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Sajtóközlemény 

Az Első Európai Regionális Konferencia, amely a Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a 

Koragyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat, Tapasztalatok és javaslatok gyűjtése a 

2021-2027-es programozási időszak tervezéséhez című rendezvény 2019. május 8-11 között 

kerül megrendezésre Budapesten. ( http://pecmh.eu ) 

A konferencia fővédnöke: Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége  

A konferencia védnöke: Prof. Dr. Kásler Miklós, Emberi Erőforrások Minisztériuma, emberi 

erőforrások minisztere 

Az ünnepélyes megnyitón (2019. május. 8., szerda, 18.00-20.00, Tas vezér utca 3–7., 

1113 Budapest, Magyarország) Prof. Dr. Horváth Ildikó EMMI egészségügyért felelős 

államtitkár, továbbá Dr. Beneda Attila, EMMI család és népesedéspolitikáért felelős helyettes 

államtitkár, valamint László András ITM fejlesztéspolitikai kommunikáció összehangolásáért 

felelős miniszteri biztos bevezetőt tart. A konferencián felszólal továbbá Vartus Gergely, az ITM 

tervezésért és nemzetközi ügyekért felelős helyettes- államtitkára is.  

A megnyitón a rendező hazai és tudományos vezető szakemberek közül, Prof. Csépe Valéria, 

Prof. Hans-Peter Hartmann, Prof. Hédervári-Heller Éva, Dr. Németh Tünde, Prof. Dr. Kurimay 

Tamás előadásai hangzanak el. 

A konferencia plenáris előadói között szerepel, - a felsorolás nem teljeskörű -, Prof. Kai Klitzing, a 

World Association of Infant Mental Health elnöke, Prof. Philip Gorwood, az Európai Pszichiátriai 

Társaság elnöke, Prof. Anita Riecher-Rössler a Bázeli Egyetem tanszékvezetője, a magyar 

származású Éva Hédervári-Heller és Hans-Peter Hartmann professzorok Németországból, Prof. Jane 

Barlow, Prof. John Oats, Dawn Canon, az Egyesült Királyságból, Dr. Szabó Miklós a Semmelweis 

Egyetemről, akik a perinatalis orvosi kérdéskörök, a megelőzés és egészség kérdéskörének szakértői, 

Dr. Lazeri Ledia WHO, valamint a magyar származású prof. Gabor Keitner, aki a családi működés 

és a depresszió híres kutatója az Egyesült Államokból.  

A konferencia szervezői A Gyermekért és Családért Alapítvány, a Segíts Gyorsan Alapítvány, 

valamint társszervező intézményei a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a 

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, valamint a Magyar Pszichiátriai Társaság. 

 

A konferencia társ-elnökei Dr. Németh Tünde, Prof. Dr. Ács Nándor, Czeizel Barbara, Prof. Dr. 

Pethesné Dávid Beáta és Prof. Dr. Szabó László képviselik a koragyermekkori lelki egészség, a 

szülészet-nőgyógyászat, a kora gyermekkori intervenció, a társadalomtudományok és a 

gyermekgyógyászat területek kiemelkedő hazai képviselői közül a konferencia szakma-

köztiséget, az új megközelítés szükségességét is jelzik előadásaikkal. 

http://pecmh.eu/
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Számos nemzetközi szervezet támogatja a rendezvényt, köztük a WHO Magyarországi Irodája 

is. A WHO genfi Központja, a World Association of Infant Mental Health, az Európai 

Pszichiátriai Társaság vezetői és perinatalis egészség témájához  tartozó szekció vezetői is 

előadással vesznek részt a rendezvényen.   

 

Az egészséges fejlődés előfeltételeit már a várandósság előtti időszaktól szükséges biztosítani, 

mely az újszülött és kora gyermekkori periódusban is úgy tud csak megvalósulni, ha mind az 

anyának, mind a családnak, mind pedig a tágabb közösségeknek megfelelő támogatás és 

információ érhető el. Ennek biztosítása jelentős kihívása a jelen és a jövő társadalmainak.  

 

A perinatális, csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség terén végzett kutatások, prevenciós 

és intervenciós munka számos európai országban és a transzatlanti államokban több évtizedes 

múltra tekint vissza. Régióinkban e terület csak az utóbbi egy-két évtizedben kezdte szárnyait 

bontogatni. 

 

A komplex kérdéskör kezelése interdiszciplináris megközelítést igényel, amelyet ezzel az 

innovatív regionális konferenciával is szeretnénk elősegíteni.  

 

A gazdag programban minden tudományág és releváns szektor -egészségügy és kapcsolódó 

területei, család-és ifjúságügy, oktatásügy, szociális terület valamint fejlesztéspolitika - 

szakemberei előadásai szerepelnek, elősegítve az interdiszciplináris eszmecseréket is. Nagy 

érdeklődésre tarthat számot, hogy 19 országból érkeznek nemzetközi vezető szervezetek 

képviselői, egyben neves szakemberei is, hogy minél szélesebb képet kaphassunk a nemzetközi 

gyakorlatról és kutatási eredményekről. A konferencián több mint 220 előadás szerepel.  

 

A konferenciánk tudományos eredményei kiaknázásra és felhasználásra kerülhetnek az 

elkövetkezendő időszak hazai szakpolitikájában, segítve a jövő tervezését, a perinatális 

időszakban végzett klinikai munkát és a családok ellátásának fejlesztését is. 

  

Célunk, hogy jobban megismerjük egymás munkáját (nemzeti programokat, kutatási témákat, jó 

gyakorlatokat), valamint a régió és más országok szakemberei, szervezetei, műhelyei számára 

teret kínáljunk a szakmai kapcsolatok kialakításához és a nemzetközi együttműködések 

ösztönzéséhez, a további fejlesztések kialakításához. 

 

A szervezők remélik, hogy az interdiszciplináris konferenciánk regionális hagyományt teremt, 

és további szakmai együttműködésnek Magyarország is adhat majd helyet.   

 

Prof. dr. Kurimay Tamás        Dr. Danis Ildikó 

A konferencia elnöke             A szervező bizottság elnöke 

 

Kelt: Budapest, 2019.05.07. 


