III. konzorciumi ülés
Jegyzőkönyve
Helyszín: Vadaskert Alapítvány, Budapest
Időpont: 2006. január 24.
Résztvevők: jelenléti ív alapján
Napirendi pontok:

I.) Az II. Mérföldkő (2005. szeptember-november) elvégzett feladatainak
megbeszélése.
1.) Szakorvosi curriculum összeállításának határidejét áttettük a következő mérföldkő
feladatai közé.
2.) A már osztályon lévő és az újonnan felvett rezidensek képzése 2005. október 1.-jével
megkezdődött, mind a gyakorlati a klinikákon, mind az elméleti képzés:
a. Pszichoterapeuta képzés 2005.10.05-2006.02.15.
b. I. modul, I.sz. kötelező (A gyermek egészséges lelki fejlődése) 2005.10.24-28.
3.) 2005. szept. 8-12.: UEMS (Reykjavik) konferencián Dr. Vetró Á., Dr. Gádoros J. részt
vettek.
4.) Szeptember 16-17. DSM-IV továbbképző kurzust megtartottuk Kecskeméten.
5.) Szeptember 19-28. Fiona Scott megtartotta ADI-ADOS képzését a Vadaskertnél.
6.) Szeptember 23-25. Dr. Kiss Enikő részt vett Athénban a „From parents to children”
kongresszuson.
7.) Kutatói szemináriumok folyamatos tartása, havi 1 alkalommal.
8.) Beérkezett az összes segédanyag, mind az orvostanhallgatók, mind a regionális
képzésekhez. Erről a projekt koordinátor CD-t készített és kiosztotta a Konzorciumi
vezetők között.
9.) Honlap készítésre begyűjtöttük az árajánlatokat, ez alapján Csonka Petra (SZTE
ÁOK) fogja elkészíteni a weblapot. Erről már a tervezetet benyújtotta és ennek alapján
a munkát megrendeltük. A konzorciumi tagok megegyeztek, hogy csak a rövid téma
összefoglalók kerülnek fel az oktatási anyagok közül, Power Point-os segédanyagot
nem tesznek fel a honlapra.
10.) Megváltozott a HEFOP logója, erről minden konzorciumi vezetőt értesítettük.
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11.) Vadaskertnél és a Semmelweis Egyetemen megtörtént az orvostanhallgatók képzése,
ami a többi egyetem 2005/2006. II. félévében kerül sorra.

II.) A III. Mérföldkő (2005. december-2006. február) elvégzendő feladatainak
megbeszélése, felosztása
1.) Orvostanhallgatók kurzusainak meghirdetése az SZTE-n, a DOTE-n és a POTE-n.
2.) Kötelező 3. kurzus (DSM-IV) tematika, segédanyag kidolgozása. Felelős: SZTE. A
kurzus helyszíne és időpontja: SZTE ÁOK Szeged, 2006. március 20-24.
Rezidensek értesítése.
(Az 1 hetes kurzusok 35 órásak.)
3.) A 2006. II. félévre vonatkozó regionális továbbképzések akkreditációja mind a 4
egyetemen, egyúttal a 2006. I. félévének programjai megkezdődnek 4 helyszínen, 5
előadóval (road-show).
4.) A kutatói szemináriumok akkreditációja megtörtént a 2006. II. félévére vonatkozóan
január hónapban.
Megtörtént a 2006. szeptemberében Kecskeméten tartandó DSM-IV kurzus
akkreditálása is.
5.) Az első 10 diagnosztikus és terápiás protokoll kidolgozásának és leadásának új
határideje: 2006. február 28. Dr. Vetró Ágnes szétküldi a tagoknak, hogy mi alapján
szokták ezeket elbírálni. A tagok újra átnézték, hogy melyik egyetem, melyik témát
dolgozza majd ki, illetve név szerint megjelölték a lektorokat is.
Cím

Kidolgozó
Lektor
egyetem
ADHD
Vadaskert
Dr. Palaczky Mária
Magatartászavarok
POTE
Dr. Herczeg Ilona
Pervazív zavarok
SE,
Dr. Dr. Oláh Róza
Balázs Anna
Értelmi fogyatékosság
DOTE
Dr. Gallai Mária
Tic betegség
Vadaskert
Dr. Vetró Ágnes
Kötődési zavarok
SZTE
Dr. Kardos Ilona
Ürítési zavarok
POTE
Dr. Székely Judit
Beszédzavarok
SZTE
Dr. Csépe Valéria*
Tanulási zavarok
DOTE
Dr. Gyenge Eszter
Suicidium
SE,
Dr. Dr. Fekete Sándor,
Csorba
POTE
* Dr. Gráf Rózsa nem vállalta, maga helyett ajánlotta Dr. Csépe Valériát.
Az ehhez kapcsolódó munkadíjak:
Protokoll kidolgozása:
10 x 13.000,Lektorálási díj:
5 x 13.000,6.) A 4. számú kurzus (Gyermekgyógyászat) tematikájának kidolgozási határideje:
2006. február 15. Felelős: Dr. Pászthy Bea
A kurzus megtartásának idejét a 2006. május 29-i hétre előrehozták.
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7.) IAACAP kongresszus, Melbourne. Max. 4 fő vehet rajta részt. SZTE-től Dr. Kiss
Enikő, POTE részéről Dr. Páli Eszter küld be anyagot (ezt az anyagot az SZTE részére
is meg kell küldenie). Aki még szeretne ezen a konferencián részt venni, annak szintén
le kell adnia anyagot.
8.) A Gyermekpszichiátriai kongresszusra 10 előadást tartó fiatal regisztrálható. Közülük
minden konzorciumi tag 2-2 jelöltet nevez meg.
9.) 2006. február 27. Projekt Előrehaladási Jelentés leadási határidő.
Elszámolási időszak: 2005. június 1. – 2006. február 12.
Ehhez kérjük a konzorciumi tagokat, hogy legkésőbb 2006. február 15-ig az SZTEnek az összes, erre az időszakra vonatkozó költség elszámolásához a dokumentumokat
(számlák, szállítói levelek, szerződések, jelenléti ívek, egyéb oktatással kapcsolatos
anyagok, bérpapírok, stb.) megküldeni szíveskedjenek.
10). A konzorciumi tagok megegyeztek abban, hogy a IV. Konzorciumi ülés
2006. március 1.-jén lesz 13 órai kezdettel a Semmelweis Egyetem I. emeleti
Könyvtárában.
11). Ezután Dr. Gádoros Júlia bemutatta a LogBook-ot, melyről egyben megegyeztek,
hogy a magyar változatát ő fogja kidolgozni. Ebben a leckefüzetben követni lehet
majd, hogy a rezidens milyen követelményeknek tett eleget.
A betegvizsgálatnál TAJ számot kell beírni, ez alapján majd könnyű visszakeresni –
így a mentor is szúrópróbaszerűen rá tud kérdezni egy adott esetre (határidő: 2006
február 28.).
Dr. Pászthy Bea javasolta, hogy esetprezentációs formulát is dolgozzanak ki, amit
szintén a rezidensnek át lehet adni, hogyan kell az eseteit kidolgozni (60+40 eset 5 év
alatt).
A fentiek a 2004/2005-ös tanévben csatlakozott rezidensekre vonatkoznak.

Utána Dr. Vetró Ágnes bezárta az ülést.
Jegyzőkönyvet vezette: Zöleiné Csonka Gyöngyvér

Hitelesítette: Dr. Vetró Ágnes
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