Dr. Magyar Balázs (szakmai vezető) vagyok, 1956.04.30-án születtem Budapesten. Édesapám
újságíró, édesanyám háztartásban dolgozott, heten voltunk testvérek.
A budapesti Orvostudományi Egyetemen végeztem 1985-ben, első munkahelyem a váci Szőnyi
Tibor Kórház I. Pszichiátriai Osztályán volt, ahol 1994 decemberéig maradtam, eközben egy évig
voltam Pécsett katona. A pécsi Katonai Kórház Mentálhygiénés Osztályán három hónapon át, majd
a budapesti Katonai Kórház Neurológiai és Pszichiártiai osztályain foglalkoztattak.
- 1986 novemberétől a váci Kórház új Addiktológiai részlegén beosztott orvosként, majd
- 1990-től, pszichiátriai szakvizsgám letétele után szakorvosként dolgoztam.
- 1992-95-ig a SOTE Pszichiátriai Klinikáján pszichoterápiás szakvizsgára készültem fel.
- 1993-94-ig felsőfokú drogterápiás képzésben vettem részt és vizsgáztam a Budai
Drogambulancián.
- 1994 februárjában az OEP Mentálhygiénés Kuratóriumának támogatását nyertem el a „Kiégési
tünetek korai diagnosztizálása és kezelése a segítő hivatásúak körében” című szakmai
pályázatommal. Ebben az izgalmas témában azóta is kutatok, előadok, tréningeket szervezek,
konzultatív segítséget nyújtok az érdeklődőknek.
- 1994 decemberétől a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Rendelőjének vezető
főorvosaként dolgozom folyamatosan bővített szakmai gárdával.
- 1995 január 31-én befejeztem a pszichoterápiás tanulmányaimat és vizsgáimat sikeresen letettem.
Megszerveznem a XIV. kerület addiktológiai szakrendelőjének 1995 januári megindítását.
- 1995 november 10-én Addiktológiából szakvizsgáztam.
Folyamatosan szervezek és vezetek pszichoterápiás beteg-, és önismereti csoportokat a rendelői
járóbeteg ellátás keretében.
Időközben az Addiktológiai szakrendelőt és gondozót 5 fős szakszemélyzeti szintre emeltük.
A Budapest Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában is részt veszek, amely a főváros
fiataljainak drogprevenciójában és kezelés elosztásában jelentős szakmai szerepet játszik.
Pszichodiagnosztikai és -terápiás tapasztalataimat azóta rendelői munkám mellett a
vezetőképzésben, speciális munkacsoportok, szerzetes rendek, egyéb segítő hivatásúak felvételi
szűrésében, pályaválasztási tanácsadásban, humán segítők utóvizsgálásaiban hasznosítom.
Az önismereti jellegű „kiégési tünetek kezelése” tematikával szerveződő felső-, illetve középvezetői
szakmai tréningek nagy sikernek örvendenek országszerte, a visszajelzések alapján gyakorlati
hasznuk igen nagy.
Leányvárra az induláskor, 2004-ben hívott Hidász Zoltán, ezt heti 20 órában vállalva és a MKPK
kinevezése után lettem a Minnesota-Módszerrel dolgozó szenvedélybeteg Rehabilitációs Ház
szakmai vezetője.
2004 nyarán az USA-ban tanulmányúton vettem részt a Guest House papi szenvedélybeteg ház
meghívásának keretein belül.
A mai napig a külföldi és a hazai tapasztalatok felhasználásával segítem a Hivatásőrző Ház
munkáját.
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