XIII. Alzheimer-kór Konferencia
Debrecen, 2013. szeptember 20 – 21.
A XIII. Alzheimer-kór Konferencia két év után újra lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy a
betegséggel kapcsolatos új pszichiátriai és neuropatológiai ismereteket áttekinthessék és az új
ismereteket megoszthassák egymással.
Az idei konferencia az MPT Alzheimer Szekciójának felkérésére (vezetője: Dr. Kálmán János) a
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum szervezésében kerül megrendezésre. A
szervezésért felelős Dr. Égerházi Anikó (DE OEC Pszichiátriai Tanszék) és Dr. Hortobágyi Tibor (DE
OEC Pathológiai Intézet).
Szatellit Szimpóziumként a Magyar Tudományos Akadémián előző napon, 2013. szeptember 19-én
megrendezésre kerülő „Alzheimer-kór és az epilepszia kapcsolata” előadássorozatot hirdetjük, melyet
neves agykutatók színvonalas előadásai fémjeleznek.
A XIII. Alzheimer-kór Konferencia helyszíne a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Székháza.
A neuropatológusokkal történő közös szervezés értékes előadásokat ígér az Alzheimer-specifikus agyi
kórfolyamatok kutatásában elért eredmények terén.
A konferencia céljai közt szerepel, hogy lehetőséget adjon arra, hogy az elmúlt két év tanulságait az
érintett szakmák résztvevői (pszichiáterek, neurológusok, neuropatológusok, geriáterek,
családorvosok, klinikai szakpszichológusok, egészségügyi szakdolgozók, szociális és civil szférában
közreműködő szakemberek) áttekinthessék és megvitathassák, valamint igényeiket, problémáikat
egymás felé közvetíthessék és egymást segítő közös megoldásokat találhassanak a betegek érdekében.
Erre a konferencián interdiszciplináris Fórum keretében adunk lehetőséget.
Központi téma: „Fókuszban a megelőzés”
A XIII. Alzheimer-kór Konferencia fő témái:
Az életvitel szerepe a mentális egészség megőrzésében időskorban
A demenciák megelőzésének lehetőségei
A vaszkuláris kockázati tényezők szerepe Alzheimer betegségben
Az Alzheimer-kór korai diagnózisának jelentősége
Demencia kialakulásának valószínűsége az EKZ-ban
Az enyhe kognitív zavar (EKZ) felismerése
Az EKZ szűrés lehetőségei és korlátai
A háziorvos szerepe az EKZ szűrésben
Neuropatológiai eredmények Alzheimer-kórban
Agyi eredetű mozgászavarok és kognitív károsodás neuropatológiai háttere
Antidemencia terápia fejlődési lehetőségének irányai
Úton az Alzheimer-kór oki terápiája felé
A demencia nem gyógyszeres kezelése
A demens betegek nappali ellátásában alkalmazható kognitív terápiás lehetőségek
Foglalkoztató terápia demens betegek napközi otthonában
Fejlődési lehetőségek a demens betegek szociális ellátásában
Pszichoedukáció demens betegek hozzátartozóinak

