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„Hogy ne csak a neve legyen áldott.” 

Egészségtudatos várandósgondozás a teljesség jegyében 
 

Időpont: 2014.11.29. szombat 
 

Helye: Tulip Inn Hotel 1089 Budapest, Üllői út 94–98. 
(A helyszínváltozás jogát az Euro Medica fenntartja) 

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással 

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
1. csecsemő és gyermek kardiológia  2. csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia  3. csecsemő-

gyermekgyógyászat 4. gyermek gasztroenterológia  5. gyermeknőgyógyászat  6. gyermektüdőgyógyászat 7. 
igazságügyi klinikai pszichológia 8. iskolaegészségt., ifjúságvéd. 9. klinikai addiktológiai szakpszichológia 10. 
klinikai írásszakértő pszichológia 11. klinikai szakpszichológus  12. neonatológia 13. neuropszichológia  14. 

orvosi psychológia 15. szülészet-nőgyógyászat PTE ÁOK/2014.II./00022 
 

Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 17 kreditpont 
1. felnőtt ápolás és gondozás, 2.gyermek ápolás és gondozás, 11. szülészeti ellátás, 12. védőnői ellátás, 13. 

közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 16. dietetika 17. természetgyógyászat. 
Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: 348/2014 

KÉPZÉSI PROGRAM 
 
 

10.00-10.20 Szalutogén várandósgondozás a teljesség jegyében 
Dr. Ördög János szülész-nőgyógyász, HKO szakorvos, holisztikus orvos 
 

10.20-10.40 A terhesség és anyaság pszichoszomatikája, érzelmi intelligencia  
Dr. C. Molnár Emma Ph.D., szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi docens  
 

10.40-11.00 Bizalomteli kommunikáció, kapcsolat, kötődés a „szereplők” között 
Dr. Varga Katalin Ph.D., habil. docens, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, az Affektív Pszichológia Tanszék 
tanszékvezetője 
 

11.00-11.20 Egészség-és Életvezetési Coaching – támogatás a testi-, pszichikai-, szociális- és 
egzisztenciális egyensúly fenntartására, helyreállítására 
Dr. Bodó Péter nemzetközi management consulens, ECA Képző-Master Coach, az Európai Coaching 
Szövetség alelnöke 
 

11.20-12.00 SZÜNET 
 

12.00-12.20 Tudatos felkészülés az anyaságra a terhesség idején test- és érzelemorientált  
módszerekkel, meditációkkal   
Dr. Bodóné Horváth Valéria szociálpedagógus és szexuálterapeuta, rendszerszemléletű személyiség- 
tréner- és coach 
 

12.20-12.40 Korszerű, non-invasive, intelligens orvosi döntéstámogató eszköz 
Dr. Kulin Sándor szülész-nőgyógyász, endokrinológus, kutató- fejlesztő orvos 
 

12.40-13.00 Tudatos jelenlét (mindfulness) a várandósság és szülés alatt 
Dr. Szondy Máté Károli Gáspár Református Egyetem, klinikai szakpszichológus, családterapeuta, 
egyetemi adjunktus 
 

13.00-13.20 Salutogen várandósgondozás a gyakorlatban 
Dr. Ördög János szülész-nőgyógyász, HKO szakorvos, holisztikus orvos 
 

13.20-13.40 Kérdések, konzultáció 
 
A továbbképzés meghívóját a jelentkezés elfogadása után küldjük.  
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 
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