Kedves Kollégák!
Örömmel tudatjuk, hogy a PECMH2019 Konferencia programja véglegesítésre került. A
konferencián több mint 200 előadás várható szimpóziumok, szekciók, workshopok és
poszterek formájában, angol és magyar nyelven, több fontos program
szinkrontolmácsolásával.
Néhány fontos információ az érdeklődés felkeltéséhez határidők szerint …
Kérjük, küldje tovább levelünket érdeklődő kollégáinak is!

ÁPRILIS 15-IG
-

Május 7-én a ZERO TO THREE (a kora gyermekkori lelki egészséget támogató
amerikai szakmai szervezet)hivatalos képzési napot (https://pecmh.eu/wpcontent/themes/pecmh.eu/images/DC0-5_Extended_Day_Description.pdf) tart a
DC:0-5 kora gyermekkori diagnosztikai klasszifikációs rendszer alkalmazásáról.

Amennyiben szeretne részt venni az angol nyelvű képzésen, az alábbi
linken adhatja le jelentkezését április 15ig: https://learningcenter.zerotothree.org/EventDetail.aspx?EVID=10222
Örömmel tudatjuk, hogy a DC:0-5 magyar kiadása a Medicina Kiadó jóvoltából már a
nyomdában van, hamarosan a magyar könyvesboltok polcain is megjelenik! A
képzésre már meg tudják vásárolni az angol nyelvű változatot a Medicina Kiadótól.
-

Aki nem tud részt venni a május 7-i alkalmon, a PECMH konferencia keretében 3
órás pre-congress workshop is megtartásra kerül e témában: Catarina Furmark:
DC:0–5 – Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders in
Infancy and Early Childhood: An Overview
18000 Ft / alkalom
Amennyiben szeretne részt venni ezen a workshopon, részvételi szándékát jelezze a
konferencia Titkárságon legkésőbb április 15-ig: registration@pecmh.eu

ÁPRILIS 25-IG KEDVEZMÉNYESEN …
-

Április 25-ig még kedvezményesen tud jelentkezni a
konferenciára: https://pecmh.eu/regisztracio/ . A konferencián való részvétel
azegészségügyi szakdolgozók esetében összesen 20 pont ér, szakorvosok,
szakpszichológusok (OFTEX) esetében 24 pontot.

-

A május 8-i napon a pre-congress workshopokon (https://pecmh.eu/kiemeltprogramok/, Pre-congress workshop-ok gomb alatt találhatók a meghirdetett
témák) azok a kollégák is részt vehetnek, akik a teljes konferencián nem tudnak
részt venni. Amennyiben érdeklődnek az alábbi pre-congress workshopok
valamelyike iránt, részvételi szándékukat jelezzék a konferencia
Titkárságon: registration@pecmh.eu . A szakorvosok (OFTEX) számára a PreCongress Workshop-okon való részvétel 6 pontot ér.

Május 8. Délelőtt 9.30-13.00
Czeizel Barbara / Kereki Judit: A kora gyermekkori intervenció múltja, jelene és
jövője Magyarországon
5000 Ft /
alkalom
Kurimay Tamás / Németh Tünde / Együtt (Baba‐Mama‐Papa) program teamje:
A Baba‐Mama‐Papa integrált fekvő‐ és járóbeteg egység bemutatása 5000 Ft
/ alkalom
Varga Katalin / Andrek Andrea: A perinatális időszakban alkalmazható
eszközök a SzüléSzületéS minőségének
kibontakoztatásában
5000 Ft / alkalom
Április 15-ig fontos jelezni részvételi szándékukat az alábbi eseményre:
Catarina Furmark: DC:0–5 – Diagnostic Classification of Mental Health and
Developmental Disorders in Infancy and Early Childhood: An
Overview 18000 Ft / alkalom
Május 8. Délután 14.00-17.30:
Németh Tünde / Családbarát team: A szülőségre felkészülés – a XXI. század
kérdései
5000 Ft / alkalom
Gitidiszné Gyetván Krisztina / Csabina‐Etényi Zsuzsa: A táplálás mint
tünet
5000 Ft / alkalom
Angelika Wieck: The pharmacological management of mood disorders and
psychosis in pregnancy and lactation
5000 Ft / alkalom
John Oates: Supporting families with children and young people with special
educational needs and disabilities
5000 Ft / alkalom

Szeretettel várjuk Önöket rendezvényünkön!
Üdvözlettel,
a PECMH2019 konferencia szervezői

