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Egészség – lelki egészség – egyensúly. A lélek dolgai 
 

Időpont: 2016.04.16. (szombat) 
 

Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet 9-es terem 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 

 

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 14 pont, tesztírással. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. 

gyermek- és ifjúságpszichiátria, 3. gyermekpszichiátria, 4. igazságügyi elmeorvostan, 5. igazságügyi 
klinikai pszichológia, 6. igazságügyi pszihiátria, 7. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 8. klinikai 

írásszakértő pszichológia, 9. klinikai szakpszichológus, 10. megelőző orvostan és népegészségtan, 11. 
neuropszichológia, 12. orvosi psychológia, 13. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 14. 

psychiátria, 15. pszichotherápia, 16. társadalomorvostan (ált.orv.). Egyéb szakvégzettség esetén, 
szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2016.I./00132. 

 
Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 20 kreditpont. Szabadon 

választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTK-A-7003/2015 
 

Gyógyszerészeknek 10 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti 
pontszámként elszámolható: 1. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül). Akkreditációs szám: 

PTE ÁOK/2016.I./00011. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés 
 

 
KÉPZÉSI PROGRAM (1000-től) 

 

A test és lélek egysége - Prof. Dr. habil. Bagdy Emőke a pszichológia tudomány kandidátusa, klinikai 
szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a Károli Gáspár Református Egyetem Személyiség és 

Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa 
 

A gyógyítás kockázatai - a „kiégés” - Prof. Dr. habil. Bagdy Emőke  
 

Mit tehetek én a lelkem gyógyulásáért a kiégés megelőzéséért? 
Prof. Dr. habil. Bagdy Emőke 

 

SZÜNET 
 

Bátran élni. Félelmeink és gátlásaink leküzdése. - Prof. Dr. habil. Tringer László OESSH CSc, professor 
emeritus 

 

Házassági/párkapcsolati problémák, kommunikációs játszmák - Prof. Dr. habil. Tringer László OESSH 
CSc, professor emeritus 

 

Növekedés motiváltan létezni – önmeghaladás- Pál Ferenc (Feri atya) helyettes plébános, SE 
Mentálhigiénés Intézet tanára, Prima és Prima Primissima díjas 

 

Az élet élvezete - Pál Ferenc (Feri atya) 
 

Részvételi díj: 9.990,- Ft., mely a visszaigazolásunk után fizetendő. 
 

Jelentkezni lehet a jelentkezési lap elküldésével a fenti elérhetőségek bármelyikén, vagy 
online módon a honlapunkról: www.emedica.hu/online-jelentkezes 

 
Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése 

ellenében minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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