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Cuvânt de bun venit

Hívogató

Din partea Asociaþiei Române de Psihiatrie ºi Psihoterapie am deobita plãcere de a
vã adresa un cald bun venit, fiind la rândul nostru onoraþi de a fi invitaþi la Conferinþa
Anualã a Asociaþiei Maghiare de Psihiatrie care va avea loc la Siófok în Ianuarie
2017. Vom participa, conform deja tradiþionalei colaborãri româno-maghiare ºi vã
invitãm alãturi de noi la dezbaterile provocate de tema aleasã.

Hagyományainknak megfelelõen ezúttal is szeretettel hívjuk kollégáinkat
Romániából Siófokra, hogy vándorgyûlésünkkel együtt megtarthassuk közös
magyar-román pszichiátriai konferenciánkat is!

Tematica centralã a conferinþei: “Faþetele schimbãtoare ale psihozelor” va
permite aducerea în discuþie a unei problematici importante ºi extrem de
actuale, pe de o parte datoritã abordãrii particulare a psihozelor din perspectiva
DSM- ului 5, iar pe de altã parte datoritã rezultatelor recente provenite în
cercetare din domeniul geneticii, a neuroimagisticii, a studiilor antropologice.
Programul ºtiinþific va cuprinde prezentãri interesante din multiple perspective –
de la aspecte etiopatogenice, importanþa comorbiditãþilor, particularitãþile legate
de vârstã, - la abordãri terapeutice actuale prin telemedicinã ºi pe cale virtualã,
terapii prin strategii personalizate aplicate la nivel individual sau comunitar.
La acestea se vor adãuga ºi subiecte ca psihozele si factorii culturali ceea ce
apreciem cã vor genera vii dezbateri cu repercusiuni asupra dezvoltãrii de
terapii particulare integrate, de mare interes pentru sãnãtatea publicã.
Vã aºteptãm cu drag sã lucrãm împreunã, sã ne împãrtãºim informaþiile,
opiniile ºi sã construim împreuna strategii pentru diagnosticul ºi tratamentul
psihozelor pentru comunitatea noastrã profesionalã comunã ca ºi pentru
pacienþii noºtri.
Prof. Dr. Cãtãlina Tudose,
Preºedinte Asociaþia Românã de Psihiatrie ºi Psihoterapie.

Fõ témának a pszichózisokat választottuk.
Napjainkban is paradigmaváltás zajlik a pszichózisok megközelítésében és a
pszichiátriában is. Ennek nyomán olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, mint a
pszichózisok és a szkizofrénia neurobiológiai és genetikai háttértényezõi; az
addikciók és a pszichózisok kapcsolata; a korfüggõ pszichózisok; a pszichózisok
kapcsolata kulturális tényezõkkel; pszichózisok a virtuális világban és
természetesen a pszichotikus zavarok korszerû terápiája.
Szeretettel várjuk tehát Önöket Siófokon, hogy a fenti témák átgondolásával és
megbeszélésével, új szempontokkal és ismeretekkel gazdagítsuk egymást
ezekben a fontos témákban, és egyben újabb együttmûködéseket alapozzunk
meg a két ország pszichiátriában dolgozó szakemberei között.
A januári találkozásban bízva barátsággal üdvözlünk a Kongresszus Szervezõ
Bizottságának nevében:
Dr. Purebl György, az MPT elnöke
Dr. Osváth Péter, a Tudományos Szervezõ Bizottság elnöke

Cuvânt de bun venit
Conform tradiþiei, invitãm cu drag colegii din România la Siófok, ca în cadrul
conferinþei noastre naþionale erante sã participãm ºi la conferinþa comunã de
Psihiatrie maghiaro-românã. Am ales ca temã principalã psihozele.
ªi în zilele noastre ne confruntãm cu o schimbare de paradigmã în abordarea
psihozelor ºi în psihiatrie, în general. Din acest considerent am dori sã ne
preocupãm de teme ca, fondul neurobiologic ºi genetic al psihozelor; corelaþia
dintre adicþii ºi psihoze; psihozele legate de vârstã; corelaþia psihozelor cu
factorii culturali; psihozele în lumea virtualã, ºi, desigur, tratamentul modern al
tulburãrilor psihotice.
Vã aºteptãm deci cu drag la Siófok ca sã ne îmbogãþim reciproc cu aspecte ºi
cunoºtinþe noi ale acestor teme importante, ºi sã fundamentãm colaborarea
dintre psihiatrii celor douã þãri.
Sperând în aceastã întâlnire din ianuarie 2017 vã spunem un cãlduros bun venit:

Szekció II. / Secþiune referate II. 14.00 – 16.00
(üléselnökök / prezidiu: Nireºtean Aurel - Purebl György)
ENATESCU, Virgil-Radu: Anxietatea – stare ºi trãsãturã ca ºi corelate
psihopatologice ale depresiei perinatale la mamele care au nãscut în judeþul
Timiº / A szorongás – állapot és jellegzetesség, mint pszichopatológiás
összefüggések a perinatális depresszióban a Temes megyében szült nõknél
FEKETE, Sándor: A pozitiv pszichiatriaról / Despre psihiatria pozitivã
VERESS, Albert: SUICIDUL – indicator al sãnãtãþii publice ºi mentale /
ÖNGYILKOSSÁG – országos közegészségügyi és mentális mutató
HAL, Viktor: Fejfájós élet, avagy „élõ”fejfájás / Viaþã cu cefalee, sau cefalee
„vie”
DUICA, Lavinia: Intervenþia factorilor de stres în schizofrenie / Stressz tényezõk
befolyása a szkizofréniára

Dr. Purebl György, preºedintele Asociaþiei Maghiare de Psihiatrie
Dr. Osváth Péter, preºedintele Comitetului ªtiinþific

2017-01-27
Plenary Session 10.00 – 11.15
(chairmen: Károly Molnár – György Purebl)
10:00 - 10:30
JAVED, Avzal: Social Functioning as an outcome variable in schizophrenia
10:30 - 11:00
FRECSKA, Ede: Hallucinations and culture

Szekció I. / Secþiune referate I. 11.30 – 13.00
(üléselnökök / prezidiu: Harmatta János - Veress Albert)
LAZARESCU, Mircea: Sãrbãtoarea ºi starea maniacalã / Ünnep és mániás
állapot
BITTER, István: Terápiás kutatások szkizofréniában a Semmelweis Egyetemen
/ Cetãri terapeutice în schizofrenie la Universitatea Semmelweis
NIRESTEAN, Aurel: Dinamica societãþii postmoderne – „sursã” pentru tulburãrile
de personalitate? / Posztmodern társadalom – személyiségi zavarok „forrása”?
HARMATTA, János: Pszichoterápiás osztályok Magyarországon / Secþii
psihoterapeutice în Ungaria

Beköszöntõ
Különös öröm számomra, hogy a Romániai Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Társaság nevében köszönthetem a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökségét és
tagjait. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a MPT 2017 januári, Siófokon
tartandó Vándorgyûlésére meghívást kaptunk. Már hagyományossá váltak a
Román – Magyar találkozóink, örömmel veszünk részt ezen az újabb konferencián.
Reméljük, sok magyar kolléga jön majd el a fõtémához kapcsolódó IX. Magyar –
Román Konferenciára is.
A konferencia fõ témája, a „Pszichózisok változó arca”, egy fontos és rendkívül
idõszerû problémakört hoz terítékre, részben a pszichózisok DSM-5 szerinti
megközelítésével, másrészt a genetikai és antropológiai kutatások
eredményeinek felmutatásával.
A tudományos program több szempontból is érdekes elõadásokat tartalmaz – a
patológiai szempontoktól, a komorbiditásoktól és a korfüggõ jellegzetességektõl
kezdve egészen a telemedicina és a virtuális medicina idõszerû terápiás
megközelítéséig, valamint a személyre szabott stratégiák alkalmazásáig.
Az olyan témák, mint a pszichózisok és a kulturális tényezõk összefüggései,
véleményem szerint élénk vitákat fognak eredményezni, és a közegészségügyi
szempontból is fontos integrált egyéni terápiákra is ráhatással lesznek.
Várjuk hát Önöket az együtt gondolkodásra, hogy megoszthassuk információinkat,
véleményeinket, és hogy közös stratégiákat dolgozhassunk ki a pszichózisok
kezelésére, a terápiás közösségeink és pácienseink hasznára.
Prof. Dr. Cãtãlina Tudose
A Romániai Pszichiátriai és Pszichoterápiás Társaság elnöke

