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Nyíregyháza

További információk:

A kongresszus helyszíne:

Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kara, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. 
(GPS: 47.9662 21.7142)

Parkolási lehetőség a Főiskola területén, vagy mögötte
a Stadion utcán. Nem fizetős! A Főiskola területére gépkocsival
behajtani első sorban a Stadion utca felől lehet.
A vasútállomásról közvetlenül megközelíthető
a 8, 8A buszjárattal (6. megálló), jegy váltása az autóbusz
vezetőjénél is lehetséges.

Jelentkezési határidő:

2010. február 28. (részletek a jelentkezési lapokon)

Absztrakt beadási határidő:

2010. február 28. (részletek a jelentkezési lapon)
A kongresszusi részvétel orvosok és szakdolgozók szá-
mára kreditpontot biztosít.

Kongresszusszervező iroda:

Garai és Garai Kft. (Ceremónia Rendezvényszervező Iroda)
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt 1.
Garai Zoltán +36-20/339-3113 • ceremonia@upcmail.hu

A kongresszus tervezett programja

1. nap – 2010. május 21. (péntek)

09.30–11.00 Regisztráció

11.00–11.30 Megnyitó, köszöntők, díjátadás

11.30–13.00 Plenáris előadások

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–15.30 Szekcióülés

15.30–16.00 Kávészünet. Poszterséta

16.30–18.00 Szekcióülés

20.00– Állófogadás és a CANTEMUS Kórus koncertje

2. nap – 2010. május 22. (szombat)

08.00–09.00
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 
Közgyűlése

09.00–10.30 Szekcióülés

10.30–11.00 Kávészünet. Poszterséta

11.00–12.30 Párhuzamos szekcióülések

12.30–13.00 Összegzés, a konferencia zárása

13.00–14.00 Ebéd

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
és a Nyíregyháza-Sóstófürdő Naplemente

Alapítvány mint házigazda,
szeretettel és tisztelettel

meghív minden kedves érdeklődőt
a

Magyar Hospice-Palliatív

Egyesület

IX. Országos

Kongresszusára

A kongresszus időpontja:

2010. május 21–22.

A kongresszus helyszíne:

Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4,
a Debreceni Orvostudományi Egyetem

Egészségügyi Főiskolai Kara 



Kedves Barátaink!

Ismét eltelt két év, itt az ideje a számvetésnek, an -
nak, hogy a legjobb szakemberek részvételével át te -
kintsük a magyarországi hospice és palliatív ellátás
hely zetét.

A most következő Országos Kongresszus helyszínéül
már korábban Nyíregyházát választottuk, ahol a Deb re -
ceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Fő iskolai
Ka rának épületében tartjuk meg a találkozónkat.

Nyíregyházáról

Nyíregyháza az ország hetedik legnagyobb városa.
Di namikus és látványos a fejlődése, 1876 óta me -
gyeszékhelyként a térség gazdasági és kulturális mo -
torja. A közelében három országhatár (szlovák, ukrán,
ro mán) található, így kelet és nyugat közötti híd sze -
repe elvitathatatlan. Az Észak-Alföld egyik leg je  len -
tősebb települése, ezen túlmenően manapság már
vonzó turisztikai célpont is. A több mint 300, köz tük
számos különleges fajt bemutató Állatparkja or  szá go -
san is elismert. Európában is párját ritkító új    don sága
az Indonéz szigetvilág dzsungelét idéző Oce nárium.      

Nyíregyháza időközben igazi fürdővárossá is vált.
Sós  tógyógyfürdőt a századelőn, a város szülötte Krú -
dy Gyula írásaiban gyakorta paradi csom ként emle-
gette. Akkor még nem sejthették, hogy a tó mellett
ter   málvizet rejt a föld mélye. Ez a víz táplálja a 2005-
ben átadott, min den igényt kielégítő Aquarius Él mény -
fürdőt is.

A Naplemente Alapítványról

A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona által alapított
közhasznú Naplemente Alapítványt 1998 márciusában
jegyezték be. Célja az otthon Hospice részlegében elhe-
lyezett betegek szeretetteljes testi-lelki gon   dozása az
ott dolgozókkal és az alapítvány képzett önkénteseivel,

A kongresszus fő témái: 

•  A beteg és a család szükségletei
•  A fájdalom és csillapítása
•  A hospice szervezetek feladata, a képzések,

a széleskörű tájékoztatás lehetőségei
és a finanszírozás háttere

•  Az eutanázia aktualitása és az ezzel
kapcsolatos betegjogi kérdések

•  A gyászolók vigasztalása

Tudományos bizottság: 

Elnök: Dr. Hegedűs Katalin PhD
Tagok: Dr. Csikós Ágnes, Dr. Mari Albertné,

Dr. Muszbek Katalin, Dr. Ruzsa Ágnes,
Schaffer Judit, Dr. Simkó Csaba

Szervező bizottság:

Elnök: Kissné Szabó Zsuzsanna igazgató
Tagok: Sipos Ilona TQM szakértő

Giba Tamás alpolgármester,
kuratóriumi elnök

Számítunk a kongresszuson való részvételére, és
bí zunk abban, hogy aktív közreműködésével előse-
gíti aktualitását soha el nem veszítő tevékenységünk
megújulását, további fejlődését.

Dr. Hegedűs Katalin

A Magyar Hospice-Palliatív
Egyesület elnöke

Giba Tamás

alpolgármester
Naplemente Alapítvány elnöke

Kissné Szabó Zsuzsanna

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona igazgatója
a Szervező Bizottság elnöke

hogy életük záró szakaszát megfelelő környezetben,
lehetőleg fájdalommentesen, teljes szel lemi és lelki
erő birtokában élhessék meg. 

Magyar Hospice-Palliatív Egyesületről

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesületet 1995-ben
ala pították hazai hospice szervezetek. Napjainkban
több mint 80 hospice szolgáltató működését koordi-
nálja, mint kiemelkedően közhasznú egyesület. Olyan
szervezeteket fog össze, amelyek a legsúlyosabb álla-
potú daganatos betegek gondozásával, testi-lelki szen-
vedésük csillapításával foglalkoznak. Célja a szakmai
együttműködés elősegítése, az érdekvédelmi felada-
tok ellátása, az ellátás szakmaiságának biztosítása a
betegek életminőségének javítása érdekében. 2006-
tól tagja a Nemzeti Egész ség ügyi Tanácsnak a daga-
natos betegek érdekeinek képviselőjeként.

Küldetésünk a halállal és haldoklással kapcsola -
tos szemlélet megváltoztatása, a betegek, a hozzátar-
tozók és az egészségügyi dolgozók mind szé lesebb
körű tájékoztatása.

Honlap: www.hospice.hu

A kongresszus célja az átalakuló egészségügyi el-
látó rendszerbe illeszkedő hospice ellátás bemuta-
tása, mely új kihívásokat támaszt szervezeteink elé,
ám amelyekre úgy kell reagálnunk, hogy ellátott bete-
geink és hozzátartozóik a lehető legkisebb mértékben
érezzék a rendszer bizonytalanságából eredő hiányos-
ságokat.

Reményeink szerint a kongresszus az ellátó rend-
szer különböző szintjein álló képviselői között kon -
struktív párbeszédet indít meg, amely a meglévő
prob lémák feltárásán túl olyan konkrét elképzeléseket
is megfogalmaz, amelyik egységes és határozott fel -
lépéssel nemcsak a jelen problémáira kínálnak meg -
ol dást, de modellül szolgálhatnak Európa más or szá-
gai számára is. 


