
 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 
 
 

MEGHÍVÓ 

„Az enterális diagnosztika elméleti alapjai és javasolt hazai gyakorlata” akkreditált továbbképzésre 

Ideje: 2021. szeptember 14. 9 óra  

Helye: Nemzeti Népegészségügyi Központ, Fodor József Terem, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.   
 

Az előadások célközönsége: orvosi mikrobiológiai ill. más szakvizsgára készülő 
mikrobiológusok, klinikai és kórházi orvosok, epidemiológusok, 
infektológusok,  közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi szakemberek, klinikai 
mikrobiológusok, egészségügyi szakdolgozók 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 07.  

Részvételi díj: nincs 

A továbbképzés szabadon választható tanfolyamként akkreditált, nyilvántartási száma az 
OFTEX portálon: DE ÁOK/2021.II/00066 

 Kreditpont értéke orvosok, klinikai mikrobiológusok részére 14 pont, egészségügyi 
szakdolgozók részére 8 pont. 

 Orvosok, klinikai mikrobiológusok számára az alábbi szakképesítésekhez szabadon 
választható szakmai pontszámként kerül jóváírásra:  
 

Szakképesítések: 

1. fertőző betegségek | 2. fertőző betegségek (higién.) | 3. háziorvostan 
4. infektológia | 5. klinik.labor.vizsg. (higién.) | 6. klinikai laboratóriumi vizsg. 
7. klinikai mikrobiológus | 8. közeg.-járványtan (higién.) | 9. közeg.járványt.labor(higién.) 
10. közegészségtan-járványtan | 11. közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi vizsgálatok | 
12. megelőző orvostan és népegészségtan 
13. molekuláris biológiai diagnosztikus | 14. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül) | 15. orvosi 
laboratóriumi diagnosztika 
16. orvosi laboratóriumi vizsgálatok | 17. orvosi mikrobiológia | 18. orvosi 
mikrobiológia(higién.) 
19. társadalomorvostan (higién.) | 20. trópusi betegségek | 21. virológia 
 

Amennyiben a résztvevő nem rendelkezik a felsorolt szakképesítések valamelyikével, annak 
szabadon választható tanfolyami pontszámként kerül elismerésre. 
 

 A NEFMI 64/2011 (XI.29.) rendelete értelmében az a résztvevő, aki a vizsgával minősített 
tanfolyamon nem vizsgázik le, a tanfolyam minősítésekor megítélt kreditpontot nem 
kaphatja meg, tehát mint hallgató, részpontszámot sem kaphat. 



PROGRAM   

 

1. Fakultatív patogén bélbaktériumok jelentősége az enterális diagnosztikában 
Előadó: Tóth Szilárd mikrobiológus,  

2. Metodikaváltás az Escherichia coli patocsoportok diagnosztikájában; a probiotikumok 
szerepe az enterális infekciók kezelésében.   

Előadó: Dr. Mag Tünde PhD mikrobiológus 

3. Nem- O1/O139 Vibrio cholerae okozta megbetegedések hazai helyzete és egy szokatlan 
patogén, a Burkholderia pseudomallei enterális vonatkozásai  

Előadó: Henczkó Judit mikrobiológus 

4. Arcobacter spp. és Campylobacter spp. diagnosztikája  
 Előadó: Balázs Andrea mikrobiológus  

5. Toxintermelő Clostridioides difficile molekuláris epidemiológiája -nemzetközi és hazai 
helyzet 

Előadó: Hajbel-Vékony Gabriella, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analítikus 
 

6. A geohelmintózisok parazitológiai diagnosztikája  
 Előadó: Dr. Kucsera István szakorvos 

7. Akut gastroenteritist okozó vírusok és laboratóriumi diagnosztikájuk  
Előadó: Boros Ákos klinikai mikrobiológus, PhD 

8. Szimulációs gyakorlat   
Dr. Mag Tünde, Tóth Szilárd, Henczkó Judit, Balázs Andrea, Dr. Kucsera István, Dr. 
Boros Ákos 

9. Tesztírás 
A vizsga lebonyolításáért felelős Dr Kucsera István szakorvos   

Jelentkezés módja:  
A továbbképzésre az  OFTEX  portálon  vagy  a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
kapcsolattartójánál, e-mailben lehet   jelentkezni 2021. szeptember 07-ig a kitöltött jelentkezési 
lap megküldésével az fornosi.szilvia@nnk.gov.hu e-mail címre.  

Jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/mikrobiologiai-referencia-laboratoriumi-
foosztaly/informacios-szolgaltatasok/virologiai-laboratoriumi-osztaly-rendezvenyei 

 

Tanfolyamszervező, a továbbképzés szakmai vezetője:  
Dr. Kucsera István  
Tel.: (1) 476-1233 

 
Kapcsolattartó:  

Fornosi Szilvia  
Tel.: (1) 476-1392; e-mail: fornosi.szilvia@nnk.gov.hu 


