
Kormányhivatali Nyílt Nap programjai 

  Helyszín (szervezeti egység neve):  Mikrobiológiai Laboratórium bemutatás 

1. 11:00-12:00 

2. 14:00-15:00 

3. 16:00-17:00 

A programokra előzetesen jelentkezni lehet személyesen a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (3530 Miskolc, 
Meggyesalja u. 12.) Portáján kihelyezett jelentkezési lapon, vagy  

elektronikusan a titkarsag@emr.antsz.hu címen a név, lakcím, elérhetőség (tel., e-mail) megadásával! 

11:00-12:00   

  Gyülekezés: földszint Aula 10:45-től 

  11:00-11:30 

Szakmai előadások címe 
Humán mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatok jelentősége és gyakorlata 
a mindennapi betegellátásban 

Előadó Dr. Sántha Ildikó, Nagyné Ablonczy Judit, Guba Anikó 

Rövid ismertető 

A fertőző ágensek által okozott megbetegedések diagnosztikájának fontos 
részét képezik a mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatok. A vizsgálatok 
egyrészt közvetlenül a betegek mintáiból történnek másrészt a  
betegellátásban felhasznált eszközök, berendezések, textiliák 
sterilitásának, tisztaságának biztosítása érdekében is történnek 
mintázások.   Vizsgálati eredményeink így  nemcsak a mindennapi 
betegellátás számára bírnak jelentőséggel a terápia megválasztásában, 
hanem a mikrobiológiai diagnosztika közvetett módon segít járványok 
kialakulását megelőzni.  

Helyszín Miskolc, Meggyesalja u. 12. IV. emeleti Kisterem 

  11:30-12:00 

Programok neve 
Rövid látogatás a tenyésztéses és szerológiai mikrobiológiai vizsgálatokat 
végző Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumban. 

Előadó 
Dr. Sántha Ildikó, Nagyné Ablonczy Judit, Péntekné Bóta Erika, Dr. Papp 
Katalin, Guba Anikó 

Rövid ismertető 

A látogatás néhány percbe sűrítve nagyon rövid áttekintést adhat a 
mikrobiológiai laboratóriumok felépítéséről, a vizsgálatokhoz használt 
speciális anyagokról, eszközökről érintve a leletátfordulási időt, 
eredménykiadást. 

Helyszín Miskolc, Meggyesalja u. 12. III. em. Mikrobiológiai laboratóriumok 

    

14:00-15:00   

  Gyülekezés: földszint Aula 13:45-től 

  14:00-14:30 

Szakmai előadások címe 
Humán mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatok jelentősége és gyakorlata 
a mindennapi betegellátásban 

Előadó Dr. Sántha Ildikó, Nagyné Ablonczy Judit, Guba Anikó 

Rövid ismertető 

A fertőző ágensek által okozott megbetegedések diagnosztikájának fontos 
részét képezik a mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatok. A vizsgálatok 
egyrészt közvetlenül a betegek mintáiból történnek másrészt a  
betegellátásban felhasznált eszközök, berendezések, textiliák 
sterilitásának, tisztaságának biztosítása érdekében is történnek 
mintázások.   Vizsgálati eredményeink így  nemcsak a mindennapi 
betegellátás számára bírnak jelentőséggel a terápia megválasztásában, 
hanem a mikrobiológiai diagnosztika közvetett módon segít járványok 
kialakulását megelőzni.  

Helyszín Miskolc, Meggyesalja u. 12. IV. emeleti Kisterem 

  14:30-15:00 

Programok neve 
Rövid látogatás a tenyésztéses és szerológiai mikrobiológiai vizsgálatokat 
végző Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumban. 

Előadó 
Dr. Sántha Ildikó, Nagyné Ablonczy Judit, Péntekné Bóta Erika, Dr. Papp 
Katalin, Guba Anikó 

Rövid ismertető 

A látogatás néhány percbe sűrítve nagyon rövid áttekintést adhat a 
mikrobiológiai laboratóriumok felépítéséről, a vizsgálatokhoz használt 
speciális anyagokról, eszközökről érintve a leletátfordulási időt, 
eredménykiadást. 

Helyszín Miskolc, Meggyesalja u. 12. III. em. Mikrobiológiai laboratóriumok 

    

16:00-17:00   

  Gyülekezés: földszint Aula 15:45-től 

  16:00-16:30 

Szakmai előadások címe 
Humán mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatok jelentősége és gyakorlata 
a mindennapi betegellátásban 

Előadó Dr. Sántha Ildikó, Nagyné Ablonczy Judit, Guba Anikó 

Rövid ismertető 

A fertőző ágensek által okozott megbetegedések diagnosztikájának fontos 
részét képezik a mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálatok. A vizsgálatok 
egyrészt közvetlenül a betegek mintáiból történnek másrészt a  
betegellátásban felhasznált eszközök, berendezések, textiliák 
sterilitásának, tisztaságának biztosítása érdekében is történnek 
mintázások.   Vizsgálati eredményeink így  nemcsak a mindennapi 
betegellátás számára bírnak jelentőséggel a terápia megválasztásában, 
hanem a mikrobiológiai diagnosztika közvetett módon segít járványok 
kialakulását megelőzni.  

Helyszín Miskolc, Meggyesalja u. 12. IV. emeleti Kisterem 

  16:30-17:00 

Programok neve 
Rövid látogatás a tenyésztéses és szerológiai mikrobiológiai vizsgálatokat 
végző Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumban. 

Előadó 
Dr. Sántha Ildikó, Nagyné Ablonczy Judit, Péntekné Bóta Erika, Dr. Papp 
Katalin, Guba Anikó 

Rövid ismertető 

A látogatás néhány percbe sűrítve nagyon rövid áttekintést adhat a 
mikrobiológiai laboratóriumok felépítéséről, a vizsgálatokhoz használt 
speciális anyagokról, eszközökről érintve a leletátfordulási időt, 
eredménykiadást. 

Helyszín Miskolc, Meggyesalja u. 12. III. em. Mikrobiológiai laboratóriumok 

 


