V. konzorciumi ülés
Jegyzőkönyve
Helyszín: Vadaskert Alapítvány, Budapest
Időpont: 2006. június 6.
Résztvevők: jelenléti ív alapján
Napirendi pontok:

1.) A második 10 szakmai protokoll lektorainak kijelölése.
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A Szomatizációs zavarok: Dr. Székely Judit vagy Dr. Gallai Mária, ezt Dr. Pászhty Bea egyezteti
velük.
Alvászavar: a Madarász utcai Gyermekkórházban van a területnek egy kitűnő szakembere, őt Dr.
Gádoros Julianna felkéri a lektorálásra.
A Sürgősségi protokoll kapcsán szóba került, hogy ez más mint az aktív. Ennél a pontnál felvetődött,
hogy létre kellene hozni egy „telekonzultációs-rendszert”, mely napi 24 órás telefonos elérhetőséget
jelentene a partnervárosok kollegái között. Ilyen rendszer már Pesten és Budán kialakulóban van, így
Szegeden, Pécsen és Debrecenben kellene még létrehozni.
Ø CBT kurzus: ennél a kurzusnál szintén ki kell dolgozni a tematikákat és segédanyagokat. A
Vadaskert Alapítvány átküldi majd az ülések anyagait az SZTE-nek, aki a nyomdai munkákat
intézi.
Az anyagok megküldésének határideje: 2006. augusztus 31.
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Ø Kötelező szinten tartó szakorvosképzést a következő évben is a mostani órarend szerint kell
meghirdetni. A szakfőorvosok részére körlevelet kell küldeni, hogy a következő kurzust még a
HEFOP keretből tudjuk finanszírozni, onnantól viszont ismét fizetőssé válik. A szakfőorvosoknak
kell a saját szakorvosaik részére továbbítani ezt a felhívó körlevelet.
Ø Regionális továbbképzés 2006. II. félévi programjánál Dr. Kardos Ilona helyett Dr. Besnyő Márta
(Münchausen szindróma by proxy) lesz az előadó.
A résztvevők megegyeztek abban, hogy a regionális tanfolyamokat kötelezően szabadon
választható kurzusként fogják ezentúl akkreditálni és a meghívókban is így fog szerepelni.
A Vadaskertnél tartott kötelező szinten tartó kurzus marad kötelező, az egyéb tanfolyamok pedig
szabadon választhatóként akkreditálandók.
A 2007. I. félévének kurzusait 2006. augusztus 1.-ig akkreditáltatni kell az oftex-en, kivéve a
Semmelweis Egyetem, nekik június 15-ig be kell nyújtaniuk.
Regionális továbbképzés 2007. I. félévére vonatkozó előadók és témák kijelölése megtörtént:
- Tic-Tourette, Kényszerbetegség
Dr. Gádoros Julianna, Dr. Tárnok Zsanett /Vadaskert/
- Szülői bánásmód, gyermekbántalmazás, definíciók, gyakoriság
Dr. Révész György egyetemi tanár /Pécs/
- A gyermekbántalmazás felismerésének nehézségei, tünetei, kezelés és megelőzés lehetőségei
Dr. Palaczky Mária /Pécs/
- Evészavarok

Dr. Pászthy Bea /Semmelweis Egyetem/

- Drog és egyéb addíciók

Dr. Ladányi Andrea /Debrecen/

- Igazságügyi gyermekpszichiátria
Dr. Vetró Ágnes /SZTE/
Ø A kötelező 4. számú, Gyermekgyógyászat képzés időpontját módosították 2006. október 16-20.-ra,
mivel így majd a 2006. október elején felvett új rezidensek is be tudnak kapcsolódni a képzésbe.
Ø A kötelező 5. számú kurzus, Pszichofarmakológia, 2007. januárjában kerül megrendezésre, ennek
felelőse: Vadaskert Alapítvány.
Ø Megbeszélték a tagok, hogy szakkönyveket mindenki a saját HEFOP keretére vásárol.
Ø A következő Projekt Előrehaladási Jelentés elszámolási időszaka: 2006. május 15. – augusztus 13.
Ehhez kérjük a konzorciumi tagokat, hogy legkésőbb 2006. augusztus 21.-ig az SZTE-nek az
összes, erre az időszakra vonatkozó költség elszámolásához a dokumentumokat (számlák, szállítói
levelek, szerződések, jelenléti ívek, egyéb oktatással kapcsolatos anyagok, bérpapírok, stb.)
megküldeni szíveskedjenek.
Ø Megbeszélték a következő konzorciumi ülés időpontját: 2006. szeptember 6. 10.00 órai kezdettel
a Semmelweis Egyetem Könyvtárában.
Utána Dr. Vetró Ágnes bezárta az ülést.

Jegyzőkönyvet vezette: Zöleiné Csonka Gyöngyvér
Hitelesítette: Dr. Vetró Ágnes
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