
 

 

Hogyan lehet egészséges az, ami mentes?  Mentes étrendek pro- és kontra - 
Távoktatás 

A képzés kezdete: folyamatos, befejezése: 2022.11.27., részvételi díj: 15.500.- Ft 

 

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont tesztírással. 

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. 

belgyógyászat, 2. diabetológus, 3. dietetika, 4. endokrinológia és anyagcsere-betegségek, 5. 

gastroenterológia, 6. gyermek gasztroenterológia, 7. háziorvostan, 8. orvos (szakirányú 

szakképesítés nélkül). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. 

Akkreditációs szám: SZTE SZAOK/2022.II/00035 

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. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet. 

Távoktatásból évente 20 pont számolható el.  Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon 

választható elméleti képzés.  Akkreditációs szám: SZOTE-GYTK/2022.II/00005 

Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 8 továbbképzési 

pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTE 
SZAOK/2022.II/00035 



  

Távoktatási program 

A bizonyítottan hatásos és elengedhetetlen gm diéta (CD,NCGS, WDEIA) - Vajda Nagy 

Erika dietetikus, Heim Pál Kórház Coeliakia Centrum 

Gluténmentes étrend egyéb betegségekben: felmerülő alkalmazási lehetőségei (pro és 
kontra az irodalom alapján pl. Hashimoto thireoditis, PCOS, endometriosis, fogyás, stb...) - 

Dakó Sarolta dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember 

Milyen veszélyei lehetnek a rosszul összeállított gluténmentes étrendnek? Milyen 
hátrányai vannak, ha feleslegesen diétázunk? - Dakó Eszter dietetikus, okleveles 

táplálkozástudományi szakember 

A bizonyítottan hatásos és elengedhetetlen tejmentes diéta (tehéntejfehérje allergia, 
eosinophil oesophagitis és enteritis, laktózmalabszopció) - Dr. Pálfi Erzsébet PhD, 

dietetikus, adjunktus 

Tejmentes étrend egyéb betegségekben: felmerülő alkalmazási lehetőségei (pro és kontra 
az irodalom alapján pl. Hashimoto thireoditis, PCOS, endometriosis, nőgyógyászati 

gyulladások, aszthma, stb...) - Schmidt Judit  dietetikus, egészségügyi szaktanár 

Milyen veszélyei lehetnek a rosszul összeállított tejmentes étrendnek? Milyen hátrányai 
vannak, ha feleslegesen diétázunk? Tejfehérje mentes étrend várandósság és szoptatás 

alatt. - Ádám Judit dietetikus és perinatális szaktanácsadó, Debreceni Egyetem 

Metagenomikai Intézet kutató dietetikusa 

A mentes élelmiszeripari termékek kínálata, összetétele helyük az étrendben. - Hermánné 

dr. Juhász Réka egyetemi docens, SE ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék 

Növényi alapú táplálkozás – veganizmus - Shenker-Horváth Kinga Dietetikus, okleveles 

táplálkozástudományi szakember és Ádám Judit dietetikus és perinatális szaktanácsadó, 

Debreceni Egyetem Metagenomikai Intézet kutató 

  

A továbbképzés anyagát nyomtatott formában postán, vagy elektronikus úton pdf 

formátumban küldjük el a jelentkezőknek. Eredményes tesztvizsga esetén, a távoktatás lejárta 

után az egészségügyi szakdolgozóknak postázzuk a továbbképzésről szóló pontigazolását, az 

orvosoknak, gyógyszerészeknek pedig továbbítjuk a kreditpontokat az OFTEX/GYOFTEX 

portál felé. Aki hamarabb kéri a pontokat, kérjük, hogy azt jelezze felénk!  

 


