dr. Beneda Attila kabinetfőnök

Egészségügyért Felelős Államtitkárság
  Dr. Gaál Péter mb. igazgató, SE Egészségügyi 

Menedzserképző Központ

17.40–18.10   Lesz-e a Vasgyúróból Makk Marci vagy  
Makk Manci?

  Mi a különbség a „Közös kincsünk a gyermek” 
és a „Vasgyúró” gyermek-egészségügyi  
program között? 

 Üléselnök: Dr. Póta György

  Előadó: Dr. Velkey György főigazgató 
MRE Bethesda Gyermekkórház

18.30–  A „Házi Gyermekorvosok Egyesületének 
Tiszteletbeli tagja” – kitüntető cím átadása

 Fogadás
 Fellép: Pátkai Rozina Quintet
 

november 30., szombat

8.00– Regisztráció

9.00–10.30  Éhen halt egy kisfiú
  Felelős-e a gyermekorvos? Milyen bennünket 

érintő tanulsága van a tragédiának? Meg 
lehet-e előzni a hasonló eseteket jogszabályok 
változtatásával? Hogyan védjük meg a 
gyermeket a szüleitől? Hol vannak lehetősége-
ink határai? A jelzőrendszer működési gondjai.

 A vitát vezeti: Dr. Pejtsik Petra

  Vitapartnerek: Dr. Lux Ágnes főosztályvezető- 
helyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
 Lénárt Borbála gyógypedagógus, gyermek-
védelmi szakember, Sziget Gyermekotthon

  Tibenszky Moni Lisa, Felelős Szülők Iskolája
– Alapító 

10.30–10.45 Gyógyuljon otthon a hasmenéses gyerek!
  Prof. Dr. Arató András 

SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

10.45–11.15  Kávészünet

11.15–12.45 Mi az a TÁMoP?
  TÁMOP, ráadásul 6.1.4. Betűk és számok.  

Egy projekt. Vagy már több annál?  
Hogy milyen tervek voltak mögötte, azt már 
hallhattuk a tavaszi Kávészüneten. De hogy  
mi történt azóta, milyen eredményeket ért el, 
és ezek hogyan szolgálják a gyermekegész-
ségügyet – erről lesz szó. 

 Üléselnök: Dr. Király Balázs

  Előadók:
  Prof. Dr. Fogarasi András
 TÁMOP – szakmai vezető
  Prof. Dr. Szabó László, TÁMOP – Irányelv 

fejlesztési munkabizottság tanácsadója
  Dr. Kereki Judit, TÁMOP – szakmai koordinátor 
 és a TÁMOP-ban részt vevő házi gyermekorvosok 

12.45–13.45  Ebédszünet

13.45–15.15  Amikor a tudományból gyakorlat lesz…
 Üléselnök: Dr. Kovács Ákos

  A meningococcus elleni védelem realitása 
az alapellátásban

  Dr. Kovács Ákos elnök, HGYE szakmai bizottság

  Az influenza- és a meningococcus-prevenció 
aktuális kérdései

  Dr. Mészner Zsófia főigazgató
Országos Gyermekegészségügyi Intézet

  Az influenza-védőoltás fontossága  
közösségbe járó gyermekeknél

 Dr. Kalocsai Krisztina gyermekgyógyász, 
  infektológus, Egyesített Szent István  

és Szent László Kórház

  Hogyan érveljünk az oltást ellenzőkkel  
szemben? 

  Ferenczi Tamás, biostatisztikus,
a www.vedooltas.blog.hu szerkesztője

15.15–16.45  Küldöttértekezlet – Fórum 
 Dr. Póta György 
 Dr. Erdélyi István 


