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Konzulens: Dr. Barna István
 Korszerű antihipertenzív terápiák
Konzulens: Dr. Demeter Judit
 A krónikus myeloproliferatív betegségek: a molekuláris patogenezistől a mindennapi
terápiás gyakorlatig
 Infekció és immunitás malignus lymphomákban
 Hajas sejtes leukaemia: az új molekuláris diagnosztikai eredmények és jelentőségük a
betegség kezelésében
 Familiaris myeloproliferativ neoplasmák
 Familiáris myeloproliferatív neoplasmák
 Paradigmaváltás a paroxysmalis nocturnalis haemoglobinuria (PNH) kezelésében
 Az Interferon alfa és JAK gátlók szerepe a Philadelphia negatív krónikus
myeloproliferatív neoplasmák kezelésében
 Az interim PET-CT szerepe a diffúz nagy B sejtes non-Hodgkin lymphoma és a
Hodgkin lymphomák kezelésében
 Thrombopoetin analóg kezelés indikációi és kockázatai immun thrombocytopeniás
purpurában
 A krónikus lymphoid leukémia (CLL) prognosztikus tényezői és kezelése
 Ritka hematológiai betegségek: a korai felismerés szerepe a gyógyulásban
 Új, kismolekulájú, orálisan adható kezelési lehetőségek malignus hematológiai
betegségekben
 Immunthrombocytopniás purpura: kezelési eredmények és uj terápiás megközelitási
lehetőségek
 Infekciókontroll Az I Belklinika hematológiai részlegén. Dr. Demeter Judit/Dr.
Kristóf Katalin
 A purinnukleozid-analógok szerepe a non-Hodgkin lymphomák kezelésében
Konzulens: Dr. Domján Gyula
 Thromboembolia és klinikai kockázatbecslés
Konzulens: Dr. Fuszek Péter





Clostridium difficile fertőzés terápiás lehetőségei.
A kóros kövérség endoscopos kezelési lehetőségei.
Székletranszplantáció helye a IBD -és betegekben.
Mikrobiom hatása az egészségre.

Konzulens: Dr. Gerő László
 A vese szerepe a szénhidrát anyagcserében
Konzulens: Dr. Horváth Csaba
 A kalcium- és csontanyagcsere betegségei: kórszármazás, diagnosztika és kezelés

Konzulens: Dr. Horváth Viktor
 EKG markerek vizsgálata kontroll és pitvarfibrilláló betegekben
Konzulens: Dr. Kempler Péter






Különböző kvantitatív funkciós tesztek alkalmazása a szenzoros neuropathia
diagnosztikájában
Autonóm és szenzoros neuropathia hypertoniás nem diabeteses, nem hypertoniás
diabeteses, valamint hypertoniás diabeteses betegekben
Autonóm és szenzoros neuropathia diabetes fokozott kockázatának kitett, de
szénhidrát-anyagcserezavarban nem szenvedő betegekben
Májtranszplantáció hatása a neuropathiára
Neuropathia pajzsmirigy-betegségekben

Konzulens: Dr. Lakatos Péter András
 A női hormonpótló kezelés belgyógyászati vonatkozásai
 A pajzsmirigy tumorok genetikája
 A csontanyagcsere genetikája
 A polycystas ovarium szindróma
 D-vitamin és tumorgenesis
Konzulens: Dr. Papp János
 A nem coeliákiás gluten enteropathia
Konzulens: Dr. Iliás Ákos









A gyulladásos bélbetegségek patogenezise, genetikája, szövődményei és kezelési
lehetőségei
A gyulladásos bélbetegségek kórlefolyásának előrejelzése, a klinikai, az endoszkópos
és a biomarkerek szerepe
A gyulladásos bélbetegségek társadalmi hatásai: munkaképesség és életminőség
A gyulladásos bélbetegségek bélrendszeren kívüli megnyilvánulásai, azok gyakorisága
és kapcsolata a betegség aktivitásával
A gyulladásos bélbetegségek újabb terápiás lehetőségei
Alsó és felső gastrointestinalis vérzések gyakorisága, okai és kimenetele
A vékonybél vizsgálatának újabb lehetősége: kettős-ballonos endoszkópia
A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája, patogenezise, kezelése és
szövődményei: biológiai kezelés hatására a kórházi kezelés gyakoriságának változása

Konzulens: Dr. Nagy Zsolt
 Új lehetőségek a myeloma multiplex kezelésében
 A myeloid neoplazmák diagnosztikája és kezelése
Konzulens: Dr. Studinger Péter
 ANCA-asszociált vasculitisek a nefrológiai gyakorlatban
 IgA-nefropathia
Konzulens: Dr. Szalay Ferenc


Wilson kór





HCV infekció kezelése
Primer biliaris cholangitis (PBC)
Diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma (HCC)

Konzulens: Dr. Szathmári Miklós
 A minőségbiztosítás szempontjai a belgyógyászati betegellátásban
Konzulens: Dr. Tabák Gy. Ádám
 A gesztációs diabetes hajlamosító tényezői
 A gesztációs diabetes és jelentősége
 A 2-es típusú diabetes korszerű kezelése
 A 2-es típusú diabetes megelőzősének lehetőségei
Konzulens: Dr. Takács István
 A D-vitaminhiány csontrendszeri hatásai
 A D-vitaminhiány csontrendszeren kívüli hatásai
 Csontanyagcsere betegségek
Konzulens: Dr. Tárkányi Ilona
 Az acut promyelocytas leukemia kezelése- eredmények és komplikációk
 Az acut myeloid leukemia individualizált kezelése, a cyto- és molekuáris genetikai
vizsgálatok és a célzott kezelések szerepe
Konzulens: Dr. Tislér András
 A különböző vérnyomásmérési technikák és azok klinikai jelentősége
 Terápia-rezisztens hypertonia vizsgálata és kezelése
 A hyponatraemia gyakorisága, jelentősége és kezelése kórházban fekvő betegek
körében
 A vesebiopszia jelentősége a glomeruláris betegségek diagnosztikájában
Konzulens: Dr. Tremmel Anna
 A terápiás aferezis a klinikai gyakorlatban

