
PROGRAMAJÁNLÓ 

MAGYAR PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG XXV. VÁNDORGYŰLÉSE 

BUDAPEST, 2002. SZEPTEMBER 28. – OKTÓBER 1.  

 

Szeretettel köszöntjük az MPT XXV. Vándorgyűlésének résztvevőit. Nagy örömmel számolunk be arról, 

hogy a megszokott módon és helyszínen – személyes részvétellel - megrendezésre kerülő 

rendezvényünkön ismét gazdag programmal várjuk a kollégákat, hiszen közel kétszáz absztrakt 

érkezett.  

A plenáris programban számos nemzetközileg is elismert szakember előadását hallgathatjuk meg. 

Falkai Péter és Phillip Gorwood az anorexia nervosa és a szkizofrénia korszerű kezelésének 

lehetőségeiről számolnak be. Kéri Szabolcs professzor a traumák és az emlékezés komplex kapcsolatát 

tekinti át a korszerű neurobiológiai és molekuláris genetikai eredmények tükrében, Hárdi Lilla előadása 

a menekültek traumáival, a multikulturális kontextus értelmezésével és a poszttraumás pszichés 

következmények kezelésének multidimenzionális megközelítésével foglalkozik. A művészetterápiás 

plenáris előadás során Hárdi István Tanár urat köszöntjük századik születésnapja alkalmából. Sok 

szeretettel gratulálunk és sok boldogságot, egészséget, további aktív éveket kívánunk! 

A Vándorgyűlés programjában ebben az évben is számos izgalmas szimpóziumra kerül sor. Ezek közül 

kiemelésre érdemesek a nemi identitás és szocializáció kapcsolatával, az LMBTQ affirmatív 

pszichológia elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a migrációs krízis traumáival, a pszichiátriai osztályok 

szexuális biztonságával, az orvosok mentális egészségével, a perinatális pszichofarmakológiával, a 

neurokognitív funkciókkal és a kognitív tesztekkel, valamint a szülő-gyermek kapcsolattal foglalkozó 

programok. Megismerkedhetünk a gyermekpszichiátriai rehabilitáció aktuális kérdéseivel, az EMDR 

terápia alkalmazásának lehetőségeivel, és a stigmatizációs-diszkriminációs kutatások eredményeivel, 

valamint a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának csoportsématerápiás 

rezsimjének kaland-, és természetterápiás módszerével is.  

Tárgyalásra kerülnek az igazságügyi pszichiátriai fontos és aktuális kérdései, és betekinthetünk az 

igazságügyi módszertani levéllel kapcsolatos munka folyamatába is. Számos szimpózium és előadás 

foglalkozik a pandémia pszichiátriai-pszichológiai következményeivel, és az ellátásban szerzett terápiás 

tapasztalatokkal. Ezek között kiemelt szerephez jutnak a telemedicina pszichiátriai alkalmazásának 

lehetőségeit bemutató programok.  



Bemutatásra kerülnek az öngyilkossággal, a pszichózisokkal és a borderline személyiségzavarral 

kapcsolatos legújabb kutatások eredményei. Megismerkedhetünk a tündérhegyi pszichoterápiás 

diagnosztikus munkával, a katathym képélmény alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokkal, és a 

veszélyeztető betegek ellátásának problémáival, valamint a pszichiátriai gondozás aktuális kérdéseivel, 

és az Országos Közösségi Ellátások Egyesületének tevékenységével is. A fiatal pszichiáterek 

kerekasztalán lehetőség nyílik a szakmai életút különböző fázisaiban levő kollégák tapasztalatainak 

megosztására. Vándorgyűlésünk során képet kaphatunk a legújabb egészségpszichológiai, 

gyermekpszichiátriai és pszichoterápiás kutatásokról és számos izgalmas pszichoterápiás esetet is 

megismerhetünk. Ebben az évben is sor kerül az MPT Elnökének szimpóziumára, ahol a hazai 

pszichiátriai ellátással kapcsolatos problémákat beszélhetjük meg. Programunkban természetesen 

poszterszekció és számos cégszimpózium is szerepel.  

Biztosak vagyunk abban, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság XXV. Vándorgyűlésének színes és 

izgalmas programjában mindannyian megtaláljuk az érdeklődésünknek megfelelő témákat. Minden 

kedves Kollégánkat szeretettel várjuk 2022. szeptember végén Budapesten a Kongresszusi 

Központban, a korábbiaktól eltérő időpontban, de a megszokott gazdag programmal.  

Hasznos időtöltést és tartalmas élményeket kívánunk, a szeptemberi találkozás reményében! 

2022. augusztus 18.  
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