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A szervezők ezúton fejezik ki köszönetüket 
a Cégek együttműködéséért, ami lehetővé tette 

26. Országos Védőoltási Online Továbbképző Tanfolyam megrendezését!



Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 
 
A 26. Országos Védőoltási Továbbképző Tanfolyam online verziójára hívok 
mindenkit, orvosokat, gyógyszerészeket, szakasszisztenseket és védőnőket. 
Mindannyiunk számára változást hozott a koronavírus járvány.  Van, aki 
kockázattal és erőfeszítésekkel tudta a munkáját végezni, van olyan, aki házi-
fogságba lett kényszerítve.  A járványhullám csendesedésével olyan témákat 
gyűjtöttünk össze, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a koronavírushoz 
és az eddigi immunológiai, virológia és vakcinológiai ismereteinkhez.   
 
Magyarázatot keresünk arra, miben különböznek az eddigi vírusdiagnosztikai 
módszerek a koronavírusétól, és mik a nehézségei az oltóanyag előállításának. 
Immunológus szakember magyarázza el a sokat hallott kifejezést: citokin vihar.  
Összegyűjtöttük azokat az érvényes és tévhitnek minősülő információkat, 
amiket az elmúlt 6-7 hónapban erről a betegségről megtudtunk.  Beszélünk a 
BCG oltás és az MMR oltás esetleges védőhatásáról a COVID-19 kapcsán.  
Mindig izgalmas meghallgatni az állatorvos kollégákat, akik legalább egy 
lépéssel előbb járnak a humán gyógyászoknál. Emiatt lesz témánk a 
,,Koronavírus fertőzés az állatvilágban”. Bemutatjuk a klinikusok és házi 
gyermekorvosok közreműködésével,  újonnan megalakult  Védőoltási 
Tanácsadó Testületet.   Szó lesz a hazai védőoltási program megvalósításával 
kapcsolatos problémákról és megoldásokról a járvány alatt.  
 
Az online tanfolyamba szeptembertől lehet bekapcsolódni, ami, akár több 
lépésben is megtekinthető lesz.  A tanfolyam pontszerző vizsgával zárul. 
Mindenkit várunk szeptemberben! 
 
  
 
Budapest, 2020. augusztus 14. 
 
 

 
 Dr. Jelenik Zsuzsanna és Dr. Mészner Zsófia 

 Tudományos Szervezőbizottság   
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AKKREDITÁCIÓ 
 

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére SE-TK/2020.II./00332-es 
kódszámon, gyógyszerészek részére SE-GYTK/2020.II./00020-as 
kódszámon akkreditált rendezvény. 
Sikeres tesztírás esetén orvos résztvevők 48, gyógyszerész résztvevők 50 
kreditpontot szerezhetnek meg. 
A kreditpontok - az OFTEX és GYOFTEX portálokon, a tanfolyam 
adatlapján feltüntetett szakképesítésekhez szakma szerinti pontszámként 
kerülnek jóváírásra. 
 
 
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti 
továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 
folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező 
szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti 
továbbképzésen történő részvétel. 
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb 
pontértékek: 41–50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont. 
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A VÉDŐOLTÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSI A KORONAVÍRUS 
JÁRVÁNY IDEJÉN:     
  
A Védőoltási Tanácsadó Testület bemutatkozás 
Dr. Mészner Zsófia 
 
A védőoltási gyakorlat járvány alatt és után 
Dr. Kulcsár Andrea 
 
GSK SZIMPÓZIUM  
Korai alapimmunizálás immár kevesebb adaggal. 
A Bexsero új, 2+1 adagolási sémája 2 hónapos kortól  
Dr. Ónozó Beáta 
 
PFIZER SZIMPÓZIUM 
Meningococcus prevenció kérdései a változó epidemiológiai 
viszonyok között 
Dr. Mészner Zsófia  
Változások a kullancsencephalitis terén 
Dr. Jelenik Zsuzsanna 
 
Koronavírus a betegágy mellől 
Dr. Szlávik János  
 
A citokin vihar  
Prof. Dr. Ludwig Endre 
 
Hitek és tévhitek a koronavírusról. A gyermekkori koronavírus fertőzés 
Dr. Fekete Ferenc 
 
A BCG és a koronavírus fertőzés 
Dr. Mészner Zsófia 
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SANOFI SZIMPÓZIUM 
A HATÉKONYABB INFLUENZA ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETSÉGES 
STRATÉGIÁI  
Gyermekek univerzális influenza elleni oltása 
Dr. Mészner Zsófia  
Kvadrivalens influenza elleni vakcinák  
Dr. Mészner Zsófia    
Várandósok influenza elleni oltása 
Prof. Dr. Ludwig Endre   
Magas hatóanyag tartalmú influenza elleni vakcinák  
Prof. Dr. Ludwig Endre 
 
Vírusfertőzések diagnosztikája. Nehézségek a koronavírus virológiai 
diagnosztikájában  
Dr. Csire Márta PhD 
 
Segíthet-e a matematikai modellezés a koronavírus járvány 
dinamikájának előrejelzésében? 
Dr. Ferenci Tamás 
 
Koronavírus fertőzés az állatvilágban. Mikor lehet oltással 
megelőzni, mikor nem? 
Prof. Dr. Rusvai Miklós 
 
A koronavírus betegség immunológiai sajátossága. 
Várományos humán koronavírus vakcinák  
Prof. Dr. Falus András 
 
MSD SZIMPÓZIUM - KEREKASZTAL 
“A szerelemről és más démonokról” – HPV okozta daganatok 
megelőzése a szakértők szemszögéből  
Üléselnök: Prof. Dr. Schaff Zsuzsa 
Dr. Riesz Péter 
Dr. Sobel Gábor 
Dr. Dános Kornél 
 
Kerekasztal I. 
Dr. Csire Márta, Dr. Jelenik Zsuzsanna, Dr. Mészner Zsófia, Dr. Onozó Beáta 
 
Kerekasztal II. 
Prof. Dr. Falus András, Dr. Jelenik Zsuzsanna, Dr. Kulcsár Andrea, 
Dr. Mészner Zsófia
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SEGÍTSÉG A CONVENTION.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ, 
AZ ONLINE TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 
 
1. Kérjük, hogy látogasson el a www.convention.hu, weblapra és – amennyiben 

korábban más rendezvényünknél még nem tette meg – hozza létre 
felhasználói profilját! Amennyiben Ön már regisztrált felhasználónk 
kérjük lépjen be a korábban megadott e-mail címmel és jelszóval a 
felhasználói fiókjába és a 3. pontban leírtak szerint járjon el! 

 
2. A regisztrációról kapott visszaigazoló e-mail jóváhagyását követően a 

„Belépés” gombra kattintva lépjen be a rendszerbe. 
(Előfordulhat, hogy a visszaigazoló levél a spam/junk/levélszemét fiókba 
kerül, ekkor kérjük, helyezze át a beérkezett levelek mappába és ott tudja 
jóváhagyni. Amennyiben 10 percen belül nem érkezik meg a válaszlevelünk, 
úgy kérjük, küldjön egy néhány soros e-mailt a kszaniszlo@convention.hu e-
mail címre!). Az első bejelentkezéskor, kérjük töltse ki adatlapját 
(személyes adatok, szakképesítési adatok, számlázási adatok). Ezekre az 
adatokra cégünk munkatársainak szüksége lesz a pontok lejelentéséhez. 

 
3. Belépést követően kérjük, kattintson a 26. ORSZÁGOS VÉDŐOLTÁSI 

TOVÁBBKÉPZŐ ONLINE  TANFOLYAMA c. rendezvényünknél a 
“Regisztráció” vagy a rendezvény aloldalán az “Esemény regisztráció” 
gombra.  

 
AMENNYIBEN ÖN SAJÁT MAGA KÍVÁNJA FIZETNI A REGISZTRÁCIÓJÁT, 
KÉRJÜK VÁLASSZA A BANKKÁRTYÁS FIZETÉS GOMBOT. SIKERES 
FIZETÉST KÖVETŐEN A RENDEZVÉNY AUTOMATIKUSAN ELÉRHETŐVÉ 
VÁLIK AZ ÖN SZÁMÁRA. 
 
AMENNYIBEN ÖN GYÓGYSZERCÉG TÁMOGATÁSÁVAL VESZ RÉSZT ÉS 
RENDELKEZIK MÁR „VOUCHER KÓDDAL”, ÚGY KÉRJÜK, HOGY AZ 
ALÁBBIAK SZERINT LEGYEN KEDVES ELJÁRNI: 
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A regisztrációs úrlapon a kedvezmény rovatban kattintson a “Kedvezmény 
érvényesítése” gombra, és a felnyíló ablakban adja meg a támogatójától 
kapott kedvezmény kódot. A kód megadásával a regisztrációs díjtételek 
módosításra kerülnek a kódhoz rendelt kedvezmény értékével. 
 
FIGYELEM! Minden kedvezmény kód egyedi, csak egyszer használható fel. 
Felhasználás után a kedvezmény kód bevonásra kerül. A kedvezmény kód 
csak támogatójának beleegyezésével ruházható át! 
 
4. A tanfolyam előadásai többször is megtekinthetők, megszakíthatók és 

újrakezdhetők. A tanfolyamzáró teszt bármikor megnyitható, de csak egyszer 
küldhető be. 

 
5. Ajánlott böngésző típusok: Google Chrome 80+, Mozilla FireFox 70+, 

Microsoft Edge. 
Amennyiben bármilyen problémája lenne, kérjük lépjen kapcsolatba 
Szaniszló Kata munkatársnőnkkel a kszaniszlo@convention.hu e-mail 
címen, vagy munkaidőben a +3630 488 4663-es mobil telefonszámon. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tanfolyam sikeres elvégzése esetén 
akkreditált pont egyszer vehető figyelembe, a tanfolyam ugyanazon 
résztvevő által kizárólag egyszer végezhető el. 
 
 
 
  

TESZTÍRÁS 
Tesztírásra 2020. II. szemeszterében bármikor van lehetőség. Az online 
tesztet a rendezvény aloldalán, a “Tartalomjegyzék” alatt fogja megtalálni. 
Minden tesztkérdésre csak egy válasz jelölhető meg. A teszt beküldését 
követően rendszerünk megmutatja Önnek a helyes válaszokat 
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A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 
Dr. Jelenik Zsuzsanna 

csecsemő- és gyermekgyógyász infektológus 
 

Dr. Mészner Zsófia 
módszertani igazgató 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 
Bokker Tamás 

irodavezető 
(tbokker@convention.hu) 

 
Regisztráció: Szaniszló Kata 
regisztrációs csoportvezető 
(kszaniszlo@convention.hu) 

 
 
 
 
 
 
 

Convention Budapest Kft. 
Telefon: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185, 

Fax: 06-1-299-0187 
On-line regisztárció: www.convention.hu 

 
 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, 
ONLINE JELENTKEZÉS: 
WWW.CONVENTION.HU 

 


