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Továbbképzés: Bizonyítékon alapuló szakmai irányelvek a gyakorlatban
2017. november 09.

A Magyar Cochrane Tagozat szervezésében 2017. december elsején és másodikán orvosoknak, kutatóknak és orvostanhallgatóknak tartanak
továbbképzést az SZTE ÁOK Baló József Oktatási Központban. A kurzus a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) alapvető fogalmainak ismertetésén túl
segítséget nyújt az irányelv készítés folyamatának, gyakorlatba való átültetésének és mindennapi alkalmazásának megismeréséhez.
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A résztvevők megismerkedhetnek a bizonyítékok összegzésének eszközeivel, a meta-analízissel és a szisztematikus áttekintő közleményekkel. A kurzus célja
választ adni arra a kérdésre is, hogy ki vállalkozzon egy áttekintő közlemény elkészítésére, és gyakorlati támogatást adni az ilyen irányú munka
megkezdéséhez.

 A kurzus 2017 december 2-án vizsgával zárul.
 

Az eredményes vizsga:
- csecsemő- és gyermekorvos szakorvosok számára 16 szakma szerinti tanfolyamon megszerzett pontot,

 - más szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára 16 szabadon választható tanfolyami pontot jelent.

Időpont: 2017. december 1. péntek 15:00-tól 2017. december 2. szombat 12:30-ig
Helyszín: SZTE-ÁOK, Baló József Oktatási Központ, Miskolczy Dezső terem (6725, Szeged, Szikra utca 8.)

Előadók:
 - Prof. Dr. Bereczki Dániel, SE ÁOK Neurológiai Klinika, igazgató

 - Prof. Dr. Decsi Tamás, Magyar Cochrane Tagozat, igazgató
 - Dr. Dobos Éva, SZTE-ÁOK, Egészségbiztosítási Igazgatóság
 - Dr. Endrei Dóra, PTE KK, általános elnökhelyettes

 - Dr. Kis Erika, SZTE-ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
 - Dr. Mogyorósy Gábor, DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet

További információ itt. (/sztehirek/2017-november/ yer-2017-szeged)
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Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és zika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-
Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.
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