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A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája és Neurológiai Klinikája 

 tisztelettel meghívja Önt a  szakorvosok folyamatos továbbképzésének (CME) keretében,  
2021. október 13-án, ONLINE rendezett 

„A fájdalom tudománya”  
című programjára. 

 

Program kezdés: du. 14 órakor 
Megnyitó: prof. Bereczki Dániel 

Program: 

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 vonatkozások 
 

 
Tudnivalók 

Regisztráció: 
- Pontszerzők: a tanfolyam OFTEX oldalán,  
- Doktori Iskola hallgatói: Neptunon keresztül 
- Érdeklődők: a cme.pszichiatria@gmail.com-ra küldött emailben, mely tartalmazza azt az email 

címet, melyre az előadás linkjét küldhetjük 
 

Vizsga: 
- Pontszerzők és DI hallgatók: 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  
(technikai okok miatt program előtt pár nappal vagy órával juttatjuk el Önöknek) 

- Kérjük, bejelentkezéskor a regisztrációban megadott nevüket használják 
 

Egyéb tudnivalók: 
- a tanfolyam ingyenes, 
- szabadon választható, 
- szakorvosképzésben 6 akkreditációs pontot ér ezeknek a szakmáknak: gyermek- és 

ifjúságpszichiátria, gyermekneurológia, háziorvostan, neurológia, pszichiátria, pszichoterápia 
- a vizsga pontszerzők számára online, a megküldött linken keresztül kitöltött feleletválasztós teszt 

formájában zajlik, közvetlenül a program végén 
 

Az előadások diái a rendező SE Klinikák honlapjain megtalálhatók. A tesztvizsga az elhangzott előadások 
anyagából készül. 
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Andrássy Dalma  

CME képzési koordinátor, titkárságvezető 

+36208250207 

cme.pszichiatria@gmail.com 

Részvételi szándék jelzése: www.oftex.hu 
 

Kérdés esetén elérhetőségeink: 
 
Doktori Iskolák: 

- Mentális egészségtudományok Doktori Iskola: 
 
Kiss Hajnal oktatási ügyvivő szakértő,  
kiss.hajnal@med.semmelweis-univ.hu, +361 459 1500 /51322 mellék 
 

- Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola: 
 
Őszi Alexandra oktatási ügyvivő szakértő, 
oszi.alexandra@med.semmelweis-univ.hu, +3620 670 1179 
 
 

Érdeklődők és pontszerzők (OFTEX): 
- Andrássy Dalma oktatásszervező,  

cme.pszichiatria@gmail.com, +3620 825 0207 
 
 

Várjuk Önöket! 
Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, 
Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, igazgató, 

Dr. Zsombók Terézia Ph.D., nyugdíjas ideg-elmegyógyász 
Szervezők 

 

 

Következő, egyben idén utolsó alkalom: 

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. 
Dr. Perczel-Forintos Dóra: Tudatos jelenlét alapú (mindfulness) intervenciók a krónikus fájdalmak 

kezelésében 
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