A microbiom. Paradigmaváltás az egészségügyben
Időpont: 2018.02.10. (szombat)
Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések,
amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. allergológia és klinikai immunológia, 2. belgyógyászat,
3. csecsemő-gyermekgyógyászat, 4. diabetológus, 5. dietetika, 6. endokrinológia és anyagcsere-betegségek,
7. gastroenterológia, 8. gyermek gasztroenterológia, 9. gyermekneurológia, 10. háziorvostan, 11. immunológia
(képesítés), 12. infektológia, 13. klinikai mikrobiológus, 14. neuroendokrinológia, 15. neurológia, 16. orvos (szakirányú
szakképesítés nélkül), 17. orvosi mikrobiológia, 18. orvosi mikrobiológia (higién.), 19. psychiátria.
Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2018.I./00042
Gyógyszerészeknek 16 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként
elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 3. gyógyszerész
(szakirányú szakképesítés nélkül), 4. gyógyszerészi gondozás, 5. gyógyszerészi mikrobiológia, 6. gyógyszertár
üzemeltetés, vezetés, 7. infektológiai gyógyszerészet, 8. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet, 9. klinikai
mikrobiológus, 10. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, 11. orvosi mikrobiológia, 12. pediátriai gyógyszerészet.
Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2018.I./00004.
Az alábbi szakmacsoporthoz tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 17 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és
gondozás, 2. gyermekápolás és gondozás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 8. gyógyszertári ellátás,
12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika,
17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-026657/2017

KÉPZÉSI PROGRAM
10.00-10.20 A mikrobiom és szerepe a szemléletünk változásában – Dr. Guseo András ideggyógyász,
psychiáter, fejfájás-specialista, agyér-betegségek specialistája, főorvos, az orvostudomány kandidátusa
10.20-10.40 Az immunrendszer felépítése és védelmi folyamatainak stratégiája – Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva
immunológus, az MTA Doktora, DEOEC Immunológiai Intézet
10.40-11.00 A táplálkozás és az immunrendszer működése közötti kapcsolat - Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva
11.00-11.20 A gyulladás hatása és szerepe életünkben. A parázsló has. - Dr. Guseo András
Szünet
11.40-12.00 A mikrobiom és története a legújabb kutatások tükrében – Prof. Dr. Izbéki Ferenc Ph.D.,
belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai farmakológus, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
vezető főorvosa
12.00-12.20 A mikrobiom összetétele, változásai, ezek befolyása mindennapi életünkre - Dr. Guseo András
12.20-12.40 A mikrobiom szerepe belgyógyászati kórképekben – Prof. Dr. Izbéki Ferenc
Szünet
13.00-13.20 A mikrobiom szerepe a neurológiai kórképekben – Dr. Guseo András
13.20-13.40 A széklet-transzplantációról: javallatok, alkalmazás, indikáció – Dr. Guseo András
13.40-14.00 Hogyan változtathatom egészségesebbé életemet a mikrobiom természetes megváltoztatása
révén? – Dr. Guseo András
Részvételi díj: 10.980.-Ft, mely a visszaigazolásunk után fizetendő.
A továbbképzés nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet - a jelentkezési lap elküldésével - a fenti elérhetőségek bármelyikén,
vagy online módon a honlapunkról: www.emedica.hu/online-jelentkezes

