
INVITAŢIE 

La a IX-a CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ DE PSIHIATRIE 

MAGHIARO-ROMÂNĂ 

26-28 IANUARIE 2017 

Hotel Azur****, SIÓFOK (pe malul lacului Balaton) 

 

 

După Prima ediţie din Budapesta (2003), urmată de altele în 2007, 2008, 2010, 

2012 la Miercurea Ciuc, apoi în 2013 la Győr (Ungaria) şi din nou la Miercurea Ciuc 

(2014, 2016), în 2017 s-a reuşit ca organizarea următoarei ediţii a tradiţionalei 

conferinţă internaţională să fie din nou în Ungaria, în cadrul Conferinţei Naţionale a 

Asociaţiei Psihiatrice Maghiare. 

Pentru secţiunea Română ni s-a oferit ziua de vineri, 27 ianuarie, zi în care se va 

asigura traducere sincron-simultană maghiaro-română. 

Taxa de participare: 

1. pe întreaga perioadă a conferinţei (26-28. I.)   33.000 Ft. 

2. doar pentru 27.I. (dar ca un bonus, putem asista şi pe 28.I.) 28.000 Ft 

Coplată pentru mesele de prânz      1. 600 Ft 

Coplată pentru banchet       3. 000 Ft 

(restul sumei până la valoarea integrală se asigură din bugetul conferinţei!) 

Taxa include TVA. 

 

Tema principală a conferinţei: FAŢETELE SCHIMBĂTOARE ALE PSIHOZELOR 

Subteme: (la trimiterea abstractului să se specifice subgrupa în care se doreşte 

prezentarea lucrării, modul de prezentare: lucrare în secţiune, poster, simpozion, 

workshop sau masă rotundă) 

-Adictologie 

-Terapii biologice 

-Păstrarea sănătăţii: mod de viaţă, sport 

-Epidemiologie 

-Tulburări mentale organice 

-Prevenţie 

-Factori neurobiologici şi genetici 

-Adicţii şi psihoze 

-Psihozele diferitelor vârste (preponderent a vârstei a III-a) 

-Psihozele în lumea virtuală 

-Rolul e-mental health în tratamentul modern al psihozelor 

-Tratamentul modern al tulburărilor psihotice 

-Psihoze şi criminalitate 

-Psihiatria forensică 

-Gerontopsihiatrie 

-Psihiatria copilului şi adolescentului 

-Tulburări afective şi anxioase 

-Ştiinţele cogniţiei 

-Psihiatrie comunitară 

-Psihiatrie socială 

-Asigurarea calităţii, politicile profesiei medicale 

-Artă şi cultură 

-Formarea şi perfecţionarea profesioniştilor 

-Asistenţă şi îngrijire psihiatrică 



-Psihofarmacologie 

-Psihoterapii 

-Reabilitare psihosocială 

-Tulburări sexuale şi ale somnului 

-Suicidologie 

 

Abstractele să conţină max. 2.500 caractere (fără caracterele pentru numele autorilor 

şi titlul lucrării). Nu se acceptă tabele sau grafici. Se solicită numele complet al 

autorilor, fără specificarea gradului didactic sau profesional, dar se cere specificarea 

locului de muncă şi a localităţii. Se solicită 3 cuvinte cheie. 

 

Posterele se limitează la dimensiunea de 90x120 cm şi pot fi postate cu blutach 

(adeziv cu dublă faţetă). Autorul, în timpul secţiunii de postere, trebuie să fie lângă 

poster, având cu el minimum 20 de ex. tipărite. 

 

Anunţul de participare şi abstractele se vor trimite pe adresa mea de mail: 

veressalbert02@gmail.com 

 

Creditat cu 50 de credite EMC 

 

Data limită de trimitere a abstractelor: 31 octombrie 

Data limită de rezervare a cazării cu plata integrală: 9 decembrie 2016 

(camerele se rezervă în regim „primul venit, primul servit”. De la şi spre 

hotelurile mai îndepărtate se asigură transfer cu autobuz). Ni s-au rezervat 5 

camere la H. Balaton*** şi 3 cam. la H. Residence****. Pentru alte solicitări 

organizatorii locali aşteaptă opţiuni cât de timpuriu se poate!!! 

 

Plăţile se pot face direct, prin virament bancar în contul specificat mai jos: 

 Numele băncii :CIB Bank Zrt., 1027 Budapest Medve utca 4-14. 

 Nr. Contului:10702260-13069560-52000001 

 Cod Swift :CIBHHUHB 

 Titular cont:  Kft., 1024 Budapest, Komjádi Béla u. 1. 

 

 

Pe site-l conferinţei se pot decela şi informaţii suplimentare despre conferinţă şi 

posibilităţile de CAZARE: 

www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 (doar în lb. maghiară!!!) 

 

Preţul unei camere în regim sgl. variază la diferite locaţii între 9.500-25.500 

Ft/cam./zi 

Pentru cei care vor să economisească comisionul pentru virament (minim 30 euro), 

am fost abilitat să adun sumele pentru taxă, mese, cazare, pe care să le achit la sosirea 

noastră.  

 

Sumele (la paritatea de 1 RON=0,0145 Ft, adică: 145 RON=10.000 Ft) se pot 

trimite prin mandat poştal la adresa: Veress Albert, 530.111-Miercurea Ciuc, str. 

Gabor Aron 10 

 

mailto:veressalbert02@gmail.com
http://www.mptpszichiatria.hu/mpt2017


ATENŢIONARE: rezervarea cazărilor direct la hotel implica plata ne-negociată a 

cazării. Valorile din propunerea de cazare de pe site se aplică doar pentru cei care 

solicită cazarea prin firma TENSI, care derulează reperele financiare şi de rezervare. 

(pentru care colectez şi eu sumele necesare!) 

 

Transportul se poate efectua cu avionul până la Budapesta, cu maşina sau cu trenuri 

care ajung în Gara de Est, de unde cu metroul sau tramvaiul se ajunge la Gara de Sud 

pentru a lua trenul spre Siófok. De la gară cu taxiul se ajunge la hotelul Azur în cca. 

10 minute. 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă adresaţi domnului doctor Adalbert Veress 

la nr. 0744-812.900. 

 


