II. konzorciumi ülés
Jegyzőkönyve
Helyszín: Semmelweis Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Pászthy Bea irodája
Időpont: 2005. szeptember 6.
Résztvevők: jelenléti ív alapján
Napirendi pontok:

I.) Az I. Mérföldkő (2005. június-augusztus) elvégzett feladatainak megbeszélése.
1.) A regionális továbbképző kurzusok 2006. I. félévére vonatkozó megállapodásai
Egy nap legalább két előadó (összesen 3 óra) tartson előadást. Az előadásokról
minden egyetem kör email-ben (vagy postai úton) is értesítse a szakorvosait.
Szóba került, hogy jó lenne, ha nővérek számára is lehetne akkreditáltatni a
tanfolyamot. Dr. Pászthy Bea tájékoztatta a többieket, hogy ez az ETI honlapján
lehetséges (nincs határidőhöz kötve) és egyben vállalta, hogy a regionális tanfolyamok
összesített változatát ő be is küldi akkreditációra és erről, majd értesíti a többi
konzorciumi vezetőt.
2.) A szakorvosok számára akkreditált diagnosztikai továbbképző kurzus tematikája és
segédanyagai megérkeztek (Felelős: Baji Ildikó).
3.) Megegyeztek a vezetők abban, hogy a 2 éves rezidens képzés első évében
gyermekpszichiátriával kell kezdeni (félév gyermek, majd serdülő). A második évben
felnőtt pszichiátrián végezzék a gyakorlatot a rezidensek. A 3. évtől – ha ennek
szükségét látják - fordulhatnának Dr. Vetró Ágneshez, aki segítséget tud nyújtani
nekik abban, hogy a továbbiakban milyen legyen a szakképzésük beosztása. Dr.
Pászthy Bea javasolta még, hogy a rezidenseket ne egyszerre küldjék el más
gyakorlati területre, hanem ún. forgásban, hogy mindig legyen rezidens az osztályon.
4.) Módosították a segédanyagok leadási határidejét. Az orvostanhallgatók képzéséhez
tartozó segédanyagoknál 2005. szeptember 30., a regionális tanfolyamok
segédanyagainak 2005. október 31. a végső benyújtási határideje.
5.) A pályázati manager figyelmeztette a többi konzorciumi vezetőt, hogy minden
előadótól kérjék el az önéletrajzukat, mert csak ebben az esetben tudnak pénzt utalni.
6.) Dr. Pászthy Bea ismertette az I. számú kötelező kurzus időpontját: 2005. okt. 24-28. A
rezidensképzés címe „A gyermek egészséges lelki fejlődése”. A tematikákat beküldte,
a segédanyagok szeptember végéig érkeznek meg.
7.) Dr. Pászthy Bea tájékoztatta a vezetőket, hogy több szakmai újságot megrendelt,
amihez online elérhetőséget is kért, így 2006. januárjától már az interneten is
olvashatóak lesznek ezek a lapok.
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8.) Megegyeztek, hogy honlap készítésre az SZTE után a Semmelweis Egyetem is kér
árajánlatot.

II.) A II. Mérföldkő (2005. szeptember-november) elvégzendő feladatainak megbeszélése,
felosztása
1.) Szakorvosi curriculum összeállítása. Dr. Gádoros Júlia vállalta ennek elkészítését,
ehhez 2005. október 31.-ig meg kell küldenie az árajánlatát. A lektorálást Dr. Palaczky
Mária fogja elvégezni.
2.) Minden egyetemen megtörtént a rezidensek felvételiztetése. Az SZTE 2 főt, SE 2 főt,
a POTE pedig 1 főt vett fel. A DOTE-n az ülés napján tartották a felvételit, így ennek
eredményéről még nem tudtak beszámolni.
3.) Összegyűjtötték a 20 diagnosztikus és terápiás protokollt, mely témák kidolgozását
felosztották a vezetők maguk között.
Az első 10 protokoll, melynek elkészítési határideje: 2006. február 1. a következő:
Cím
ADHD
Magatartászavarok
Pervazív zavarok
Értelmi fogyatékosság
Tic betegség
Kötődési zavarok
Ürítési zavarok
Beszédzavarok
Tanulási zavarok
Érzelmi zavarok

Kidolgozó egyetem
Vadaskert
POTE
DOTE
SE
Vadaskert
SZTE
POTE
SZTE
DOTE
SE

A második 10 protokoll, melynek végső leadási határideje: 2006. május 31. a
következő:
Cím
Szorongás
Kényszer
Hangulatzavarok
Evészavarok
Pszichoszociális problémák
Drog
Bántalmazás
Pszichózis
Szomatizációs zavarok
Alvászavar

Kidolgozó egyetem

SE

SE

Ez utóbbi témák kidolgozásának felosztása az első 10 protokoll leadása után a
későbbiekben fog megtörténni.
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4.) A következő időpontokat egyeztették a vezetők: A kongresszusi részvétel kifizetését
az elfogadott előadással vagy poszterrel utazók számára tartjuk fenn, s közösen
döntünk róla.
- APA kongresszusra való regisztráció – szeptemberig
- Kötelező I. sz. tanfolyam megtartása – 2005. október 24-28.
- MPT absztrakt beküldése, regisztráció – novemberig
- AEP absztrakt beküldése, regisztráció – novemberig
5.) A pszichoterápiás elméleti blokk tematikájának és segédanyagának kidolgozása
novemberig meg kell történnie, ennek felelőse Dr. Perczel Forintos Dóra.
6.) Megbeszélték, hogy a tanfolyamokról minden egyetem a saját rezidenseit fogja
értesíteni. Szóba került továbbá, hogy az orvostanhallgatóknak nem kell külön
meghívó, ők ettől függetlenül értesülnek a képzésekről.
7.) A pályázati koordinátor felhívta a vezetők figyelmét, hogy az első negyedéves jelentés
(Project Előrehaladási Jelentés) leadási határideje: 2005. november 28. Eddig az
időpontig mindenkinek be kell hozzá küldenie az addig keletkezett számlákat, illetve a
beszámolókat, hogy melyik egyetemen, milyen tevékenységeket végeztek a
pályázattal kapcsolatban.
Utána Dr. Vetró Ágnes bezárta az ülést.
Jegyzőkönyvet vezette: Zöleiné Csonka Gyöngyvér

Hitelesítette: Dr. Vetró Ágnes
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