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Tihanyi visszhang

Immár 13. alkalommal került megrendezésre a Hotel Club Tihanyban a Magyar Pszichofarmakológusok 
Társaságának éves kongresszusa. Bár a 13-as szám általában kedvezőtlen előjeleket is jelenthetett volna, 
ettől függetlenül kellemes őszi időben, a szokásos magas színvonalon, komoly érdeklődés mellett 
zajlott a konferencia. 

Az igényesen összeállított programot a már hagyományos, Kovács Gábor által szervezett tudo-
mányos szimpózium nyitotta, melynek során a pszichiátriai gyógyszeres kezelés mellett előforduló 
mellékhatásokról, polifarmáciáról, neurológiai manifesztációkról kaphattunk naprakész információkat. 

A neurofarmakológiai szimpózium előadói az epilepszia, a Parkinson betegség, a sclerosis multiplex 
és a stroke legkorszerűbb terápiás lehetőségeit mutatták be. A későbbiekben a speciális populációkban 
előforduló depressziós epizód korszerű kezelési elveiről kaphattunk képet, amelynek hasznosíthatósága 
a gyakorlati munka során fog igazán eldőlni. 

A komoly tudományos munkát kellemesen oldotta a nagyon jó hangulatban elköltött finom  
vacsora, amely a szokásoktól eltérően a szálloda éttermében került megrendezésre. A vacsora közben 
és után kialakult baráti beszélgetés hozzájárult a különböző szakmai elkötelezettségű munkacsoportok 
összekovácsolódásához, új kutatási irányok megfogalmazásához.

A folytatásban a tanácskozás nemzetközi jellegének bizonyítékaként külföldi egyetemek neves 
professzoraitól hallhattunk beszámolókat, amelyek igazolhatják a magyar kutatási irányok helyességét 
és eredményességét is.

A poszterszekció bizonyította, hogy a pszichiátria kész a megújulásra, számos tehetséges fiatal 
kutató mutatta be eddigi eredményeit, melyek komoly érdeklődésre találtak. Igazolva, hogy a magyar 
pszichiátriai kutatás jövője, annak személyi feltételei biztosítottak, a témaválasztások sokszínűsége 
és az elkészített anyagok szakmai minősége reménykeltő az elkövetkezendő időszakok számára is.

A kongresszus zárásaként a már hagyományosnak mondható díszvacsorára került sor, mely a pro-
tokollon kívül az elhangzottak egymás közötti megvitatására és feldolgozására is lehetőséget adott.

A konferencia hitet tett amellett, hogy a fiatal generációra bátran lehet és kell is számítani, hiszen 
komoly szakmai és tudományos potenciált jelentenek, és ezt a jövő évi kongresszuson – melynek 
időpontja már kirajzolódott – egyfajta vezérlőelvként fogja alkalmazni. 
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