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Kedves Kollégák! 

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. Tóparti 

Szakambulancia Gárdonyban a gyermekneurológusok, csecsemő-és gyermekgyógyászok, 

védőnők számára továbbképzési és a szakmai együttműködési kapcsolatok fejlesztésének 

lehetőségét biztosítja „Multidiszciplináris team munka a családközpontú kora gyermekkori 

intervencióban” című szakmai konferenciája keretében.  

Hiánypótló közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás létrehozása nagy érték a 

specializálódások korszakában. Ezért külön öröm, hogy a 0-6 év közötti gyermekek részére 

családközpontú, gyermekbarát módon és családjaik bevonásával - Budapest és Pest megye 

kivételével országos hatókörben – működő közfinanszírozott egészségügyi intézmény szakmai 

gyakorlata bemutatásra kerül.  

A családközpontú kora gyermekkori intervenció a 0-6 éves korú, eltérő fejlődésű, illetve fejlődési 

zavar szempontjából veszélyeztetett csecsemők, kisgyermekek számára, a családot egységben 

szemlélő tervszerűen felépített program. A család támogatása a gyermek állapotát, a család 

körülményeit, valamint egyedi igényeit figyelembe véve több elemre épül.  Lényegi elemei a 

következőek: (a) szűrés; (b) komplex diagnosztikai vizsgálat; (c) különböző prevenciós 

beavatkozások; (d) komplex gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás; (e) különböző célzott 

terápiás beavatkozások; (f) komplex kontroll vizsgálat; (g) a gyermek egyéni szükségleteinek 

megfelelő gyermekközösségbe kerülés támogatása. 

A magas színvonalú egészségügyi ellátás elengedhetetlen feltétele a fentiek megvalósításához 

az alapellátás, a járóbeteg szakellátás, a klinikai / kórházi ellátás szoros kapcsolata a 

progresszivitási szintek figyelembe vételével. Ezeket a szakmai együttműködési kapcsolatokat 

szeretnénk erősíteni a szakmai konferencia rendezésével.  

A konferencia fő témái szorosan kapcsolódnak a mindennapi praxishoz. A tudományos program 

és a kapcsolódó szakmai párbeszéd révén az esemény remélhetően maradandó élményt nyújt 

minden kedves részvevő számára.  

A családközpontú kora gyermekkori intervenció vonatkozásában a jelenlegi konferencia 

megszervezésével hagyományt kívánunk teremteni és a jövő évtől akkreditált tanfolyamokat 

kíván rendezni az intézmény.  

A 2017. november 25. napon (szombaton) 9-18 óráig megrendezésre kerülő szakmai 

konferencia részvételi díja: 12. 000,- Ft, amely három fogásos ebédet és két kávészünetben 

a fogyasztást is tartalmazza.  
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Amennyiben a jelentkező kolléga szállást kíván igénybe venni, kérjük a jelentkezési lapon 

jelezze. 

A konferenciára a jelentkezést 2017. október 20. napig fogadjuk a mellékelt jelentkezési lap 

kitöltése után az alábbi e-mail címen:  

konferencia.szakambulancia@toparti.hu 

Tartalmas szakmai munkát és eredményes kapcsolatépítést kívánunk!  

Üdvözlettel:  

Deák Csaba ügyvezető 

Mahlerné Köfner Anikó intézményvezető és Dr. Deák György gyermekneurológus 

„Multidiszciplináris team munka a családközpontú kora gyermekkori intervencióban” 

című konferencia programterve 

Köszöntő és megnyitó: 2017. november 25. (szombat) 9:00- 
Plenáris előadások: 2017. november 25. 
 
9:00 – 9:20 Tóparti Szakambulancia gyakorlatának bemutatása 

Előadó: Mahlerné Köfner Anikó intézményvezető 

9:20- 10:10 A gyermekneurológia helye és szerepe a korai felismerésben; A kora gyermekkori fejlődés 

menete a gyermekneurológus szemével;  

Előadó: Dr. Deák György gyermekneurológus  

10:10-10:30 A konduktor helye, szerepe a szakszerű kora gyermekkori ellátásban és a mozgásvizsgálat 

menete 

Előadó: Kaló Andrea konduktor  

10:30-11:00 Kávé szünet 

11:00- 11:45 Fókuszban a TSMT, a szenzoros integrációs terápiák és a hidroterápia 

Előadók: Vekerdi-Badóné Puskás Klára konduktor, TSMT terapeuta; Hoffer Zsuzsanna konduktor, 

DSzIT terapeuta; Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina gyógypedagógus-szomatopedagógus, 

rehabilitációs úszás oktató és mozgásterapeuta 

11:45-12:00A gyógytorna és a Bowen terápia helye és szerepe a szakszerű ellátásban 

Előadó: Vinczéné Kaposvári Krisztina gyógytornász, Bowen terapeuta  

12:00-12:15 A Dévény-terápia helye és szerepe a szakszerű kora gyermekkori ellátásban  

Előadó: Bónai Réka gyógytornász, DSGM szakgyógytornász 

12:15-12:35 Kérdések és válaszok az előadásokhoz 

12:35-14:30 Ebéd és intézménylátogatás 
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14:30- 15:30 A szociális –és kommunikációs készségek fejlődése és az autizmus spektrum zavarok 

korai felismerése; Az ADI-R és az ADOS helye az autizmus diagnosztikában; A gyógypedagógus helye 

és szerepe az autizmus spektrum zavarok korai felismerésében;  

Előadók: Dr. Villand Erika gyermekpszichiáter és Farkas Edit gyógypedagógus  

15:30-16:00  A klinikai szakpszichológiai vizsgálatok és terápiák helye, szerepe az szakszerű kora 

gyermekkori ellátásban 

Előadó: Barkóczy Zsófia klinikai szakpszichológus 

16:00-16:30 Kávé szünet  

16:30-17:00  A logopédiai diagnosztika jelentősége a korai fejlesztésben, különös tekintettel a 

megkésett/akadályozott beszédfejlődésre  

Előadó: Dr. Kováts Dénesné logopédus 

17:00-17:20  A megkésett beszédfejlődés terápiájának gyakorlata a Tóparti Szakambulancián 

Előadó: Friedrichné Péczeli Katalin logopédus 

17:20-17:45 Fejlesztési lehetőségek, módszerek a korai gyógypedagógiai terápiában; Fókuszban az 

etetésterápia 

Előadó: Kovácsné Lajos Anita gyógypedagógus 

17:45 – 18:00 Kérdések és válaszok az előadásokhoz; a program zárása. 

 

  

 

 

 

 


