Részvételi díjak és szállás lehetőségek:
Kongresszusi részvétel,
Április 15.-éig történő befizetéssel:
Felnőtt jegy: 6 000.Diák, nyugdíjas jegy: 4 000.Támogatói jegy: 1 000.Április 15.-e után, ill. a helyszínen:
Felnőtt jegy 7 000.Diák, nyugdíjas jegy: 5 000.Támogatói jegy: 1 000.Gálavacsora: 6 000.- /fő
Ebéd (3 fogás): 2000.-/ fő
A jegy ára tartalmazza:
A kongresszus tudományos és fakultatív programjain
való részvételt, kitűzőt, kávé, pogácsa, ásványvíz
fogyasztását a szünetekben, a Dóri Ház megnyitóján
való részvételt, büféfogyasztást
Szállás:
Hotel Laterum (***) – 2-3 ágyas szobákban,
reggelivel 7500 Ft / fő
(IFÁ-val együtt, parkolás ingyenes)
Motel Laterum Orfű – 2-3 ágyas szobákban,
Pécstől 15 Km, az Orfűi tó partján,
reggelivel 5000 Ft / fő
(IFÁ-val együtt, parkolás ingyenes)

Lehet számtalan hely,
ami szebb és jobb a mi Földünknél.
Lehet, létezik ő is,
aki többre képes az embernél.

I. ORSZÁGOS
GYERMEKHOSPICE KONGRESSZUS
Pécs2010 - A „Gyermekhospice Fővárosa”

Egyszer ismeretlen távolba vágyom,
máskor megriaszt egy álom,
hogy a hang, hogy a csend,
hogy a fény, hogy a tűz,
már nem vigyáz e cseppnyi földre,
s el kell mennünk mindörökre.
Hát itt ez a hely,
amit sokszor boldogan elhagynék.
És itt ez az élet,
amit sokszor nem nagyon értünk még.
Néha könnyebb lenne elmenekülni,
tiszta fénybe merülni,
de a hang, ami hív,
de a jel, ami szól,
még nem mond semmit, meddig érek,
s lesz-e út, hogy visszatérjek?
Fényév távolság,
csak hallgatom, csak bámulom.
Zengő Fényország,
hogy láss csodát, egy életen át.
Nézem tisztaságát, mégsem értem,
hallom hangjait, és el nem érem,
ott a tenger, itt az én hajóm.
Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim…
(Padlás, musical)

Helyszín: Laterum Hotel, Pécs
2010. május 18-19.

I. ORSZÁGOS
GYERMEKHOSPICE KONGRESSZUS
2010. MÁJUS 18-19. PÉCS
Pécs2010 – A „Gyermekhospice Fővárosa”
„Távol – túl a szivárvány hét hídján;
Épp úgy, mint a mesékben áll; Ott a csodatáj!”
(Óz, a nagy varázsló, musical részlet)

Helyszín:
2010. május 18. Hotel Laterum,
7633 Pécs, Hajnóczy József utca 37-39.
2010. május 19. Dóri Ház,
7634 Pécs, Rácvárosi út 37.
A kongresszus meghívott védnökei:
Dr. Medgyaszai Melinda, volt szakállamtitkár
Egészségügyi Minisztérium,
Dr. Páva Zsolt, Pécs M. J. Város Polgármestere,
Dr. Szili Katalin, országgyűlési képviselő,
Andy Vajna, film producer.
Angyalsétány meghívott védnöke:
Dr. Hoppál Péter, országgyűlési képviselő.
Akkreditáció:
A program akkreditálása folyamatban van.
Jelentkezési lap letölthető, a szekciók részletes témái és az
előadók neve folyamatosan kerül fel a „Kongresszus”
menüpontba szervezetünk honlapjára. Ezen a linken elérhető:
www.szememfenye.hu/hu/kongresszus.html

A kongresszus szervezője:
Szemem Fénye Alapítvány
7634 Pécs, Rácvárosi út 37.
Tel: + 36-72-415-420 (8.00-16.00 h)
E-mail: szememfenye@szememfenye.hu
Web:
www.szememfenye.hu

A kongresszus fő témái:
A gyermekgyógyászati palliatív ellátás standardjai
és a gyermekhospice nemzetközi gyakorlata
A felnőtt és a gyermekgyógyászati palliatív ellátás
közötti különbségek
A külföldi gyermekhospice házak működése,
tapasztalatai
Állami és alapítványi finanszírozás alakulása a
németországi, angliai gyermekhospice-oknál
„Már több, mint tíz alkalommal laktunk
gyermekhospice házban” – érintett szülő
beszámolója, saját élményei
„Hogyan lettem önkéntes gyermekhospice
gondozó?” – Ugye eljössz holnap is? – személyes
beszámoló egy gyermek halálos ágya melletti
hetekről
A családdal való foglalkozás a gyermek halálakor,
a gyermek otthoni eltávozása esetén
A gyermek gyógyíthatatlan betegsége
diagnosztizálásának a családra gyakorolt hatása
Szülői gyász
Daganatos gyermekekkel való törődés, a
gyermekgyógyászati palliatív terápia kórházi
gyakorlata
Fájdalomcsillapítás, terápiás lehetőségek
A halva született, magzatként elhunyt gyermekek
gyászolása
Előadók várhatóak az alábbi országokból:
Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Ausztrália,
Csehország, Dél-Afrika, Fehéroroszország, Izrael,
Németország, Oroszország, Románia, Szerbia,
Törökország

A kongresszus tervezett programja:
2010. május 18. Hotel Laterum, Pécs
10.00 A Kongresszus megnyitója
10.30 Plenáris ülés: Általában a
gyermekgyógyászati palliatív ellátásról
11.00 – 12.30 I. Szekciók
12.30 – 13.30 Ebédszünet
13.30 – 15.00 II. Szekciók
15.00 – 15.30 kávészünet
15.30 – 17.00 III. Szekciók
17.00 – 17.15 Plenáris ülés: A Kongresszus zárása
17.15 – 17.30 kávészünet
17.45 – indulás a pécsi köztemető
gyermekparcellájába (fakultatív program)
18.00 – Angyalsétány – avatás (Magyarország első
gyermek hamvak szórására létesített parcellája)
Fakultatív programok:
Pécs2010 – A „Gyermekhospice Fővárosa” kiállítás
megtekintése (7621 Pécs, Király u. 49.)
Filmvetítések gyermekhospice témában, folyamatos –
Hotel Laterum
Dóri Ház és Pécs EKF ajándéktárgyak vásárlása,
folyamatos – Hotel Laterum
Pécsi városnézés kiscsoportos program, folyamatos –
igény szerint
Angyalsétány avatás – Pécsi Köztemető
Gyermekparcella, 18.00 órakor
Díszvacsora: Hotel Laterum, 20.00 órakor
2010. május 19. Dóri Ház, Pécs
11.00 – 11.30 Magyarország első gyermekhospice
házának, a Dóri Háznak jelképes megnyitása,
megtekintése
11.30 – 12.30 Sajtótájékoztató, svédasztal: kávé,
szendvics, üdítő

Az előadások nyelve: angol, magyar
(tolmácsot biztosítunk)

