
Gyógynövények, természetes hatóanyagok a mozgásszerv 
gyógyításában – TÁVOKTATÁS 

  
A képzésre a jelentkezés folyamatos, befejezése: 2016.05.24. 
Részvételi díj: 12.990,- Ft mely a visszaigazolásunk után fizetendő. 
  
Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 10 kreditpont. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: komplementer-medicinális 
tevékenységet végző orvos. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti 
képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2016.I./00117. 
  
Gyógyszerészeknek 10 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként 
elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. fitoterápia, 3. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés 
nélkül), 4. növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia. Egyéb szakvégzettség esetén, 
szabadon választható elméleti képzés.Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2016.I./00007. 
  
Az alábbi szakmacsoportokba tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpont: 1. felnőtt ápolás 
és gondozás, 2. gyermekápolás és gondozás, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 12. 
védőnői ellátás, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport, 16. dietetika, 17. 
természetgyógyászat szakmacsoport. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: 
24701/2014 
  

KÉPZÉSI PROGRAM 
1. Reumás betegségek, kezelési stratégiák az akadémikus orvoslásban és komplementer eljárási 
lehetőségek 
2. Gyógynövények és gyógynövény alapú készítmények a mozgásszervi betegségek kezelésében 
3. lllóolajok és aromaterápia a mozgásszervi betegségek kezelésében 
4. Gyógyiszap és iszapterápia 
5. Kneipp terápia és fitobalneológia 
6. Állati eredetű termékek (méhméreg és méhészeti termékek, kígyóméreg, hirudoterápia) 
alkalmazásának lehetőségei a mozgásszervi megbetegedések kezelésében 
7. Gyógyhatású táplálékok, gyógygombák, növényi enzimek és a mozgatórendszer megbetegedései 

  
Az anyagot összeállította: Dr. Boros Szilvia Ph.D., egyetemi adjunktus, ELTE PPK Egészségfejlesztési és 
Sporttudományi Intézet, Dr. Babulka Péter kertészmérnök, fitoterapeuta, gyógyszeranyagok doktora. 
  

Organikus gyermekgyógyászati kórképek pszichés kezelése – 
TÁVOKTATÁS 

  
Jelentkezés folyamatos, befejezés: 2016.06.08. 
Részvételi díj: 12.990,- Ft mely a visszaigazolásunk után fizetendő. 
  
Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 20 kreditpont. Szakképesítések, 
amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő és gyermek kardiológia, 2. 
csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia, 3. csecsemő-gyermekgyógyászat, 4. gyermek 
gasztroenterológia, 5. gyermeknőgyógyászat, 6. gyermektüdőgyógyászat, 7. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 
8. klinikai szakpszichológus, 9. neonatológia, 10. orvosi psychológia. Egyéb szakvégzettség esetén, 
szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásban évente 20 pont számolható el! Akkreditációs 
szám: PTE ÁOK/2016.I./00118. 
  
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 13 kreditpont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. 
gyermekápolás és gondozás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 6. általános és 
elektrofiziológiai asszisztencia, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 
12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy, 16. dietetika, 17. természetgyógyászat. 
Akkreditációs szám: 5687/2015. Szabadon választható elméleti képzés. 
  
KÉPZÉSI PROGRAM 
1. Miért vizel ágyba éjszaka álmában az értelmes óvódás, kisiskolás? 
2. Jogosan ijeszti meg az egész családot a visszatérő hasfájás 
3. Hogyan próbálgatja erejét, befolyását a család kedvence? A székürítés problémái 
4. Gondok és rossz szokások a fejfájás, szédülés tünet együttese mögött 



5. Amikor a gyerek szíve fáj 
6. Elhízás lelki okokból, pszichés állapotok az elhízás következményeként. 
7. Nem eszik, időnként hány a gyerek 
8. Az izgága örökmozgó, csapongó figyelmű gyermek. 
  
Az oktatási anyagot összeállították: Prof. Dr. Szamosi Tamás az orvostudomány kandidátusa, egyetemi 
magántanár, Dr. Bense Tamás Ph.D., csecsemő és gyermekgyógyász, nefrológus szakorvos, klinikai 
tanársegéd, SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Dr. Herczegfalvi Ágnes Ph.D., gyermekgyógyász, 
gyermekneurológus szakorvos, egyetemi docens, osztályvezető főorvos,  SE ÁOK II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika. 
  

Kortünet vagy kórtünet? - Az időskori szellemi hanyatlás dilemmái – 
TÁVOKTATÁS 

  
A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2016.06.18. 
Részvételi díj: 12.990,- Ft mely a visszaigazolásunk után fizetendő. 
  
Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 20 pont. Szakképesítések, amelyekhez 
szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. fizikális medicina és rehabilitációs 
orvoslás, 3. geriátria, 4. gerontológia, 5. háziorvostan, 6. igazságügyi elmeorvostan, 7. igazságügyi klinikai 
pszichológia, 8. igazságügyi pszihiátria, 9. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 10. klinikai 
neurofiziológia, 11. klinikai szakpszichológus, 12. mozgásszervi rehabilitáció, 13. neurobiológia, 14. 
neuroendokrinológia, 15. neurofiziológia, 16. neurológia, 17. neuropszichológia, 18. orvosi psychológia, 19. 
orvosi rehabilitáció, 20. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 21. psychiátria, 22. pszichotherápia, 23. 
rehabilitáció. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból 
évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2016.I./00140. 
  

Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 3. sürgősségi 
ellátás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és 
fizioterápia, 13. közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs 
és életvezetést támogató, 16. dietetika, 17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés. 
Akkreditációs szám: SZTK-A-9804/2015. 
  

KÉPZÉSI PROGRAM 

1. Öregedés és mentális hanyatlás – elkerülhetetlen végzet? 
2. Az időskori emlékezet változása = demencia? 
3. Az „évszázad betegsége”, az Alzheimer-kór 
4. Mit tehet a háziorvos és a szakorvos a demens pácienseikért? 
5. Antidemencia terápia: jelen és jövő 
6. Demens páciens a családban 
  
Az anyagot összeállította: Dr. Tariska Péter Ph.D, főorvos, MH Egészségügyi Központ Pszichiátriai Osztály 
demencia szakrendelés vezetője 
  
  
ONLINE JELENTKEZÉSÉT LEADHATJA REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL: http://emedica.hu/online-
jelentkezes 
  
vagy az alábbi adatok megadásával teheti meg, melyet kérünk az alábbi email címre 
visszaküldeni:kredittkepzes@gmail.com 
  
Távoktatás melyre jelentkezik: 
  
Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Szül.hely: 
Születési dátum:         év        hó        nap, 
e-mail cím: 
Lakcím: 

http://emedica.hu/online-jelentkezes
http://emedica.hu/online-jelentkezes
mailto:kredittkepzes@gmail.com


Munkahely neve: 
Munkahely címe: 
Szakképesítése, melyre a pontot kéri: 
Egészségügyi szakdolgozó működési nyilvántartási kártya száma: 
Orvos esetén pecsétszám: 
Gyógyszerészek esetén működési szám: 
Telefon: 
Fizetési mód:           csekk              átutalás 
Átutalás esetén a visszaigazolás módja:                    e-mail              posta 
Számlázási név: 
Cím: 
Levezési cím: 
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (Szponzor esetén): 

 


