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Tisztelt Kollégák! 

 

Ezúton, tisztelettel meghívjuk Önöket 2019. május 8-11 között tartandó, Lelki Egészség a 

Perinatális Időszaktól a Koragyermekkorig címet viselő konferenciánkra! Kérjük kísérjék 

figyelemmel a www.pecmh.eu konferencia oldalunkat, ahol regisztrációjukat is megtehetik! 

Konferenciánk az első Európai Regionális Konferencia, amelynek célja a korai lelki egészség 

kialakítása és megőrzése már a perinatális időszaktól kezdve egészen a korai gyermekkori fejlődési 

stádiumig. Legfőbb célunk, hogy a konferencia olyan szakmai, tudományos és edukációs programot 

nyújtson, amely mind az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, és oktatásban résztvevő 

személyzetnek hiánypótló tudást, ismeretet adhat. Interdiszciplináris, innovatív szakmaközi 

konferenciáról van szó, amelyre a teljes egészségügyi – oktatási és szociális szektorban 

tevékenykedőket – így az orvosokat, ápolókat, csecsemőgondozókat, védőnőket, korai fejlesztőket, 

óvópedagógusokat, pedagógusokat, pszichológusokat és klinikai szakpszichológusokat, pár – 

családterapeutákat és pszichoterapeutákat, szociális munkásokat és gyermekvédelmi munkatársakat is 

várunk.  

Konferenciánk anyaga és interdiszciplináris szemlélete hiánypótló, nem kizárólag hazánkban, 

de Európában és világszerte is új, modern témáról beszélhetünk általa. A hazai szakterületek 

kiválóságai, köztük a konferencia társ-elnökei mellett, a WHO is részt veszt.  A plenáris előadóink 

között szerepel, - a felsorolás nem teljeskörű -, Prof. Dr. Csépe Valéria, Prof. Kai Klitzing, a World 

Association of Infant Mental Health elnöke, Prof. Philip Gorwood, az EPA elnöke, Prof. Anita 

Riecher-Rössler a Bázeli Egyetem tanszékvezetője, a magyar származású Éva Hédervári-Heller és 

Hans-Peter Hartmann professzorok Németországból, Prof. Jane Barlow és Prof. John Oats, az 

Egyesült Királyságból, akik a perinatalis megelőzés és egészség kérdéskörének szakértői, valamint a 

magyar származású prof. Gabor Keitner, aki a családi működés és a depresszió híres kutatója az 

Egyesült Államokból.  

Jelen levélben felhívjuk figyelmét a ZERO TO THREE, DC:0-5TM Diagnostic Classification of 

Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood képzési 

lehetőségre a konferencia előtt, 2019. május 7-én és konferenciánk alatt. A képzésről bővebben, 

illetve az arra való regisztrációról az alábbi linken olvashat: 

https://learningcenter.zerotothree.org/ 

Kérjük tekintse meg a ZERO TO THREE, DC:0-5TM képzési programról készített 

felhívásunkat, amely további részleteket foglal magába! A konferencia egésze akkreditált, mind 

az orvosok, mind a szakdolgozók részére!  

 

Kelt: Budapest, 2019.04.02. 

 

Reméljük, jelenlétünkkel megtisztelnek bennünket! 

Tisztelettel:  

       Prof. Dr. Kurimay Tamás 

 

A Konferencia elnöke és a Tudományos Bizottság Elnöke

                   Kormányzati szakértő, WHO 

                          Szakmai Kollégium Pszichiátriai és  

                               Pszichoterápiás Tanács elnök 

                  Európai Pszichiátriai Társaság elnökségi tag,  

             Nemzeti Pszichiátriai Társaságok Tanácsának elnöke 

                                    Budai Családközpontú Lelki Egészség Centrum, osztályvezető főorvos 

   EGYÜTT, Baba-Mama-Papa program vezető 

mailto:congress@tensi.hu
mailto:congress@tensi.hu
http://www.tensi-congress.hu/
http://www.tensi-congress.hu/
http://www.tensi-incoming.hu/
http://www.tensi-incoming.hu/
http://www.tensi.hu/
http://www.tensi.hu/
http://www.pecmh.eu/
http://www.pecmh.eu/
https://learningcenter.zerotothree.org/
https://learningcenter.zerotothree.org/

