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Kedves Kollégák!

Regisztráció

A gyermekpszichiátriai betegségek és kórállapotok a gyermekgyógyászat érdeklődésének előterébe kerültek. A gyermekorvosok
egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy rendelésükön olyan
pszichés, pszichoszomatikus, pszichoszociális problémákkal jelennek
meg a gyermek- és serdülőkorú páciensek és családjaik, melyek
felismeréséhez, megoldásához, gondozásához nem rendelkeznek
megfelelő ismerettel, terápiás eszköztárral. A krónikus szomatikus
betegséggel gondozott gyermekek kezelőorvosai is gyakran
tehetetlennek érzik magukat a fellépő pszichés problémák, a noncompliance, a család együttműködésének hiánya estén.
Felismerve gyermekgyógyász kollégáim, barátaim igényét arra,
hogy minél több, gyakorlatban is alkalmazható ismeretet szerezzenek a gyermekek mentális betegségeivel, a gyermekpszichiátriai
kórképekkel, a pszichoszomatikus kórállapotokkal és fejlődéspszichológiai kérdésekkel kapcsoltban, hat éve
szerveztem meg az első „Gyakorlati Gyermekpszichiátria Gyermekorvosoknak és Gyermekekkel Foglalkozó
Szakembereknek” akkreditált képzést.
2013. szeptember 13-14-én immár negyedik alkalommal kerül sor a kétnapos tanfolyamra, melyre ezúton is
nagy szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat.
Idén is több olyan témát érintünk, melyet a kollégák kértek az elmúlt kongresszus záróértékelésén. Így
beszélünk a gyermekkori kényszerbetegségről, a tic zavarokról, a hiperaktivitás és figyelemzavarról, a
pszichoszexuális fejlődés devianciáiról. Minden kongresszuson előveszünk egy olyan témát, mely a kutatások
középpontjában van, így idén az epigenetikáról hallunk részletesebben, gyakorlati példákkal tarkítva.
Előkerülnek örökzöld témák, új megvilágításban beszélünk az autizmusról, az evészavarokról. Az újdonságokkal szolgáló csecsemőkutatás újabb eredményeit is bemutatjuk a résztvevőknek. Idén két előadás során
is taglaljuk az iskolai teljesítményzavarokat és a tehetség mibenlétéről és méréséről is szót ejtünk.
Mi gyógyítók, segítők is egyre fáradtabban, egyre kimerültebben gyakoroljuk megnehezített hivatásunkat.
Ilyen körülmények között a stressz következményeinek, a betegségek és a kiégés szindróma kialakulásának
is jelentősen megnő a veszélye. Minden kongresszusra igyekszem egy olyan előadót is hívni, aki nekünk,
gyógyítóknak ad útmutatást, segítséget. Idén Pál Ferenc atyát hívtam közénk, aki az öröm, harmónia,
boldogság, jóllét témakörét tárgyalja a maga remek stílusában.
Célunk az is, hogy a szellemi tartalmakon túl, tanfolyamunkat olyan helyszínen rendezzük, ami lehetőséget
nyújt a hétköznapokból való kiszakadásra, elcsendesülésre, megpihenésre. A kongresszus technikai
szervezője, Bagdi Károly javaslatára így esett a választás Galyatetőre.
Őszintén remélem, hogy tanfolyamunk résztvevői között üdvözölhetjük, s az itt megszerzett ismereteket
hasznosítani tudja a beteg gyermekek és családjaik gyógyításában, valamint saját egészségének
megőrzésében.

A tudományos programok és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban kapott névkitűzővel és
meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket kérjük. Regisztráció a továbbképzés helyszínén
2013. szeptember 13-án, pénteken 12.00-19.00 óra között, 2013. szeptember 14-én, szombaton 08.00-12.00 óra
között lehetséges.

Dr. Pászthy Bea PhD
egyetemi docens
gyermekorvos, gyermekpszichiáter, pszichoterapeuta
Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika

Regisztrációs díjak
(az ÁFA-t tartalmazzák)
Résztvevő
Résztvevő szakdolgozó, védőnő
Üdítő és kávé package
(3 üdítő, 3 kávé)

2013. április 30 .
előtti jelentkezéssel

2013. május 1. és
2013. augusztus 31.
közötti jelentkezéssel

2013. szeptember 1.
utáni jelentkezéssel

28.000 Ft /fő
18.000 Ft /fő
2.500 Ft /fő

38.000 Ft /fő
28.000 Ft /fő
2.500 Ft /fő

45.000 Ft /fő
35.000 Ft /fő
2.500 Ft /fő

Regisztrációs díj tartalmazza: badge, tudományos programon való részvétel, munkafüzet, pontszerző igazolás.
Pontszerzés csak tesztírás esetén lehetséges.

Szálláslehetőségek
Szállást a regisztrációs lapon jelzett szállodákban tudunk biztosítani. A szállásár tartalmazza a svédasztalos vacsora árát.

Classic, superior szoba (foglaltság szerint) – kétágyas szoba 1 fős elhelyezéssel: 12.500,- Ft /fő /éj
Classic, superior szoba (foglaltság szerint) – kétágyas szoba 2 fős elhelyezéssel: 9.000,- Ft /fő /éj
Minden szobatípus esetén a háromágyas elhelyezés:
9.000,- Ft /fő /éj
Szobaár tartalmazza: 1 éjszakai szállás büféreggelivel, 1 svédasztalos vacsorával , wellness használattal: fedett
medencék, pezsgőfürdő, szauna, gőzkabin, kültéri bioszauna, élményzuhany, skótzuhany, infrakabin, fitneszterem és
fürdőköpeny, parkoló, áfa.
Az ár az idegenforgalmi adót - 330,- Ft/fő/éj 18 év felettiek részére - nem tartalmazza. Az idegenforgalmi adó
mértéke változhat.
Szállásfoglalás directben a szállodában az alábbi e-mail címen lehetséges:
konferencia@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu
A szállodát a visszajelzések sorrendjében töltjük.
A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követően igénye és konkrét visszajelzése alapján postázzuk a regisztrációs
befizetéséhez szükséges csekket. Regisztrációját akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díja bankszámlánkra vagy
postai úton hozzánk beérkezik.
Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének beérkezése után. A számla
kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban. Kérjük, hogy a csekken a
közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét. Amennyiben befizetési csekkét elveszíti, bármely
postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf: 11.

Lemondás, visszafizetés
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2013. szeptember 1-jéig 30%-os kötbérrel lehetséges.
Ezután a kötbér 100 %-os. Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.
A továbbképzés szervezése és eseményei követhetőek a Convention Budapest Kft. honlapján: www.convention.hu.
Szervezési információkat és regisztrációs lehetőséget (on-line regisztráció) a Convention Budapest Kft. honlapján talál:
www.convention.hu.
Kérjük, hogy a tájékoztatás és információáramlás felgyorsítása végett a regisztrációs lapon legyen szíves
megadni e-mail címét, mert ezentúl a levelezés és az értesítések kiküldése kizárólag elektronikus úton
történik. E-mail címét csak és kizárólag a kongresszusi levelezés céljából használunk. Megértését köszönjük.

Előadások
A szülés utáni depresszió. A házi gyermekorvos és védőnő szerepe a
felismerésben
Dr. Ábrahám Ildikó
(Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika)
A hit, mint patológia és erőforrás
Dr. Balogh Klára
(Debrecen)
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A pszichoszexuális fejlődés és devianciája gyermek- és
serdülőkorban
Dr. Csenki Laura
(Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
Tények és tévhitek az autizmus terápiájáról
Dr. Gallai Mária
(Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
Fejlődési problémák. Szempontok a korai csecsemődiagnosztikához
Dr. Hámori Eszter
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Fejlődés és Szociálpszichológiai
Tanszék)
Határok nélkül. A gyermek(pszichiátriai) ellátás szükséges
sokszínűsége.
Elmélet és esetbemutatás az orvos, a pszichológus és a szociális
munkás szemszögéből
Dr. Herczeg Ilona, Erőss Rebeka, Burgundné Stomp Edit
(Heim Pál Kórház, Gyermekpszichiátriai Osztály)
Estettanulmányok a gyermekkori kényszer témakörében
Dr. Kapornai Krisztina
(Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Gyermekpszichiátriai Osztály)
Neuromotoros eltéresek, gyanújelek a csecsemő-diagnosztikában
Dr. Lakatos Katalin
(BHRG Alapítvány, Budapest)

Jóllét - jó lét. Beszélgetés a boldogságról és az örömről
Pál Ferenc
(katolikus pap, SE Mentálhigiénés Intézet)
Az evészavarok és testképzavarok újabb megvilágításban
Dr. Pászthy Bea
(Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyásazti Klinika, Budapest)
A rossz gyermekkori bánásmód következményei I.
Érzelemszabályozás, kötődés, társas kapcsolatok
Prof. Révész György
(Pécsi Tudományegyetem)
A rossz gyermekkori bánásmód következményei II.
Tartós stressz és vulnerabilitás. A pszichoneuro-immunológia
aktuális kérdései
Prof. Révész György
(Pécsi Tudományegyetem)
Az iskolai alulteljesítés pszichológiai háttértényzői
Szűcs Imre
(pszichológus, Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Budapest)
Mérhető-e a tehetség? Képességek, teljesítmény, iskolai sikeresség.
Mérések és feltételezések.
Szűcs Imre
(pszichológus, Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Budapest)
A tic zavarok diagnosztikus és terápiás protokollja. Tourette
szindróma
Dr. Tárnok Zsanett
(Vadaskert Kórház, Budapest)

Kulturális és kísérő programok
2013. szeptember 13., Péntek:
Bankett – vacsora a szálloda Étteremben.
2013. szeptember 13., Péntek, 22.00 óra:
Fáklyás séta az erdőben (minimum 10 fő, regisztráció a
helyszínen lehetséges)

Összefoglaló
A továbbképzésen elhangzó előadások diáit munkafüzet
formájában kiadjuk. A munkafüzetet a regisztrációban
adjuk át.

Tudományos információ
Dr. Pászthy Bea egyetemi docens
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Postacím: H-1083 Budapest Bókay u. 53.
Telefon: (+36 1) 334 3186
Fax:
(+36 1) 303 6077
E-mail: paszthy.beata@med.semmelweis-univ.hu

Szervezési információ

A gyermekkori kényszerbetegség kóreredete, diagnosztikája és
terápiás javallatai
Dr. Vetró Ágnes
(Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Gyermekpszichiátriai Osztály)

Bagdi Károly ügyvezető igazgató
Convention Budapest Kft.
Postacím: H-1461 Budapest, Pf: 11.
Telefon: (+36 1) 299 0184, -85, -86
Fax:
(+36 1) 299 0187
E-mail: kbagdi@convention.hu

A rendezvény akkreditált kötelezően szintentartó rendezvényként gyermekgyógyász szakorvosok, iskolaorvosok
számára, kreditpont-értéke elbírálás alatt van.

On-line regisztráció:
www.convention.hu

Gyermekjogok és egészségügy az ombudsman szemszögéből
Dr. Lux Ágnes
(Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest)
Hiperaktivitás és figyelemzavar kóreredete, diagnosztikája és
terápiája.
Mit tanultunk az elmúlt évekből?
Dr. Nagy Péter
(Vadaskert Kórház, Budapest)

