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Tisztelt Kolléga! 
 

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája tisztelettel meghívja Önt a 
 szakorvosok folyamatos továbbképzésének keretében rendezett  

2019-es alábbi programjaira: 
 
1. február 12., Pszichiátria a gyermekkortól a felnőttkorba érve, du. 14:00-tól,  

Kód: SE-TK/2019.I/00063 pontszám: 6 
Balázs Judit: Az idegrendszer fejlődési zavarai átlépve a felnőttkorba a legfrissebb klasszifikációs rendszerek DSM-
5, BNO-11 – alapján  
Csorba János: Értelmi fejlődési zavar átlépve a felnőttkorba  
Ferenczi-Dallos Gyöngyvér: Idegrendszer fejlődési zavarai átlépve a felnőttkorba: esetismertetések 

 
2. május 21., Gyakori szomatikus komorbid kórképek a pszichiátriában du. 14:00-tól 

Kód: SE-TK/2019.I/00282 pontszám: 6 
Prof. Ludwig Endre: Néhány gyakoribb infekció diagnosztikája és kezelése  
Prof. Jemendy György: Metabolikus zavarok (2-es típusú diabetes, prediabetes, metabolikus szindróma) 
jelentősége, felismerése és kezelése 
Prof. Horváth Ildikó: Pulmonológiai kórképek összefüggései 

 
3. szeptember 24., Gyógyszerek optimális adagolása, du. 14:00-tól 

Kód: SE-TK/2019.II. …, pontszám: akkreditációs eljárás alatt 
dr. Bitter István: Farmakokinetikai és farmakodinámiás szempontok a gyógyszeres terápiák során 
dr. Monostory Katalin: Hogyan segíti a gyógyszerelés gyakorlatát a CYP 450 enzimek aktivitásának 
meghatározása? 
dr. Menus Ádám: A clozapin és az aripiprazol plazmaszintek meghatározásának tapasztalatai 
dr. Szekeres György: Gyógyszerinterakciók gyakorlati kérdései 

 
4. október 22., Neurológiai betegségek pszichiátriai vonatkozásai du. 14:00-tól 

Kód: SE-TK/2019.II./…, pontszám: akkreditációs eljárás alatt 
dr. Bereczki Dániel: Agyi keringési zavarokhoz társuló pszichés zavarok 
dr. Ertsey Csaba: A fejfájás differenciál diagnosztikája 
dr. Takáts Annamária: A Parkinson kórhoz társuló pszichés zavarok 

 
5. október 29., A polgári jogi szempontból releváns mentális képességek du. 14:00-tól 

Kód: SE-TK/2019.II./…, pontszám: akkreditációs eljárás alatt 
dr. Jekkel Éva: A betegjogok gyakorlásához és a mindennapi jogügyletekhez szükséges mentális képességek 
komplex pszichológiai és pszichiátriai vizsgálata 
dr. Dósa Ágnes: Belátási képesség a pszichiátriai gyakorlatban 
dr. Szemán Felicitász: A mentális képességekre vonatkozó szakorvosi/ szakpszichológusi és igazságügyi szakértői 
vélemények értékelése a bírósági eljárásokban 

 
Dr. Réthelyi János egyetemi tanár 

igazgató 
 
 

Kérjük, hogy részvételi szándékát mindig jelezze a tanfolyamok adatlapján történő regisztrációval, a www.oftex.hu honlapon. 
A programokon a részvétel ingyenes. 

Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinika 

http://www.oftex.hu/

