Kedves Érdeklődő!
Kötelező szintentartó továbbképzésünket „Diagnózis és terápia fejlődési pszichopatológiai
nézőpontból” az alábbi szakvizsgákhoz kötődően hirdetjük meg:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria
2. igazságügyi klinikai pszichológia
3. klinikai addiktológiai szakpszichológia
4. klinikai szakpszichológus
5. neuropszichológia
6. psychiátria
7. pszichotherápia

Diagnózis és terápia fejlődési pszichopatológiai nézőpontból c. kötelező szintentartó
továbbképzés programja:
2014.03.24. 9:00 – 9:45
9:45 – 10:00

1.

10:00 – 10:45

2.

11:00 – 12:30

3.

12:30-13:15
13:30 – 14:30

4.

14:30 – 16:00

5.

16:00 – 17:30

2014.03.25. 9:00 – 10:30
6.
10:30 – 12:00
7.
8.

9.

Regisztráció
Megnyitó – Diagnózis és terápia fejlődési pszichopatológiai
nézőpontból
Dr. Stankovics József: Sürgősség, Újraélesztés
Dr. Hámori Eszter: A koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia
modelljében
Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin Dr.: A koraszülöttség neurológiai
vonatkozásai
Ebédszünet
Prof. Dr. Kállai János: „Hozzám tartozik, de csak részben az
enyém.” A saját testélmény disszociációja és fejlődési
pszichopatológiai következményei
Dr. Nagy Ferenc: A kinetikus élmény érzékelés zavarának pszichés
vonatkozásai.
Dr. Lábadi Beatrix: A közös figyelem fejlődése és zavarai

13:30 – 14:30

Dr. Király Ildikó: Téves emlékek gyermekkorban – Trauma és
befolyásolhatóság
Prof. Dr. Péley Bernadette: Narratív diagnosztika és terápia.
Kvantitatív és kvalitatív szemlélet és módszerek integrációja
Ebédszünet

14:30 – 16:00

Dr. Demetrovics Zsolt: Az affektív szabályozás zavarai és

12:00 – 13:30

következményei – addiktív betegségek
10.

16:00– 16:45

11.

16:45-18:15

2014.03.26. 8:30 – 10:00
12.
10:00 – 11:30
13.

Bóna Adrien: Az affektív szabályozás zavarai és következményei evészavarok
Dr. Verseghi Anna: Kvantitatív, kvalitatív és szindróma-analítikus
megközelítések a neuropszichológia különböző területein
Dr. Révész György: A gyerekek alkalmazkodási stratégiái a rossz
szülői bánásmódhoz
Dr. Bátki Anna: Intézetből örökbefogadott gyerekek
érzelemregulációs fejlődése

11:30 – 12:00

Kávészünet

14.

12:00 – 13:30

15.

13:30 – 15:00

Prof. Dr. Kéri Szabolcs: Lágy lélektani és szociológiai tényezők egy
kemény pszichiátriai betegség hátterében: a szkizofrénia rejtélye
Dr. Nagy László – Dr. Láng András: Kötődéselmélet és fejlődési
pszichopatológia – szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok

15:00 – 15:15

Zárszó

Jogszabályi háttér
A nemzeti erőforrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők
folyamatos továbbképzéséről
a rendelet
2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet
69/2013. (XI.19.) EMMI rendelet
szerinti módosításai
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
3.§.
Kötelező szintentartó továbbképzés:
(8) A továbbképzésre kötelezettnek a továbbképzési időszak alatt egy kötelező
szintentartó továbbképzésen történő részvétel térítésmentes, amelyre vonatkozó
költségvetési támogatás a intézmény számára utólag kerül biztosításra.

Az OFTEX portálon keresztül nyilatkoznia kell minden jelentkezőnek, hogy szeretné
felhasználni a térítésmentességet:

Amennyiben a térítésmentességet már felhasználta egy előző kötelező szintentartó
továbbképzéséhez, a költségtérítés összege 40 000,- Ft.

Ingyenes parkolási lehetőség a Pécsi Tudományegyetem közelében:

Amennyiben vonattal érkeznek, a főpályaudvarnál áll meg a 30-as autóbusz, mely az
egyetemi épület előtt áll meg az Ifjúság útja 6-nál.

Étkezési lehetőségek:
Pacsirta étterem
Menü ár: 750 Ft

Elixír étterem
Menü: 850 Ft

Kötelező szinten tartó továbbképzés
Időpont: 2014. március 24-25-26
Helyszín: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Szállásokat ezen a linken talál:

Paulus kávézó
Nincs menü,
egytálételek, levesek,
desszertek kaphatók.

http://www.pecsiszallasok.hu/

