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Szeretnénk Önöknek támpontot adni, megkönnyíteni és elősegíteni sikeres kongresszusi részvételüket. Kérjük, tekintsék át 
tájékoztatónkat!

A konferencia témái:
–Szülészeti és újszülött ellátások családbarát ellátási formái
–Szívfejlődési rendellenességek méhen belüli felismerése és kezelése
–Non invazív méhen belüli vizsgálatok lehetőségei
–Kíméletes újszülöttkori ellátás kérdései
–Újszülöttkori korai fertőzések megelőzésének kérdései

Szeretettel várjuk cégüket rendezvényünkön!

Napjainkra Magyarországon társadalmi prioritássá vált a népesség megtartásának, illetve lehetőség szerinti növelésének 
kérdése. Méltán büszkék lehetünk a hazai perinatológia eredményeire, a csecsemőhalandósági mutatók elmúlt években 
bekövetkezett látványos csökkenésére, és a túlélés minőségi mutatóinak javulására. Ugyanakkor a korábbiakhoz képest is 
nagyobb várakozással fordul a társadalom a perinatológia felé, ami jelenleg a szülészeti és újszülött ellátások családbarát ellátási 
formákban való megvalósulása iránt támasztott új igényekben mutatkozik meg leginkább. 
Mindez nem lekicsinyelhető jövőbeni kihívást jelent a hazai perinatológia szakmai szereplőinek, ugyanakkor nagy fejlődési 
potenciált is rejt magában. A jövőben gyorsan változó ellátási körülmények és formák közepette kell majd fenntartani a jelenleg 
megszokott betegbiztonságot, az intézményi működő képességet és a szakmai szereplők legális biztonságát. Mindez egyszerre 
kíván szakmai szilárdságot és alkalmazkodó képességet, valamint a páciensekkel való partneri kommunikációt és 
viszonyrendszert. A családbarát ellátási formák tárgykörén túl kongresszusunk vezető témái lesznek, a komoly kihívást jelentő 
szívfejlődési rendellenességek méhen belüli felismerése és kezelése, az újszülöttkori korai fertőzések megelőzésének kérdése, a 
non invazív méhen belüli vizsgálatok egyre bővülő lehetőségei, valamint a kíméletes újszülött ellátás általánossá tétele.
A vezető hazai szakemberek tudományos előadásain túl, a soron következő Gyulán megrendezésre kerülő XVI. Kongresszusunk 
kiváló lehetőséget teremt arra, hogy folytassuk azt a gyümölcsöző párbeszédet, ami a hazai szülészek, gyermekgyógyászok, 
szakápolók, betegképviselők és szakmapolitikai szereplők között immáron több mint négy évtizede zajlik szervezett formában. 
Kongresszusunknak Gyula történelmi levegőjű, hangulatos fürdővárosa ad otthont, ahol a tudományos program mellett minden 
lehetőség adott a �zikai és lelki felfrissülésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre.
A Magyar Perinatológiai Társaság elnöksége nevében szeretettel várjuk 2018. szeptember 27–29–én Gyulán. Legyen aktív 
részese Társaságunk éves nagygyűlésének és kívánom, hogy sok új információval, értékes szakmai eszmecserével és élménnyel 
gazdagodjon rendezvényünkön!

Dr Szabó Miklós habilitált egyetemi docens
az MPT elnöke  
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A KONGRESSZUSON IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI

I. SZPONZORI ELŐADÁS
Rendezvényünkön lehetőség van szponzori előadások megtartására.
Egy előadás díja: 100.000 Ft + ÁFA (10 perces időtartam)

II. KIÁLLÍTÓI LEHETŐSÉG
Rendezvényünkön lehetőség van kiállítóhelyek bérlésére. Kiállítóhely bérleti díja: 50.000 Ft/m2 + ÁFA (minimum 3 m2
bérelhető) Felszereltség: egy asztallal, 2 székkel, elektromos árammal.
Roll-up készítés, installáció, standkiegészítők egyedi igénye és egyedi ajánlat alapján külön igényelhetők.

III. MEGJELENÉS PROGRAMFÜZETBEN
Lehetőség van rendezvényünk programfüzetében hirdetési felület vásárlására.
Programfüzet mérete: A/5.
Hirdetés díja:  80.000 Ft + ÁFA / ½ oldal
Hirdetés díja: 120.000 Ft + ÁFA / 1/1 oldal

A rendezvény szponzoraival szerződéskötésre kerül sor. Fenti szolgáltatások árai nettó árak, nem tartalmazzák az általános 
forgalmi adót, melynek mértéke 27%. 

Fent megadott árak nem tartalmazzák a tudományos programokon való részvételi díjat, valamint a szállás és az ellátás 
költségeit. Amennyiben erre igényt tartanak, kérjük, előzetesen jelezni szíveskedjenek a lenti e-mail címen.

Jelentkezés és egyéb információ kérése esetén készséggel állunk 
rendelkezésükre a gyulakongresszus@gmail.com e-mail címen! 

Támogatásukban bízva, köszönettel:
Dr. Kövesdi József 
MPT Szervezőbizottság elnöke

TECHNIKAI SZERVEZŐ:
Art Copy Studio Kft.

1096 Budapest, Sobieski János u. 16. 5/5.
gyulakongresszus@gmail.com

www.crmedia.hu/congress

RENDEZVÉNYKOORDINÁCIÓ: 
Gyulai Turisztikai Nonpro�t Kft. 

5700 Gyula, Kossuth L. u. 7. 
www.visitgyula.com
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