
 
 
 

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 magas 
színvonalú képzést nyújtson a pszichiáterek számára, 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, 2014. szeptember 23. 

 

Prof. Füredi János 

 a kuratórium elnöke 

 
 



Hippocrates – Psychoeducatio Specialista Továbbképző Hétvége 
Gárdony, Nautis Hotel, 2014. november 22-23. 

 
„Vissza a remisszióhoz: Elégedett beteg, elégedett orvos” 

 
 

                                                   Szombat (november 22.) 
 

9.30-tól érkezés 
 
10.00-10.20 Füredi János: Megnyitó 
 
10.20-10.50 Ljavinyec István: Új utak a traumafeldolgozásban – az EMDR 
 
10.50-11.20 Belső Nóra: Hogy van? – Jól. – Bővebben?... 
 
11.20-11.30 Rövid szünet 
 
11.30-12.10 Purebl György: Mi a különbség a klinikai javulás és az 
életminőség között? 
 
12.10-12.40 Szalay Ferenc: Biztonságos remisszió a hepatológus 
szemszögéből 
 
12.40-14.00 Ebédszünet 
 
14.00-16.45 Kiscsoportos konzultációk 
 
16.45-17.00 Szünet 
 
17.00-19.30 Hogy „egészségesen” is remisszióban legyünk – Tudományos 
szimpózium Németh Attila vezetésével. 

 
Előadások: 
 
Stark András: Anya csak egy van – még a pszichiáternek is 
 
Rövid szünet 
 
Pál Ferenc: Elégedetten az élettel 

 
20.00 Vacsora 
 
 



 
Vasárnap (november 23.) 

 
 
10.15-12.30 Workshop: A depressziókezelés igényei a beteg és az orvos 
szemszögéből – esetismertetések 
                    
A workshop két külön csoportban zajlik párhuzamosan.  
 
Közben 11.20-11.30 Rövid szünet 
 
Csoportbeosztás: 
 

1. Kórházi és magánrendelős kollégák csoportja 
Moderátorok: Füredi János, Purebl György 

 
2. Gondozós/szakrendelős kollégák csoportja 

Moderátor: Németh Attila 
 
12.30-13.30 Ebédszünet 
 
13.30-14.00 Füredi János: Teszt és zárás 
 
------------------------------------------------- 

A tanfolyam várható kreditpont értéke: 10 pont. 
 
A tanfolyam elnöke: 

Prof. Dr. Füredi János 

A Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány elnöke 

A tanfolyam szervezője: 

Puber Anikó lapigazgató, Hippocrates folyóirat 

 

Technikai információ, regisztráció, étkezés és szállás kapcsán további 

felvilágosítás: hippoc@t-online.hu  

Jelentkezési lap: www.hippocrateslap.hu 

Regisztrációs díj: 9.500 Ft/fő 
Szállás költség: Egyágyas: 22.000 Ft/fő 
                           Kétágyas: 31.700 Ft/szoba 
Étkezési költség: 8.700 Ft/fő/2 nap 

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

