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Tisztelt Kolléga! 

 
A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája tisztelettel meghívja Önt a 

 szakorvosok folyamatos továbbképzésének (CME) keretében rendezett alábbi programjaira. 

 
 

Programjaink: 
 

2020. szeptember 29., A pszichoterápia aktuális kérdései –  
Kód: SE-TK/2020.II/00113 – pontszám: 8 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. igazságügyi pszichiátria | 2. pszichiátria | 3. pszichotherápia 

 
Pálfy Réka: A Thalassa-ház munkájának bemutatása  
Dr. Csigó Katalin: Az OPAI Pszichoterápiás osztályának bemutatása  
Dr. Unoka Zsolt: Séma-központú terápia hatékonysága borderline személyiségzavar kezelésében  
Dr. Milák Piroska: OORI Tündérhegy Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály 
munkájának bemutatása 
  

A programokat távoktatással, online módon tartjuk meg, zoom-on keresztül. 
Kérjük, adják meg regisztrációkor,  

mely email címre küldhetjük meg az előadás linkjét! 
 

Regisztráció: 
- Pontszerzők: regisztrálni az OFTEXen keresztül lehet 
- Érdeklődők: regisztrálni a cme.pszichatria@gmail.com email címen keresztül lehet 

Kérjük, adják meg regisztrációkor, mely email címre küldhetjük meg az előadás linkjét! 
Vizsga: 

- Pontszerzők: a regisztrációnál megadott emailre kiküldött linken keresztül 
Pontok igazolásának feltétele: 

- A teljes programon való részvétel, illetve a pontszerzők részére a vizsga teljesítése. A 
rendezvény online felületéről képernyőfotók készülnek, melyekkel igazoljuk a jelenlétet. 
Ezért kérjük, hogy a jelentkezéskor megadott néven jelentkezzenek be a zoomon, illetve 
kapcsolják be a kamerát. 

Technikai háttér: 
- a kiküldött zoom linkre kattintva a program felajánlja a letöltést 

 
Kérjük, gondoskodjanak időben a feltétlekről, a rendezvény napján  

nem lesz kapacitásunk technikai segítséget adni! 

http://www.oftex.hu/
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2020. október 06., Újdonságok a depresszió diagnosztikájában – klasszifikációjában –  
Kód: SE-TK/2020.II/00136 – pontszám: 8 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. addiktológia | 2. háziorvostan | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neurológia | 5. pszichiátria | 6. pszichotherápia 

 
Dr. Rihmer Zoltán: Újdonságok a depressziós zavarok klasszifikációjában: a BNO-11 
Dr. Döme Péter: Tájékoztatás az új hazai "Depresszió" irányelvről 
Dr. Gonda Xénia: Fától az erdőt: gének és környezeti hatások szerepe depresszióban 
Dr. Bitter István: A terápia rezisztens depresszió klinikai jellegzetességei 
 
2020. október 27., Közösségi ellátás, pszichiátriai rehabilitáció –  
Kód: SE-TK/2020.II/00185 – pontszám: 6 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. háziorvostan | 2. klinikai szakpszichológus |3. neuropszichológiai szakpszichológia | 4. pszichiátria | 5. pszichotherápia 

 
Dr. Harangozó Judit: A Kálvária téri Közösségi Pszichiátriai Centrum működésének bemutatása 
Dr. Váradi Enikő: Komplex pszichiátriai rehabilitációs program működtetése nappali kórházi és ambuláns 

keretek között 
Dr. Tombor László: A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Nappali Kórházának bemutatása 
 
2020. november 03., Szkizofrénia első epizód ellátás –  
Kód: SE-TK/2020.II/00197 – pontszám: 6 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:  
1. addiktológia | 2. háziorvostan | 3. klinikai szakpszichológus | 4. neuropszichológiai szakpszichológia | 5. pszichiátria | 
6. pszichotherápia  

 
Dr. Simon Viktória: A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Első Epizód Ambulanciájának bemutatása 
Dr. Vass Edit: Metakognitív terápia és virtuális valóság eszközök alkalmazása első epizód szkizofréniában 
Dr. Szily Erika: Fiatal pszichotikus páciensek addiktológia ellátása  
 
2020. november 12 – 13., Emberi jogok érvényesülése a pszichiátriai betegellátásban? Bizonyítékokon 
alapuló igazságügyi pszichiátriai szakértés? A pszichiátriai betegellátás és a forenzikus pszichiátria 
kihívásai a XXI. században.  
Kód: SE-TK/2020.II/00223 – pontszám: 28 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | 2. foglalkozásegészségügy | 3. geriátria | 4. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 
5. háziorvostan | 6. igazságügyi elmeorvostan | 7. igazságügyi klinikai pszichológia | 8. igazságügyi pszichiátria | 9. neurológia 
| 10. neuropszichológiai szakpszichológia | 11. orvosi pszichológia | 12. oxyológia és sürgősségi orvostan | 13. pszichiátria  
 
Dr. Baran Brigitta: A forenzikus pszichiátria meghatározása, működési területei 
Dr. Szabó Ferenc Ádám: A forenzikus pszichiátriai ellátórendszer felépítése: jelen és jövő 
Dr. Kussinszky Anikó: A pszichiátriai ellátás hazai szabályozási környezete, kitekintéssel a vonatkozó 
strasbourgi esetjogra 
Dr. Kovács József: A forenzikus pszichiátria etikája 
Dr. Silfen Péter: Forenzikus pszichiátriai gyógymódok 
Dr. Pásztor Péter A forenzikus pszichiáter mint igazságügyi szakértő (guideline-ok) 
Dr. Szemán Felicitász : Mit vár a jogrendszer a forenzikus pszichiátriától?  

http://www.oftex.hu/
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Dr. Gazdag Gábor: Mit vár a pszichiáter a jogrendszertől? 
Dr. Dósa Ágnes: Az egészségügyi törvény és a pszichiátriai betegellátás 
Dr. Vizi János: A polgári törvénykönyv és perrendtartás és a forenzikus pszichiátria kapcsolata 
Dr. Czenner Zsuzsa: Családi konfliktusok forenzikus pszichiátriai vonatkozásai, gyermekvédelmi 
jogszabályok 
 

 
 
 

Tervezett programjaink 2021-ben: 
 
2021. február: 
Telemedicina a pszichiátriában SE-TK/2021.I./00083 
A fájdalom tudománya SE-TK/2021.I./00101 
 
2021 március: 
Szkizofrénia SE-TK/2021.I./00142 
 
2021. április: 
Autizmus spektrum zavar felnőttkorban SE-TK/2021.I./00192 
A korlátozó intézkedések szakszerű és jogszerű alkalmazásával kapcsolatos kihívások és jó gyakorlatok 
- esetmegbeszélések 
Korlátozó intézkedések a pszichiátriában - előadások 
 
 
 
 

Dr. Réthelyi János egyetemi tanár 
igazgató 

 
Dr. Bitter István egyetemi tanár 

 
Szervezők 
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