IV. konzorciumi ülés
Jegyzőkönyve
Helyszín: Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika Könyvtára, Budapest
Időpont: 2006. március 1.
Résztvevők: jelenléti ív alapján
Napirendi pontok:
I.) A III. mérföldkő (2005. december-2006. február) elvégzett feladatainak
megbeszélése
1.) Orvostanhallgatók kurzusainak meghirdetése az SZTE-n, a DOTE-n és a POTE-n
megtörtént, az SZTE-n el is kezdődtek az előadások, 2006/2007-es tanévben pedig a
Debreceni és a Pécsi Egyetemen is elindulnak a képzések.
2.) Kötelező 3. kurzus (DSM-IV) tematika, segédanyag kidolgozása megtörtént. Felelős:
SZTE. A kurzus helyszíne és időpontja: SZTE ÁOK Szeged, 2006. március 20-24.
Rezidensek értesítése, szállások megrendelése megtörtént.
3.) 2006. II. félévre vonatkozó leadott akkreditálások:
- regionális továbbképzések (4 egyetemen)
- kutatói szemináriumok
- DSM-IV továbbképző kurzus (helyszín: Kecskemét)
4.) 2006. januárjában elindultak a regionális továbbképzések mind a 4 helyszínen, az
előadók mindig más helyszínen tartják meg előadásaikat. Január, februári előadásokat
leadták mind a 4 helyszínen.
5.) Az első 10 diagnosztikus és terápiás protokoll kidolgozásának és leadásának
határidejének új időpontot jelöltek meg a tagok: 2006. március 31.
A tagok megegyeztek abban, hogy a már kidolgozott protokollokat először egymásnak
küldik el, hogy mindenki átnézhesse, hozzáírhasson, majd ezek után mindenki
visszaküldi az átolvasott anyagokat a projekt vezetőjének, aki továbbítja a
lektoroknak.
Szóba került a lektorálás szabálya is, miszerint a lektorok nevei nem publikusak.
Dr. Gádoros Júlia egyeztet Dr. Csépe Valériával, hogy tudja-e vállalni a
Beszédzavarok című protokoll lektorálását.
6.) A 4. számú kurzus (Gyermekgyógyászat) tematikájának és segédanyagának
kidolgozására új határidőt jelöltek meg: 2006. március 15.
Felelős: Dr. Pászthy Bea
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7.) IAACAP kongresszus, Melbourne. Max. 4 fő vehet rajta részt. SZTE-től Dr. Kiss
Enikő, POTE részéről Dr. Páli Eszter, a Vadaskert Alapítványtól pedig Dr. Tamás
Zsuzsanna küld be anyagot (ezt az anyagot az SZTE részére is meg kell küldeni).
8.) A Gyermekpszichiátriai kongresszusra 10 előadást tartó fiatal regisztrálható. Közülük
minden konzorciumi tag 2-2 jelöltet nevez meg. Megegyeztek a tagok abban, hogy
fiatal rezidenseket küldenek, minden fiatal saját magát regisztrálja, a regisztrációs
adatlapon a projekt koordinátort jelölik meg kapcsolattartónak, akinek minden egyes
jelentkezési lapot szintén megküldenek. Így a kongresszus részvételi díjainak
kifizetése is a szegedi központból történik.
9.) Elkészült és az előre egyeztetett határidőre, leadásra került az 1. számú Projekt
Előrehaladási Jelentés, melynek elszámolási időszaka: 2005. június 1. – 2006. február
12. volt.
11). Megegyeztek, hogy a LogBook magyar megfelelője a Leckekönyv.
A résztvevő tagok megállapodtak abban, hogy a következő konzorciumi ülésre
mindenki elhozza a saját intézményében használatos kórrajzot és esetprezentációját,
illetve átnézik Dr. Gádoros Júlia által lefordított változatot, így majd a következő
ülésen együtt, közösen fogják kidolgozni a jövőben minden intézményben egységesen
használandó és a Medsol-ba bevihető „anamnézis lapot”.

II.) A IV. mérföldkő (2006. március-május) elvégzendő feladatainak
megbeszélése, felosztása
1.) A második 10 diagnosztikus és terápiás protokoll, melynek legvégső leadási
határideje: 2006. május 31.
Cím
Szorongás
Kényszer
Hangulatzavarok
Evészavarok
Sürgősségi protokoll*
Drog
Bántalmazás
Pszichózis
Szomatizációs zavarok
Alvászavar

Kidolgozó egyetem
DOTE
Vadaskert
SZTE
SE
Dr. Herczeg Ilona – SE
POTE
SE
Dr. Herczeg Ilona - SE
POTE
Vadaskert

*A Pszichoszociális problémák helyére a Sürgősségi protokollt tették be, mely témát Dr.
Herczeg Ilona fogja 2006. április 30.-ig kidolgozni. Ez országos szintű protokollt jelent.
2006. június 30-ig mindent le kell adni, így a tagok megegyeztek abban, hogy májusban
átnézik még egyszer a kidolgozott protokollokat.
A második 10 protokoll lektorait a következő konzorciumi ülésen jelölik ki.
Ø 2006. március 20-24. az SZTE-n megrendezésre kerül a kötelező 3. számú kurzus (DSMIV). Célcsoportja: rezidensek.
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Ø CBT kurzus (Cognitive Behavior) tematika kidolgozása, segédanyag fordítás, nyomtatás
(felelős: Vadaskert Alapítvány). A kurzus rezidensek részére lesz megtartva 2007.
tavaszán.
Ø Bálint csoport (felelős: SE). Ez benne van a pszichoterapeuta képzésben, Dr. Perczel Dóra
és Kovács Emese tájékoztatta a tagokat, hogy már folyamatosan megy a program.
Ø Pszichoterapeuta elméleti képzés 2. blokk megtartása (felelős: SE) 2006. március 1.-jével
kezdődött meg.
Ø Szakorvosok részére kötelező szinten tartó elméleti tanfolyam megtartása.
Időpontja: 2006. március 27-31, helyszín: Vadaskert)
Ø DSM-IV továbbképző kurzus szakorvosoknak Kecskeméten. Ideje: 2006. április 21-22.
Felelős: SZTE
Ø 4 fő szakvizsgáztatása, felelős: SZTE.
Ø Megbeszélték a következő konzorciumi ülés időpontját: 2006. június 6. 13.00 órai
kezdettel a Vadaskert Alapítvány székhelyén.

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

Hitelesítette: Dr. Vetró Ágnes
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