
 

 

 

 

Új szemlélet az orvostudományban  

Három részes, orvosi pontszerző tanfolyam-sorozat indul ősszel a 

rendszermedicináról  

 

 

A krónikus betegségek hátterében gyakran az alapvető élettani 

folyamatok egyensúlyának felbomlása áll, amivel azonban nem 

szükséges együtt élni, hiszen feltárható és korrigálható. 

Egészségmegőrzés, előrejelző (prediktív) diagnosztika, egyéni, azaz 

személyre szabott kezelés. Ez a XXI. századi új szemléletű orvoslás, a 

rendszermedicina alapja.   

A Magyarországon ma még kissé szokatlanul csengő elnevezés a 

legkorszerűbb eszközökkel és megközelítéssel a valódi okokat feltárva 

gyógyít, azaz alapelve, hogy ne a tüneteket kezeljük, hanem tárjuk fel a 

baj gyökereit.  

Magyarországon ilyen rendezvény még nem volt, a Quintess 

Tudásközpont tehát úttörő szerepet tölt be az európai szövetség az 

EPMA  példájára  szervezett őszi budapesti kreditpontos tanfolyammal, 

hiszen a továbbképző sorozatot a nonprofit szervezet rendezi 

szeptember 15. és november 30. között. 

Fekete György professzor, a Quintess Tudásközpont igazgatója szerint:  

a tanfolyam előadói az orvostudomány különböző szakterületeinek- 

kardiológia, diabetológia, onkológia, belgyógyászat, reumatológia, 

urológia, pszichiátria, szájsebészet stb. - legkiválóbb szakemberei.  

Bemutatják majd, hogy saját szakterületükön hogyan teszi lehetővé a 

korai diagnosztika a súlyos, krónikus betegségek felfedezését akkor, 

amikor azok még kezdeti, szinte tünetmentes állapotban vannak, amikor 

még nem nyomorították meg a beteget, és még közbe lehet avatkozni.   

A különböző szakterületek legújabb, legizgalmasabb, naprakész 

eredményeit lehetetlen nyomon követni, a továbbképzés éppen ebben 

segít a tanfolyamra jelentkező orvosoknak.  

Megtapasztalhatják, hogy a XXI. századi rendszerszemléletű medicina 

fegyvertárában milyen eszközök találhatók, a laboratóriumi  

 



 

vizsgálatoktól a biomarker módszereken át a legmodernebb képalkotó  

diagnosztikáig, amelyeknek segítségével megteremthető a 

betegségmegelőzés, és a korai, egyre inkább egyénre szabott terápia.  

A 3 részből álló multidiszciplináris tanfolyamon résztvevő orvosok a 

2012-ben legmodernebbnek tekinthető orvostudományi módszerekről 

kapnak átfogó képet.  

A Semmelweis Egyetem által „Egészségmegőrzés, Előrejelző (prediktív) 

diagnosztika, Egyéni kezelés: Új szemlélet az orvostudományban” 

címmel akkreditált programsorozatot Dr. Karádi István professzor, a 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja 

indítja előadásával, a kockázati tényezők korszerű értékelési 

módszereinek bemutatásával a szív-és érrendszeri betegségekben. 

Mindegyik napot esetismertetés zárja majd, ahol az elméletben 

elhangzottak gyakorlati alkalmazásával ismerkedhetnek meg a 

tanfolyam hallgatói.  A 3 napos modulokra külön- külön is be lehet 

jelentkezni.  

Mindennap tesztvizsgával ér véget a program, melyet 16 továbbképzési 

ponttal akkreditált a Semmelweis Egyetem. Egy modul tehát 16 

kreditpontot ér, a 3 napos tanfolyam pedig 48-at. 

A szervezők a kollégák időbeosztására, elfoglaltságára való tekintettel 

ugyanazt a modult pénteki és szombati napon is megtartják, hogy az 

érdeklődők kedvükre választhassanak: szeptemberben, októberben és 

novemberben is.  A pénteki és szombati napok tetszés szerint 

kombinálhatók.  

A tanfolyamot a családorvosok, a házi gyermekorvosok, és valamennyi 

orvosi szakterület izgalmas, új eredményekre nyitott művelőjének ajánlja 

a Quintess Tudásközpontjának igazgatója. Szeretnének minél több 

kollégát megszólítani, és bíznak abban, hogy a résztvevők hírét viszik a 

XXI. század ígéretes új orvosi irányzatának, a rendszerszemléletű 

medicinának. Részletek megtekintése és a jelentkezés a www.oftex.hu  

internetes portálon lehetséges, továbbá a www.rendszermedicina.hu 

honlapon tájékozódhat minden kedves érdeklődő.  
 

 

 

 

 

http://www.oftex.hu/
http://www.rendszermedicina.hu/


 

 

A QUINTESS TUDÁSKÖZPONT 2012. ŐSZI AKKREDITÁLT 

ELŐADÁSSOROZATA 

 

Egészségmegőrzés, Előrejelző (prediktív) diagnosztika, Egyéni kezelés: Új szemlélet az 

orvostudományban I. 

Dr. Karádi István: Kockázati tényezők értékelése a kardiovaszkuláris kórképekben. 

Dr. Becker Dávid: Az intervenciós kardiológia jelentősége az ischemiás szívbetegség 

kezelésében. 

Dr. Kuklis Eszter: A táplálkozás és a sport szerepe a krónikus betegségek megelőzésében. 

Dr. Trethon András: Az akut fázis reaktánsok értékelése. 

Dr. Bagdy Emőke: A testi – lelki egyensúly és a betegségek megelőzése. 

Dr. Luczay Andrea: A diabetológia új lehetőségei. 

Dr. Karádi Zoltán: A molekuláris radiológia és a korai diagnosztika. 

Dr. Gulyás Tamás: Rendszermedicina a gyakorlatban. Esetbemutatás. 

A továbbképzés pontértéke: 16. 

Időpontok: 2012. szeptember 15-én, szombaton és szeptember 28-án, pénteken 

 

Egészségmegőrzés, Előrejelző (prediktív) diagnosztika, Egyéni kezelés: Új szemlélet az 

orvostudományban II. 

Dr. Dank Magdolna: Személyre szabott, célzott kezelések az onkológiában. 

Dr. Dede Kristóf: Az előadás címe: Molekuláris genetika a daganatsebészetben. 

Dr. Takács István: A genetika és az életmód hatásai az osteoporózis kialakulásában. A D 

vitamin szerepe a betegségek megelőzésében.  

Dr. Bognár László: Az agydaganatok és agyi érfejlődési rendellenességek idegsebészeti 

kezelése.  

Dr. Szever Zsuzsa: Az egyéni fejlesztés módszerei a gyermekneurológiai betegségekben.  

Dr. Réthelyi János: A pszichiátriai betegségek kutatásának genomikai szempontjai. 

Dr. Borbényi Erika: Rendszer szemléletű medicina a gyakorlatban. Esetbemutatás. 

A továbbképzés pontértéke: 16. 

Időpontok: 2012. október 12-én, pénteken és november 10-én, szombaton 

 

Egészségmegőrzés, Előrejelző (prediktív) diagnosztika, Egyéni kezelés: Új szemlélet az 

orvostudományban III. 

Dr. Poór Gyula: A biológiai terápia lehetőségei autoimmun kórképekben. 

Dr. Zacher Gábor: Prevenció a toxikológiában. 

Dr. Rigó János: Non – invaziv diagnosztikai módszerek a szülészet - nőgyógyászatban. 

Dr. Seres András: Korszerű módszerek a retinabetegségek felismerésében és kezelésében. 

Dr. Szabó György: A maxillofaciális sebészet korszerű eljárásai, diagnosztikus és terápiás 

eredményei. 

Dr. Kovács András: Az urológiai daganatok korai diagnosztikája és a szűrés lehetőségei. 

Dr. Veres Gábor: Újdonságok és kihívások coeliákiában és gyulladásos bélbetegségekben. 

Dr. Horváth É. Mónika: Rendszermedicina a gyakorlatban. Esetbemutatás. 

A továbbképzés pontértéke: 16. 

Időpontok: 2012. november 17-én, szombaton és november 30-án, pénteken    

 

Az előadások tervezett helyszíne: Quintess Tudásközpont, 1026 Budapest, Völgy utca 5. 

Jelentkezni lehet a  www.oftex.hu valamint a  www.rendszermedicina.hu portálokon. 

 

http://www.oftex.hu/
http://www.rendszermedicina.hu/

