
Tanács  ÁEEK e-mail cím

Addiktológia addiktologia.tanacs@aeek.hu

Aneszteziológia és intenzív terápia aneszt.tanacs@aeek.hu

Angiológia és érsebészet angioerseb.tanacs@aeek.hu

Ápolás és szülésznő (szakdolgozói) apolas.tanacs@aeek.hu
Arc, állcsont és szájsebészet arcszajseb.tanacs@aeek.hu

Balneoterápia balneo.tanacs@aeek.hu
Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és 

anyagcserebetegségek belgyogy.tanacs@aeek.hu

Bőr- és nemibetegségek bornemibetegsegek.tanacs@aeek.hu

Csecsemő- és gyermekgyógyászat gyermekgyogy.tanacs@aeek.hu

Dietetika, humán táplálkozás (szakdolgozói) dietetika.tanacs@aeek.hu

Égés- és plasztikai sebészet egesplasztikseb.tanacs@aeek.hu

Egynapos sebészet egynapseb.tanacs@aeek.hu

Fog- és szájbetegségek fogszajbet.tanacs@aeek.hu

Foglalkozás orvostan foglakozasorvtan.tanacs@aeek.hu

Fül-orr-gégészet fulorrgeg.tanacs@aeek.hu

Gasztroenterológia és hepatológia gasztro.tanacs@aeek.hu

Geriátria és krónikus ellátás geriatria.tanacs@aeek.hu
Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és 

iskolaorvoslás) gyermalapell.tanacs@aeek.hu

Gyermek pszichiátria és addiktológia gyermpszichaddikt.tanacs@aeek.hu

Gyermeksebészet gyermseb.tanacs@aeek.hu

Gyógyszerellátási gyógyszerészet gyogyszerell.tanacs@aeek.hu

Háziorvostan haziorvostan.tanacs@aeek.hu

Hospice-palliatív ellátás hospice.tanacs@aeek.hu

Idegsebészet idegseb.tanacs@aeek.hu

Igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan igugyorvtan.tanacs@aeek.hu

Infektológia infekt.tanacs@aeek.hu

Kardiológia kardiologia.tanacs@aeek.hu

Klinikai és járványügyi mikrobiológia klmikrobio.tanacs@aeek.hu

Klinikai genetika klgenetika.tanacs@aeek.hu

Klinikai immunológia és allergológia klimmunologia.tanacs@aeek.hu
Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai 

szakpszichológus klszakpszich.tanacs@aeek.hu

Komplementer medicina komplementer.tanacs@aeek.hu

Kórházi klinikai gyógyszerészet khklingyogyszer.tanacs@aeek.hu

Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia megorvostan.tanacs@aeek.hu
Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi 

informatika (nem orvosi) és minőségügy menedzsment.tanacs@aeek.hu

Mozgásterápia, fizioterápia mozgthfizioth.tanacs@aeek.hu

Nefrológia és dialízis nefrologia.tanacs@aeek.hu

Neonatológia neonatologia.tanacs@aeek.hu

Neurológia neurologia.tanacs@aeek.hu

Nukleáris medicina nuklearismed.tanacs@aeek.hu

Onkológia és sugárterápia onkologia.tanacs@aeek.hu

Ortopédia ortopedia.tanacs@aeek.hu

Orvosi laboratórium orvlab.tanacs@aeek.hu
Oxyológia – sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és 

katasztrófa orvostan oxyologia.tanacs@aeek.hu

Patológia patologia.tanacs@aeek.hu

Pszichiátria és pszichoterápia pszichiatria.tanacs@aeek.hu

Radiológia radiologia.tanacs@aeek.hu
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Rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati segédeszköz rehabgyse.tanacs@aeek.hu

Reumatológia reumatologia.tanacs@aeek.hu

Sebészet sebeszet.tanacs@aeek.hu

Sportegészségügy sporteu.tanacs@aeek.hu

Szemészet szemeszet.tanacs@aeek.hu

Szívsebészet szivseb.tanacs@aeek.hu

Szülészet és nőgyógyászat, asszisztált reprodukció szulnogyogy.tanacs@aeek.hu

Transzfuziológia és hematológia transzfuziohemat.tanacs@aeek.hu

Transzplantáció transzplant.tanacs@aeek.hu

Traumatológia és kézsebészet traumakezseb.tanacs@aeek.hu

Tüdő- és mellkas sebészet tudomellkasseb.tanacs@aeek.hu

Tüdőgyógyászat tudogyogy.tanacs@aeek.hu

Urológia urologia.tanacs@aeek.hu

Védőnő (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi) vedono.tanacs@aeek.hu
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