
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!  

Az őszülő társadalmak mutatóinak tükrében az egészséges- sikeres öregedés hangsúlyossága mellett 
az egész világon egyre nagyobb társadalmi - gazdasági kihívást jelentenek az időskori szellemi 
hanyatlás kórformái és az egyéb hosszú idejű ápolással - gondozással járó időskori állapotok.  

Az Idősek Világnapjához kapcsolódóan az időskor szociális - medicinális kihívásait újszerűen 
megközelítő tudományos, szakmai, szakmapolitikai rendezvényre, nemzetközi tanácskozásra hívjuk a 
szakembereket: ápolókat és szociális munkásokat, orvosokat és gyógyszerészeket, fizioterapeutákat és 
mentálhigiénikusokat, közgazdászokat és szociálpolitikusokat.   

A rendezvénnyel köszöntjük egyben Iván Lászlót, a sikeres öregedést modellszerűen példázó 
nagytekintélyű, a klasszikus időrendi besorolás szerint az idős korosztály soraiba éppen belépő, 
mindmáig igen nagy közéleti és szakmai aktivitást kifejtő emeritus geriáter professzort.  

Újszerű lesz a találkozó, mert az idősgondozás interprofesszionális szemléletét és gyakorlatát 
mutatja be - hangsúlyozni kívánja az őszülő társadalmak által generált összetett problémakörök 
megoldásában a megközelítések komplexitásának és integráltságának szükségszerű fokozását, a 
tudományos eredmények szolgáltatta új lehetőségek, a szociális és egészségügyi szakmapolitika 
harmonizálását, a nemzetközi kitekintést.  

Újszerű lesz a konferencia, mert egybeolvasztja a hosszú távú gerontológiai - geriátriai szociális 
gondozói- ápolási rendszerek szakmai - szakmapolitikai innovációjára fókuszáló Szociális Klaszter 
Egyesület és az idősgyógyászat fejlesztésével, a fiziológiás és a kórfolyamatokkal tarkított öregedés 
kísérletes alap-, klinikai-, és tudományos kutatásával és szakmapolitikával is foglalkozó Magyar 
Gerontológiai és Geriátriai Társaság 2013 évi áttekintő „seregszemléjét”.  

Részt vesznek a konferencián a hazai egészségügyi és szociális ágazati irányítás képviselőin 
túlmenően vezető külföldi idősgondozási szakemberek. Az általános összefüggésekre rávilágító 
koncepciók, ajánlható kezdeményezések, új eredmények, új információs források bemutatása mellett 
kellő figyelmet biztosítunk egyedi tapasztalatoknak, különleges megoldásoknak: várjuk tehát az Önök 
aktív részvételét, szóbeli/poszter formátumú prezentációját a megadott témakörök mentén.  

A rendezvény remek alkalom az idősekkel foglalkozó szakemberek tudásmegosztására, egymás 
szakterületeinek jobb megismerésére. Jó lehetőséget teremt arra is, hogy megismerhessük a 
nemzetközi újdonságokat és nemzetközi környezetben bemutassuk hazai eredményeinket, jó 
gyakorlatainkat. Megfelelő terep lesz reményeink szerint a közös nyelv „gyakorlására” és arra is, 
hogy személyes kapcsolatok, ismeretségek köttessenek.  

Hívjuk és várjuk tehát mindannyiukat: hogy jobban érthessük egymást! 

Őszinte tisztelettel a Szociális Klaszter és az MGGT nevében: 

 
dr. Egervári Ágnes 

a Szociális Klaszter Egyesület elnöke 
 

  Prof. dr. Székács Béla     Prof. dr. Kiss István 
     az MGGT elnöke                             a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke      



 
 

 
 

EGYMÁST ÉRTŐ SZAKEMBEREK 
 

A SZOCIÁLIS KLASZTER EGYESÜLET 
ÉS A MAGYAR GERONTOLÓGIAI ÉS GERIÁTRIAI 

TÁRSASÁG 
 

MEGRENDEZI AZ IDŐSGYÓGYÁSZAT ÉS AZ IDŐSGONDOZÁS 
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZÓ 

 

I. Interprofesszionális konferenciát 
 

az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával 
 
 

A Konferencia díszelnöke: Prof. Dr. Iván László 
 

Időpont: 2013. október 1-2. 
Helyszín: Budapest, Hotel Mercure Buda 

     (1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.) 
 
A konferencia nyelve magyar és angol. 
A konferencia szociális szakemberek számára 10 továbbképzési kreditpontot 
jelent. A Konferencia egyben az MGGT XXXVI. Kongresszusa, a 
akkreditációja folyamatban van. 
 

A Konferenciát megelőzően, a Konferenciához csatlakozóan 
SZAKMAI MŰHELYTALÁLKOZÓ 

lesz, a Konferencia külföldi meghívottai, az Európai Geriátriai Társaság 
vezetőségi tagjai és a Minisztérium képviselői között, 2013. szeptember 28.-án. 

  
 



 
 
 
A Konferencia fő témakörei 
 

1. Európai kutatás és szakmapolitika - összefoglalók a SZAKMAI 
MŰHELYTALÁLKOZÓ-ról 

2. Élethossz-éleminőség kérdései 
3. Antiaging kutatások aktuális eredményei  
4. Méltósággal élni – méltósággal befejezni: életvégi döntések 
5. Demencia gondozás – otthon gondozás/gondozó családok: a segítők 

segítése 
6. Quality of care: indikátorok 
7. Interprofesszionális szemlélet: elmélet és praxis 
8. Mozgás- és foglalkoztatás terápiák 
9. Fogyatékkal élni időskorban 
10. Idősek és gyógyszerek 
11. Idősek és segédeszközök; korszerű incontinentia ellátás 
12. Só-és folyadékháztartás: mi az optimális hidratáció? 
13. A gerotechnológia új vívmányai 
14. Idősek egészségmegtartó, időseket gondozó népegészségügyi 

programok lehetősége és költséghatékonysága 
15. A gyógyszerészek geriátriai tanácsadói-gondozói képesítése 
16. Komplex szemlélet az idősellátás szakembereinek képzésében 

továbbképzésében – a háziorvosi ellátás idősgondozási lehetőségei  
 

A Konferencia szakmai szervezői: 
Dr. Egervári Ágnes 
EÁ Szociális Klaszter Egyesület,1146 Budapest, Hungária krt. 200.  
Telefon: +36 70 453 0890  
E-mail: info@szocialisklaszter.hu 
 
Prof. Dr. Székács Béla 
SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati 
Klinika,  
Geriátriai Tanszéki Csoport-Szt. 
Imre Kórház, Geriátria 
1115 Budapest, Halmi u. 20-22. 
Tel.: +36 20 496 4915 
E-mail: bela@szakacs.eu 

Prof. Dr. Kiss István 
SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati 
Klinika,  
Geriátriai Tanszéki Csoport-Szt. Imre 
Kórház, Geriátria 
1115 Budapest, Halmi u. 20-22. 
E-mail: ikiss@enternet.hu 
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Tudományos és Szervezőbizottság: 
 

A bizottság vezetői: Dr. Egervári Ágnes, Prof. Dr. Kiss István 
Tagjai: Prof. Dr. Bakó Gyula  Czibere Károly 
  Fábián Gergely PhD  Prof. Dr. Gulácsi László  
  Skultéti József   Prof. Dr. Szabó Lajos   
  Prof. Dr. Székács Béla  Prof. Dr. Székely Miklós  
  Dr. Zékány Zita    
  Dr. Zöllei Magdolna c. egyetemi docens 
 

Szervező iroda: 
Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 
Szervező: Szalma Márta 
Levélcím: 1243 Budapest, Pf. 553. 
Tel.: +36 1 311 6687; Fax: +36 1 383 7918 
E-mail: szalma@eqcongress.hu 
Regisztráció: Nagy Dóra       Szállásinformáció: Szepesi Gizella 
E-mail: nagy@eqcongress.hu       E-mail: szepesi@eqcongress.hu 
Internet: http://www.eqcongress.hu 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
 

Helyszíni regisztráció: 2013. október 1. (kedd) 07.30 - 17.00 
   2013. október 2. (szerda) 07.30 - 17.00 

 

Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) 
 

 

Konferencia részvételi díj (fogadással): 

 

Egyetemi és PhD hallgatók a konferencia tudományos programját térítésmentesen 
látogathatják. A hallgatói jogviszonyt az adott intézet által kiállított dokumentummal kell 
igazolni. 
A napijeggyel rendelkezők névkitűzőt kapnak és a tudományos programon vehetnek részt. 
 
Fontosabb időpontok: 
 

Kedvezményes jelentkezési határidő:  2013. szeptember 9. 
Absztrakt beküldési határidő:   2013. szeptember 6. 
Szállásdíj befizetés határideje:   2013. augusztus 26. 
Részvétel lemondás határideje:   2013. szeptember 10. 

Regisztrációs díj 2013. szeptember 
9-ig befizetve 

2013. szeptember 
23-ig befizetve 

a helyszínen 
fizetve Napijegy 

Klaszter, MGGT 
tag: 14.000.- Ft 16.000.- Ft 20.000.- Ft 10.000.- Ft 

Nem tag: 15.000.- Ft 20.000.- Ft 22.000.- Ft 11.000.- Ft 
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JELENTKEZÉS:  
 

 

A konferenciára való jelentkezés elektronikus úton történik a konferencia 
honlapjáról: http://www.eqcongress.hu/aktuális kongresszusok/Egymást értő 
szakemberek 
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével is. 
1243 Bp. Pf. 553; Fax: +36 1 383 7918  
 
 
ELŐADÁS BEJELENTÉS  
 
Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) és poszterek bejelentését, elektronikus 
formában. Az előadások azonos értékű, hosszabb vitalehetőségű poszter bemutatásra 
való átsorolásának jogát a Tudományos Szervezőbizottsága fenntartja. 
A bejelentés preferáltan on-line történik a Szervezőiroda honlapján keresztül. A 
honlapon elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük megküldeni az összefoglalókat 
magyar és/vagy angol nyelven. 
Lehetőség van a hagyományos módon történő absztrakt beküldésre is; csatolt file-
ban az alábbi e-mail címre: szalma@eqcongress.hu  
Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Tudományos és 
Szervezőbizottság fenntartja. Felkért referátumok és hozzászólások is elhangzanak.   
 
 

• Kérjük, hogy az absztraktot számítógéppel készítse el!  
• Az absztraktot magyar és/vagy angol nyelven kérjük beküldeni! 
• Több szerző esetén húzza alá az előadó szerzőt. 
• Betűnagyság: 12 pontos, Betűtípus: Times New Roman. 
• Az absztrakt mérete: A/5 lap nagyság, minden margó szélessége: 1,5 cm.  
• Az absztrakt változatlan formában jelenik meg, ezért kérjük, hibátlan szöveget 

adjon meg! A kívánatos szerkezet alcímei: Háttér-célkitűzések; Módszerek; 
Eredmények-következtetések. 

• Absztrakt beküldési határidő: 2013. szeptember 6. 
• E-mail: szalma@eqcongress.hu 

 
Prezentáció: 

Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek:  
• PC, projector, Windows XP program 
• Video (VHS rendszer) 
Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. 
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SZÁLLÁS AJÁNLAT 
 
Mercure Budapest Buda **** 
(H-1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.)  
A konferencia helyszínéül szolgáló és tömegközlekedéssel 
könnyen megközelíthető szálloda a főváros budai oldalán a 
Déli pályaudvar közvetlen szomszédságában helyezkedik 
el. Gépkocsival, érkező vendégek a szálloda saját 
mélygarázsában /480.-Ft/óra vagy 4.800.-Ft/ nap áron/ 
parkolhatnak. A Standard szobák légkondicionálóval, 
minibárral, kábeltévével, telefonnal felszereltek. A szálloda 
összes szobája nemdohányzó.  
Szálloda felszereltsége: Attila étterem, Budavár étterem, 
Lobby bár, Shop.  
Szobaárak tartalma: szállás büféreggelivel, ingyenes 
WIFI használat a szálloda egész területén, ÁFA, IFA. 
 

Hunguest Hotel Griff *** 
(H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) 
A szálloda a főváros budai oldalán kellemes környezetben, 
az M1-es és M7-es autópályáktól, illetve a Kelenföldi 
pályaudvartól néhány percre helyezkedik el. A 
városközpont és a konferencia helyszíne tömegközlekedési 
eszközökkel könnyen elérhető, a gépkocsival, érkező 
vendégek részére zárt parkoló áll rendelkezésre. A 
vendégek részére kellemes, nyugodt környezetben, Classic 
és Superior minősítésű, igényesen berendezett, 
légkondicionált, minibárral, kábeltévével, telefonnal 
felszerelt szobákban biztosítanak szálláslehetőségeket.  
Szálloda felszereltsége: Phönix étterem, Colibri kávézó, 
Harmónia Wellness Központ /pezsgőfürdő, szauna, 
szolárium, masszázs/, Squash és Fitness Központ /Fitness 
terem cardio és izotonikus gépekkel, Squash pályák/.  
Szobaárak tartalma: szállás büféreggelivel, korlátlan 
fitness terem, valamint napi egyszeri szauna és jakuzzi használat, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének a megközelítése tömegközlekedéssel: A szálloda mellett 
közvetlenül megálló 19-es vagy 49-es villamosokkal 6 megálló a Gellért térig, ott 
átszállás a 18-as villamosra ahonnan 5 megálló a Déli pályaudvar. 


