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MEGHÍVÓ 

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

Ideje: 2019. szeptember 17. 9 óra  

Helye: Nemzeti Népegészségügyi Központ, A ép. mfsz Nagytanterem 

                 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

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: 2019. szeptember 13.  

Részvételi díj: nincs 

A továbbképzés szabadon választható tanfolyamként akkreditált, nyilvántartási száma az 
OFTEX portálon: DE ÁOK/2019.II/00058 

 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. 



P R O G R A M   

 

1. Bakteriális gastroenteritisek fontosabb kórokozói 
Előadó: Tóth Szilárd mikrobiológus,  

2. Az enterális megbetegedést okozó Escherichia coli patocsoportok diagnosztikájának 

helyzete   

Előadó: Dr. Mag Tünde PhD mikrobiológus, laborvezető 

3. Vibrio spp., Bacillus spp., Yersinia spp. laboratóriumi diagnosztikája  

Előadó: Henczkó Judit mikrobiológus 

4. Aeromonas spp., Plesiomonas shigelloides, Staphylococcus aureus diagnosztikája  

 Előadó: Balázs Andrea mikrobiológus  

5. Enterális protozoonosisok és helminthosisok laboratóriumi diagnosztikája 

Előadó:  Dr. Kucsera István szakorvos, laborvezető 
 

6. Virális gastroenteritisek  

 Előadó: Farkas Ágnes biológus 

 

13:30 – 14:00 Szünet  

7. Szimulációs gyakorlat  

Gyakorlatvezetők:, Dr. Mag Tünde, Tóth Szilárd, Henczkó Judit,  

Balázs Andrea, Dr Kucsera István, Farkas Ágnes 

8. Tesztírás   

A vizsga lebonyolításáért felelős Dr. Mag Tünde laborvezető, mikrobiológus, PhD  

Jelentkezés módja:  
A továbbképzésre az  OFTEX  portálon  vagy  a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
kapcsolattartójánál, e-mailben lehet   jelentkezni 2019. szeptember 13. -ig a kitöltött 
jelentkezési lap megküldésével az fornosi.szilvia@oki.antsz.hu e-mail címre.  

 

Tanfolyamszervező, a továbbképzés szakmai vezetője:  
Pászti Judit  
Tel.: (1) 476-1265 

 

Kapcsolattartó:  

Fornosi Szilvia oktatási ügyintéző 

Tel.: (1) 476-1100/1392; e-mail: fornosi.szilvia@oki.antsz.hu 
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