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Kedves Kollégák! 

Lassan véget ér a 2016-os esztendő. Így nemcsak a Karácsonyi Ünnepekre készülünk, hanem 

Társaságunk XXI. Vándorgyűlésére is, mely 2017-ben - a korábbiakhoz hasonlóan - ismét január végén 

kerül megrendezésre. Bár alig több, mint fél éve találkoztunk, a hazai szakemberek aktivitásának és 

érdeklődésének köszönhetően közel kettőszáz absztrakt érkezett, így januárban a megszokott gazdag 

programmal várjuk a kollégákat. Ez köszönhető talán a témaválasztásnak is, hiszen a pszichózisok 

mindig a szakmai érdeklődés középpontjában álltak. A plenáris előadások ennek a komplex 

kérdéskörnek számos összetevőjével foglalkoznak. A modern klasszifikáció kérdéseinek és az új 

kutatási eredményeknek a tárgyalása mellett szó lesz a korszerű terápiás megközelítésekről is. A 

főtéma megvitatására számos szimpóziumon, kerekasztalon és munkacsoportban nyílik 

lehetőségünk. Ezek közül kiemeljük a művészetterápiás és az igazságügyi, vagy éppen a szkizofrénia 

családterápiájával foglalkozó szekciókat. A fentieken kívül sor kerül majd a változó kor 

pszichológiájával, a lelkisegély telefonszolgálatok munkájával, az érzelemfelismeréssel, az 

állatasszisztált terápiákkal, a mikrobióta és a mentális egészség kapcsolatával, valamint a mentális 

egészség kulturális háttértényezőivel foglalkozó programokra, valamint a megszokott filmes 

prezentációkat is élvezhetjük. Az aktuális szakmapolitikai kérdések megbeszélésre a Társaság elnöke 

által szervezett fórumon nyílik majd lehetőség.   

Vándorgyűlésünk nemzetközi részét ebben az évben a hagyományos Magyar-Román Szimpózium 

jelenti, melyben a hazai és a román pszichiátria kiemelkedő szakembereinek előadásait hallgathatjuk 

meg.  

Vándorgyűlésünk színes programjában képet kaphatunk a legújabb egészségpszichológiai, pszichózis, 

pszichofarmakológiai, szuicidológiai, addiktológiai és gyermekpszichiátriai kutatásokról, és a Nemzeti 

Agykutatási Program legújabb eredményeiről. Számos szekcióban hallhatunk a pszichózisok 

kezelésének különböző megközelítéseiről a biológiai terápiáktól, a családterápián keresztül a 

közösségi pszichiátriai és a rehabilitációs lehetőségekig. Foglalkozunk továbbá az evészavarokkal, az 

autizmus spektrumzavarokkal, valamint a pszichiátriai gondozás, a pszichoszomatika és az 

életminőség aktuális kérdéseivel. Bemutatásra kerül több érdekes pszichoterápiás módszer, mint 

például a mindfulness terápia, vagy éppen a nagycsoportozás. Az epilepszia neuropszichológiai 

vonatkozásaival és a neuropszichológus kompetenciájával foglalkozó kerekasztalok is szerepelnek a 

programban. A korábbiakhoz hasonlóan minden napra nagycsoportot tervezünk, több 

könyvbemutató és számos céges szimpózium színesíti a programot.  



A poszterszekcióban közel harminc érdekes prezentáció szerepel, ezek közül kiemeljük a Fiatal 

Előadók Szekcióját, ahol a pályakezdő kollégák kutatásainak bemutatására nyílik lehetőség. A 

pszichiáter rezidensek számára, a grémiumvezetők részvételével oktatási-továbbképzési kerekasztalt 

és izgalmas interaktív esetmegbeszéléseket is szervezünk.  

Minden érdeklődő kollégát, munkatársat és barátot szeretettel várunk Siófokra, hogy a 2017-es évet 

is a hazai pszichiátria legfontosabb szakmai rendezvényével, az MPT Vándorgyűléssel kezdhessük. A 

szervezők nevében kívánok Békés, Boldog Ünnepeket szeretetben és nyugalomban, eredményes 

kongresszust és sikerekben gazdag Újesztendőt. 
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