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Gyógynövények, természetes hatóanyagok a mozgásszerv 
gyógyításában - TÁVOKTATÁS 

A képzésre a jelentkezés folyamatos           Befejezése: 2016.05.24. 
 

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 - Dr. Boros Szilvia Ph.D., sportszakorvos, főiskolai docens, Szolnoki Főiskola, Turizmus-

vendéglátás Tanszék 
 

2. Gyógynövények és gyógynövény alapú készítmények a mozgásszervi betegségek kezelésében - Dr. 
Babulka Péter kertészmérnök, fitoterapeuta, gyógyszeranyagok doktora 

 

3. lllóolajok és aromaterápia a mozgásszervi betegségek kezelésében –Dr.  Babulka Péter 
 

4. Gyógyiszap és iszapterápia - Dr. Boros Szilvia Ph.D., 
 

5. Kneipp terápia és fitobalneológia - Dr. Boros Szilvia Ph.D., 
 

6. Állati eredetű termékek (méhméreg és méhészeti termékek, kígyóméreg, hirudoterápia) 
alkalmazásának lehetőségei a mozgásszervi megbetegedések kezelésében - Dr. Babulka Péter  

 

7. Gyógyhatású táplálékok, gyógygombák, növényi enzimek és a mozgatórendszer megbetegedései  
- Dr. Babulka Péter kertészmérnök, fitoterapeuta, gyógyszeranyagok doktora 

 

 

Az anyagot összeállította: Dr. Boros Szilvia Ph.D., sportszakorvos, főiskolai docens, Szolnoki 
Főiskola, Turizmus-vendéglátás Tanszék, Dr. Babulka Péter kertészmérnök, fitoterapeuta, 

gyógyszeranyagok doktora. 
 
 

A továbbképzés anyagát a részvételi díj befizetése után postán küldjük el a jelentkezőknek. 
A megoldott tesztlapokat legkésőbb 2016.05.20-ig kérjük visszaküldeni. A tesztkérdések kiértékelése után 

(80 %-os vagy a feletti az eredmény esetén) júniusban postázzuk a kreditpontról szóló igazolást. 
 
 

Részvételi díj 12.990,- Ft, mely a visszaigazolásunk után fizetendő. 
 

Jelentkezni lehet a jelentkezési lap elküldésével a fenti elérhetőségek bármelyikén, vagy online 
módon a honlapunkról: www.emedica.hu/online-jelentkezes 
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