
A Lyme Borreliosis Magyarországon  

2019.09.28. (szombat) 
 

Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 

 

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 12 kreditpont, tesztírással. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. allergológia és klinikai 
immunológia, 2. belgyógyászat, 3. bőrgyógyászat, 4. csecsemő-gyermekgyógyászat, 5. háziorvostan, 6. 

immunológia (képesítés), 7. infektológia, 8. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 9. közegészségtan-járványtan, 10. 
megelőző orvostan és népegészségtan, 11. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 12. orvosi laboratóriumi 

diagnosztika, 13. virológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. 
Akkreditációs szám: SZTE-ÁOK/2019.II/00061 

 

Az alábbi szakmacsoportokba tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 16 továbbképzési pont. 
1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermek ápolás és gondozás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 8. 

gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és 
népegészségügy, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika, 17. természetgyógyászat. 

Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-61780/2018 
 

KÉPZÉSI PROGRAM 9-től 
 

9:00-9:30 A Lyme betegség kialakulásának menete, a kórokozó baktériumsajátosságai és a betegség 
jelentősége, a Lyme Borreliosis tünetei - Dr. Esztó Klára Bőr- és nemibeteggyógyász szakorvos, klinikai 
immunológus allergológus szakorvos 
 

9:30-10:00 A Lyme Borreliosis és az autoimmun betegségek kapcsolata - Dr. Esztó Klára Bőr- és 
nemibeteggyógyász szakorvos, klinikai immunológus allergológus szakorvos 
 

10:00-10:30 A Lyme Borreliosis labordiagnosztikai módszerei és értéke a gyakorló orvos számára. 
Magyarországi és külhoni lehetőségek - Dr. Esztó Klára Bőr- és nemibeteggyógyász szakorvos, klinikai 
immunológus allergológus szakorvos 
 

10:30-11:00 A Lyme kór különböző  formáinak modern gyógykezelése– Dr. Axmann Ágnes Ph.D., DTM&H 
London School , egyetemi docens 
 

Szünet 
 

11:30-12:00 Összefüggések a krónikus Lyme kór, Borrelia társfertőzései, autoimmunitás, bélegészség és 
mikrobiom rendellenességei között – esettanulmányokkal - Dr. Tamasi József belgyógyász, társadalom 
orvostan szakorvosa, vizsgáztató a természetes gyógymódok hat területén 
 

12:00-12:30 A Lyme-kórról egy egészségnevelő szemüvegén át - Hajdú Izabella iskolavédőnő, 
egészségfejlesztő mentalhigiénikus 
 

12:30-13:00 Szakdolgozóként az egészségügy útvesztőiben, azaz hány évnek kell eltelnie, ahhoz, hogy a 
beteg megfelelő diagnózist és kezelést kapjon? - Antal Istvánné általános ápoló, asszisztens, körzeti 
betegápoló 
 

13:00-13:30 Lyme-fertőzés – Küzdelem az egészségért a komplementer medicina eszközeivel - Szabó 
Gábor József természetgyógyász, pedagógus 

Részvételi díj 12 000.-Ft., mely a visszaigazolásunk után fizetendő. 
 

Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 

Jelentkezni a fenti elérhetőségek bármelyikén, vagy online módon a honlapunkról: 
https://www.szakmaitovabbkepzo.hu/online-jelentkezes/ 

https://www.szakmaitovabbkepzo.hu/online-jelentkezes/

