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E-mail: huba@congressline.hu

Jelentkezési határidő: 2016. október 30.

kedVes kollégA, kollégAnő!

Örömmel fogadtuk jelentkezését a Biológiai Pszichiátriai Egyesület

„A biológiai pszichiátria korszerű eredményei”
című konferenciájára, amelyet ezúton igazolunk vissza.



 12.00–12.45 regisztráció

 12.45–13.00 bánki m. csaba 
  Elnöki köszöntés
 13.00–13.45 balázs judit
  Fiatalkori öngyilkosság-megelőzés 
 13.45–14.30 kálmán jános
  rDoc és nbn, avagy a biológiai pszichiátria jövője?
 14.30–15.15 horváth szatmár
  Megzabolázott halálvágy 
 15.15–16.00 janka zoltán
  glia: több mint ragacs, nélküle az agy tragacs
 16.00–16.45 álmos péter
  Az implicit betegségbelátás vizsgálata szkizofréniában

 16.45–17.00 kávészünet

 17.00–18.00 lundbeck szimpózium

 9.00–  9.15 bitter istván 
  Elnöki köszöntés
 9.15–10.00 bitter istván
  A szkizofrénia negatív tüneteinek mérése és kezelési lehetőségei
 10.00–10.45 purebl györgy
  Bizonyítékokon alapuló öngyilkosság-megelőzés, 
  avagy a félig teli vagy félig üres pohár dilemmája
 10.45–11.30 réthelyi jános
  A mágneses rezonancia képalkotás jelentősége a pszichiátriában
 11.30–12.15 tényi tamás
  ritka pszichiátriai szindrómák
 12.15–13.00 bánki m. csaba
  Új generációs antidepresszívumok: a receptorok szimfóniája

 13.00–14.00 Ebéd

 14.00–14.15 rihmer zoltán 
  Elnöki köszöntés
 14.15–15.00 frecska ede
  Az endohallucinogének fiziológiája
 15.00–15.45 égerházi Anikó
  lehet-e a stressz-érzékenység a rekurrens depresszió endofenotípusa?
 15.45–16.30 túry ferenc
  Az evészavarok biológiai háttere és farmakoterápiája
 16.30–17.15 rihmer zoltán
  Depresszió és rákbetegség
 17.15–18.00 gonda Xenia
  genetika és környezet összjátéka: sérülékenység, hajlam, plaszticitás

 9.00–   9.15 tariska péter 
  Elnöki köszöntés
 9.15–10.00 demetrovics zsolt
  Újabb fejlemények az „internet gaming Disorder” 
  jelenségével kapcsolatosan
 10.00–10.45 tariska péter
  Összeillenek-e a kirakós elemei? 
  A neurokognitív zavar etiopatogenetikai modelljei 
 10.45–11.30 belső nóra
  Mi hat, miképp hat? – A hit és a terápia hatása 
 11.30–12.15 bélteczki zsuzsa
  A bipoláris affektív zavar neurobiológiai háttere

noVember 23. – szerdA
noVember 24. – csütörtök

noVember 25. – péntek


