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MEGHÍVÓ 

 

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája és Neurológiai Klinikája 
 tisztelettel meghívja Önt a  szakorvosok folyamatos továbbképzésének (CME) keretében,  
2021. február 10-én és március 10-én, reményeink szerint hibrid módon megrendezett  

„A fájdalom tudománya”  
című programjára. 

 

Program kezdés: du. 14 órakor 
Megnyitó: prof. Bereczki Dániel és prof. Réthelyi János 

 

2021. február 10.: 
Dr. Fazekas Gábor: A fájdalom neuroanatómiája, élettana, fájdalomszabályozás. A fájdalom típusai, 

differenciáldiagnosztikája, mérése. Placebo. Fájdalomról a képalkotó 
módszerek segítségével. Gyógyszeres fájdalomcsillapítás és rehabilitáció. 

Dr. Miklós Borbála: A fájdalom és terápiájának megfontolásairól a gyermekeknél, az egyes életkorok 
eltérő idegrendszeri fejlettségének figyelembevételével. 

Dr. Al-Khrasani Mahmoud: Új irányzat az opioid fájdalomcsillapítók kutatásában: perifériás 
támadáspontú molekulák kémiája és farmakológiája. 

Dr. Major János: A fájdalom kezelésének lehetőségei ambuláns és osztályos keretek között. 
 
2021. március 10.: 
Dr. Falus András: A fájdalom immunilógiai, genetikai és epigenetikai háttere 
Dr. Juhász Gabriella: Funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálatok a fájdalom kutatásban 
Dr. Kökönyei Gyöngyi: Krónikus fájdalom a kognitív, az affektív és a szociális idegtudomány perspektí- 

vájából. 
 

 
Tudnivalók 

Regisztráció: 
- Pontszerzők: a tanfolyam OFTEX oldalán, 2021. január 25-ig 
- Érdeklődők: a cme.pszichiatria@gmail.com-ra küldött emailben, mely tartalmazza azt az email 

címet, melyre az előadás linkjét küldhetjük 
 

Vizsga: 
- Pontszerzők: az OFTEX portálon található saját regisztrációs oldalukon megadott emailcímükre 

küldött linken keresztül. Kérjük, frissítsék regisztrációs adataikat a portálon! 
 

Pontok igazolásának feltétele: 
- A tesztvizsga teljesítése  

 

Bejelentkezés a programra:  
- Kiküldött linken keresztül (program előtt pár órával juttatjuk el Önöknek) 
- Kérjük, bejelentkezéskor a regisztrációban megadott nevüket használják 

http://www.oftex.hu/
mailto:cme.pszichiatria@gmail.com-ra
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A kurzuson reményeink szerint „hibrid” módon lehet részt venni, tehát személyesen az SE Neurológiai és 
Pszichiátriai Klinika közös tantermében, ahonnan az előadásokat online közvetítjük majd (zoom linket 
küldünk). Cím: 1083 Budapest, Balassa u. 6., I.emelet, tanterem 
 
Egyéb tudnivalók: 
 

- a tanfolyam ingyenes, 
- szabadon választható,  
- szakorvosképzésben 14 akkreditációs pontot ér ezeknek a szakmáknak: gyermek- és 

ifjúságpszichiátria, gyermekneurológia, háziorvostan, neurológia, pszichiátria, pszichoterápia 
- a vizsga a jelenlévő pontszerzők számára papír alapon, online pontszerzők számára linken 

keresztül kitöltött feleletválasztós teszt formájában zajlik, közvetlenül a program végén 
 

Az előadások diái a rendező SE Klinikák honlapjain megtalálhatók 2021. február 10.-től. A tesztvizsga az 
elhangzott előadások anyagából készül. 
 
Kérdés esetén keressék Andrássy Dalma oktatásszervezőt a cme.pszichiatria@gmail.com emailcímen, 
vagy hívja a mobilján: +3620 825 0207 

 
Várjuk Önöket! 

Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, 
Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, igazgató, 

Dr. Zsombók Terézia klinikai szakorvos 
Szervezők 

 
 
 
 

Programunk 2021 II. félévében, októberben folytatódik az alábbi előadásokkal. Jelenleg akkreditációs 
eljárás alatt vannak. Várható megjelenés az OFTEX portálon: 2021 márciusában. 
 
2021. október 13., szerda: 
Dr. Bozsik György: Az elsődleges fejfájásokról – a kutatás és terápia legújabb eredményeinek tükrében. 
Dr. Varga Katalin: Szülészeti nem-farmakológiai fájdalomcsillapításról és a farmakológiai csillapítás 

hátrányairól- pszichológiai vonatkozások. 
Dr. Bálint Sándor: Szülészeti nem-farmakológiai fájdalomcsillapításról és a farmakológiai csillapítás 

hátrányairól-szülész-nőgyógyászati vonatkozásai. 
 
2021. november 10., szerda: 
Dr. Hegedűs Katalin: Lehetőségek és döntések az élet végén. A fájdalomcsillapítás etikai vonatkozásai 

(terminális palliatív szedáció, eutanázia, stb.) A krónikus fájdalomban szenvedőket 
gyógyító egészségügyi dolgozók szomato-mentális állapotát érintő változásokról és ezek 
prevenciójáról (kiégés, önsegítő / Bálint csoportok, stb.). 

Dr. Purebl György: A fájdalom és csillapításának magatartásorvostani összefüggései. 
Dr. Erőss Loránd: Fájdalom syndromák neuromodulációs kezelése. 

http://www.oftex.hu/
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