A depresszió: kor-kór? - Távoktatás
A képzés kezdete: folyamatos

Befejezése: 2018.06.10.

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 12 kreditpont tesztírással.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. addiktológia, 2. geriátria, 3. háziorvostan, 4. igazságügyi elmeorvostan, 5. igazságügyi klinikai
pszichológia, 6. igazságügyi pszihiátria, 7. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 8. klinikai
szakpszichológus, 9. neurológia, 10. neuropszichológia, 11. orvosi psychológia, 12. orvosi rehabilitáció
(pszichiátriai), 13. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 14. psychiátria, 15. pszichotherápia.
Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés.
Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2018.I./00025
Gyógyszerészeknek 12 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti
pontszámként elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. gyógyszer-információ és terápiás
tanácsadás, 3. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 4. gyógyszerészi gondozás,
5. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 6. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, 7. pediátriai
gyógyszerészet. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés.
Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2018.I./00004
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 20 továbbképzési pont tesztírással:
1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermek ápolás és gondozás, 3. sürgősségi ellátás 4. laboratóriumi
diagnosztika, 6. általános és elektrofiziológiai asszisztencia, 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás,
9. mozgásterápia és fizioterápia, 11. szülészeti ellátás, 12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és
népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató,
17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés.
Nyilvántartási szám: SZTK-A-042125/2017

KÉPZÉSI PROGRAM
1. Depresszió a közbeszédben
2. A depresszió, mint betegség
3. A depresszió, mint a személyiség sebezhetősége
4. A depressziós életérzés
5. A depresszió megelőzése
6. Szolgálatból szolgáltatás
A továbbképzés anyagát összeállította: Prof. Dr. habil. Tringer László OESSH CSc, professor emeritus,
pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, neurológus, klinikai farmakológus, geriáter.

A továbbképzés anyagát - a jelentkezés elfogadása után - postán küldjük el a jelentkezőknek.
A tesztkérdések kiértékelése után – június közepén - küldjük el a kreditpontról szóló
pontigazolást.
Részvételi díj: 13.990.- 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

