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Bokor László
1990-ben pszichiátriai, 1995-ben pszichoterapeuta szakvizsgát szereztem. 1996-óta rendelkezem csoportanalitikus, 1998-óta pszichoanalitikus
módszerspecifikus képzettséggel. 1997-óta vagyok csoportanalitikus,
2007-óta pedig pszichoanalitikus kiképző.
2000-ben alapítottam kollégáimmal a MentalPort pszichoterápiás
rendelőt, amelynek jelenleg klinikai igazgatója vagyok. A MentalPort
2003-óta a PSZICHOTERÁPIA szakfolyóirat kiadója, és 2005-óta évente
megrendezi a PSZICHOTERÁPIA konferenciát.
1996-óta a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI) oktatója valamint
képzésszervezője vagyok.
Elnöke voltam a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületnek (2007-2013)
2019-óta a Csoportanalitikus Kiképző Társaság tanulmányi bizottságának
tagja vagyok.
Pszichoterápiás gyakorlatomnak 2004-óta folyamatosan része az online
pszichoterápia.
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Englert Tímea
1990-től dolgozom a pszichiátriai ellátásban, kezdetben a győri, majd
a szigetvári osztályokon. A szigetvári évek meghatározóak voltak
számomra a rehabilitációs szemlélet kialakításában a krónikus mentális
betegségekkel élők kezelésében. Ezekben az években szakvizsgáztam
pszichiátriából, valamint képződtem a VIKOTE kognitív- és viselkedésterápiás pszichoterapeuta képzésén . 2004-től indítottam el magánrendelésemet Veszprémben, mely azóta is működik, de az érdeklődésem
fókuszában álló pszichotikus kórképek hiányoztak az ottani feladataimból. Így 2008-tól a veszprémi Pszichiátriai Gondozó teljes pszichiátriai
spektrumot felölelő ellátásához csatlakoztam. 2012-ben szakvizsgáztam
pszichiátriai rehabilitációból. Tavaly októbertől pedig részmunkaidőben
Siófokon is dolgozom. Mindkét helyen szervesen kapcsolódik a gondozói
feladatokhoz a közösségi pszichiátriai ellátás is.
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Erőss Loránd
Erőss Loránd 1990-ben végzett a Semmelweis Egyetemen orvosként,
1995-ben neurológiai és 2000-ben idegsebészeti szakvizsgát tett. PhD
fokozatát 2010-ben, a klinikai idegtudományok területén, epilepsziasebészetben szerezte. Habilitált egyetemi oktatóként tanít a Semmelweis
Egyetem Orvostudományi Karán és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Karán.
Idegsebészeti tevékenysége funkcionális idegsebészet és neuromoduláció, az idegrendszeri tumorsebészet, a koponyabázissebészet, az
intramedulláris mikrosebészet teljes, a vascularis idegsebészet és a gerincsebészet bizonyos területeit fedi le.
2010-ben hozta létre az ország első Funkcionális Idegsebészeti Osztályát
és Neuromodulációs Központját.
Jelenleg az epilepszia, mozgászavarok, különös tekintettel a Parkinson-kórra, a krónikus fájdalom szindrómák sebészi és neuromodulációs
kezelésével foglakozik.
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Kálmán János
1985. óta dolgozik az SZTE Pszichiátriai Klinikáján, melynek 2014. óta
tanszékvezetője. Öt szakvizsgát szerzett. Érdeklődési területe a biológiai pszichiátria, a pszichofarmakológia, és a kognitív zavarok. Pályafutása
alatt preklinikai, transzlációs és klinikai jellegű kutatásokat folytat hazai és
nemzetközi kooperációban. PhD értekezését az Alzheimer-kór neuroimmunológiai vonatkozásaiból írta. Akadémiai doktori értekezése genomikai, proteomikai és lipidomikai vizsgálatokon alapult. Folyamatban levő
kutatásai a pszichiátriai betegségek biológiai markereihez fűződnek
liquor és könny diagnosztika. Szabadalmi eljárás alá került a demenciák korai felismerését szolgáló automatizált nyelvi teszt (S-GAP), amelyet
munkacsoportjával fejlesztett. Az Alzheimer-kór könny alapú diagnosztikus módszere jelenleg szabadalmaztatási folyamatban van (LacrimAD).
Hét könyvfejezet, 177-nél több lektorált cikk szerzője, kumulatív impakt
faktora meghaladja a 300-at, 2977 feletti hivatkozással, Hirsch index 29.
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Rihmer Zoltán
Rihmer Zoltán, Széchenyi-díjas c. egyetemi tanár, az MTA doktora.
Pszichiáter, neurológus és farmakológus szakorvos. A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának munkatársa és a Nyírő
Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Öngyilkosságkutató-és Megelőző Laboratóriumának a vezetője. Klinikai és kutatási
érdeklődési területe az affektív betegségek genetikai, klinikai, biológiai és pszicho-szociális aspektusai, különös tekintettel az öngyilkossági
veszély előrejelzésére és megelőzésére. Kutatási eredményeiről több
mint 580 közleményben ill. könyv-fejezetben számolt be, (több mint 280
angol nyelven) illetve egy könyve és négy szerkesztett könyve jelent meg,
kumulatív IF (absztraktok nélkül) 580 felett, független idézettsége 12.000
felett, h-index: 49. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak/szervezetnek tagja ill. vezetőségi tagja, több mint egy tucat szakmai
folyóirat szerkesztőbizottságának munkatársa. Az Európai Tudományos
és Művészeti Akadémia rendes tagja.
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Szilágyi Simon
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Osztályának
osztályvezető főorvosa. Egyéb munkahelyek: 1992-ben sorkatonai
szolgálat a Honvéd Kórház Pszichiátriai Osztályán.
Másodállásban 1996-2002 a Tököli Fiatalkorúak Börtönében és Fogházában a szakmai team irányítása, valamint pszichiátriai szakorvosi rendelés
és tanácsadás.
2012. márciusától 2017. nyaráig a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és
Biztosítás- Orvostani Intézetének szerződéses igazságügyi pszichiáter
szakértő
Szakmai testületi tagság:
Pszichiátriai Szakmai Kollégium Tanácsadó Testületi tag (2014-2018)
Magyar Pszichiátriai Társaság Közgyűlésének küldöttje (jelenleg is)
Semmelweis Egyetem Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport tagja
(2017-től jelenleg is)
2018. januárjától a Magyar Pszichiátriai Társaság Elnökségi tagja
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Tersztyánszky Rita
Szakmai tapasztalatok:
1995-99 február Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és BK Belgyógyászati Osztály (osztályos orvos)
1999 március - 1999 december Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és BK Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály (osztályos orvos)
2001 december - 2002 március Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és BK Toxikológiai Osztály (osztályos orvos)
2002 március - 2009 október Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és BK II. Belgyógyászati Osztály (osztályos orvos)
2009 november - 2013 május Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és BK Angiológiai Osztály (2009-2012 részleg-, majd osztályvezető)
2013 júliusától, jelenleg is Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és
BK II. Belgyógyászati - Kardiovascularis Osztály (osztályvezető)
2013 júliusától, jelenleg is Kardiovascularis Ambulancia vezető
2018. óta oktató a klinikai szakgyógyszerész-képzésben
2020. 07. 15-től, jelenleg is Péterfy Kh-RI és MJOTI intézményvezető általános helyettese
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Unoka Zsolt Szabolcs
Pszichiáter és pszichoterapeuta (kognitív és viselkedés terapeuta,
sématerapeuta, pszichoanalitikus) vagyok. A Semmelweis Egyetem,
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján dolgozom habilitált egyetemi
docensként, és a Pszichoterápiás Rehabilitációs osztályt vezetem, ahol
sémafókuszú csoportterápiás programmal kezelünk szorongásos, affektív,
evés és személyiségzavarban szenvedő pácienseket. Kutatási területem
a borderline személyiségzavar társas-kognitív jellemzőinek és kezelési
módjainak vizsgálata. A Semmelweis Egyetem, Mentális egészségtudományok Doktori Iskolájában szereztem Ph.D. fokozatot és jelenleg ott
témavezető vagyok. Kiképző pszichoterapeutaként részt veszek kognitív
és viselkedés terapeuták (VIKOTE) és sématerapeuták (ISST) képzésében
és szupervíziójában. 2020 óta a Magyar Pszichiátriai Társaságban főtitkári
tevékenységet is folytatok, és a 2021 MPT Vándorgyűlés fő szervezője
vagyok.

PLENÁRIS
ELŐADÓINK

Danuta Wasserman

