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Tisztelt Kolléga! 

 
A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája tisztelettel meghívja Önt a 

 szakorvosok folyamatos továbbképzésének (CME) keretében rendezett alábbi programjaira: 
 
 
2021. február 02., Telemedicina a pszichiátriában – Kód: SE-TK/2021.I./00083– pontszám: 8 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. háziorvostan | 2. klinikai szakpszichológus | 3. pszichiátria | 4. pszichoterápia 

 
Dr. Réthelyi János: Telemedicina: Hogyan változik az pszichiátriai ellátás?  
Dr. Bokor László: Telemedicina a pszichoterápiás magánrendeléseken 
Dr. Simon Viktória: Irányelvek a telepszichiátria alkalmazásáról 
Dr. Baran Brigitta: Etikai és jogi megfontolások a telemedicina alkalmazásával a pszichiátriában 
 
 
2021. február 10., A fájdalom tudománya – SE-TK/2021.I./00101 – pontszám: 14 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekneurológia | 3. háziorvostan | 4. neurológia | 5. pszichiátria | 6. pszichoterápia 

A programot lsd. külön szórólapon! 
 
 
2021. március 02., Szkizofrénia – Kód: SE-TK/2021.I./00142 – pontszám: 8 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. igazságügyi pszichiátria | 2. klinikai szakpszichológus | 3. neurológia | 4. pszichiátria 

 
Dr. Réthelyi János: A biomarkerek haszna a szkizofrénia lefolyásának megítélésében és kezelésében 
Dr. Kéri Szabolcs: A Huber féle bázistünetek jelentősége a szkizofrénia kezelésének tervezésében 
Dr. Bitter István: A szkizofrénia negatív tüneteinek értékelése (meghatározása) az új kutatási eredmények 
tükrében 
Dr. Csukly Gábor: Az antipszichotikus kezelés optimalizálása plazmaszint meghatározás segítségével 
(esetismertetések) 
 
 
2021. március 10., A fájdalom tudománya – SE-TK/2021.I./00101 – pontszám: 14 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. gyermekneurológia | 3. háziorvostan | 4. neurológia | 5. pszichiátria | 6. pszichoterápia 

A programot lsd. külön szórólapon! 
 
 

Általános tudnivalók a 3. oldalon! 
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2021. április 13., Autizmus spektrum zavar felnőttkorban – Kód: SE-TK/2020.II/00185 – pontszám: 8 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 2. igazságügyi pszichiátria | 3. klinikai szakpszichológus | 4. pszichiátria | 5. pszichoterápia 

 
Előadó felkérés alatt: Autizmus spektrum zavar felnőttkorban: nemzetközi és magyarországi körkép 
Dr. Farkas Kinga: A kognitív funkciók jellegzetességei felnőttkori ASD-ben 
Dr. Szuromi Bálint: Pszichiátriai komorbiditás és dfferenciáldiagnosztika autizmus spektrum zavarban 
felnőttkorban 
Németh Krisztina: Az autizmus spektrum zavar szűrése, diagnosztikája felnőttkorban. Lányok, nők az 
autizmus spektrumon. 
 
 
2021. április 20., Korlátozó intézkedések a pszichiátriában Kód: SE-TK/2021.I./00292 – pontszám: 6 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. addiktológia | 2. belgyógyászat | 3. geriátria | 4. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 5. igazságügyi elmeorvostan |  
6. igazságügyi klinikai pszichológia | 7. igazságügyi pszichiátria | 8. klinikai szakpszichológus | 9. neurológia |  
10. oxyológia és sürgősségi orvostan | 11. toxikológia 

 
Dr. Szuromi Bálint: A korlátozó intézkedések nemzetközi gyakorlata a pszichiátriában 
Dr. Kussinszky Anikó: A pszichiátriában alkalmazott korlátozó intézkedések emberi jogi aspektusa 
Dr. Dósa Ágnes: A korlátozó intézkedések alkalmazásával kapcsolatos jogi panaszok, perek tapasztalata 
 
 
2021. április 20., A korlátozó intézkedések szakszerű és jogszerű alkalmazásával kapcsolatos kihívások 
és jó gyakorlatok - esetmegbeszélések – Kód: SE-TK/2021.I./00291 – pontszám: 4 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:  
1. addiktológia | 2. belgyógyászat | 3. geriátria | 4. gyermek- és ifjúságpszichiátria | 5. igazságügyi elmeorvostan | 6. 
igazságügyi pszichiátria | 7. klinikai szakpszichológus | 8. neurológia | 9. oxyológia és sürgősségi orvostan | 10. pszichiátria | 
11. toxikológia 

 
Kussinszky Anikó dr., Dósa Ágnes dr., Baran Brigitta dr., Szuromi Bálint dr., Zsigmond Réka Ildikó dr., 
Szabó-Ferenc Ádám dr.: A korlátozó intézkedések szakszerű és jogszerű alkalmazásával kapcsolatos 
kihívások és jó gyakorlatok. Konkrét esetmegbeszélések. 
 

Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, igazgató 
Dr. Bitter István egyetemi tanár 

Dr. Zsombók Terézia PhD. nygd.ideg-elmegyógyász 
 

Szervezők 
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Általános tudnivalók 
 

Regisztráció: 
- Pontszerzők: a tanfolyam OFTEX oldalán,  
- Érdeklődők: a cme.pszichatria@gmail.com-ra küldött emailben, mely tartalmazza azt az email 

címet, melyre az előadás linkjét küldhetjük 
- Doktori Iskola hallgatói a fájdalom kurzusra: a Neptunon keresztül, a pontszám is itt kerül 

rögzítésre 
 

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 

 
Kérjük, figyeljék az OFTEX portálon a tanfolyam adatlapján a „Helyszín” – sort. Reményeink szerint az 
április rendezvényeinket már hibrid módon tudjuk megtartani, addig csak az online térben 
találkozhatunk.  
 
Áprilisi rendezvényeinken 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,  
- a vizsga a jelenlévő pontszerzők számára papír alapon, online pontszerzők számára linken 

keresztül kitöltött feleletválasztós teszt formájában zajlik, közvetlenül a program végén 
 

Kérdés esetén keressék Andrássy Dalma oktatásszervezőt a cme.pszichiatria@gmail.com emailcímen, 
vagy hívják mobilján: +3620 825 0207. 
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