A gondolat hatalma
Időpont: 2018.02.24. (szombat)
Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 2. gyermekpszichiátria, 3. klinikai neurofiziológia, 4. klinikai szakpszichológus,
5. megelőző orvostan és népegészségtan, 6. neurobiológia, 7. neuroendokrinológia, 8. neurofiziológia, 9.
neurológia, 10. neuropszichológia, 11. orvosi psychológia, 12. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai), 13. orvosi
rehabilitáció a pszichiátria területén, 14. psychiátria, 15. pszichotherápia, 16. társadalomorvostan (ált.orv.)
Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditáció: SZTE-ÁOK/2018.I./00049.
Gyógyszerészeknek 16 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként
elszámolható: 1. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 2. gyógyszerészi gondozás, 3. gyógyszertár
üzemeltetés, vezetés, 4. pediátriai gyógyszerészet.
Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditáció: SZOTE-GYTK/2018.I./00013.

Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 10 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2.
gyermek ápolás és gondozás, 3. sürgősségi ellátás, 6. általános és elektrofiziológiai asszisztencia, 7. fogászati
ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 11. szülészeti ellátás, 12.
védőnői ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs és
életvezetést támogató, 16. dietetika, 17. természetgyógyászat.
Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-013441/2016

KÉPZÉSI PROGRAM
10.00-10.20 Bevezető a gondolatról és összefüggéseiről a betegségekben. Az idegrendszer felépítése és a
gondolat raktározása, molekuláris és morfológiai alapjai Nobel díjas kutatások tükrében. Hogyan tehetjük
láthatóvá modern mérési eszközökkel a gondolatainkat, és mi ennek a haszna a mindennapi klinikai
gyakorlatban?
10.20-10.40 A tudatos és a tudat alatti elménk szerepe. A tudatos és tudattalan harca és eredménye,
jelentősége transzplantációban.
10.40-11.00 Egy gondolat bánt engem. A gondolatból mikor lesz stresszforrás és ennek hatásai a szervezetre,
a vegetatív idegrendszerre és immunrendszerünkre.
11.00-11.20 A gondolatok és betegségek. Hogyan befolyásolja a pszichés tréning a rák előfordulását?
Szünet
12.00-12.20 A belső utazás. Miért tud a hit ereje „hegyeket mozgatni”?
12.20-12.40 A gondolatok elcsendesítésének módszerei
12.40-13.00 A csend gyógyító erejéről, a hipnózisról és az önhipnózisról
13.00-13.20 Az Emóciók Felszabadításának Technikája
13.20-13.40 Kérdések, konzultáció
Előadó: Dr. Guseo András ideggyógyász, psychiáter, fejfájás-specialista, agyér-betegségek specialistája,
főorvos, az orvostudomány kandidátusa
Részvételi díj: 10.980.-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

