
 

ÉRTESÍTÉS 
 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  

kötelező szakmacsoportos továbbképzést szervez egészségügyi szakdolgozóknak 

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport 

Betegbiztonság és az egészségügyi dolgozók biztonsága a multirezisztens kórokozók ( MRK) 

előfordulása esetén címmel 

 

Továbbképzés formája: 20 órás jelenléti oktatás  

Célcsoportjai *: 1. Felnőtt ellátás és gondozás szakmacsoport; 2. Gyermek ápolás és gondozás szakmacsoport;  

3. Sürgősségi ellátás szakmacsoport; 4. Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport; 5. Képi diagnosztika szakmacsoport; 

7. Fogászati ellátás szakmacsoport; 10. Műtéti ellátás szakmacsoport; 11. Szülészeti ellátás szakmacsoport;  

 13. Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport;  a 63/2011 (XI.29.) NEFMI RENDELETE ALAPJÁN  

 

A továbbképzés célja: A továbbképzés résztvevői ismerjék meg a multirezistens mikoorganizmusok kialakulását és szerepét a 

nosocomiális fertőzésekben, valamint  napjaink  az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzéseit  Az MRSA járvány gyakorlati 

tapasztalatait, ápolói teendőit az MRSA fertőzött beteg ellátásával kapcsolatban 

Követelmény: részvétel az előadásokon és gyakorlatokon  

           tesztírás és gyakorlati vizsga  

 

A továbbképzésen többek között az alábbi témakörökben kerül sor gyakorlati demonstrációval egybekötött előadásokra:  

 

 A multirezisztens mikroorganizmusok kialakulása és szerepe a nosocomialis fertőzésekben 

 Egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések napjainkban  

 Infekciókontroll szerepe az egészségügyi intézményekben 

 Az MRSA járvány gyakorlati tapasztalatai, ápolói teendők MRSA fertőzött beteg ellátása kapcsán   

 Az MRSA-k által okozott fertőzések megelőzésének lehetőségei a klinikum oldaláról/lehetőségei az ápolásban 

 NEVES program egyes részterületei (nyomási fekély prevenció, elesések elleni teendők, biztonságos gyógyszer 

alkalmazás, dokumentálás) 

 Reanimáció  

A továbbképzés pontértéke: 30 pont 

Továbbképzés időpontjai: 2017 november 16. (8.00-tól) -17. .(8.00-tól) 

Jelentkezési határidő: 2017. november 10. 

Továbbképzés díja: államilag finanszírozott (5 év alatt egy kötelező továbbképzésen való részvételt támogat az állam minden szakdolgozónak.)  

Továbbképzés helyszíne:  Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. 

A tervezett létszám: 50 fő. 

Jelentkezés a továbbképzésre: A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével.(vagy az alábbi elérhetőségen megtalálja: 

http://foh.unideb.hu/hu/egeszsegugyi-tovabbkepzes )  

 

Jelentkezni lehet még:  A  https://szaftex.aeek.hu/  oldalon történő regisztrációval, majd jelentkezzen be a továbbképzésre, és az ott 

kitöltött jelentkezési lapját aláírva küldje el az alábbi elérhetőségek valamelyikére.  

(A szakdolgozónak mind a SZAFTEX online felületen, mind a szervező honlapján szükséges jelentkeznie a kiválasztott továbbképzésre. A továbbképzésekre való 

jelentkezés a fent leírtak szerint, azaz 1. a honlapunkon található jelentkezési lap és a SZAFTEX rendszer online felületének együttes kitöltésével érvényes!  

 

A jelentkezési lapot e-mailban (aláírva és scannelve) a nagy.edit@foh.unideb.hu , Levélben: Pappné Nagy Edit oktatásszervező részére, a  4400, 

Nyíregyháza, Sóstói u. 2.-4.  címre kérjük beküldeni.  

Információk: Pappné Nagy Edit , e-mail-ben: nagy.edit@foh.unideb.hu  tel.: 42/598-220 

http://foh.unideb.hu/hu/egeszsegugyi-tovabbkepzes
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* 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendeletben meghatározott célcsoportok szerint  


