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Továbbképző Konferenciánk központi témája endokrin kórképek gyermek és serdülőkorban,
valamint beszámoló a EUSUHM 2017. évi konferenciáról.
Magyarországon magas a meddőség aránya. Népegészségügyi érdek a meddőséghez vezető
rizikófaktorok csökkentése, a megfelelő tájékoztatás, a meddőséghez vezető kórállapotok, mint pl. a
polycystás ovárium szindróma korai felfedezése és kezelése.
A nevelési-oktatási intézményekben egyre több a diabetes mellitusszal élő gyermek, mely kihívás elé
állítja a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat is. Az iskola-egészségügy feladata többek között,
hogy segítse a krónikus betegséggel élő tanulók iskolai beilleszkedését, életmódját, segítsen a
biztonságos, támogató körülmények megteremtésében.
Az autoimmun thyreoiditis, mint a hypothyreosishoz vezető egyik betegség korai felismerése a
tanulási képesség megmaradása miatt is fontos.
A témákról neves hazai szakemberek tartanak előadásokat.
2017. szeptemberében Leuvenben rendezik meg a EUSUHM 19. Kongresszusát, melyen Társaságunk
képviselői három poszterrel és egy előadással szerepelnek. A résztvevő kollégák bemutatják prezentált
témáikat és beszámolnak a konferencián elhangzott érdekességekről.
Szeretettel várjuk az érdeklődő iskolaorvosokat, iskolavédőnőket, házi gyermekorvosokat,
háziorvosokat.
A továbbképzés orvosok és védőnők számára történő akkreditációja folyamatban van.
Jelentkezés:



online az http://www.fjit.hu oldalon 2018. február 25-ig.
korlátozott számban a helyszínen

Kérjük az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőleg az online jelentkezést
részesítsék előnyben! A terem korlátozott befogadóképessége miatt helyszíni jelentkezést csak
korlátozott számban tudunk elfogadni. Megértésüket köszönjük!

Részvételi díjak:
A FJIT tagok kedvezményes részvételi díjra jogosultak, amennyiben a 2018. évi tagdíjat befizették
vagy a részvételi díjjal együtt fizetik. Az FJIT tagság feltételeiről a http://fjit.hu/tagfelvetel.php
oldalon tájékozódhatnak, az éves tagsági díj 2000 Ft.




FJIT tagjai számára, befizetett 2018. évi tagdíj esetén 3000 Ft,
nem FJIT tagok számára 5000 Ft
meghívott vendégek/előadók számára díjtalan

Fizetési mód:
 online jelentkezés esetén banki átutalással
 helyszíni jelentkezés esetén készpénzzel
Banki átutalás esetén a részvételi díjat kérjük a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság alábbi
számlaszámára utalni 2018. február 25-ig:
OTP Bank Rt. 11709002-20010489
A közleményben kérjük, tüntesse fel a konferencia rövidített megnevezését és a résztvevő nevét az
alábbi módon: FJIT 2018.márc. / résztvevő neve. Amennyiben egy átutalással több résztvevő
részvételi díját egyenlítik ki, kérjük e-mailben jelezzék a fizető nevét, az átutalt összeget és a
résztvevők nevét a csillandra@gmail.com e-mail címre.
Lemondási feltételek: 2018. február 25-ig történő, telefonon vagy e-mailben történő lemondás esetén
a teljes részvételi díjat visszafizetjük, ezt követően a részvételi díj visszafizetésére nincsen mód, de a
jelentkező más kollégát delegálhat maga helyett.
A számlát a rendezvény napján, a regisztráció során adjuk át.
További információ: dr. Andrásofszky Csilla, 30/ 262-3061; csillandra@gmail.com
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9.00-10.00
10.00-10.15

Regisztráció
Megnyitó

10.15 – 11.00
Polycystás ovárium szindróma serdülőkorban
Dr. Várbíró Szabolcs PhD, Med. Habil. egyetemi docens, szülész-nőgyógyász,endokrinológus,
Semmelweis Egyetem II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
11.00 – 11.45
A szülő- és pedagógusedukáció fontossága a gyermekkori 1-es típusú diabétesz
gondozásában
Dr. Tóth Heyn Péter PhD osztályvezető egyetemi docens, gyermekgyógyász, diabetológus,
Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika Diabétesz Osztály
11.45-12.30
Metabolikus szindróma és 2. típusú diabetesz mellitus gyermek és serdülőkorban.
Prof. Dr. Barkai László MTA doktor, gyermekgyógyász, diabetológus, intézetigazgató,
egyetemi tanár
Velkey László Gyermekegészségügyi Központ
12.30-13.00 Szünet
13.00-13.45
Autoimmun thyreoiditis, hypothyreosis gyermek és serdülőkorban
Dr. Luczay Andrea PhD gyermekgyógyász, endokrinológus, diabetológus,
osztályvezető adjunktus,Semmelweis Egyetem, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz
Osztály
13.45-14.30
Beszámoló a EUSUHM 19. Kongresszusáról
Magyar egyetemista hallgatónők egészségi állapota
Dr. habil. M. Darvay Sarolta tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék
De nehéz az iskolatáska…
Dr. Mezei Éva gyermekgyógyász, iskola-és ifjúsági orvos, pszichoterapeuta,
Mediprakt Bt
Koraszülöttek és alacsony születési súlyú újszülöttek Magyarországon,
a megelőzés fontossága
Rákóczi Ildikó főiskolai adjunktus Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar
A mindennapos testnevelés, mint a teljeskörű egészségfejlesztés része Magyarországonsikeres interszektoriális együttműködés
Dr. Somhegyi Annamária PhD prevenciós igazgató,reumatológus és fizioterápiás
szakorvos, Országos Gerincgyógyászati Központ
14.30 A konferencia zárása

