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HÁTTÉRANYAG
„Egyenlőség a munkában és a családban nőknek és férfiaknak” című regionális
szakmai tanácskozás
Az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség szervezésében, a NEFMI Esélyegyenlőségi Főosztálya
által támogatott "A családok mozgósítása a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének
kiteljesítése érdekében" című workshop sorozat negyedik előadása Pécsett kerül megrendezésre
2011. május 25-én.
Az előadások olyan témákat érintenek, mint a részmunkaidős foglalkoztatás előnyei és hátrányai, a
gyermeküket egyedül nevelő szülők munkaerő-piaci helyzetének sajátosságai, az inaktív nők és
férfiak idősgondozásba történő bevonása, a gyermekgondozási támogatások, és az azokhoz
kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások rendszere. A meghívott előadók a nők munkaerő-piaci
részvétele növelése szempontjából elemzik a jelenlegi helyzetet, illetve vázolnak fel lehetséges új
megoldásokat. Az előadások utáni vita különösen a szociális és gyermekvédelmi szakemberek, az
Országos Esélyegyenlőségi Hálózat helyi képviselői, a civil szervezetek, Pécs vonzáskörzetébe
tartozó vállalkozók, illetve az őket tömörítő érdekképviseletek megbízottjai, és egyéb, a témában
érdekelt szakemberek számára nyújtanak konzultációs lehetőséget.
Köszöntő: Dr. Szöllősi Gábor, szemináriumvezető, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitikai
Tanszék, egyetemi docens
Megnyitó: Bernát Ildikó miniszteri biztos, NEFMI Esélyegyenlőségi főosztály
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Program:
•
Dr. Péntek Eszter: A részmunkaidős foglalkoztatás előnyei és hátrányai, valamint annak
bemutatása, kiknek érdemes, milyen irányba történő elmozdulás járna sikerrel a nők munkaerő-piaci
részvétele növelése szempontjából
•
Dr. Schadt Mária: A gyermeküket egyedül nevelő szülők munkaerő-piaci helyzetének
sajátosságai, javaslatok a helyzetükből eredő speciális nehézségeik csökkentésére vonatkozóan
•
Szabóné Varga Valéria: Képzés és információ az inaktív nők és férfiak idősgondozásba
történő bevonásáról, annak módszereiről és lehetőségeiről
•
Korinthus Mihályné: A gyermekgondozási támogatások, valamint a gyermekgondozáshoz
kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások rendszeréről hatásvizsgálati elemzés bemutatása, új utak
keresésével
•
Workshop
•
Kérdések és válaszok az elhangzottakról
•
Büféebéd

A Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság XXIII. Kongresszusa
Pécset érte az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság
kétévente megrendezésre kerülő kongresszusának otthont adhat.
A rangos eseményt a Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Hematológiai
Munkacsoportja rendezi. A rendezvény helyszíne a Kodály Konferencia és Kongresszusi Központ,
Pécs új büszkesége. Nagy az érdeklődés a kongresszus iránt, a résztvevők száma a külföldi
előadókkal együtt meghaladja a 300 főt. Több mint 170 bejelentett előadás és poszter szerepel a
programban. A kongresszus legfőbb céljának tekintjük, hogy a szakterületünkön elért eredményekről,
betegeink legújabb kezelési lehetőségeiről, munkánk során tapasztalt gondjainkról beszámoljunk,
hogy segítsük egymást a hematológia és a transzfúziológia gyorsan bővülő ismeretanyagának
elsajátításában. Célja egy olyan egységes szemlélet kialakítása, mely az onkohematológiai betegek
gyógyulását még eredményesebbé teszi.
Az ünnepélyes megnyitón részt vesz:
Bódis József a PTE rektora
Miseta Attila a PTE ÁOK dékánja
Masszi Tamás az MHTT elnöke
Losonczy Hajna a Szervezőbizottság elnöke
Dávid Marianna a Szervezőbizottság titkára
A háromnapos kongresszus további részletei és a program elérhető itt:
http://www.regio10.hu/mhtt2011/

Vascular endothelial growth factor, anti-VEGF and pathologies – angol nyelvű előadás
A Pécsi Tudományegyetem tisztelettel meghívja Önt Prof. Pierre Corvol, a Collège de France
Biológiai Kutatóintézetének Igazgatója „Vascular endothelial growth factor (VEGF), anti-VEGF and
pathologies című előadására, melyet a professzor angol nyelven tart.
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