JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar és Bölcsészettudományi Kar
által indítandó

“Orvosi- és egészségpszichológiai szakpszichológus”
szakképzésre

A képzés kezdete: 2012. február
A szakpszichológus képzés célja

Olyan szakpszichológusok képzése, akik elsődlegesen a szomatikus
betegellátásban jelentkező problémák megoldásában segítenek a hatékonyabb
gyógyítómunka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt. Támogatást és
speciális kezelési programokat kínálnak az akut, krónikus és terminális
betegségekben szenvedő páciensek számára, segítik a szakemberek és betegek
kommunikációját, a kezelésekkel kapcsolatos hatékonyabb döntéshozatalt és
együttműködést. Segítenek a gyógyító szakemberek munkahelyi stressz
kezelésében és a kiégettség megelőzésében. Szakmai ismereteiket alkalmazhatják az
elsődleges betegségmegelőzés területén is, a rizikóviselkedések prevenciója és
az egészségfejlesztés céljából, továbbá az egészségügyi szakemberek képzésében.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák és alkalmazási területek
-

a szomatikus betegségek kialakulásának és gyógyításának komplex,
biopszichoszociális szemlélete
egyes betegségekhez, speciális kezelési helyzetekhez kapcsolódó pszichológiai
problémák kezelése az alap- és szakellátásban és a rehabilitáció területén
a betegségekkel való megküzdés technikáinak fejlesztése, segítségnyújtás a társas
támogatás lehetőségeinek feltárásában, egészségtudatos orientáció kialakításában
stressz-kezelési és egészségfejlesztő technikák alkalmazása a gyógyító
szakemberek, illetve a lakosság számára
kapcsolati, döntési és kommunikációs problémák megoldásának támogatása
a betegellátás és a prevenció különböző szintjein
tanácsadás az egészséggel és betegséggel kapcsolatos ismeretek egyéni és publikus
kommunikációja terén
felmérések, kutatások végzése az egészség- és betegségmagatartással kapcsolatban
egészségügyi intézmények vagy szakemberek számára

A képzés szerkezete

Képzési idő: 4 félév
- Heti 1 teljes nap (péntek 10.00-18.00) tantermi előadások és csoportos
alapgyakorlatok
- Klinikai bázisgyakorlatok: 80 óra / félév
- Szupervízió (esetmegbeszélés): 25 óra / félév
- A hallgatók munkáját intézményi tutorok segítik

A klinikai bázisgyakorlatok területei:
1. Alapellátás (háziorvosi gyakorlat)
2. Konzervatív klinikai területek (belgyógyászat és intenzív terápia, geriátria, onkológia,
bőrgyógyászat, gyeremekgyógyászat)
3. Manuális szakok (sebészet, szülészet, nőgyógyászat, traumatológia , ortopédia)
4. Rehabilitáció (szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi rehabilitáció)

Megszerezhető szakképesítés

A képzés a 4. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett
képesítés: „Orvosi- és egészségpszichológiai szakpszichológus”

Keretszám
20 fő

Költségtérítési díj

A képzés költségtérítéses. A költségtérítés díja a képzés első félévében (2011/12.
tanév 2. félév): 250 000 Ft /félév

A jelentkezés feltétele

Pszichológus oklevél (2006 előtti felsoktatási rendszerben), vagy MA szintű
pszichológus oklevél (többciklusú felsoktatási rendszerben).

Felvételi interjú

A jelentkezőknek motivációikat és szakmai hátterüket feltáró felvételi interjún kell
részt venniük, melyre előreláthatólag 2012. január 20. és 27. között kerül sor.

Jelentkezés

Postai úton, az SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, vagy az SZTE BTK
Pszichológiai Intézet honlapjáról letölthető Jelentkezési lap beküldésével.
A jelentkezési lap kötelező mellékletei: oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz,
motivációs levél

A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:
SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Orvosi- és egészségpszichológiai szakképzés”

A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának határideje:
2012. január 10.

További információk kérhetők: az egpszichszakkepzes@gmail.com e-mail
címen

