
Kedves Doktornők, Doktor Urak! 
 
 
A Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány – amely immár két évtizedes múltra tekint 
vissza – a korábbi Orvostovábbképző Egyetem Pszichiátriai Tanszéke munkájának 
segítésére jött létre. Az egyetem megszűnése után is folytatta tevékenységét, melyben a 
legfőbb cél az ismeretek bővítése és a naprakész gyakorlat elsajátítása. Az Alapítvány olyan 
rendezvények tudományos programját alakítja ki, melyekben az előadásokon résztvevők 
egyrészt új ismereteket szerezhetnek, másrészt a tudományos ismeretek sajátos 
kontextusba helyezése által azokat hatékonyan el is sajátítják, ezen kívül gyakorlati 
kérdések és tapasztalatok megvitatására is van lehetőség. 
Az Alapítvány felkéri együttműködésre a szintén nagy hagyományokkal bíró Hippocrates 
folyóirat kiadóját (Dzéta Kft.) annak érdekében, hogy technikailag megszervezze ezt a 
magas színvonalú képzést, hazai élvonalbeli előadók közreműködésével. 
A szóban forgó képzés a Hippocrates – Psychoeducatio Specialista Továbbképző Hétvége 
a Pszichiátriában elnevezéssel akkreditált konferencia. 
Bízunk abban, hogy az elhangzó előadások, viták, valamint a szünetekben történő szakmai 
párbeszédek minden résztvevő számára egyaránt hasznosak lesznek. 

 

Budapest, 2018. február 21.                                                             Prof. Füredi János 

 
A tanfolyam várható kreditértéke: 12pont. 
------------------------------------------------------- 
 
A tanfolyam szakmai védnöke: Prof. Füredi János, a Psychoeducatio-Léleknevelés 

Alapítvány kuratóriumának elnöke 

 

A tanfolyam szervezője: Dzéta Kft., Puber Anikó „Hippocrates Továbbképzések” 

Technikai információ, regisztráció, étkezés és szállás kapcsán további felvilágosítás: 

hippoc@t-online.hu  

Jelentkezési lap: www.hippocrateslap.hu 

Költségek:  

Egyágyas szoba: 23.500 Ft/fő 

Kétágyas szoba: 29.000 Ft/szoba 

IFA: 440 Ft/fő/éj 

Étkezés: 9.500 Ft/fő/2 nap 

Regisztrációs díj: 38.000 Ft/fő  

(ha valaki egyágyas elhelyezést kap, akkor van rá lehetőség, hogy hozzon kísérőt) 

 

mailto:hippoc@t-online.hu
http://www.hippocrateslap.hu/


 
Hippocrates – Psychoeducatio Specialista Továbbképző Hétvége 

Mátraháza, Hotel Lifestyle  
2018. április 7-8. 

 
„Lélekről, testről, érzelmekről és kreativitásról” 

 
                                                   Szombat (április 7.) 

 

10.15-10.30  Megnyitó: Füredi János 
 
                    I. blokk: A depresz-szóma  Üléselnök: Rihmer Zoltán 
10.30-11.00 Hal Melinda, Hal Viktor: Prevenció vagy kezelés a jókedv?  
                   Személyiség és hangulati állapotok hatásai a szomatikus panaszokra 
11.00-11.30 Harmati Lídia, Englert Tímea: Szív-transzplantáció antidepresszív      
                   védelemben 
11.30-12.00 Réthelyi János: Depresszió, boldogság, harag, félelem: mindennapi          
                   érzelmeink és agyi reprezentációjuk 
12.00-12.30 Rihmer Zoltán: A depresszió mint „rosszul körülhatárolt kórkép” 
12.30-14.00 Ebédszünet 
 
14.00-17.00 II. blokk: Szupervíziós kiscsoportok 
 
17.00-17.30 Szünet 
 
                    III. blokk: Kreativitás – másképp 
17.30-19.00 Servier szimpózium: Mindennapi kreativitásunk add vissza nékünk 
          Résztvevők: Balla Petra, Fekete Klára, Nagy Zsuzsanna 
          Üléselnök: Szendi István 
19.00           Rihmer Zoltán: Kreativitás a pszichiátria szemszögéből  
                   – fókuszban a zene 
                  

Vasárnap (április 8.) 
 

10.30-12.30 5 lépés – 5 percben a gyógyulásért – a megosztott döntés ereje. 
                   Előadó és facilitátor: Moretti Magdolna, Rózsavölgyi Éva 
                   Példaeset bemutató: Csomós András 
                   Üléselnök: Németh Attila 
 
12.30-13.30 Ebédszünet 
 
13.30           Füredi János: Összefoglaló, zárás 


