Felhívás
Egészségügyi szakdolgozók - Kötelező szakmacsoportos továbbképzése
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének
szabályairól alapján, az egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szakdolgozóknak szakmai
továbbképzésen kell részt venniük.
A továbbképzési időszak (5 év) teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet 1.§
alapján:
- kötelező szakmacsoportos elméleti,
- szabadon választható elméleti és
- gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie.
A továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő
szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.
A fenti pontszámból, a továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak legalább 30
pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie.
A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés államilag finanszírozott.
Egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezők kötelező szakmacsoportos továbbképzésének
szervezésére a felsőoktatási intézmények jogosultak abban az esetben, ha nincs középfokú
végzettsége ugyanabban a szakmacsoportban a szakdolgozónak!
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 4.§ (2) c) pontjában meghatározott akkreditáció útján a
Vaszary Kolos Kórház jogosultságot szerzett a Közép-Dunántúli Régióban Kötelező
szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szervezésére:
-

Felnőtt ápolás és gondozás
Sürgősségi ellátás
Mozgásterápia és fizioterápia
Műtéti ellátás

Helyszín:
Vaszary Kolos Kórház
2500 Esztergom, Petőfi Sándor út 26-28.
Gönczy terem (2-es épület)
A továbbképzések formája:
- Jelenléti oktatás, mely tudásszint méréssel (írásbeli, gyakorlati) zárul.
A továbbképzések kezdési időpontja: mindkét napon 8 óra.

Kötelező szakmacsoportos továbbképzések
Vaszary Kolos Kórház
2020.

Hónap
Március

Május

Nap
12-13.

6-7.

Szakmacsoport

Címe

Felnőtt ápolás és
gondozás

Sztómaterápia ápolási vonatkozásai

Sürgősségi ellátás

Légútbiztosítás és gépi lélegeztetés

KTK-2000877/2020/20/7588486

KTK-2000877/2020/20/7589236

14-15.

Június

Szeptember

11-12.

9-10.

Felnőtt ápolás és
gondozás

A parenterális táplálás

Felnőtt ápolás és
gondozás

Sztómaterápia ápolási vonatkozásai

Sürgősségi ellátás

Légútbiztosítás és gépi lélegeztetés

KTK-2000877/2020/20/7589508

KTK-2000877/2020/20/7589639

KTK-2000877/2020/20/7588849

Október

29-30.

Felnőtt ápolás és
gondozás

A parenterális táplálás
KTK-2000877/2020/20/7589074

A továbbképzések részletes tartalma megtekinthető:
-

https://szaftex.aeek.hu

az adott tanfolyamnál, a Segédanyagok alatt.

Költsége:
-

-

-

Térítésmentes - államilag finanszírozott az aktuális képzési időszak első kötelező
képzésénél.
Térítésköteles részvételi díj: 10 000 Ft - ha részt vett már támogatott kötelező
továbbképzésen a folyamatban lévő képzési időszakában, vagy Szabadon választott
képzésként vesz részt. Ez esetben a pont értéke tudásszintmérő vizsgával: 20 pont, vizsga
nélkül: 10 pont.
A befizetést a Vaszary Kolos Kórház számlaszámára kérjük átutalni:
10036004-00317928-00000000, és az erről szóló bizonylatot a továbbképzés első napján
kérjük bemutatni,
vagy,
a kórház pénztárába kérjük a helyszínen befizetni.

Jelentkezés:
A képzési megállapodás alapján képzési limittel rendelkezünk, a támogatott (az ingyenes)
létszám korlátozott! (elsősorban azoknak a kollégáknak ajánljuk, akiknek a működési
nyilvántartása a közeljövőben jár le).

Jelentkezni csak elektronikus úton lehetséges, a:
https://szaftex.aeek.hu internetes oldalon!
Regisztrációt követően, fel kell jelentkezni az adott továbbképzési
programra!

Szervező:
Üveges Péterné
Telefonszám: +36-30/3484-674
E-mail: peterne.uveges@vaszary.hu

