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PRO REKREATIONE Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tóparti Szakambulancia 

2484 Gárdony, Tópart utca 17. 

Honlap: www.prorekreatione.hu/TopartiSzakambulancia 

Mahlerné Köfner Anikó, intézményvezető                                                                                 

Elérhetőségek: telefon: 06-30-1808901; e-mail.: mahlerne.kofner.aniko@szakambulancia.hu 

 
KÉPZÉSI NAP: 2019. OKTÓBER 18. (PÉNTEK) 
 

A képzés címe, kódszáma:  

„Gyermek szakorvosi szempontból az alapellátás és a szakellátás szakembereinek 

feladatai és felelősségvállalása, hatékony gyermekutak a kora- gyermekkori 

intervencióban” című szabadon választható OFTEX akkreditált képzés  

PTE ÁOK /2019. II/00166 kódszámú minősített képzés (14 pont) 

9:00 – 9:20 A komplex diagnosztika, terápia és fejlesztés hatékony intézményi modellje 

Gárdonyban   

Előadó: Mahlerné Köfner Anikó intézményvezető, Tóparti Szakambulancia 

9:20-9:40 Szakmai tudatosság a prevenció-intervenció területein  

Előadó: Dorotovics Miléna pszichológus, intézményvezető  

9:40-9:55 Neonatológia – A házi gyermekorvos bevonása a kis súlyú koraszülöttek hazaadásába  

Előadó: Dr. Szabó Hajnalka PhD, csecsemő- és gyermekgyógyász, csecsemő- és 

gyermekintenzív szakorvos, neonatológus, gyermektüdőgyógyász  szakorvos 

9:55- 10:10 Klinikai immunológia – Hol kezdődik az immunhiány?  

Előadó: dr. Priegl-Gulácsy Vera klinikai infektológus, allergológia és klinikai immunológia 

szakorvos  

10:10-10:20 Pulmonológia – köhögés, fulladás – Mikortól szakorvosi feladat? 

Előadó: Dr. Szabó Hajnalka PhD, csecsemő- és gyermekgyógyász, csecsemő- és 

gyermekintenzív szakorvos, neonatológus, gyermektüdőgyógyász szakorvos 

10:20-10:30 Gasztroenterológia – hasi fájdalom, hasmenés – Mikortól szakorvosi feladat? 

Előadó: dr. Tokodi István gasztroenterológus, neonatológus, csecsemő-gyermekgyógyász 

szakorvos  

http://www.prorekreatione.hu/TopartiSzakambulancia
mailto:mahlerne.kofner.aniko@szakambulancia.hu


 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

2 
 

 

 

10:30-10:40 Kardiológia – szívzörej – Mikortól szakorvosi feladat? 

Előadó: dr. Simon Kornélia csecsemő- és gyermek kardiológus szakorvos  

10:40-11:00 KÁVÉSZÜNET 

11:00-11:30 Kerekasztal beszélgetés a témák szakorvos előadóival 

Előadó: A beszélgetést vezeti: Dr. Szabó Hajnalka PhD, csecsemő- és gyermekgyógyász, 

csecsemő- és gyermekintenzív szakorvos, neonatológus, gyermektüdőgyógyász  szakorvos.  

Résztvevők: dr. Priegl-Gulácsy Vera klinikai infektológus, allergológia és klinikai immunológia 

szakorvos, dr. Tokodi István gasztroenterológus szakorvos, dr. Simon Kornélia csecsemő- és 

gyermek kardiológus szakorvos  

11:30-12:15 Gyermekneurológia – a szakorvosi vizsgálat helye és szerepe a korai felismerésben 

– alarmírozó jelek 

Előadó: dr. Deák György gyermekneurológus, csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos 

12:15-13:00 Gyermekneurológia – Az epilepszia korszerű diagnosztikája-terápiája és hatása a 

kora-gyermekkori fejlődésre 

Előadó: Dr. Fogarasi András MTA doktora, gyermekneurológus szakorvos 

13:00-14:15 EBÉDSZÜNET 

14:15-14:45 Ortopédia – A szakorvosi vizsgálat helye és szerepe korai felismerésben  

Előadó: dr. Besze Tibor ortopéd szakorvos 

14:45-15:15 Szemészet – kora-gyermekkori szemészeti gyanújelek és preveció 

Előadó: dr. Maka Erika gyermek szemész szakorvos 

15:15-15:45 A szülők bevonása, a családok támogatása és szakmai partnerségek a kora- 

gyermekkori intervencióban 

Előadó: Kőpatakiné Mészáros Mária oktatáskutató, tudományos munkatárs  

15:45- 16:05 KÁVÉSZÜNET 

16:05-16:35 Interdiszciplináris szemlélet és professzió             

Előadó: Dr. Kocsis Mihály PhD, címzetes egyetemi tanár 
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16:35-17:15 Komplex fejlesztési és terápiás lehetőségek – fókuszban a motorium 

Előadók: Kaló Andrea konduktor; Vinczéné Kaposvári Krisztina gyógytornász; Bónai Réka 

gyógytornász, DSGM szakgyógytornász; Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina gyógypedagógus-

szomatopedagógus, rehabilitációs úszás oktató és mozgásterapeuta 

17:15-18:15 Kerekasztal beszélgetés az előadókkal és tesztvizsga 

Előadó: A beszélgetést vezeti: Dr. Fogarasi András MTA doktora, gyermekneurológus 
szakorvos.  

Résztvevők: dr. Deák György gyermekneurológus, dr. Besze Tibor ortopéd szakorvos, dr. Maka 
Erika gyermek szemész szakorvos, Kőpatakiné Mészáros Mária oktatáskutató, tudományos 
munkatárs, Dr. Kocsis Mihály PhD, címzetes egyetemi tanár 

18:15 – A KÉPZÉSI NAP ZÁRÁSA 

 

KÉPZÉSI NAP: 2019.10. 19. (SZOMBAT) 

A képzés címe, kódszáma: 

 „Gyermek szakorvosi, gyermekpszichiátriai és társszakmái szempontjából az alapellátás 

és a szakellátás szakembereinek feladatai és felelősségvállalása, hatékony gyermekutak a 

kora- gyermekkori intervencióban” című szabadon választható OFTEX akkreditált képzés 

PTE ÁOK/2019. II/00167 kódszámú minősített képzés (14 pont)  

9:00 – 9:20 A komplex diagnosztika, terápia és fejlesztés hatékony intézményi modellje 

Gárdonyban - gyermekpszichiátriai és társszakmái szempontjából  

Előadó: Mahlerné Köfner Anikó intézményvezető, Tóparti Szakambulancia 

9:20-9:40 Szakmai tudatosság a prevenció-intervenció területein 

Előadó: Dorotovics Miléna pszichológus, intézményvezető 

9:40-10:00 A szülők bevonása, a családok támogatása és szakmai partnerségek a kora- 

gyermekkori intervencióban - gyermekpszichiátriai és társszakmái szempontjából  

Előadó: Kőpatakiné Mészáros Mária oktatáskutató, tudományos munkatárs  
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10:00-10:30 Interdiszciplináris szemlélet és professzió - gyermekpszichiátriai és társszakmái 

szempontjából  

Előadó: Dr. Kocsis Mihály PhD, címzetes egyetemi tanár 

 

10:30-11:15 Gyermekpszichiátria – a szociális viselkedés mérföldkövei I.  

Előadó: Dr. Halász József PhD, gyermekpszichiáter szakorvos 

11:15-11:35 KÁVÉSZÜNET 

11:35-12:20 Gyermekpszichiátria – a szociális viselkedés mérföldkövei II.  

Előadó: Dr. Halász József PhD, gyermekpszichiáter szakorvos 

12:20-13:00 Gyermekpszichiátria és klinikai gyermek szakpszichológia – a szülői szerepek és 

funkciók jelentőséges a kora-gyermekkori fejlődésben  

Előadó: dr. Villand Erika gyermekpszichiáter szakorvos; Barkóczy Zsófia klinikai gyermek 

szakpszichológus 

13:00-14:00 EBÉDSZÜNET 

14:00-14:30 Gyermekpszichiátria – gyermekkori hiperaktivitás - vagy ami mögötte van  

Előadó: dr. Steiner Péter gyermekpszichiáter szakorvos 

14:30-15:15 Az etetési és étkezési zavarok komplex szakmai megközelítése  

Előadó: dr. Villand Erika gyermekpszichiáter szakorvos; Dorotovics Miléna pszichológus, 

intézményvezető, Kovácsné Lajos Anita gyógypedagógus  

15:15-15:45 Gyógypedagógia – gyanújelek a beszéd – és nyelvfejlődésben; a viselkedés és 

magatartás fejlődésében; a kapcsolódó komplex fejlesztési, terápiás lehetőségek 

Előadó: dr. Kováts Dénesné gyógypedagógus, logopédus; Farkas Edit gyógypedagógus 

15:45-16:05 KÁVÉSZÜNET 

16:05- 16:35 Klinikai gyermek szakpszichológia, gyógypedagógia – gyanújelek a kognitív és 

játéktevékenység fejlődésében; a kapcsolódó komplex fejlesztési, terápiás lehetőségek 

Előadó: Barkóczy Zsófia klinikai gyermek szakpszichológus, Kovácsné Lajos Anita 

gyógypedagógus  
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16:35-17:30 Kerekasztal beszélgetés az előadókkal és tesztvizsga 

Előadó: A beszélgetést vezeti: Dr. Halász József PhD, gyermekpszichiáter szakorvos. 

Résztvevők: dr. Villand Erika gyermekpszichiáter szakorvos, dr. Steiner Péter 

gyermekpszichiáter szakorvos, Barkóczy Zsófia klinikai gyermek szakpszichológus, Dorotovics 

Miléna pszichológus, intézményvezető, Kovácsné Lajos Anita gyógypedagógus, dr. Kováts 

Dénesné logopédus; Farkas Edit gyógypedagógus 

17:30 A képzési nap zárása 

 

További információk 

A résztvevők létszáma:  maximum 90 fő; az írásbeli visszaigazolás a jelentkezések   

                                               sorrendjében történik  

Jelentkezési határidő: 2019. október 6. 

Jelentkezés módja: on-line jelentkezés: www.prorekreatione.hu/TopartiSzakambulancia 

 

A képzés és a kapcsolódó szállás helye: 2484 Gárdony, Tópart utca 17.  

                                                                        

Részvételi díj: 15.000,- Ft/ képzés 

Szállás díja: az on-line jelentkezési felületen lesz olvasható 

Étkezés díja: az on-line jelentkezési felületen lesz olvasható 

 

A szervező elérhetősége:  Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 

2484 Gárdony, Tópart utca 17. 

kepzes.szakambulancia@toparti.hu 

Telefon: 06-30-426-0939 

http://www.prorekreatione.hu/TopartiSzakambulancia
mailto:kepzes.szakambulancia@toparti.hu

