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Tisztelt Kollégák!
Kedves Barátaink!

Nagy megtiszteltetésünkre idén a Szent Márton 
Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány 
rendezheti a IV. Gyermeksürgősségi Továbbképző 
Napot és Kongresszust 2019. október 17-19 között. 

A szervezőbizottság és alapítványunk orvoscsapata 
nevében ezúton szeretettel invitáljuk Önöket Mátraházára, 
ahol e nagyszabású, a gyermeksürgősségi ellátás minden 
szereplőjének szóló, kifejezetten gyakorlatorientált tudományos 
ülés megrendezésre kerül. Az esemény különösen ünnepélyessé 
teszi, hogy idén ünnepeljük a budapesti Gyermekrohamkocsi 
fennállásának 20. évfordulóját. A szakmai színvonalat tovább 
emeli, hogy tudományos programunk kialakításakor a 
Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinikájának partnerségét is 
élvezhetjük.

A tervezett Továbbképző Napon számtalan, gyakorlatias, 
kis csoportos workshopon vehetünk majd részt, autentikus 
előadók továbbképző előadásait hallgathatjuk és interaktív 
esetmegbeszéléseknek lehetünk részesei. A Kongresszus 
tudományos programjában a gyermeksürgősségi ellátás örök 
aktualitásai mellett nagy szerepet szánunk az új innovatív 
technikák bemutatásának (pl. sürgősségi ultrahang vizsgálatok, 
point of care diagnosztika), a prehospitális gyermekmentésnek, 
a speciális betegcsoportok ellátási sajátosságainak és bízunk 
benne, hogy a szakma minden szereplőjét megszólaltató 
kerekasztal beszélgetésink hozzájárulnak majd ahhoz, hogy 
Magyarország gyermeksürgősségi rendszere tovább fejlődjön.

Természetesen nem hiányoznak majd a programból a 
határterületek sem, így infektológiai, traumatológiai, sebészeti, 
kardiológiai és gyermekintenzíves témák is terítékre kerülnek 
majd. Az előadásokkal párhuzamosan változatos témájú 
workshopok futnak majd, ahol a résztvevők olyan valódi, 
gyakorlati tudásra tehetnek szert, melyek a mindennapi 
munkában is bármikor hasznosíthatók.



Az eseményre nem csak professzionális gyermeksürgősségi 
szakembereket várunk. A program kialakításakor arra 
törekszünk, hogy gyermekeket csak alkalomszerűen ellátó 
„felnőtt” sürgősségisek, mentőorvosok, háziorvosok, 
mentőtisztek és a súlyos állapotú gyermekekkel csak ritkán 
találkozó gyermekgyógyászok, az alapellátásban dolgozó házi 
gyermekorvosok is hasznos információkkal gazdagodhassanak. 
 
Nagy szeretettel és tisztelettel várjuk az e területen dolgozó 
ápolókat, mentőápolókat, asszisztenseket is. Felbecsülhetetlen 
értékű munkájukat kifejezetten nekik szánt előadásokkal, 
workshopokkal és jó hangulatú, emlékezetes társasági 
eseményekkel igyekszünk megköszönni.

A kongresszus helyszíne a csodálatos természeti környezetben, 
közvetlenül a Kékes szomszédságában fekvő Residence 
Ózon****superior Conference és Wellness Hotel, Magyarország 
legmagasabban fekvő szállodája.

Mindenkit szeretettel várunk. Találkozzunk a mesés Mátrában. 
Tanuljunk, gyakoroljunk, fejlődjünk, vitázzunk, ünnepeljünk 
együtt! Tegyük együtt jobbá Magyarország gyermeksürgősségi 
ellátását.

a szervezők nevében,
Dr. Goschler Ádám
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 



Szervezőbizottság

Dr. Goschler Ádám
Dr. Györgyi Zoltán
Dr. Krivácsy Péter
Dr. Tövisházi Gyula

Tudományos bizottság tagjai

Prof. Dr. Szabó Attila
Dr. Bognár Zsolt
Dr. Simon Gábor
Dr. Hauser Balázs
Dr. Krivácsy Péter
Dr. Tövisházi Gyula
Dr. Goschler Ádám 

A kongresszus fő témái

■ Gyakori hibák a gyermeksürgősségi ellátásban
■ Az “így szoktuk” protokolloktól az evidenciákig
■ Gyermeksürgősségi ellátás a nagyvilágban
■ Point of care ultrahangvizsgálatok a gyermekkorban
■ Komplex esetmegbeszélések a helyszíntől az intenzív osztályig
■ Speciális betegcsoportok sürgősségi ellátása
■ Technikai eszköztől függő gyermekek akut ellátása
■ Sepsis update 2019
■ Gyermek RSI - hol tartunk most?
■ “Felnőtt” sürgősségi kórképek gyermekeknél 

A tudományos összefoglalók beküldése

Kongresszusunkra nagy szeretettel fogadjuk az előadásokat, 
posztereket. 

A tudományos összefoglalókat a gyermeksurgossegi.konf@gmail.com 
e-mail címre várjuk. A beküldés végső határideje 2019. szeptember 6-a. 
A határidő után érkező összefoglalókat nem tudjuk fogadni. 
Az absztraktok bírálatát a tudományos bizottság végzi, annak 
elfogadásáról legkésőbb 2019. szeptember 20-ig értesítést küldünk. 



Részvételi (regisztrációs) díjak

A tudományos program csak a regisztráció során kapott névkitűzővel látogatható.
A részvételi (regisztrációs) díj tartalmazza a 21,26%-os ÁFÁ-t.

2019. 05.31-ig 2019. 06.01-től Helyszínen

Teljes részvételi díj 

(Továbbképző nap és 
Kongresszus)

Szakdolgozóknak 27.000 Ft 32.000 Ft 40.000 Ft

Orvosoknak 34.000 Ft 37.000 Ft 45.000 Ft

Továbbképző napijegy 
(csütörtök) 15.000 Ft 20.000 Ft 25.000 Ft

Kongresszusi regisztráció 
(péntek-szombat)

Szakdolgozóknak 22.000 Ft 26.000 Ft 30.000 Ft

Orvosoknak 30.000 Ft 35.000 Ft 40.000 Ft

Egyetemi hallgató  

részvételi díja 5.000 Ft 5.000 Ft 5.000 Ft

Kísérő részvételi díja 10.000 Ft 15.000 Ft 20.000 Ft

A részvételi díj 
tartalmazza:

Teljes Továbbképző 
napijegy

Kongresszusi 
regisztráció

Kísérő Egyetemi 
hallgató*

Részvétel a 
Továbbképző 
Nap tudományos 
programján

✓ ✓ X X ✓

Részvétel a 
Kongresszus 
tudományos 
programjain

✓ X ✓ X ✓

Kiállítás 
megtekintése ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Programfüzet ✓ X ✓ X X

Névkitűző ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kongresszusi 
táska ✓ X ✓ X X

Akkreditációs 
vizsgadíj ✓ ✓ ✓ X X

Kávé és frissítő a 
tudományos pro-
gram szüneteiben

✓ ✓ ✓ X X

Mit tartalmaznak az egyes részvételi díjak?

*Kizárólag orvostanhallgatók részvételi díja



Szálláshelyek

Elhelyezés 4 csillagos superior 
szállodai szobában  
(Residence Hotel Ózon) reggelivel, 
korlátlan wellness használattal, 
ingyenes parkolással

Teljes ár/fő/éj  
(IFÁ-t és a 15,25%-os ÁFÁ-t tartal-

mazza):

2019. május 31-ig 2019. június 1-től

1 ágyas 27.000 Ft 30.000 Ft

2 ágyas 16.000 Ft 18.000 Ft

3 ágyas 14.500 Ft 16.000 Ft
Elhelyezés 3 csillagos standard 
szállodai szobában  
(Sástó Hotel) reggelivel

2 ágyas 9.800 Ft 11.000 Ft

3 ágyas 8.500 Ft 9.700 Ft

Szállásárak

Sástó Hotel***

Residence Hotel Ózon****superior 

Conference & Wellness Hotel



Étkezés 

A svédasztalos reggelit a szállás ára, a kávészüneti ellátást a regisztrációs 
díj tartalmazza.  Mind a csütörtöki, mind a péntek esti eseményre neves 
fellépővel és élő zenével készülünk.

Fontos határidők

Az online regisztráció kezdete: 2019. április 10. 
A tudományos összefoglalók  
végső beküldési határideje:  2019. szeptember 6. 
Értesítés az összefoglalók elfogadásáról: 2019. szeptember 20. 
Magasabb regisztrációs díj: 2019. május 31. 
Végleges program megküldése: 2019. szeptember 30.

Jelentkezés

Kérjük, hogy az online regisztrációs felületet minden jelentkező (kísérő 
is) töltse ki.
A tudományos programokat és a társasági eseményeket csak az e 
felületen jelentkezett vendégek látogathatják a regisztráció során 
kapott névkitűzővel.

Az online regisztráció elérhető: 2019. április 10. 

2019. május 
31-ig

2019. június 
1-től

Helyszínen

Svédasztalos ebéd 
csütörtökön 5.500 Ft 5.500 Ft 6,000 Ft

Nyitó fogadás 
és vacsora 
csütörtökön*

6.000 Ft 7.000 Ft 8.000 Ft

Svédasztalos ebéd 
pénteken 5.500 Ft 5.500 Ft 6,000 Ft

Díszvacsora és 
bankett pénteken 8.000 Ft 9.000 Ft 10.000 Ft

Svédasztalos ebéd 
szombaton 5.500 Ft 5.500 Ft 6.000 Ft

Az étkezések feltüntetett árai tartalmazzák a 4,76%-os ÁFÁ-t. 



A rendezvény szervezője

Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítány 
1089 Budapest, Orczy út 32/b. 
www.gyermekrohamkocsi.hu  

A továbbképzés helyszíne

Residence Ózon****superior

Conference & Wellnes Hotel 
Cím: 3233 Mátraháza, Üdülőtelep 2.

GPS: szél: 47,8550992 hossz: 19,9715352
https://ozon.hotel-residence.hu/hu/

Tudományos progammal kapcsolatos információ

Dr. Goschler Ádám
Tel.: +36 20 913 0454 

E-mail: gyermeksurgossegi.konf@gmail.com

Rendezvénnyel kapcsolatos információ

Boldizsár Marcsi 
Tel.: +36 70 622 42 33 

E-mail: gyermeksurgossegi.konf@gmail.com

https://gyermeksurgossegikonf.gyermekrohamkocsi.hu/

A rendezvény weboldala


