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Szakmacsoportok témaköreinek összesítése
1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT
1. Betegbiztonság
2. Minőségirányítás módszerei az ápolásban
3. Transzkulturális ápolás
4. Az ápolók egészségvédelme
5. Haldoklás, halál, gyász
6. Az idősellátás elmélete és gyakorlata
7. Betegbiztonság és az egészségügyi dolgozók biztonsága a multirezisztens kórokozók (MRK)
előfordulása esetén
8. Incontinentia ellátás
9. Tartós fájdalomcsillapítás
10. Sztómaellátás
11. Hospice ellátás a beteg otthonában
12. Felnőtt ápolás a beteg otthonában
13. A parenteralis táplálás
14. Önérvényesítő és felelős kommunikáció
15. Krízishelyzetek felismerése, kezelése
16. A segítő beszélgetés
17. A kiégés megelőzése
18. Konfliktuskezelés
2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT
1. A csecsemő ellátás aktualitásai
2. Aktualitások a gyermekellátásban
3. A betegjog és edukáció kérdései
4. Új irányelvek a csecsemő és gyermekápolásban
5. Betegbiztonság a gyermekellátásban
6. A csecsemő és gyermektáplálás új dimenziói
7. Minőségfejlesztés a gyermekápolásban
8. A gyermekgyógyászat aktualitásai
9. Mentálhigiéné a gyermekápolásban
3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
1. Betegjogok és azok érvényesülése az intenzív osztályon, az aneszteziológiában és a sürgősségi
ellátás területén
2. Donorgondozás- Transzplantáción átesett beteg ápolása
3. Etikai kérdések az intenzív osztályon, az aneszteziológiában és a sürgősségi ellátás során
4. Infekciókontroll az intenzív ellátásban és az aneszteziológiában
5. Kardiológiai terápiás eljárások a sürgősségi ellátásban
6. Kommunikáció az akut betegellátásban
7. Korszerű kardiológiai vizsgáló eljárások
8. Korszerű sürgősségi beavatkozások
9. Légút biztosítás és gépi lélegeztetés
10. Mesterséges táplálás
11. Monitorozás, betegmegfigyelés
12. Perioperatív ellátás
13. Posztoperatív fájdalomcsillapítás
14. Reanimált beteg ápolása
15. Speciális aneszteziológiai eljárások
16. Sürgősségi betegellátás
17. Szeptikus beteg ellátása és ápolása
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18. Új eljárások és módszerek a mentésügyben
4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT
1. Új diagnosztikus módszerek és eljárások a laboratóriumokban
2. Új trendek és vizsgálati eljárások a mikrobiológiában
3. Aktualitások a boncmesteri gyakorlatban
4. Új trendek a patológiában
5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT
1. Aktualitások a CT és MR gyakorlatban
2. Aktualitások az emlődiagnosztikában
3. Intervenciók
4. Nukleáris medicina
5. Általános és vascularis szonográfia
6. Sugárkezelés-sugárvédelem
7. Sürgősségi radiológia
8. Szülészeti-nőgyógyászati szonográfia
6. ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA SZAKMACSOPORT
1. Diagnosztikus és terápiás vizsgálatok jelentősége, fontossága a tüdőgyógyászati ellátás során
2. Légzésfunkciós laborban dolgozó szakasszisztensek és szakápolók feladatai a légzésfunkciós
vizsgálatok során
3. A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai az audiológiai ellátás
során
4. Diagnosztikai vizsgálatok jelentősége, fontossága a neurológiai ellátás során
5. A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai a szemészeti ellátás
során
6. Korszerű technikai eljárások és diagnosztikai szemlélet a klinikai elektrofiziológia terén
7. FOGÁSZATI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
1. Fogászati implantológia
2. Esztétikai fogászat aktualitásai
3. Aktualitások a fogászatban
4. Prevenció és etika a fogászatban
8. GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
1. Gyógyszertárban forgalmazható termékek helyes alkalmazása, új terápiás eszközök, formák,
mechanizmusok
2. Jogi- és szakmai szabályok a gyógyszerellátás területén
3. Betegtámogató, gondozó programok
4. Aktuális fejlesztések az étrendkiegészítők, kozmetikai termékek, orvostechnikai eszközök és a
gyógyászati segédeszközök területén
5. Egészség és életmód, egészségfejlesztés szakmai és kommunikációs alapjai
9. MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA SZAKMACSOPORT
1. Új terápiás eljárások a fizioterápiában
2. Betegfelvétel, a beteg állapotának felmérése
3. Kiegészítő masszázsmódszerek a gyakorlatban
4. A wellness-, fitnesz és egyes természetgyógyászati módszerek szerepe az egészség
megőrzésében, a krónikus betegségekben szenvedők rehabilitációjában
5. Az egészségügyi szolgáltatás kialakításának szakmai háttere és működési gyakorlata
10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
1. Mentálhigiéné a műtői gyakorlatban
2. A betegbiztonság jelentősége a műtéti ellátásban
3. Újdonságok az endoszkópos ellátásban
4. Technikai újdonságok a műtői gyakorlatban
11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
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1. Változások a szülészet- nőgyógyászat területén
2. Korszerű diagnosztika és kezelési irányelvek, protokollok a nőgyógyászati onkológiában
3. Korszerű műtéti technikák a szülészet- nőgyógyászatban
4. Aktualitások a szülészet- nőgyógyászatban
5. Új vizsgáló eljárások a szülészet- nőgyógyászatban
12. VÉDŐNŐI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
1. Balesetmentes otthoni környezet kialakítása
2. Az egészségkommunikáció fejlesztése a primer prevenció területén
3. A korszerű védőnői gyakorlat kihívásai
13. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT
1. Kórházhigiéné a gyakorlatban
2. Közegészségügyi és járványügyi intézkedések a fertőzések megelőzése és kezelése során
3. Hasznos információk az egészségügyi kártevők elleni védekezésben tevékenykedőknek
14. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT SZAKMACSOPORT
1. Tulajdonosváltás az egészségügyi ellátórendszerben – az egészségügyi gazdálkodás aktuális
kérdései
2. Tulajdonosváltás az egészségügyi ellátórendszerben – a vezetői szerep átalakulása
3. Struktúraváltás az egészségügyi ellátórendszerben – a betegbiztonság aktuális kérdései
4. Struktúraváltás az egészségügyi ellátórendszerben – a humán-erőforrás helyzet aktuális
kérdései
5. Az egészségügy mint veszélyes üzem
15. REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ SZAKMACSOPORT
1. Másság-egyenlőség. Saját élmény szerzése különböző fogyatékosságok esetében.
2. Rehabilitáció változó társadalmi-gazdasági környezetben
3. A korszerű orvostechnikai eszközök szerepe a rehabilitációban
4. Kommunikáció és konfliktuskezelés
16. DIETETIKAI SZAKMACSOPORT
1. Erőfeszítések a népbetegségeink mutatóinak javítása érdekében
2. Az egészséges táplálkozás ismérvei, elvárásaink annak megvalósulásáért
3. Prevenció szerepe a népegészségügyi helyzet javításáért
17. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT SZAKMACSOPORT
1.
2.
3.
4.
5.

A nem konvencionális és a konvencionális gyógyászat határterületei
A mentálhigiéné jelentősége a természetgyógyász praxisban
Etikai ismeretek természetgyógyászoknak
Kommunikáció természetgyógyászoknak
A természetgyógyász tevékenység gyakorlata

5

1, Felnőtt ápolás és
gondozás szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Betegbiztonság
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Betegbiztonság fogalma, biztonságot veszélyeztető
tényezők, azok okai, prevenciós lehetőségei
Külföldi és hazai jogi és szakmai szabályozás a
betegbiztonság témakörében

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

3

2

Esettanulmányok betegjogi képviselői és az
egészségügyi ellátással összefüggő ügyvédi gyakorlatból

2

Betegbiztonsági problémák és a felelősségek jogi
szempontjai a szolgáltató részéről

2

Betegbiztonságot támogató minőségfejlesztési
irányvonalak, egészségügyi szolgáltatók kockázati
adatbázisa, indikátorfejlesztés, dokumentáció

3

Betegbiztonságot támogató eszközök, módszerek,
eljárások

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Felsőfokú végzettség (pl. Ápoló BsC vagy MsC) és a betegbiztonság
témakörében szerzett jártasság. Legalább 5 év vezetői,
minőségfejlesztői gyakorlat, illetve betegjogi képviselői gyakorlat
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Minőségirányítás módszerei az ápolásban
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Minőségügyi alapfogalmak, minőségpolitika, a minőség
komponensei az egészségügyben

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

2

Minőségirányítási rendszerek, felépítésük, létrehozásuk
és fenntartásuk

2

A minőség megvalósulásának és értékelésének
normarendszere – standardok, protokollok, indikátorok,
szakmai irányelvek

2

Minőségfejlesztési
módszerek
menedzselése, elemző tevékenység

2

–

folyamatok

Normarendszer (protokoll, indikátor) fejlesztés

4

Minőségfejlesztés vizsgálati és elemzési módszereinek
alkalmazása

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
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Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Minőségfejlesztő diplomás szakember, minőségfejlesztésben
járatos: egészségügyi szakoktató, szaktanár, intézetvezető,
egészségügyi szakmenedzser, diplomás ápoló, ápoló (BSc), egyetemi
okleveles ápoló, ápoló (MSc)
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Transzkulturális ápolás
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Transzkulturális ápolás fogalma, globalizáció és a
transzkulturális ápolás

Kötelező elem

óraszám

1

Az anatómia élettan jelenségek kulturális vetülete az
egészségügyi gyakorlatban (testkép, testszín, élelem és
táplálkozás)

1

A kultúrán belüli eltérések az egészség és betegség
vonatkozásában

1

Kultúra,
orvosi
antropológia,
interkulturális, transzkulturális ápolás

1

multikulturális,

A Leininger-féle ápolási modell

1

A betegség hit, viselkedés feldolgozása a terápiában, az
ellátásban és a gondozásban a Leininger- féle modell
segítségével (gyakorlat)

2

Transzkulturális bioetika jelentősége az ápolásban
(szervátültetés, génterápia, abortusz, eugenetika,
eutanázia)

1

Betegjogok a transzkulturális ápolás gyakorlatában

1

A kulturálisan kompetens ápoló tulajdonságai

1

A transzkulturális ápolás gyakorlata különböző kultúrák,
szubkultúrák és vallások figyelembe vételével

3

Ápolási diagnózis, ápolási terv készítése a kulturális
tényezők figyelembe vételével

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
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A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Egészségügyi szakoktató, szaktanár, intézetvezető, egészségügyi
szakmenedzser, diplomás ápoló, ápoló (BSc), egyetemi okleveles
ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Az ápolók egészségvédelme
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Dolgozói balesetek gyakorisága az egészségügyben
(külföldi és hazai adatok)

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó

óraszám

2

Baleseti kockázati tényezők, kockázatelemzés az
ápolás területén

2

Hazai dolgozóvédelmi előírások, Munkahelyi
egészségvédelmi és Biztonság Irányítási Rendszer
(MEBIR)

2

A leggyakoribb balesetek és a megelőzésére tett
intézkedések lehetőségei az egészségügyi
szolgáltatóknál

2

Dolgozói balesetek (esettanulmányok) a jogi
felelősség szempontjából

2

Teendők munkahelyi baleset esetén

1

Dolgozói balesetek és munkabiztonság etikai
szempontjai

2

Dolgozói biztonságot támogató eszközök, módszerek,
eljárások

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék.
Diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, ápoló (BSc / MSc),
11

követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

foglalkozás-egészségügyi orvos, munkavédelmi előadó, jogász
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Haldoklás, halál, gyász
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Értékek, alapelvek, ellátási formák haldokló betegek
esetében

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

2

Énkép-változás, betegség pszichés terhei, betegek
pszichés támogatása

2

Kapcsolattartás a családtagokkal; kapcsolódó etikai és
jogi kötelezettségek

1

A haldokló nyelvezete, magatartása, etikai kérdések a
haldoklók gondozása során

2

A haldokló testi szükségletei

1

Ápolói kihívások haldokló betegek ellátása során

3

Normál és szövődményes gyász, támogatási stratégia
a megküzdés során

2

Kifáradás, elfásulás, kiégés elleni technikák

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék.
Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc), pszichológus, hospice
szakápoló, minimum ötéves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Az idősellátás elmélete és gyakorlata
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Bevezetés a gerontológiába. Szociális gerontológia.
Idősek helyzete a mai társadalomban

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

3

Öregedés elméletei, ápolási modellek alkalmazása az
idősellátásban

2

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások,
magatartások és hiedelmek, veszteségek, krízisek, a
gazdasági tényezők hatása, a jövedelmi viszonyok
változása, nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az
életminőség, társas kapcsolatok, a munka

2

Veszélyeztető tényezők. Szervrendszerek és a
homeosztázis változása

2

Egészséggondozás idős korban

2

Leggyakrabban előforduló betegségek az idős korban

2

Az idős emberek speciális ápolása, ápolási diagnózis és
terv készítése meghatározott eset alapján (gyakorlat)

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Geriáter szakorvos, idősellátásban járatos egészségügyi szakoktató,
geriátriai szakápoló legalább 5 éves gyakorlattal, BSc, MSc ápoló
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.

14

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Betegbiztonság és az egészségügyi dolgozók biztonsága a
multirezisztens kórokozók (MRK) előfordulása esetén
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A multirezisztens mikroorganizmusok kialakulása és
3
szerepe a nosocomialis fertőzésekben

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések
napjainkban

2

Infectiokontroll szerepe az egészségügyi
intézményekben

2

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

3

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

2

Az MRSA-k által okozott fertőzések megelőzésének
lehetőségei az ápolásban

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Diplomás ápoló, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc),
epidemiológiai szakápoló legalább 5 éves szakmai gyakorlattal,
kórházhigiénés szakember, kórházhigiénikus orvos, mikrobiológus
minimum 5 éves kórházi szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Incontinentia ellátás
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Az emésztőrendszer és a vizeletelvezető-rendszer
1
anatómiájának és élettanának ismétlése
Incontinentiához vezető kórképek
2
Incontinentiák felmérése
1
Incontinentia esetén alkalmazható gyógyászati
4
segédeszközök
A gyógyászati segédeszközökkel szembeni elvárások
1
Bőrápolás eszközei és kellékei
2
Incontinens beteg/hozzátartozó oktatása
2
Életviteli, táplálkozási tanácsadás
2
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Urológus szakorvos, diplomás ápoló, ápoló BsC és MsC ,
követelmények
incontinentia- ellátásban jártas ápoló legalább 5 éves szakmai
(témakörönként végzettségi
gyakorlattal
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Tartós fájdalomcsillapítás
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A fájdalom élettana, a fájdalom hatásai
2
A fájdalom típusai, jellegzetességei
1
A fájdalom mérése, a beteg kikérdezése
2
A fájdalmak csoportosítása
2
A gyógyszeres fájdalomcsillapítás
1
Invazív beavatkozások fájdalomcsillapításhoz
1
Egyéb fájdalomcsillapítási módszerek
1
Ápolói feladatok a fájdalomcsillapítás során
3
Betegvezetés a fájdalomcsillapítás alatt
1
A tartós fájdalomcsillapítás etikai és jogi vonatkozásai
1
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Aneszteziológus szakorvos, intenzívterápiás szakorvos,
követelmények
ideggyógyász, belgyógyász krónikus fájdalomcsillapításban való
(témakörönként végzettségi
jártassággal
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Sztómaellátás
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Az emésztőrendszer anatómiájának, élettanának
1
ismétlése
Sztómaműtéthez vezető kórképek
2
Gyógyászati segédeszközök a sztómaellátásban
3
A bőrápolás eszközei és kellékei
1
Gyógyászati segédeszközökkel szembeni elvárások
1
Sztómaműtét utáni betegápolás
2
A sztómás beteg felkészítése (oktatása) a kórházból való
3
távozásra
A sztómaápolás dokumentálása
1
Életviteli, táplálkozási tanácsadás
1
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Sebész szakorvos, BsC és MsC ápoló sztómaterápiás gyakorlattal,
követelmények
ápoló legalább 5 éves sztómaterápiás gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Hospice ellátás a beteg otthonában
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A hospice ellátás története
1
A hospice ellátás lényege, alapelvei
1
A hospice- és palliatív ellátás szintjei
1
Állapotfelmérés és ápolási terv készítése
2
Fájdalom- és decubitus kontroll
2
Kényelmi és fizioterápiás eszközök a hospice ellátásban
2
Alternatív terápiák a hospice ellátásban
2
Segítségnyújtás a pszichés, szociális és spirituális
problémák megoldásában a terminális állapotú beteg és
3
hozzátartozói számára
Ápolási/gondozási napló vezetése
1
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Hospice ellátásban jártas orvos, pszichiáter, BsC és MsC ápoló,
követelmények
hospice szakápoló legalább 5 éves szakmai gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Felnőtt ápolás a beteg otthonában
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Az otthonápolás helye, az ellátórendszerben,
4
lehetőségei. Nemzetközi kitekintés.
Minőségi ellátás a beteg otthonában, meghatározó
3
rendelkezések
Team-munka jelentősége
3
Adminisztratív kötelezettségek
2
Az otthonápolt betegek gyógyászati és egyéb ápolási
3
eszköz igényei, az ellátás komplexitása
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Egészségügyi szaktanár, szakoktató, BsC és MsC ápoló, ápoló
követelmények
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal az otthonápolás területén.
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A parenteralis táplálás
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Az emésztőrendszer élettani, kórélettani ismétlése
1
Energia és tápanyagszükséglet
1
A parenteralis táplálás célja, indikációi
2
A tápláltsági állapot felmérése, táplálkozási terv
2
Parenteralis tápszerek és egyéb készítmények
2
Parenteralis táplálási formák, technikák
1
A parenteralis táplálás mellékhatásai, szövődményei
1
Ápolói feladatok parenteralis táplálás során
3
Ápoláslélektani vonatkozások a parenteralis táplálás
1
során; kommunikáció a beteggel
A parenteralis táplásás etikai, jogi vonatkozásai;
1
betegjogok
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Aneszteziológus- gasztroenterológus- sebész szakorvos parenterális
követelmények
terápiában való jártassággal , BsC és MsC ápoló legalább 5 éves
(témakörönként végzettségi
parenterális terápiában való jártassággal, dietetikus
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és szakképesítés
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Önérvényesítő és felelős kommunikáció

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

A társas érintkezés – hogyan tesszük ezt?

2

Empátia és testbeszéd

3

Verbális és non-verbális kommunikációs gyakorlatok

5

Az egészséges önérvényesítés jelentése, gyakorlatok

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. (Projektor, laptop, flipchart, filcek, lapok
(A/4, A/5), DVD lejátszó, videó kamera)

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények (témakörönként
végzettségi és szakmai gyakorlati
szint meghatározásával)

Egyetemi, mentálhigiénés szakirányú végzettség

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Krízishelyzetek felismerése, kezelése

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

Krízis és krízisintervenció

5

A krízis felismerésének gyakorlása

5

Non-direktív és direktív beavatkozások

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Gyakorlati

(Projektor, laptop, flipchart, filcek, lapok (A/4, A/5), DVD lejátszó, videó
kamera)

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Krízis és krízisintervenció:
végzettség

Egyetemi,

mentálhigiénés

szakirányú

A krízis felismerésének gyakorlása: Egyetemi, mentálhigiénés szakirányú
végzettség, pszichodráma vezetői végzettség és/vagy személyközpontú
tréner
Non-direktív és direktív beavatkozások: Egyetemi, mentálhigiénés
szakirányú végzettség, pszichodráma vezetői végzettség és/vagy
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személyközpontú tréner
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és szakképesítés
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport

A továbbképzés címe

A segítő beszélgetés

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

A segítő beszélgetés elmélete

5

A segítő kapcsolatot támogató tényezők

5

A segítő beszélgetés technikája

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Gyakorlati

(Projektor, laptop, flipchart, filcek, lapok (A/4, A/5), DVD lejátszó, videó
kamera)
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények (témakörönként
végzettségi és szakmai gyakorlati
szint meghatározásával)

A segítő beszélgetés elmélete: Egyetemi, mentálhigiénés szakirányú
végzettség
A segítő kapcsolatot támogató tényezők: Egyetemi, mentálhigiénés
szakirányú végzettség
A segítő beszélgetés technikája: Egyetemi, mentálhigiénés szakirányú
végzettség
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és szakképesítés
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport

A továbbképzés címe

A kiégés megelőzése

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

A burn-out szindróma fázisai és jellemzése

2

A burn-out kérdőív kitöltése és értékelése

2

A burn-out önismereti vonatkozásai

3

Csoportban alkalmazható technikák burn-out ellen

3

Egyénileg alkalmazható technikák burn-out ellen

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. (Projektor, laptop, flipchart, filcek, lapok
(A/4, A/5), DVD lejátszó)

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények (témakörönként
végzettségi és szakmai gyakorlati
szint meghatározásával)

A burn-out szindróma fázisai és kezelése /A burn-out kérdőív kitöltése
és értékelése: Egyetemi, mentálhigiénés szakirányú végzettség

Gyakorlati

A burn-out önismereti vonatkozásai: Egyetemi, mentálhigiénés
szakirányú végzettség, pszichodráma vezetői végzettség és/vagy
személyközpontú tréner
Csoportban alkalmazható technikák burn-out ellen: Egyetemi,
mentálhigiénés szakirányú végzettség, pszichodráma vezetői végzettség
26

és/vagy személyközpontú tréner
Egyénileg alkalmazható technikák burn-out ellen: Egyetemi,
mentálhigiénés szakirányú végzettség, pszichodráma vezetői végzettség
és/vagy személyközpontú tréner
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Konfliktuskezelés

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

A konfliktus és a stressz

5

Konfliktuskezelő stratégiák

5

Konstruktív konfliktuskezelés

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli újraélesztést
(BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Gyakorlati

(Projektor, laptop, flipchart, filcek, lapok (A/4, A/5), DVD lejátszó, videó
kamera)
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények

A konfliktus és a stressz: Egyetemi, mentálhigiénés szakirányú végzettség
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(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Konfliktuskezelő
végzettség
Konstruktív
végzettség

stratégiák:

konfliktuskezelés:

Egyetemi,
Egyetemi,

mentálhigiénés

szakirányú

mentálhigiénés

szakirányú

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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2, Gyermek ápolás és
gondozás szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A csecsemő ellátás aktualitásai
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Koraszülöttek protokolláris ellátása
3
SIDS- szűrés
3
A transzkulturális ápolás elvei
3
Gyermekkori sürgősségi ellátást igénylő esetek
3
(balesetek, mérgezések)
Káros szenvedélyek hatása az újszülöttre
3
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész 2.6. Csecsemő- és gyermekgondozó
szakmacsoportra vonatkozik a 2.16. Segédápoló (gyermek)
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
továbbképzés)
1.58. Segédápoló (felnőtt)
A továbbképzés címe
Aktualitások a gyermekellátásban
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Kézfertőtlenítés, aszepszis-antiszepszis elmélete és
gyakorlata
Higiénés szükséglet kielégítése (korcsoportonként)

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Táplálás csecsemő- és gyermekkorban. A táplálás
formái.
Gyermekkori sürgősségi ellátást igénylő esetek
(balesetek, mérgezések)
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás

óraszám

5
4
3
3
5

Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport
megnevezése (részletezve,
Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik
a továbbképzés)
A továbbképzés címe
A betegjog és edukáció kérdései
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Betegjogok a gyermekellátás vonatkozásában
Beteg edukáció
Szülőkkel, hozzátartozókkal való kapcsolattartás,
kommunikáció, probléma megoldás
Életvezetési tanácsadás krónikus betegségben szenvedők
esetén
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

óraszám

3
4
4
4

5

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Betegjogok: Betegjogi képviselő, egészségügyi szakjogász
Szakmacsoportos elem:
Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Kommunikáció: Egészségügyi kommunikációs szakember
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész 2.3. Csecsemő- és gyermekápoló
szakmacsoportra vonatkozik a 2.4. Csecsemő- és gyermekápoló (54)
továbbképzés)
2.5. Csecsemő- és gyermekápoló és gondozó
2.6. Csecsemő- és gyermekgondozó
2.7. Csecsemő- és kisgyermekgondozó (54)
2.11. Gyermek ideg-elmeápoló és gondozó
2.12. Gyermekápoló
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

2.13. Gyermekápoló és gondozó
Új irányelvek a csecsemő és gyermekápolásban
témakörök

Az anyagcsere vizsgálatok aktualitásai
A lázcsillapítás aktuális kérdései
Allergia, ételallergia
Constipatio és az akut hasmenés kezelésének új
irányelvei
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás

óraszám

4
2
5
4

5

Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Betegbiztonság a gyermekellátásban
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Betegbiztonság a gyermekápolása során
4
Fájdalom felmérés, fájdalom menedzsment
4
Nosocomialis surveillance a sebellátás területén
5
Gyógyszerelés és gyógyszerbeadás betegbiztonsági
2
aspektusai
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Betegbiztonság: Egészségügyi szakmenedzser
Szakmacsoportos elem:
Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A csecsemő és gyermektáplálás új dimenziói
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Táplálás csecsemő és gyermekkorban
3
Mesterséges táplálás irányelvei
3
Speciális tápszerek
3
A pre- és probiotikumok jelentősége
2
A dietoterápia ápolási vonatkozásai
4
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Minőségfejlesztés a gyermekápolásban
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Preanalitikai hibák és ezek elkerülése
3
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
4
Esélyegyenlőség biztosítása az ellátás során
4
Gyermekbántalmazás felismerése, teendők
4
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Preanalitika: Laboratóriumi szakorvos
Szakmacsoportos elem:
Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Esélyegyenlőség: Esélyegyenlőségi szakértő
Kommunikáció: Egészségügyi kommunikációs szakember
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A gyermekgyógyászat aktualitásai
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szülési sérülést követő görcsös állapotok felismerése,
4
ellátása
Légúti betegségben szenvedő gyermekek korszerű
4
ellátása
Croup-szindrómás gyermekek sürgősségi ellátása
5
A védőoltások aktuális kérdései
2
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Egészségügyi szakoktató, szaktanár, diplomás ápoló, ápoló (BSc),
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) minimum ötéves ápolói
gyakorlattal a csecsemő- és gyermekellátás területén
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Gyermekápolás és gondozás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Mentálhigiéné a gyermekápolásban
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
NLP (Neurolingvisztikus Programozás)
6
A hatékony kommunikáció
3
Stresszkezelés elmélete és gyakorlata a
6
mindennapokban
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Gyakorlati
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Projektor, elméleti és kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem,
esettanulmányok, ápolási dokumentáció
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

NLP: NLP-mester
Kommunikáció,
szakember

stresszkezelés:

Egészségügyi

kommunikációs

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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3, Sürgősségi ellátás
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)
A továbbképzés címe

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

Betegjogok és azok érvényesülése az intenzív
aneszteziológiában és a sürgősségi ellátás területén

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

osztályon,

témakörök

az

óraszám

Jogi alapismeretek

3

Betegjogok aktuális helyzete

3

Betegjogok érvényesülése az intenzív terápiában

3

Betegjogok érvényesülése az aneszteziológiában

3

Betegjogok érvényesülése a sürgősségi ellátásban

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos/Sürgősségi szakorvos,
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / sürgősségi osztályon dolgozó
sürgőségi szakápoló/diplomás ápoló / ápoló (BSc) / egyetemi okleveles
ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai gyakorlattal
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Jogi végzettség, legalább 3 év gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Donorgondozás- Transzplantáción átesett beteg ápolása

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens, 3.3.
Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.22. Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás
szakápoló, 3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24.
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Transzplantáció helyzete

3

Transzplantációs koordinátor feladatai

3

Donorgondozás orvosi vonatkozásai

2

Donorgondozás szakápolói feladatai

4

Transzplantált beteg ápolása

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati
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szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal, donorgondozási jártassággal, oktatói tapasztalattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)
A továbbképzés címe

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

Etikai kérdések az intenzív osztályon, az aneszteziológiában és a
sürgősségi ellátás során

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Etikáról általában

4

Etikai dilemmák az intenzív ellátás során

5

Etikai kérdések az aneszteziológiában

3

Etikai problémák a sürgősségi ellátásban

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati
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szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Bioetikus, legalább 3 év gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Infekciókontroll az intenzív ellátásban és az aneszteziológiában

3.1., Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens,
3.3. Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.22. Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás
szakápoló, 3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24.
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Infekciókontroll az intenzív osztályon

4

Infekciókontroll az aneszteziológiában

4

Leggyakoribb infekciók

3

Szakápolói feladatok infekció esetén

4

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc), epimemiológiai
45

szakápoló, kórházhigiénikus, 5 éves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.

46

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Kardiológiai terápiás eljárások a sürgősségi ellátásban

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens, 3.3.
Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.5. EKG
asszisztens, 3.6. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7.
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermekintenzív terápiás szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10.
Intenzív betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív
betegellátó szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzívterápiás szakasszisztens, 3.14. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens,
3.15. Kardiológiai szakasszisztens (54), 3.16. Mentőápoló, 3.17.
Mentőápoló (52), 3.18. Mentőtiszt, 3.19. Mentőtiszt (BSc), 3.20.
Mentőtiszt (középfokú), 3.21. Sürgősségi szakápoló (54), 3.22. Újszülöttcsecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló, 3.23. Újszülöttkoraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24. Újszülött-koraszülött
intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

EKG analízis

4

Ritmuszavarok és felismerésük

3

Korszerű terápiás eljárások ritmuszavarok megszüntetésére

4

Szakdolgozói feladatok kardiológiai terápiás eljárásoknál

4

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények

Kardiológiai szakorvos legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói

Gyakorlati

47

(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

tapasztalattal
Kardiológiai osztályon dolgozó kardiológiai szakasszisztens/ diplomás
ápoló / ápoló (BSc) / egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló
(MSc) 5 éves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Kommunikáció az akut betegellátásban

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Kommunikációról általában

3

Speciális kommunikációs technikák a betegellátásban

3

Kommunikáció sajátosságai az akut betegellátás során

3

Kommunikáció a kritikus állapotú betegekkel

3

Kommunikáció a hozzátartozókkal

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Pszichológus legalább 5 éves kommunikációs tréningvezetési gyakorlattal

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Korszerű kardiológiai vizsgáló eljárások

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Kardiológiai ellátás jellemzői

2

Kardiológiai ellátásban előforduló leggyakoribb kórképek és
jellemzőjük

3

Kardiológiai vizsgálatok

4

Invazív kardiológiai eljárások

3

Szakápoló feladatok kardiológiai vizsgáló eljárásoknál

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Kardiológiai szakorvos legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói
tapasztalattal

Gyakorlati

Kardiológiai osztályon dolgozó kardiológiai szakasszisztens/ diplomás
ápoló / ápoló (BSc) / egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló
(MSc) 5 éves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Korszerű sürgősségi beavatkozások

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens, 3.3.
Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.5. EKG
asszisztens, 3.6. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7.
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermekintenzív terápiás szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10.
Intenzív betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív
betegellátó szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzívterápiás szakasszisztens, 3.14. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens,
3.15. Kardiológiai szakasszisztens (54), 3.16. Mentőápoló, 3.17.
Mentőápoló (52), 3.18. Mentőtiszt, 3.19. Mentőtiszt (BSc), 3.20.
Mentőtiszt (középfokú), 3.21. Sürgősségi szakápoló (54), 3.22. Újszülöttcsecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló, 3.23. Újszülöttkoraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24. Újszülött-koraszülött
intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Kritikus állapot észlelése - betegmegfigyelés

3

Leggyakoribb sürgősségi kórképek

3

Leggyakoribb sürgősségi beavatkozások

4

Szakápolói feladatok sürgősségi beavatkozásoknál

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények

Sürgősségi szakorvos legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói
tapasztalattal. Sürgősségi osztályon dolgozó sürgősségi szakápoló /

Gyakorlati

51

(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

diplomás ápoló / ápoló (BSc) / egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/
ápoló (MSc) 5 éves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)
A továbbképzés címe

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

Légút biztosítás és gépi lélegeztetés

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Szabad légút biztosításának lehetőségei

2

Intubálás – nehéz intubálás

3

Gépi lélegeztetés kivitelezése

4

Lélegeztetett beteg szakápolása

4

Kommunikáció lélegeztetett beteggel

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenéti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói
tapasztalattal

Gyakorlati

Oxiológus szakorvos legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói
tapasztalattal
Mentőtiszt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói tapasztalattal
Intenzív vagy sürgősségi osztályon dolgozó diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Mesterséges táplálás

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens, 3.3.
Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.22. Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás
szakápoló, 3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24.
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

Táplálkozás alapjai

3

Tápanyagok

3

Mesterséges táplálás – enterális táplálás

3

Mesterséges táplálás – parenterális táplálás

3

Mesterséges táplálás szakápolói feladatai

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
54

meghatározásával)

egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Dietetikus (BsC), legalább 3 éves gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Monitorozás, betegmegfigyelés

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Eszköz nélküli betegmegfigyelés

3

Betegmegfigyelés eszközzel

4

Korszerű betegmegfigyelési eszközök

4

Speciális betegmegfigyelés szakápolói feladatai

4

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Perioperatív ellátás

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens, 3.3.
Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.22. Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás
szakápoló, 3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24.
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Preoperativ feladatok

3

Aneszteziológus szerepe operatív ellátás során

4

Posztoperatív feladatok

3

Fájdalom menedzselése

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
57

gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Posztoperatív fájdalomcsillapítás

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens, 3.3.
Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.22. Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás
szakápoló, 3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24.
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

A fájdalom élettana

3

Fájdalom mérése

3

Fájdalomcsillapítási lehetőségek

3

Alternatív fájdalomcsillapítás

3

Szükségletek kielégítése fájdalomtól elgyötört betegnél

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
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meghatározásával)

egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Reanimált beteg ápolása

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens,
3.3. Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.21. Sürgősségi szakápoló (54), 3.22. Újszülöttcsecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló, 3.23. Újszülöttkoraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24. Újszülött-koraszülött
intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Reanimált beteg megfigyelése

4

Riasztó tünetek értékelése

3

Szakápolói feladatok reanimált betegnél

4

Szükségletek felmérése és kielégítése

4

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
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meghatározásával)

egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Speciális aneszteziológiai eljárások

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Aneszteziológiai feladatok általános érzéstelenítésnél

4

Aneszteziológiai feladatok regionális érzéstelenítésnél

4

Új aneszteziológiai eljárások

4

Szakdolgozói feladatok az eljárások során a hatáskörök
figyelembe vételével

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Aneszteziológiában dolgozó aneszteziológiai szakasszisztens / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Sürgősségi betegellátás

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

A sürgősségi betegellátás sajátosságai

3

Triage alapjai, folyamata

3

Betegvizsgálat a sürgősségi ellátás során

3

Betegellátás specifikumai

3

Sürgősségi szakápolói feladatok

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Sürgősségi szakorvos legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, oktatói
tapasztalattal

Gyakorlati

Sürgősségi osztályon dolgozó sürgősségi szakápoló / diplomás ápoló /
ápoló (BSc) / egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5
éves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.

64

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Szeptikus beteg ellátása és ápolása

3.1. Aneszteziológiai asszisztens, 3.2. Aneszteziológiai szakasszisztens,
3.3. Aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens), 3.6.
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.7. Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló (54), 3.8. Gyermek-intenzív terápiás
szakápoló (54), 3.9. Intenzív betegellátó szakápoló, 3.10. Intenzív
betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), 3.11. Intenzív betegellátó
szakasszisztens, 3.12. Intenzív terápiás ápoló, 3.13. Intenzív-terápiás
szakasszisztens, 3.22. Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás
szakápoló, 3.23. Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, 3.24.
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Szepszis, szeptikus állapotok

4

Terápiás lehetőségek szeptikus betegnél

3

Megfigyelési feladatok szepszisben

3

Szakápolói feladatok szepszisben

3

Infekciókontroll az intenzív osztályon

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal, oktatói tapasztalattal

Gyakorlati

Intenzív osztályon dolgozó intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló / diplomás ápoló / ápoló (BSc) /
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meghatározásával)

egyetemi okleveles ápoló/ okleveles ápoló/ ápoló (MSc) 5 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Sürgősségi ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Új eljárások és módszerek a mentésügyben

3.16. Mentőápoló, 3.17. Mentőápoló (52), 3.18. Mentőtiszt, 3.19.
Mentőtiszt (BSc), 3.20. Mentőtiszt (középfok)

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

ACS

3

Súlyos sérült ellátás mentéstechnikai eszközök használata

5

Belgyógyászati balesetek és toxikológia események

3

Szülésvezetés

2

Stroke ellátás

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

5 éves orvos-mentőtiszti kivonulói gyakorlat, oktatói képesítés, vagy
gyakorlat, témakörönként elvégzett tanfolyam (BLS+AED, ALS, ITLS, EPLS)

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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4, Laboratóriumi diagnosztika
szakmacsoport

68

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
4.1. Általános laboratóriumi asszisztens
(részletezve, ha nem az egész 4.2. Analitikus szakasszisztens
szakmacsoportra vonatkozik a 4.11. Egészségügyi laboráns (31)
továbbképzés)
4.14. Haematológiai asszisztens
4.15. Haematológiai és transzfúziós asszisztens
4.16. Haematológiai szakasszisztens
4.17. Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens (54) 4.21.
Humángenetikai szakasszisztens (54)
4.22. Humángenetikai szakasszisztens (egészségügyi
szakassszisztens) (54)
4.23. Kémiai laboratóriumi szakasszisztens (54)
4.24. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
4.25. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (egészségügyi
szakasszisztens) (54)
4.31. Okleveles klinikai laboratóriumi kutató (MSc)
4.32. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
4.33. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (55)
4.34. Orvosi kutatólaboratóriumi analitikus
4.35. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
4.36. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
(BSc)
4.37. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens (54)
4.40.Transzfúziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens)
(54)
A továbbképzés címe
Új diagnosztikus módszerek és eljárások a laboratóriumokban
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A legújabb diagnosztikai eljárások a klinikai,
5
hematológiai és genetikai laboratóriumokban

Kötelező elem

A továbbképzés formája

Minőségi és preanalitikai elvárások az orvosi
laboratóriumokban

5

Laboratóriumi eredmények értékelése

3

Betegbiztonság az orvosi laboratóriumokban és a
transzfuziológia területén

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás

5
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A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Laboratóriumi szakorvos, hematológiai szakorvos, transzfuziológiai
szakorvos, molekulár biológus, vegyész, minimum 5 éves
laboratóriumi gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
4.28. Mikrobiológiai szakasszisztens (54)
(részletezve, ha nem az egész 4.29. Mikrobiológiai - laboratóriumi szakasszisztens
szakmacsoportra vonatkozik a 4.30. Mikrobiológiai- laboratóriumi szakasszisztens (egészségügyi
továbbképzés)
szakasszisztens) (54)

A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Új trendek és vizsgálati eljárások a mikrobiológiában
témakörök

óraszám

Változások a minőségbiztosítás területén

3

Az EUCAST szabvány szerinti antibiotikum rezisztencia
vizsgálatok aerob és anaerob baktériumok esetében

3

Identifikálás és rezisztenciavizsgálatok automata
módszerrel

3

Új lehetőségek a szerológiai vizsgálatok területén

3

Multidrug rezisztens mykobaktériumok vizsgálata
hagyományos és molekuláris módszerrel

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Mikrobiológus szakorvos, laboratóriumi szakorvos, analitikus,
infektológus szakorvos
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
4.3. Boncmester
(részletezve, ha nem az egész 4.4. Boncmester (31)
szakmacsoportra vonatkozik a 4.5. Boncmester (33)
továbbképzés)
4.6. Boncmester (52)
A továbbképzés címe
Aktualitások a boncmesteri gyakorlatban
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A halott ellátással kapcsolatos jogi szabályozás

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

2

Adekvát kommunikáció alkalmazása

7

Új ismeretek az igazságügyi orvostanban

6

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Jogi képesítéssel rendelkező szakember
Patológus szakorvos
Igazságügyi-orvostani képesítéssel rendelkező szakember
Kommunikáció: Egészségügyi kommunikációs szakember
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
4.7. Citológiai asszisztens
(részletezve, ha nem az egész 4.8. Citológiai szakasszisztens
szakmacsoportra vonatkozik a 4.9. Citológiai szakasszisztens (54)
továbbképzés)
4.10. Citológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)
4.12. Elektronmikroszkópos szakasszisztens (54)
4.13. Elektronmikroszkópos szakasszisztens (egészségügyi
szakasszisztens) (54)
4.18. Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens (54)
4.19. Hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens
(egészségügyi szakasszisztens) (54)
4.20. Hisztotechnikai asszisztens
4.26. Kórbonctani elektronmikroszkópos szakasszisztens
4.27.Kórbonctani hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens
4.32. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
4.33. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (55)
4.38. Szövettani asszisztens
4.39. Szövettani laboratóriumi asszisztens
A továbbképzés címe
Új trendek a patológiában
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Hisztotechnika és citológia az evidenciák tükrében
4

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Az orvosdiagnosztikát elősegítő egyéb eljárások

4

Új trendek a patológiai-, citológiai technikákban,
diagnosztikákban

7

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Patológus szakorvos, citológus szakorvos, orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus, hisztokémiai-immunhisztokémiai–,
citológiai szakasszisztens felsőfokú végzettséggel és minimum 10
éves szakmai gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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5, Képi diagnosztika
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.2. CT/MRI szakasszisztens (54)
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.5. Diagnosztikai technológus (55)
5.9. Képalkotó diagnosztikai analitika
5.10. Képi diagnosztikai asszisztens (54)
5.11. Képi-diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55)
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.16. Radiográfus (52)
5.17. Röntgenasszisztens
5.18. Röntgenasszisztens (52)
5.21. Sugárterápiás szakasszisztens (54)

A továbbképzés címe

Aktualitások a CT és MR gyakorlatban

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

CT/MR fizikai alapok – jelen fejlesztési területek

2

Multimodális képalkotás

2

CT/MR intervenció, fluoroszkópia

2

CT/MR funkcionális vizsgálatok, CT dual energiás vizsgálatok

3

CT/MR vizsgálati protokollok

2

Képfeldolgozás, postprocessing

2

Kontrasztanyagok és alkalmazásuk

1

Betegbiztonság a CT/MR vizsgálatok, beavatkozások során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor. A CT/MR
vezérelt intervenciós beavatkozások során alkalmazott speciális
75

berendezések, eszközök és anyagok.
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
szakmaterületen, előadói tapasztalat
CT/MR fizikai alapok – jelen fejlesztési területek; Multimodális képalkotás:
radiológus, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó, egészségügyi
szakoktató/ egészségtan tanár szakirányú végzettséggel, mérnök, fizikus
CT/MR intervenció, fluoroszkópia; CT/MR funkcionális vizsgálatok, CT dual
energiás vizsgálatok; CT/MR vizsgálati protokollok; Képfeldolgozás,
postprocessing; Kontrasztanyagok és alkalmazásuk; Betegbiztonság a
CT/MR vizsgálatok, beavatkozások során: radiológus, BSc/MSc szintű
diagnosztikai képalkotó, egészségügyi szakoktató/egészségtan tanár
szakirányú végzettséggel
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.2. CT/MRI szakasszisztens (54)
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.5. Diagnosztikai technológus (55)
5.9. Képalkotó diagnosztikai analitika
5.10. Képi diagnosztikai asszisztens (54)
5.11. Képi-diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55)
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.16. Radiográfus (52)
5.17. Röntgenasszisztens
5.18. Röntgenasszisztens (52)

A továbbképzés címe

Aktualitások az emlődiagnosztikában

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

Az emlődiagnosztika hazai helyzete

2

Az emlő képalkotó vizsgálómódszerei és alkalmazásuk

3

Quality controll, minőségbiztosítás

3

Technikailag nem megfelelően készített felvételek és
következményeik

2

Intervenciós lehetőségek az emlődiagnosztikában

3

Az emlőben előforduló kóros elváltozások radiológiai jelei

1

Betegbiztonság az emlő képalkotó vizsgálatai, beavatkozásai
során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. Elméleti foglalkozásra alkalmas terem,
számítógép, projektor. Intervenciós beavatkozásokhoz használatos
felszerelések, eszközök és anyagok.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
szakmaterületen, előadói tapasztalat
77

(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Az emlő képalkotó vizsgálómódszerei és alkalmazásuk; Quality controll,
minőségbiztosítás: radiológus, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó,
egészségügyi szakoktató/egészségtan tanár szakirányú végzettséggel,
mérnök, fizikus
Az emlődiagnosztika hazai helyzete; Technikailag nem megfelelően
készített felvételek és következményeik; Intervenciós lehetőségek az
emlődiagnosztikában; Az emlőben előforduló kóros elváltozások
radiológiai jelei; Betegbiztonság az emlő képalkotó vizsgálatai,
beavatkozásai során: radiológus, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó,
egészségügyi szakoktató/egészségtan tanár szakirányú végzettséggel
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.5. Diagnosztikai technológus (55)
5.6. Intervenciós szakasszisztens (54)
5.11. Képi-diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55)
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.19. Röntgen-műtős szakasszisztens
5.20. Röntgen-műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)

A továbbképzés címe

Intervenciók

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

A vascularis intervenciós radiológia korszerű módszerei,
alkalmazásuk és előkészítésük

5

A nonvascularis intervenciós radiológia korszerű módszerei,
alkalmazásuk és előkészítésük

5

Speciális intervenciók

2

Mintavételi technikák és alkalmazásuk, azok buktatói

2

Betegbiztonság az intervenciós beavatkozások során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor. Az
intervenciós képalkotó vizsgálatok/beavatkozások során alkalmazott
speciális eszközök,és anyagok. Egyebekben irányadó a mindenkori
hatályos egészségügyi ágazat szakmai és vizsgakövetelményében
meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó eszköz- és felszerelési
jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
szakmaterületen, előadói tapasztalat
A vascularis intervenciós radiológia korszerű módszerei, alkalmazásuk és
előkészítésük; Speciális intervenciók: radiológus, érsebész, kardiológus,
BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó, intervenciós szakasszisztens,
röntgen-műtős szakasszisztens
A nonvascularis intervenciós radiológia korszerű módszerei, alkalmazásuk
79

és előkészítésük; Mintavételi technikák és alkalmazásuk, azok buktatói;
Betegbiztonság az intervenciós beavatkozások során: radiológus, BSc/MSc
szintű diagnosztikai képalkotó, intervenciós szakasszisztens, röntgenműtős szakasszisztens
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.7. Izotópasszisztens (52)
5.8. Izotóp-laboratóriumi asszisztens
5.12. Nukleáris medicina szakasszisztens (54)
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.14. Radio-farmakológiai szakasszisztens
5.15. Radio-farmakológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens)
(54)

A továbbképzés címe

Nukleáris medicina

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Multimodális képalkotás a nukleáris medicinában

3

A jövő radiofarmakonjai (PET radiofarmakonok)

2

Nukleáris onkológiai vizsgálatok (receptorszcintigráfiák,
pajzsmirigy rákterápia és utánkövetése)

2

Nukleáris medicina vizsgálati protokollok

4

A sugárvédelem korszerű módszerei/eljárásai a nukleáris
medicinában

1

Gyakran előforduló hibák a nukleáris medicina vizsgálatok
során

1

A nukleáris medicinában
minőségbiztosítása

1

alkalmazott

berendezések

Betegbiztonság a nukleáris medicina vizsgálatok során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. Elméleti foglalkozásra alkalmas terem,
számítógép, projektor. A nukleáris medicinában alkalmazott speciális
eszközök, anyagok.

Előadó(k)ra vonatkozó

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
81

követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

szakmaterületen, előadói tapasztalat
Multimodális képalkotás a nukleáris medicinában: radiológus, nukleáris
medicina szakorvos, mérnök
A jövő radiofarmakonjai (PET radiofarmakonok) : radiofarmakológus,
szakgyógyszerész, vegyész (minden oktatónak az Átfogó fokozatú
sugárvédelmi képzésről érvényes hatósági bizonyítvánnyal kell
rendelkeznie)
Nukleáris onkológiai vizsgálatok (receptorszcintigráfiák, pajzsmirigy
rákterápia és utánkövetése); Nukleáris medicina vizsgálati protokollok;
Gyakran előforduló hibák a nukleáris medicina vizsgálatok során; A
nukleáris medicinában alkalmazott berendezések minőségbiztosítása:
nukleáris medicina szakorvos
A sugárvédelem korszerű módszerei/eljárásai a nukleáris medicinában:
fizikus, nukleáris medicina szakorvos (minden oktatónak az Átfogó
fokozatú sugárvédelmi képzésről érvényes hatósági bizonyítvánnyal kell
rendelkeznie)
Betegbiztonság a nukleáris medicina vizsgálatok során: nukleáris medicina
szakorvos, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.1. Általános és vasc. ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens
(egészségügyi szakasszisztens) (54)
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.9. Képalkotó diagnosztikai analitika
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.22. Szonográfus szakasszisztens (54)
5.23. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai szakasszisztens
(egészségügyi szakasszisztens) (54)

A továbbképzés címe

Általános és vascularis szonográfia

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

témakörök

Ultrahang fizikai alapok, fejlesztési területek

3

Az általános és vascularis (végtagi és hasi erek)
ultrahangvizsgálatok protokolljai, megújuló technikái
ultrahangos kontrasztanyagok

6

Ultrahang-vezérelt intervenciók

2

Minőségbiztosítás
az
ultrahangvizsgálatok során

Kötelező elem

óraszám

általános

és

vascularis

1

Tévedések és hibák az ultrahangvizsgálatok kivitelezése során

2

Betegbiztonság az általános és vascularis ultrahangvizsgálatok
és beavatkozások során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor. Az
ultrahangvizsgálatokhoz/beavatkozásokhoz használatos speciális eszközök
és anyagok.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
szakmaterületen, előadói tapasztalat
Ultrahang fizikai alapok, fejlesztési területek: radiológus, mérnök
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szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Ultrahang-vezérelt intervenciók: radiológus
Az általános és vascularis (végtagi és hasi erek) ultrahangvizsgálatok
protokolljai, megújuló technikái ultrahangos kontrasztanyagok;
Minőségbiztosítás az általános és vascularis ultrahangvizsgálatok során;
Tévedések és hibák az ultrahangvizsgálatok kivitelezése során;
Betegbiztonság az általános és vascularis ultrahangvizsgálatok és
beavatkozások során: radiológus, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó,
Szonográfus szakasszisztens
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.5. Diagnosztikai technológus (55)
5.10. Képi diagnosztikai asszisztens (54)
5.11. Képi-diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55)
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.16. Radiográfus (52)
5.21. Sugárterápiás szakasszisztens (54)

A továbbképzés címe

Sugárkezelés-sugárvédelem

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

A sugárvédelem korszerű módszerei, dozimetria, jogi
aktualitások

2

A beteg előkészítése besugárzás-tervezéshez, besugárzás
tervezés

2

Sürgősségi, tüneti és palliatív sugárterápia

3

Sugárterápiás kezelési protokollok testrészenként

6

Sugárkezelés okozta mellékhatások kezelése

1

Betegbiztonság a sugárterápiás tervezések és sugárterápia
során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor. A
besugárzás tervezéshez használatos berendezések, felszerelések,
eszközök és anyagok.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
szakmaterületen, előadói tapasztalat
A sugárvédelem korszerű módszerei, dozimetria, jogi aktualitások:
sugárterápiás szakorvos, onkoradiológus, fizikus
A beteg előkészítése besugárzás-tervezéshez, besugárzás tervezés:
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meghatározásával)

sugárterápiás szakorvos, onkoradiológus, fizikus MSc szintű orvosi fizika
szakiránnyal
Sürgősségi, tüneti és palliatív sugárterápia; Sugárterápiás kezelési
protokollok testrészenként: sugárterápiás szakorvos, onkoradiológus,
onkológiában jártas idegsebész
Sugárkezelés okozta mellékhatások kezelése; Betegbiztonság a
sugárterápiás tervezések és sugárterápia során: sugárterápiás szakorvos,
onkoradiológus, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.2. CT MRI szakasszisztens (54)
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.5. Diagnosztikai technológus (55)
5.9. Képalkotó diagnosztikai analitika
5.10. Képi diagnosztikai asszisztens (54)
5.11. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55)
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.16. Radiográfus (52)
5.17. Röntgenasszisztens
5.18. Röntgenasszisztens (52)

A továbbképzés címe

Sürgősségi radiológia

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Sürgősségi betegellátás célja, feladata

2

A sürgősségi betegellátás során alkalmazott képalkotó
diagnosztikai modalitások és azok szerepe

6

A képalkotó diagnosztikai vizsgálati sor meghatározása

1

Speciális felvételek a sürgősségi betegellátás során

5

Betegbiztonság a sürgősségi radiológiai vizsgálatok során

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. Elméleti foglalkozásra alkalmas terem,
számítógép, projektor. A sürgősségi radiológiai képalkotás során
alkalmazott speciális eszközök.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott
szakmaterületen, előadói tapasztalat
Sürgősségi betegellátás célja, feladata: radiológus, BSc/MSc szintű ápoló,
BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó
A sürgősségi betegellátás során alkalmazott képalkotó diagnosztikai
modalitások és azok szerepe: radiológus, BSc/MSc szintű diagnosztikai
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képalkotó, mérnök, fizikus
A képalkotó diagnosztikai vizsgálati sor meghatározása; Speciális
felvételek a sürgősségi betegellátás során; Betegbiztonság a sürgősségi
radiológiai vizsgálatok során: radiológus, diagnosztikai képalkotó BSc/MSc
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel
érintett
szakmacsoport és
szakképesítés
(részletezve, ha nem
az egész
szakmacsoportra
vonatkozik a
továbbképzés)

Képi diagnosztika szakmacsoport
5.1. Általános és vas. UH. diagn. szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)
5.3. Diagnosztikai képalkotó
5.4. Diagnosztikai képalkotó (felsőfokú)
5.9. Képalkotó diagnosztikai analitika
5.13. Okleveles radiográfus (MSc)
5.22. Szonográfus szakasszisztens (54)
5.23. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai szakasszisztens (egészségügyi
szakasszisztens) (54)

A továbbképzés címe

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfia

A szakmacsoport
vonatkozásában a
kiemelt témakörök és
óraszámai
Szakmacsoportos
elem

Témakörök

óraszám

Ultrahang fizikai alapok, fejlesztési területek

3

2D, 3D, 4D ultrahangvizsgálatok technikai alapjai, fejlesztési területek

3

Szülészeti-nőgyógyászati-gyermekgyógyászati patológia, fejlődési
rendellenességek

3

A szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok és beavatkozások
protokolljai, ultrahangos kontrasztanyagok

8

Betegbiztonság a szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok és
beavatkozások során

1

Kötelező elem

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés
formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést
lezáró tudásszint
felmérés formája

Írásbeli
Gyakorlat

A lefolytatásához
szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó eszköz- és
felszerelési jegyzék. Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor.
Az ultrahangvizsgálatokhoz használatos speciális eszközök, anyagok.

Előadó(k)ra
vonatkozó
követelmények
(témakörönként

Általános elvárások: minimum 5 éves szakmai gyakorlat az adott szakmaterületen,
előadói tapasztalat
Ultrahang fizikai alapok, fejlesztési területek; 2D, 3D, 4D ultrahangvizsgálatok
technikai alapjai, fejlesztési területek: radiológus, mérnök
89

végzettségi és
szakmai gyakorlati
szint
meghatározásával)

Szülészeti- nőgyógyászati-gyermekgyógyászati patológia, fejlődési
rendellenességek; A szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok és
beavatkozások protokolljai, ultrahangos kontrasztanyagok; Betegbiztonság a
szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok és beavatkozások során: radiológus,
szülész-nőgyógyász, gyermekgyógyász, BSc/MSc szintű diagnosztikai képalkotó,
szonográfus szakasszisztens
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal rendelkező
szakemberek.
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6, Általános és
elektrofiziológiai asszisztencia
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport

A továbbképzés címe

Diagnosztikus és terápiás vizsgálatok jelentősége, fontossága a
tüdőgyógyászati ellátás során

6.9. Légzésfunkciós asszisztens
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
1.36 Légzésfunkciós asszisztens, 1.37. Légzésfunkciós és
sportegészségügyi asszisztens, 1.38. Légzőszervi szakápoló (54), 1.54.
Pulmonológiai asszisztens, 1.56. Pulmonológus-allergológus asszisztens,
1.57. Pulmonológus-allergológus szakasszisztens (egészségügyi
szakasszisztens) (54)

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Légzésfunkciós vizsgálatok. A légzésfunkciós vizsgálatok
módszerei, kivitelezése.

2

Allergológiai vizsgálatok. Allergiás bőrpróbák (Prick-teszt,
scratch-teszt, reib-teszt, patch-teszt, intracutan teszt)
kivitelezése életkor szerint.

2

Inhalációs eszközök típusai, tartozékai, módjai, inhalációs
technikák helyes használata, betegoktatás jelentősége

2

Diagnosztikus és terápiás bronchológai vizsgálatok

1

Alvás alatti légzészavarok

2

Betegnapló jelentősége a tüdőgyógyászati betegek ellátása
során életkorok szerint. Betegoktatás fontossága.

2

Egészségügyi törvény a gyakorlatban – a kommunikáció
jelentősége a betegek ellátása során

2

Hatékony betegkommunikációs módszerek alkalmazása az
agresszív betegekkel való találkozás során

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli

5
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újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Legalább 5-10 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos tüdőgyógyász,
klinikai immunológus-allergológus szakvizsgával és

Gyakorlati

Legalább 5- 10 éves gyakorlattal rendelkező szakdolgozó: pulmonológusallergológus szakasszisztens, légzőszervi szakápoló, gyógytornász,
egészségügyi szaktanár, szakoktató
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport

A továbbképzés címe

Légzésfunkciós laborban dolgozó szakasszisztensek és szakápolók
feladatai a légzésfunkciós vizsgálatok során

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

6.9. Légzésfunkciós asszisztens
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
1.36 Légzésfunkciós asszisztens, 1.37. Légzésfunkciós és
sportegészségügyi asszisztens, 1.38. Légzőszervi szakápoló (54), 1.54.
Pulmonológiai asszisztens, 1.56. Pulmonológus-allergológus asszisztens,
1.57. Pulmonológus-allergológus szakasszisztens (egészségügyi
szakasszisztens) (54)

témakörök

Légzésfunkciós vizsgálatok felnőtt és gyermek területen

2

A légzésfunkciós vizsgálatok módszerei, típusai

1

Az egyszeri légzésfunkciós (ventillációs, diffúziós) vizsgálatok

2

A terheléses és provokációs vizsgálatok

2

Szakasszisztens/szakápoló
feladatai
vizsgálatok kivitelezése során

Kötelező elem

óraszám

a

légzésfunkciós

2

A beteg megfigyelése a légzésfunkciós vizsgálatok közben,
technikai hibák, szövődmények felismerése és azok
sürgősségi ellátása

1

Kommunikáció fontossága a sikeres légzésfunkciós vizsgálat
kivitelezése során

2

Légzésfunkciós lelet klinikai értékelése – esetbemutatások
kapcsán

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5
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A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

5-10 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos: tüdőgyógyász szakvizsgával
és 5-10 éves gyakorlattal rendelkező szakdolgozó: pulmonológusallergológus szakasszisztens, vagy légzőszervi szakápoló

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport
6.1. Audiológiai asszisztens
6.2. Audiológiai szakasszisztens (54)
6.6. Hallásakusztikus (54)
6.7. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens (54)
6.8. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens

A továbbképzés címe

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai az
audiológiai ellátás során
Témakörök

Óraszám

Audiológiai vizsgálatok végzése hagyományos szubjektív
audiometriás eljárásokkal az életkori sajátosságok figyelembe
vételével

1

Audiológiai vizsgálatok végzése hagyományos objektív
audiometriás eljárásokkal az életkori sajátosságok figyelembe
vételével

2

Nagyothallók rehabilitációja, hallókészülékkel ellátása

1

Hallókészülékek fajtái, gyógyászati segédeszköz ellátás

1

Altatásban végzett audiológiai vizsgálatok

1

Hangképzéses és beszédzavaros betegek vizsgálata, kezelése

1

Egyéni és csoportos hangterápia végzése a gyakorlatban

1

Újszülöttkori otoakusztikus vizsgálatok, szűrés jelentősége
újszülötteknél

1

Új technológiák bevezetése és alkalmazása az audiológiában

2

A kommunikáció jelentősége a halláskárosodott betegek
ellátása során

2

Az asszisztensek, szakasszisztensek szerepe a
betegforgalommal, kódolással, finanszírozással és

2
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kontrolinggal összefüggő adminisztrációs és dokumentációs
feladatok ellátásában
Kötelező elem

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Audiológus szakorvos, Neurológus szakorvos, Szakoktató, Szaktanár
legalább ötéves szakmai gyakorlattal e szakmaterületen

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport
6.3. EEG asszisztens
6.4. EEG asszisztens, szakasszisztens
6.5. EEG szakasszisztens (54)
6.7. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens (54)
6.8. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens

A továbbképzés címe

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Diagnosztikai vizsgálatok jelentősége, fontossága a neurológiai ellátás
során
témakörök

óraszám

EEG regisztrálás hagyományos és papír nélküli készülékkel,
hyperventillatio és fotostimulatio alkalmazásával, életkori
megkötés nélkül (Rutin EEG)

1

Speciális körülmények között történő EEG regisztrálás:
alvásvizsgálat, video-monitorozás, intraoperatív monitorozás,
kóma monitorozás, különféle terheléses vizsgálat végzése,
quantitatív EEG regisztrálás végzése

2

Acusticus, visualis és somatosensoros, valamint
eseményfüggő kiváltott potenciálok regisztrálása
laboratóriumi körülmények között

1

Perifériás idegek sensoros és motoros vezetési sebesség
meghatározása felületi elvezetéssel

2

Tűelektródás EMG vizsgálatok

2

Mágneses ingerléssel kiváltott válasz (MEP)

1

Új technológiák bevezetése és alkalmazása a neurológiai
műszeres vizsgálatok terén

2

Az EEG asszisztensek, szakasszisztensek feladatai a gyermek
neurológiai ellátásban, EEG készítése gyermekkorban.
Pszichés és ápolás lélektani és a kommunikációs ismeretek
alkalmazása a gyermek neurológiai ellátásban

2
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Kötelező elem

A kommunikáció jelentősége a neurológiai betegek ellátása
során, asszisztensek, szakasszisztensek feladatai a
kommunikációban

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Neurológus szakorvos, szakoktató, szaktanár legalább ötéves szakmai
gyakorlattal e szakmaterületen

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport
6.10. Optometrista
6.11. Optometrista-látszerész
6.12. Szemészeti asszisztens
6.13. Szemészeti szakasszisztens
6.14. Szemészeti szakasszisztens (54)

A továbbképzés címe

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai a
szemészeti ellátás során
témakörök

óraszám

A szem fénytörésének pontos meghatározása automata
reflektométerrel. A szaruhártya görbületi sugarának, törő
erejének mérése automata keratométerrel, illetve cornea
topográffal

2

Elektronystagmográfiai, szemizom EMG és
opthalmodynamimetriai vizsgálatok

2

Műlencse tervezés előkészítése

1

Szemfenéki angiográfiás vizsgálatok (Flag, ICG)

1

Kontaktlencse felhelyezés, műszem behelyezés-kivétel. Beteg
oktatás jelentősége és gyakorlata

2

Szemészeti vizsgálatok technikai értékelése, hibák
felismerése, elhárítása, vizsgálatok ismétlése. Látótér
vizsgálat kivitelezése, látótér defektusok

2

Szemészeti sürgősségi ellátás

2

Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata. Szemészeti
laeser beavatkozás

1

Koraszülött gondozás a Gyermek szemészei ellátásban.
Automata refraktometeres és hagyományos módszerrel

2
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történt fénytörési hibák összehasonlítása
Kötelező elem

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Szemész szakorvos, optometrista, Szakoktató, szaktanár legalább ötéves
szakmai gyakorlattal e szakmaterületen

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
6.3. EEG asszisztens
(részletezve, ha nem az egész
6.8. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Korszerű technikai eljárások és diagnosztikai szemlélet a klinikai
elektrofiziológia terén
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Új technikai eljárások, műszerismeret
3
Elektrofiziológia helye a diagnosztikában
5
Modern terápia az elektrofiziológiai kórképekben
2
Aktuális közgazdasági és jogi változások
2
Kommunikáció és pszichológiai ismeretek alkalmazása
3
a mindennapi beteg ellátásban
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Továbbképzésre akkreditált munkahelyek vagy Társaságok
követelmények
szakdolgozói, orvosai és műszermérnökök. Szak közgazdász,
(témakörönként végzettségi és
jogász.
szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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7, Fogászati ellátás
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Fogászati ellátás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe

Fogászati implantológia

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

A modern implantátumok

3

A fogbeültetés tervezése – Modern képalkotó
diagnosztika

3

Implantáció az infekciókontroll tükrében

3

Implantáció asszisztensi szemmel - Műtéti előkészítés,
műtéti technika, utókezelés

3

Implantátum felépítmények készítésének technikája

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Fogszakorvos, protetikus-, dento-alveoláris sebész-, felsőfokú iskolai
végzettséggel rendelkező fogtechnikus, klinikai fogászati higiénikus

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Fogászati ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Esztétikai fogászat aktualitásai

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Fogfehérítés

3

Újdonságok az endodontiában

3

Az esztétikai fogászat – a legújabb anyagok és technikák
a fogak rekonstrukciójában

3

Cirkónium
technikája

3

pótlások

készítésének

laboratóriumi

Minőségügy a fogászatban

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Fogszakorvos, konzerváló-, protetikus-, 5 év szakmai gyakorlattal
rendelkező klinikai fogászati higiénikus, fogtechnikus

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Fogászati ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Aktualitások a fogászatban

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Betegjogok, betegbiztonság érvényesülése

3

Adatszolgáltatás és adatvédelem

3

Szűrővizsgálatok, megelőzés és egészségnevelés
gyermekkorban

3

Fogszabályozás és szájhigiéné

3

A parodontológia újdonságai – műtéti megoldások

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Fogszakorvos, gyermekfogász-fogszabályozó-, parodontológus
szakorvos,

Gyakorlati

5 év szakmai gyakorlattal rendelkező klinikai fogászati higiénikus,
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező fogtechnikus
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Fogászati ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Prevenció és etika a fogászatban

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Infekciókontroll a fogászatban – rendelő, műtő, labor

3

Életmód és szájhigiéné összefüggései

3

Jogi, munkajogi aktualitások

3

Mit és hogy? - Kommunikáció és etika a rendelőben és
azon kívül

3

Minőségügy a fogászatban

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Fogszakorvos, 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező klinikai fogászati
higiénikus, jogász, felsőfokú pedagógiai, bölcsész, kommunikációs,
minőségügyi végzettségű szakember

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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8, Gyógyszertári ellátás
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
8.1. Gyógyszerellátási szakasszisztens (egészségügyi
(részletezve, ha nem az egész
szakasszisztens) (54)
szakmacsoportra vonatkozik a
8.2. Gyógyszergazdálkodó szakasszisztens
továbbképzés)
8.3. Gyógyszerkiadó szakasszisztens
8.4. Gyógyszerkiadó szakasszisztens (54)
8.5. Gyógyszertári analitikus szakasszisztens egészségügyi
szakasszisztens) (54)
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Gyógyszertárban forgalmazható termékek helyes alkalmazása, új
terápiás eszközök, formák, mechanizmusok
témakörök
óraszám

Új hatóanyagmolekulák
5
Változó gyógyszerformák, új hatásmechanizmusok
5
Gyógyszerformák helyes alkalmazása
5
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék.
Gyógyszerész, szakgyógyszerész minimum 10éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Jogi- és szakmai szabályok a gyógyszerellátás területén
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A gyógyszerellátás aktuális jogi környezete
5
Szakmai szabályok- protokollok a gyógyszertári
5
ellátásban
Etika és marketing szabályai a gyógyszerellátásban
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Gyógyszerész, szakgyógyszerész minimum 10éves szakmai
követelmények
gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)

110

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
8.1. Gyógyszerellátási szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens)
(részletezve, ha nem az egész (54)
szakmacsoportra vonatkozik a 8.2. Gyógyszergazdálkodó szakasszisztens
továbbképzés)
8.3. Gyógyszerkiadó szakasszisztens
8.4. Gyógyszerkiadó szakasszisztens (54)
8.5. Gyógyszertári analitikus szakasszisztens egészségügyi
szakasszisztens) (54)
A továbbképzés címe
Betegtámogató, gondozó programok
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A compliance és adherence szerepe a mindennapokban
5
Gyógyszerészi gondozás kompetenciák, feladatok
5
Etika és marketing szabályai a gyógyszerellátásban
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Gyógyszerész, szakgyógyszerész minimum 10éves szakmai
követelmények
gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Aktuális fejlesztések az étrendkiegészítők, kozmetikai termékek,
orvostechnikai eszközök és a gyógyászati segédeszközök területén
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Az étrendkiegészítők helye és szerepe
5
Kozmetológiai termékek
5
Orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Gyógyszerész, szakgyógyszerész minimum 10éves szakmai
követelmények
gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Egészség és életmód, egészségfejlesztés szakmai és
kommunikációs alapjai
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Kommunikáció a gyógyszerkiadásban
5
Gyógyszertári szakasszisztens szerepe az
5
egészségfejlesztésben
Életmódváltoztatás szerepe a gyógyulásban
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Gyógyszerész, szakgyógyszerész minimum 10éves szakmai
követelmények
gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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9, Mozgásterápia és
fizioterápia szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport
(részletezve, ha nem az egész 9.2.Fizikoterápiás asszisztens, 9.3. Fizioterápiás asszisztens, 9.4.
szakmacsoportra vonatkozik a Fizioterápiás asszisztens (52), 9.5. Fizioterápiás szakasszisztens (54)
továbbképzés)
A továbbképzés címe

Új terápiás eljárások a fizioterápiában

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

témakörök

óraszám

Az evidencia alapú gyógyítás és individuum alapú
gyógyítása értelmezése, ismérvei a fizioterápiában

4

Új kezelési lehetőségek az elektroterápiában

2

Új kezelési lehetőségek a hidro- és balneoterápiában

2

Új kezelési lehetőségek a fény- és színterápiában

2

Új kezelési lehetőségek a mágnesterápiában, a
mágnesterápiás termékek felhasználhatósága

2

Aeroion és oxigénterápiás kezelések

1

Biorezonanciás vizsgálat és kezelés

2

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

Jelenléti oktatás
Szóbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Szakorvosok, főiskolai oktatók és diplomával rendelkező
szakemberek, akiknek a témakörökkel kapcsolatban elméleti és
gyakorlati jártasságuk és legalább öt éves szakmai tapasztalatuk van
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport
9.1. DSGM szakgyógytornász, 9.9. Gyógytornász, 9.10. Gyógytornász
(középfokú), 9.11. Gyógytornász-fizioterapeuta (BSc), 9.14.
Manuálterapeuta (Gyógytornász), 9.12. Gyógyúszás foglalkoztató
(53), 9.13. Gyógyúszás foglalkoztató (54)
Betegfelvétel, a beteg állapotának felmérése
témakörök

óraszám

Az evidencia alapú gyógyítás és individuum alapú
gyógyítás értelmezése, ismérvei a fizioterápiában

4

Betegdokumentáció. A betegdokumentációhoz
szükséges módszerek (ICF, FNO) ismerete a
fizioterápiában

6

A beteg állapotának felmérése

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Szakorvosok, főiskolai oktatók és diplomával rendelkező
szakemberek, akiknek a témakörökkel kapcsolatban elméleti és
gyakorlati jártasságuk és legalább öt éves szakmai tapasztalatuk van
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe

Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport
9.6. Fürdősmasszőr, 9.7. Gyógymasszőr, 9.8. Gyógymasszőr (52),
9.15. Masszőr (fürdős) (31), 9.16. Masszőr (fürdős) (33), 9.17.
Masszőr (gyógy) (51), 9.18. Masszőr (sport) (51), 9.19.
Sportmasszőr, 9.20. Sportmasszőr (52)
Kiegészítő masszázsmódszerek a gyakorlatban

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Előadó(k)ra vonatkozó

témakörök

óraszám

Az egészséges életmód alappillérei (reformétrend,
masszázs- és mozgásprogramok, a pihenés
szükségessége, a természeti elemek felhasználhatósága,
környezettudatos magatartás, a személyiség fejlesztés
fontossága)

2

Wellness-, fitnesz és természetgyógyászati
masszázsmódszerek (aromaterápiás, lávaköves, mézes
méregtelenítő, ajurvédikus, relaxációs, csokoládés stb.)
elmélet

2

Wellness-, fitnesz és természetgyógyászati
masszázsmódszerek (aromaterápiás, mézes
méregtelenítő, csokoládés masszázs) gyakorlati
bemutatás

10

A szolgáltatások igénybe vételének indikációi és
kontraindikációi

1

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).

5

Jelenléti oktatás
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék, ezen kívül a speciális masszázsok
végzéséhez szükséges alapanyagok és eszközök.
Szakorvosok, főiskolai oktatók és diplomával rendelkező
117

követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

szakemberek, akiknek a témakörökkel kapcsolatban elméleti és
gyakorlati jártasságuk és legalább öt éves szakmai tapasztalatuk van
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport

A wellness-, fitnesz és egyes természetgyógyászati módszerek
szerepe az egészség megőrzésében, a krónikus betegségekben
szenvedők rehabilitációjában
témakörök

óraszám

Az egészséges életmód alappillérei (reformétrend,
masszázs- és mozgásprogramok, a pihenés
szükségessége, a természeti elemek felhasználhatósága,
környezettudatos magatartás, a személyiség fejlesztés
fontossága)

2

Wellness-, fitnesz és természetgyógyászati
mozgásprogramok (wellness relaxációs módszerek,
tajcsí, jóga, légzőgyakorlatok, fitnesz edzésprogramok
stb.)

3

Wellness-, fitnesz és egyéb természetgyógyászati
masszázsmódszerek (aromaterápiás, lávaköves, mézes
méregtelenítő, akupresszúrás, ajurvédikus, relaxációs,
csokoládés stb.)

3

A termál- és gyógyfürdők által nyújtható szolgáltatások
(szaunák, pezsgőfürdők, élményfürdők, medical
wellness, aktív wellness stb.)

2

A megfelelő táplálkozás, mint az egészségmegőrzés
alapeleme (reformétrend, reform étkek, súly-kontroll,
test-kontroll és egyéb dietetikai megközelítés)

2

A szolgáltatások igénybe vételének indikációi és
kontraindikációi

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz

5
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nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Jelenléti oktatás
Szóbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Szakorvosok, főiskolai oktatók és diplomával rendelkező
szakemberek, akiknek a témakörökkel kapcsolatban elméleti és
gyakorlati jártasságuk és legalább öt éves szakmai tapasztalatuk van
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport

Az egészségügyi szolgáltatás kialakításának szakmai háttere és
működési gyakorlata
témakörök

Az egészségügyi tevékenységhez és szolgáltatáshoz
kapcsolódó alapfogalmak, az egészségügyi
szakszemélyzet által nyújtható gyógyító-megelőző
eljárások
Finanszírozás technikai alapfogalmak
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételei, a működési engedélyezési eljárás menete,
és a vállalkozás megszűntetésének menete
Egészségügyi magánvállalkozási formák
jellegzetességei a praxis építésében, fenntartásában
A környezeti feltételek, a speciális személyi és tárgyi
feltételek biztosítása, az optimális ellátás-szervezés,
minőségbiztosítási feladatok
A kapcsolattartás fontossága a szakmai
szervezetekkel, kamarákkal, a friss információáramlás
biztosításának fontossága
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az

óraszám

3

3
3

3

2

1
5
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A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék.
Szakorvosok, főiskolai oktatók és diplomával rendelkező
szakemberek, akiknek a témakörökkel kapcsolatban elméleti és
gyakorlati jártasságuk és legalább öt éves szakmai tapasztalatuk
van
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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10, Műtéti ellátás
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Műtéti ellátás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Mentálhigiéné a műtői gyakorlatban
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Stressz- és konfliktuskezelés módszerei
Megküzdési stratégiák

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

3
3

Neurolingvisztikus Programozás (NLP)

6

Interperszonális kapcsolatok
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati

3
5

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. Projektor, elméleti és kiscsoportos
foglalkozásra alkalmas terem.
NLP-mester
Egészségügyi kommunikációs szakember
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Műtéti ellátás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
10.4. Gipszmester (33)
(részletezve, ha nem az egész
10.5. Műtéti asszisztens (52)
szakmacsoportra vonatkozik a
10.6. Műtéti szakasszisztens (54)
továbbképzés)
10.7. Műtős asszisztens
10.8. Műtős szakasszisztens
10.9. Műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)
10.10. Műtőssegéd
10.11. Műtőssegéd (31)
10.12. Műtőssegéd (33)
10.13. Műtőtechnikus (52)
A továbbképzés címe
A betegbiztonság jelentősége a műtéti ellátásban
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Etika, jog a beteg műtéti ellátásában
2

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

A betegbiztonság kérdései a műtőben

4

Hatékony kommunikáció a műtőben

5

Végtagrögzítés, ízületvédelem korszerű eljárásokkal

4

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. Projektor, elméleti és kiscsoportos
foglalkozásra alkalmas terem
Etika jog: betegjogi képviselő, egészségügyi szakjogász
Betegbiztonság: egészségügyi szakmenedzser
Kommunikáció: egészségügyi kommunikációs szakember
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Műtéti ellátás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész 10.1.Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens
szakmacsoportra vonatkozik a 10.2. Emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens (egészségügyi
továbbképzés)
szakasszisztens) (54)
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

10.3. Endoszkópos szakasszisztens (54)
Újdonságok az endoszkópos ellátásban
témakörök

óraszám

Sürgősségi endoszkópos ellátás (vérzések – nyelőcső,
gyomor)

4

Sürgősségi endoszkópos ellátás (vérzések – vastagbél)

4

A kapszulás endoszkóp

2

UH vezérelt diagnosztika és terápia az endoszkópos
ellátásban

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék. Projektor, elméleti és kiscsoportos
foglalkozásra alkalmas terem.
Sürgősségi endoszkópos ellátás: felsőfokú végzettséggel rendelkező
endoszkópos szakasszisztens legalább 10 éves szakmai gyakorlattal
A kapszulás endoszkóp: felsőfokú végzettséggel rendelkező
endoszkópos szakasszisztens legalább 10 éves szakmai gyakorlattal,
gasztroenterológus szakorvos legalább 10 éves szakmai gyakorlattal
Uh vezérelt diagnosztika és terápia: felsőfokú végzettséggel
rendelkező endoszkópos szakasszisztens legalább 10 éves szakmai
gyakorlattal, gasztroenterológus szakorvos legalább 10 éves szakmai
gyakorlattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Műtéti ellátás szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
10.4. Gipszmester (33)
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
10.5. Műtéti asszisztens (52)
továbbképzés)
10.6. Műtéti szakasszisztens (54)
10.7. Műtős asszisztens
10.8. Műtős szakasszisztens
10.9. Műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)
10.10. Műtőssegéd
10.11. Műtőssegéd (31)
10.12. Műtőssegéd (33)
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények

10.13. Műtőtechnikus (52)
Technikai újdonságok a műtői gyakorlatban
témakörök

óraszám

Aktualitások a sebészeti műtétek vonatkozásában

5

Új trendek a traumatológiai műtétek kapcsán, új
generációs implantátumok

5

Újdonságok az egyéb műtétes szakmák területén:
nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, szemészet,
5
idegsebészet, transzplantáció, helyreállító és plasztikai
sebészet
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék. Projektor, elméleti és
kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem
Szakorvos, Felsőfokú végzettséggel rendelkező műtéti
szakasszisztens legalább 5 éves szakmai gyakorlattal a fent említett
126

(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

szakterületeknek megfelelően
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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11, Szülészeti ellátás
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész
Szülészeti ellátás szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Változások a szülészet- nőgyógyászat területén
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

témakörök

Terhesség és hipertónia, toxémia korszerű
kezelése
Terhesség és cukorbetegség
Korszerű labordiagnosztikai eljárások, a
biológiai terápiák lehetősége a szülészetnőgyógyászatban
Serdülő kortól a klimaxig - korszerű ellátási
irányelvek, protokollok
Az otthonszüléssel kapcsolatos hazai jogi
környezet változásai

óraszám

2
2
2

3

Korszerű fogamzásgátlás módszerei a 21.
2
században
A szülésindukció korszerű formái
A koraszülés megelőzésének korszerű
2
irányelvei, új módszerek, új gyógyszerek
Kitekintés a 21. századi Európai Unió
2
szülészet- nőgyógyászati ellátásaira
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés
tartalmazza az aktuális nemzetközi
5
ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor, flipchart
Szülész- nőgyógyász szakorvos, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Főiskolai / egyetemi végzettségű ápoló, egészségügyi szakoktató,
szaktanár, ápoló (Bsc), egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc)
szülésznő végzettséggel, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport
megnevezése (részletezve,
Szülészeti ellátás szakmacsoport
ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik
a továbbképzés)
A továbbképzés címe
Korszerű diagnosztika és kezelési irányelvek, protokollok a
nőgyógyászati onkológiában
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Nőgyógyászati onkológiai betegségek korszerű
2
diagnosztikája, kezelése
Korszerű labordiagnosztikai eljárások, a biológiai
terápiák lehetőségei a szülészet3
nőgyógyászatban
A nőgyógyászati onkológiai betegségben
szenvedők korszerű pszichés vezetése
3
Otthoni szakápolás lehetőségei, jogi szabályozás
változásai onkológiai betegségek ellátásában
Korszerű hospice szemlélet a nőgyógyászati
onkológiai betegségekben. Korszerű palliatív
3
kezelés, új hospice rendszerek
Kitekintés a 21. századi Európai Unió
2
nőgyógyászati onkológiai ellátásaira

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával

Eutanázia problematikája, hazai és nemzetközi
2
jogi szabályozás változásai
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza
az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő
5
eszköz nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor, flipchart
Szülész- nőgyógyász szakorvos, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Főiskolai / egyetemi végzettségű ápoló, egészségügyi szakoktató,
szaktanár, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) szülésznő
végzettséggel, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport
megnevezése (részletezve,
Szülészeti ellátás szakmacsoport
ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik
a továbbképzés)
A továbbképzés címe
Korszerű műtéti technikák a szülészet- nőgyógyászatban
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
Lefolytatásához szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

témakörök

óraszám

A korszerű abdominális hiszterektómiák és más
konzerváló eljárások a nőgyógyászati műtétek
3
során
A Wertheim műtét új aspektusai
3
Koraszülés megelőzése, a Shirodkar műtét új
3
megközelítésben
Korszerű hüvelyen keresztül végzett, és egyéb
2
genitáliákat érintő műtétek
Egynapos sebészet a szülészet-nőgyógyászat
2
területén
Korszerű fertőtlenítési, sterilizációs eljárások
2
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza
az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő
5
eszköz nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor, flipchart
Szülész- nőgyógyász szakorvos, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Főiskolai / egyetemi végzettségű ápoló, egészségügyi szakoktató,
szaktanár, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) szülésznő
végzettséggel, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport
megnevezése (részletezve,
Szülészeti ellátás szakmacsoport
ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik
a továbbképzés)
A továbbképzés címe
Aktualitások a szülészet- nőgyógyászatban
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával

témakörök

Laparoszkópiával végzett új műtéti eljárások
A hiszteroszkópiával végzett új műtéti eljárások
Sterilizációs eljárások és műtéti technikák új
tendenciái
Meddőség korszerű diagnosztikája és kezelése
A vetélések korszerű diagnosztikája és kezelése

óraszám

3
3
3
3
3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza
az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő
5
eszköz nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor, flipchart
Szülész- nőgyógyász szakorvos, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Főiskolai / egyetemi végzettségű ápoló, egészségügyi szakoktató,
szaktanár, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) szülésznő
végzettséggel, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport
megnevezése (részletezve,
Szülészeti ellátás szakmacsoport
ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik
a továbbképzés)
A továbbképzés címe
Új vizsgáló eljárások a szülészet- nőgyógyászatban
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

témakörök

óraszám

Citológiai, és hisztológiai módszerek új tendenciái
2
Az ultrahang diagnosztika új tendenciái a
2
szülészetben
Az ultrahang diagnosztika új tendenciái a
2
nőgyógyászatban
Cardiotokográfiás monitorozás fejlődése, új
eszközök, a monitorizálás korszerű eszközei,
2
módszerei
Egyéb képalkotó vizsgálatok a szülészet2
nőgyógyászatban
A laparoszkópia, hiszteroszkópia új módszerei a
2
szülészet-nőgyógyászati diagnosztikában
Korszerű diagnosztikai eljárások a magzati
fejlődési rendellenességek kiszűrésében.
3
Terápiás lehetőségek magzati életben a fejlődési
rendellenességek esetén.
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza
az aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő
5
eszköz nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Elméleti foglalkozásra alkalmas terem, számítógép, projektor, flipchart
Szülész- nőgyógyász szakorvos, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Főiskolai / egyetemi végzettségű ápoló, egészségügyi szakoktató,
szaktanár, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, ápoló (MSc) szülésznő
végzettséggel, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal.
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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12, Védőnői ellátás
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Védőnői ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Balesetmentes otthoni környezet kialakítása

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

Balesetveszélyes tárgyak jellemzői:
tárgyak, háztartási eszközök, bútorok

óraszám

játékok,

használati
2

Balesetveszélyes tárgyak kiiktatása / alkalmassá tétele baleset
elkerülésére

3

Gyakori otthoni balesetek: elesés, leesés, forrázás, mérgezés,
szúrás –vágás, harapás, áramütés és ezek jellemzői

3

Teendők a bekövetkezett baleset esetén

3

Biztonságos környezet kialakítása

4

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Írásbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, védőnő minimum ötéves
szakmai gyakorlattal

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és szakképesítés
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)

Védőnői ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

Az egészségkommunikáció fejlesztése a primer prevenció területén

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

óraszám

Védőnői Méhnyakszűrő Mintaprogram Nővédelem
keretében végzett nőgyógyászati szűrések jelentősége

2

Védőnői kötelező szűrővizsgálatok: pszichomotoros és
mentális fejlődés, látás, hallás és beszédfejlődés, mozgás

5

Kommunikációs – tanácsadási – készség fejlesztése - bizalmi
kapcsolat kialakítása/fenntartása

3

Védőnői kommunikáció családi krízishelyzetekben

2

Egészségtudatos életmód kialakítása

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények (témakörönként
végzettségi és szakmai gyakorlati
szint meghatározásával)

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, védőnő, pszichológus
minimum ötéves gyakorlattal

Gyakorlati

Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Védőnői ellátás szakmacsoport

A továbbképzés címe

A korszerű védőnői gyakorlat kihívásai

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

témakörök

Várandósgondozás: egészségtudatos magatartás, mozgás

3

Iskolavédőnői módszertan, egészségfejlesztés: túlsúly, magas
vérnyomás kialakulása, megelőzése

3

Védőnői kommunikáció családi krízishelyzetekben

4

Védőnői kötelező szűrővizsgálatok: pszichomotoros és
mentális fejlődés, látás, hallás és beszédfejlődés,
mozgásszervek

2

Egészséges és korszerű táplálás csecsemőkorban

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Szülész-nőgyógyász-, belgyógyász-, diabetológus-, csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvos, szülésznő, védőnő, dietetikus, pszichológus,
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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13, Közegészségügyi és
népegészségügyi
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Kórházhigiéné a gyakorlatban
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Kórházi fertőzések megoszlása, leggyakoribb kórokozók
5
A kézhigiéné jelentősége a fertőzések terjedésének
5
megakadályozásában
Az egészségre káros rovarok és rágcsálók higiénés,
járványügyi jelentősége, az ellenük való védekezés
5
lehetősége
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Távoktatás
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Tudásszint felmérő teszt
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Továbbképzéshez szükséges írott tananyag (papír alapú és efelszerelések
tananyag formájában), oktatástechnikai eszközök
Előadó(k)ra vonatkozó
Minimum 10-15 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő oktatói
követelmények
előadói készségekkel rendelkező:
(témakörönként végzettségi
Országos vagy megyei intézeti nemzetközi járványügyi
és szakmai gyakorlati szint
kitekintéssel is rendelkező munkatárs
meghatározásával)
Kórházhigiénikus felügyelő, higiénikus orvos
Oktatásban, továbbképzésben részt vevő egészségügyi
gázmester
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Közegészségügyi és járványügyi intézkedések a fertőzések
megelőzése és kezelése során
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Hagyományos és új kihívások a közegészségügyben és
5
járványügyben
Új fertőtlenítési módszerek, mikroorganizmusok
5
fertőtlenítővel szembeni érzékenysége
A 21. század népegészségügyi kihívásai
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Szóbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Elméleti oktatásra alkalmas terem, oktatástechnikai eszközök
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
Minimum 10-15 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő oktatói
követelmények
előadói készségekkel rendelkező:
(témakörönként végzettségi
Országos, vagy megyei intézeti nemzetközi járványügyi
és szakmai gyakorlati szint
kitekintéssel is rendelkező munkatárs
meghatározásával)
Kórházhigiénikus felügyelő, higiénikus orvos
Oktatásban, továbbképzésben részt vevő egészségügyi
gázmester
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
13.2. Egészségőr
(részletezve, ha nem az egész 13.3. Egészségőr-fertőtlenítő
szakmacsoportra vonatkozik a 13.4. Egészségőr-fertőtlenítő (31)
továbbképzés)
13.5. Egészségügyi gázmester
13.6. Egészségügyi gázmester (51)
13.7. Egészségügyi gázmester (52)
13.8. Egészségügyi gázmester (kártevőirtó)
13.9. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás (31)
13.10. Egészségügyi kártevőirtó-fertőtlenítő (31)
A továbbképzés címe
Hasznos információk az egészségügyi kártevők elleni védekezésben
tevékenykedőknek
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Hatékony kommunikáció, konfliktus és stressz-kezelés
5
az egészségügyi kártevőirtó szolgáltatás területén
Az egészségügyi kártevők higiénés és gazdasági
jelentősége, az ellenük való védekezési kötelezettség
5
szabályozása
A kártevők elleni védekezés során alkalmazható
hatóanyagok, irtószerek csoportosítása a védekezési
eljárások szabályozása
Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

5

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Távoktatás
Jelenléti oktatás
Tudásszint felmérő teszt
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Minimum 10-15 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő oktatói
előadói készségekkel rendelkező, oktatásban, továbbképzésben
részt vevő egészségügyi gázmester
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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14, Egészségügyi
menedzsment
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Egészségügyi menedzsment szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Tulajdonosváltás az egészségügyi ellátórendszerben – az
egészségügyi gazdálkodás aktuális kérdései
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Eszközök a vezetési és menedzselési
4
problémamegoldásra
A kontrolling alkalmazásának gyakorlata
2
Az intézményi és osztályos gazdálkodás elemzése
4
Változások a munka törvénykönyvében és a
2
munkajogban
A kommunikáció szerepe a változó egészségügyi
3
környezetben
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Egészségügyi menedzser/ szakmenedzser, kontroller (Msc), jogász,
követelmények
pszichológus, humánszervező (Msc), közgazdász, egyetemi okleveles
(témakörönként végzettségi
ápoló (Msc)
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Egészségügyi menedzsment szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
14.2 Egészségügyi menedzser (5.4)
(részletezve, ha nem az egész 14.3 Egészségügyi menedzser (felsőfokú)
szakmacsoportra vonatkozik a 14.6 Egészségügyi projektmenedzser
továbbképzés)
14.7 Egészségügyi szervező (Bsc)
14.9 Informatikus egészségügyi menedzser
14.10 Intézetvezető
14.11 Kórházvezető ápoló
14.12 Okleveles egészségügyi menedzser (Msc)
A továbbképzés címe
Tulajdonosváltás az egészségügyi ellátórendszerben – a vezetői
szerep átalakulása
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Stratégiai tervezés
3
Kompetenciák rendszerezése
3
Érték- és munkakultúra kialakítsa
3
Reflexió, mint motivációs eszköz
3
Szabályok alkotása
3
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Egészségügyi menedzser/ szakmenedzser, kontroller (Msc), jogász,
követelmények
pszichológus, humánszervező (Msc), közgazdász, egyetemi okleveles
(témakörönként végzettségi
ápoló (Msc)
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Egészségügyi menedzsment szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Struktúraváltás az egészségügyi ellátórendszerben – a
betegbiztonság aktuális kérdései
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Minőségügyi- és biztonsági rendszerek
2
Betegút menedzselés
4
Individuális igények és a rendszerszintű működtetés
2
összehangolása
Betegjogok érvényesülése
2
Konfliktuskezelés – szolgáltatói szemlélet
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Egészségügyi menedzser/ szakmenedzser, kontroller (Msc), jogász,
követelmények
pszichológus, humánszervező (Msc), közgazdász, egyetemi okleveles
(témakörönként végzettségi
ápoló (Msc)
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Egészségügyi menedzsment szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
14.2 Egészségügyi menedzser (5.4)
(részletezve, ha nem az egész 14.3 Egészségügyi menedzser (felsőfokú)
szakmacsoportra vonatkozik a 14.6 Egészségügyi projektmenedzser
továbbképzés)
14.7 Egészségügyi szervező (BSc)
14.10 Intézetvezető
14.11 Kórházvezető ápoló
14.12 Okleveles egészségügyi menedzser (MSc)
A továbbképzés címe
Struktúraváltás az egészségügyi ellátórendszerben – a humánerőforrás helyzet aktuális kérdései
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A jogszabályi környezet aktualitásai
1
Az ápolás gazdaságtan kérdései
2
Kompetencia körök és az előmeneteli rendszer
2
összefüggései
A szakképzési-, felsőoktatási- és a felnőttképzési
2
rendszer aktualitásai
Humán-erőforrás fejlesztés és forrásteremtés – aktuális
2
lehetőségek, támogatási rendszerek
Vezetői kommunikáció humán-erőforrás menedzselés
6
során
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Egészségügyi menedzser/ szakmenedzser, kontroller (Msc), jogász,
követelmények
pszichológus, humánszervező (Msc), közgazdász, egyetemi okleveles
(témakörönként végzettségi
ápoló (Msc)
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
Egészségügyi menedzsment szakmacsoport
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Az egészségügy mint veszélyes üzem
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Kockázati tényezők az egészségügyi ellátórendszerben
2
Fizikai tényezők (mechanikai, kémiai, biológiai, ionizáló,
3
stb.)
Pszichés tényezők (bántalmazások, mobbing,bioritmus,
4
életvitel, stb.)
Munkavállalói jogok érvényesülése
2
Stressz kezelés- mentálhigiéné, rekreáció
4
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
felszerelések
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
Egészségügyi menedzser/ szakmenedzser, kontroller (Msc), jogász,
követelmények
pszichológus, humánszervező (Msc), közgazdász, egyetemi okleveles
(témakörönként végzettségi
ápoló (Msc)
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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15, Rehabilitációs és
életvezetést támogató
szakmacsoport

148

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és szakképesítés
Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport
megnevezése (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)
A továbbképzés címe
Másság-egyenlőség. Saját élmény szerzése különböző
fogyatékosságok esetében.
A szakmacsoport
Témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A mozgásukban súlyosan akadályozott emberek
helyzetének megtapasztalása, akadályok a
3
mindennapokban
A tapintásos életmód, vezetés és vezetettség valamint
a kommunikáció sajátosságai látássérült emberek
esetében

3

Információ adása és vétele halláskárosodás esetén,
jelbeszéd, szájról olvasás

3

A beszédzavar leküzdésének lehetőségei a
gyakorlatban
A pszichiátriai betegek, a tanulásban akadályozott
személyek foglalkoztatásának lehetőségei (kreatív és
művészeti terápiák,munkaterápia a hétköznapokban)
Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések

Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Gyakorlati

3

3

5

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra
vonatkozó eszköz- és felszerelési jegyzék.
(Rehabilitációs eszközök (gyakorló/segédeszközök)
Kreatív és művészeti terápiák lebonyolításához szükséges eszközök
(festék, papír, olló, színes ceruzák, stb…)
Gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, művészetterapeuta,
rehabilitációs szakember a különböző fogyatékosságoknak
megfelelően eltöltött legalább 5 éves szakmai tapasztalattal
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
149

A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport
szakmacsoport és
15.1. Addiktológiai konzultáns,15.2. Egészségügyi rehabilitációs
szakképesítés megnevezése
(részletezve, ha nem az egész menedzser,15.10. Gyógyfoglalkoztató (54),15.11.
szakmacsoportra vonatkozik a Gyógyfoglalkoztató segédasszisztens,15.12. Gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens,15.13. Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
továbbképzés)
(egészségügyi szakasszisztens) (54),15.14. Okleveles
egészségpszichológus (MSc),15.15. Okleveles egészségügyi szociális
munkás (MSc),15.16. Okleveles rehabilitációs szakember
(MSc),15.28. Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló (klinikai
szakápoló) (54),15.29. Rehabilitációs tevékenység terapeuta (54)
A továbbképzés címe
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Rehabilitáció változó társadalmi-gazdasági környezetben
Témakörök
óraszám

Munkaterápia, a nyílt munkaerőpiacra való
3
elhelyezkedés elősegítése
Egészséges életmód, betegoktatás
3
Önálló életvitel – Szociális készségek tréningje
3
(a lépcsőzetesség elve, a partnerség elve)
Művészetterápiától az „art brut”-ig
- antistigma projektek a művészetterápiás
3
csoportokon készült alkotások bemutatása által
II. és III. szintű prevenció
- terápiás közösség
3
- önsegítő csoportok
- közösségi ellátások
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Rehabilitációs szakorvos, Dietetikus, Gyógytornász, Szociális munkás
végzettség Pszichiátriai Osztályon, illetve Addiktológián eltöltött
legalább 5 éves szakmai tapasztalattal.
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport
szakmacsoport és
15.8. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (54),15.9. Gyógyászati
szakképesítés megnevezése
segédeszköz készítő, 15.17. Ortopédiai cipész,15.18. Ortopédiai
(részletezve, ha nem az egész cipész (33),15.19. Ortopédiai eszközkészítő (51),15.20. Ortopédiai
szakmacsoportra vonatkozik a kötszerész és fűzőkészítő,15.21. Ortopédiai kötszerész és
továbbképzés)
fűzőkészítő (33),15.22. Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
(51),15.23. Ortopédiai műszerész,15.24. Ortopédiai műszerész
(33),15.25. Ortopédiai műszerész (51),15.26. Ortopédiai technikus
(52)
A továbbképzés címe
A korszerű orvostechnikai eszközök szerepe a rehabilitációban
A szakmacsoport
Témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A segítő kapcsolat fogalma, jellemzői, formái
2
Az orvostechnikai eszközök szerepe a rehabilitációban
A korszerű gyógyászati segédeszközök
alkalmazása
Az ellátást végző feladatai és lehetőségei a
2
rehabilitáció során
A megfelelő eszköz kiválasztásának szempontjai,
a döntést motiváló tényezők, az együttműködés
szerepe az eszközök alkalmazásában
A prevenció és rehabilitáció lehetőségei a gyógyászati
segédeszközök segítségével
Szervezetünk kóros elváltozásainak korai
felismerése korszerű diagnosztikai eszközök
2
felhasználásával
Prediagnosztikai eszközök elméleti és gyakorlati
bemutatása
A mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmazható
korszerű gyógyászati segédeszközök.
Mozgásszervi rehabilitáció eszközös lehetőségei.
Ortopédiai kórképek áttekintése.
Különféle eszközök helye és szerepe a modern
6
ortopédiában
Ortézis és protézis ellátás folyamatának
megtervezése
A segédeszközökkel szemben támasztott
minőségi igények és elvárások biztosításának
lehetőségei
151

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Az ortézisek és protézisek készítésének modern
eszközei. (Gyakorlat)
A házi betegápolás keretében használt gyógyászati
segédeszközök
A gyógyászati segédeszközök indikációja
3
Az alkalmazható termékek és használatuk
bemutatása
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó
eszköz- és felszerelési jegyzék.
Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos, gyógytornász,
gyógypedagógus, egészségügyi szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök, ortopédiai kötszerészmester
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport és
szakképesítés (részletezve, ha
nem az egész szakmacsoportra
vonatkozik a továbbképzés)

Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoport

A továbbképzés címe

Kommunikáció és konfliktuskezelés

15.1. Addiktológiai konzultáns, 15.2. Egészségügyi rehabilitációs
menedzser, 15.8. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (54), 15.9.
Gyógyászati segédeszköz készítő, 15.10. Gyógyfoglalkoztató (54), 15.11.
Gyógyfoglalkoztató
segédasszisztens,
15.12.
Gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens, 15.13. Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens (egészségügyi
szakasszisztens) (54), 15.29. Rehabilitációs tevékenység terapeuta (54)

A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

Témakörök

óraszám

A kommunikáció felépítése betegekkel, hozzátartozókkal,
csapaton belül és más szakterületek képviselőivel

3

Konfliktus definíciója, konfliktus kezelési stratégiák, Thomas –
Killman modul, Konfliktus kezelői stílus teszt

3

A stresszkezelés fiziológiai és pszichés hatásai, motiváció,
Herzberg 2 faktor modell, motivációs és stresszkezelési teszt

3

Félelem, frusztráció,
magatartás kezelése

3

agresszió

kezelése,

veszélyeztető

Szakmai elemek, aktuális szakmai ismeretek, szakmai fejlődés,
szakmai kutatás, szakmai prezentáció, publikáció, nemzetközi
szakmai kitekintés

3

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az aktuális
nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz nélküli
újraélesztést (BLS).

5

A továbbképzés formája

Jelenléti oktatás

A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája

Szóbeli

A lefolytatásához szükséges
felszerelések

Irányadó a mindenkori hatályos egészségügyi ágazat szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott, szakmacsoportra vonatkozó

Gyakorlati

153

eszköz- és felszerelési jegyzék.
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi és
szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

Ápoló Bsc/ Msc minimum 5 éves pszichiátriai gyakorlattal, pszichiáter,
pszichológus; egyetemi,mentálhigiénés szakirányú végzettség
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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16, Dietetikai
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Dietetikai szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
16.2. Diétásnővér (középfokú)
(részletezve, ha nem az egész 16.3. Dietetikus
szakmacsoportra vonatkozik a 16.4. Dietetikus (BSc)
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Erőfeszítések a népbetegségeink mutatóinak javítása érdekében
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Az elhízás megelőzése, táplálkozási javaslatok és az
4
életmód kapcsolata. INBÉ jelentősége
A II. típusú cukorbetegség megelőzése, táplálkozási
javaslatok. Rizikótényezői-elhízás, egészségtelen
4
táplálkozás
A szív és érrendszeri megbetegedések megelőzése,
táplálkozási javaslatok. STOP Só, nemzeti sócsökkentő
4
program
Hatékony kommunikáció-élelmiszerbemutató
3
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Előadó terem, számítógép, projektor
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
Dietetikus 5 éves szakmai gyakorlattal
követelmények
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
(témakörönként végzettségi
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Dietetikai szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
16.1. Diétás segédasszisztens
(részletezve, ha nem az egész 16.2. Diétásnővér (középfokú)
szakmacsoportra vonatkozik a 16.3. Dietetikus
továbbképzés)
16.4. Dietetikus (BSc)
16.8. Okleveles táplálkozástudományi szakember (MSc)
A továbbképzés címe
Az egészséges táplálkozás ismérvei, elvárásaink annak
megvalósulásáért
A szakmacsoport
témakörök
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Alapanyag kiválasztás – természetes, friss, hazai
Egészséges ételek-magyar termék/notifikáció/,
kíméletes konyhatechnológia
Az élelmiszer adalékanyagok hatása a szervezetre /Eszámok/
BIO élelmiszeranyagok, élelmiszerek jelentősége
táplálkozásunkban, előállítási lehetőségek
Az egészséges folyadék háztartás
Ivóvíz minősége, gyümölcslevek, teák, ásványvizek.
HAPPY-HÉT
Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

óraszám

Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
Előadó terem, számítógép, projektor

4

3
4

4

5

Táplálkozástudományi szakember 5 éves szakmai gyakorlattal,
dietetikus
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
Dietitakai szakmacsoport
szakmacsoport megnevezése
16.2. Diétásnővér (középfokú)
(részletezve, ha nem az egész 16.3. Dietetikus
szakmacsoportra vonatkozik a 16.4. Dietetikus (BSc)
továbbképzés)
16.8. Okleveles táplálkozástudományi szakember (MSc)
A továbbképzés címe
Prevenció szerepe a népegészségügyi helyzet javításáért
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Népegészségügyi helyzet vázolása
2
Hazánkban a leggyakoribb táplálkozással összefüggő
megbetegedések.
6
Elhízás- II. típusú diabétesz – szív-és érrendszeri
megbetegedések
Szűrővizsgálatok szerepe, módszerei
3
Megelőzési módszerek/ tanácsadás fajtái, oktatás,
4
egészséges életmód és táplálkozás, termékbemutató
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Előadó terem, számítógép, projektor
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
Dietetikus, táplálkozástudományi szakember 5 éves szakmai
követelmények
gyakorlattal
(témakörönként végzettségi
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
és szakmai gyakorlati szint
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
meghatározásával)
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17, Természetgyógyászat
szakmacsoport
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
Természetgyógyászat szakmacsoport
(részletezve, ha nem az egész
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A nem konvencionális és a konvencionális gyógyászat határterületei
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

témakörök

A természetgyógyászat beágyazódása az
egészségtudományok és egészségfejlesztő irányzatok
rendszerébe
Természetgyógyászat és orvostudomány:
- magatartástudomány (magatartásorvoslás)
- környezeti medicina
Természetgyógyászat és pszichológia:
- egészségpszichológia
- ökopszichológia
- pozitív pszichológia
- önismereti módszerek
Természetgyógyászat és egészségfejlesztő irányzatok:
- mozgásterápiák
- művészetterápiák
- wellness
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati

óraszám

1

1
1
2
2
2
2
2
1
1
5

elméleti oktatásra alkalmas terem, projektor
- felsőfokú szakirányú végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat,
3 éves oktatási gyakorlat
- előadásnak megfelelő szakirányú végzettség, 3 éves
szakmai gyakorlat, 3 éves oktatói tapasztalat
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Természetgyógyászat szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A mentálhigiéné jelentősége a természetgyógyász praxisban
A szakmacsoport
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem

Kötelező elem

A továbbképzés formája
A továbbképzést lezáró
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
követelmények
(témakörönként végzettségi
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)

témakörök

óraszám

A mentálhigiéné területei
2
Az önismeret, a viselkedés formálás és a stresszkezelés
1
módszerei
Önismeret a gyakorlatban: pszichodráma,
4
szomatodráma
Viselkedés formálás a gyakorlatban: NLP (neuro
4
lingvisztikus programozás)
A stresszkezelés elmélete és gyakorlata. Megküzdési
4
(coping) stratégiák, gyakorlati módszerek
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
Jelenléti oktatás
Írásbeli
Gyakorlati
elméleti és gyakorlati oktatásra alkalmas terem, projektor, polifoam
- felsőfokú szakirányú végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat,
3 éves oktatási gyakorlat
- előadásnak megfelelő szakirányú képesítés, 5 éves
szakmai gyakorlat, 3 éves oktatói tapasztalat
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt gyakorlattal
rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Természetgyógyászat szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Etikai ismeretek természetgyógyászoknak
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
Érték és az etika meghatározása, kapcsolata
2
Az értékek kialakulása
2
Az értékek tisztázása
2
Az etikai problémák megoldásának menete
3
Az egészségügyi etika alapelvei
3
Természetgyógyászok etikai kódexe
3
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Írásbeli
tudásszint felmérés formája
Gyakorlati
A lefolytatáshoz szükséges
Elméleti oktatásra alkalmas terem, projektor
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
Etika: főiskolai végzettség, 5 éves oktatói gyakorlat
követelmények
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
(témakörönként végzettségi
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
és szakmai gyakorlati szint
meghatározásával)
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A továbbképzéssel érintett
szakmacsoport megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Természetgyógyászat szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
Kommunikáció természetgyógyászoknak
A szakmacsoport
témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A kommunikáció, a verbális és a nem verbális
4
kommunikáció
Interperszonális kapcsolatok
3
Aktív hallgatás
3
Konfliktuskezelés
5
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Gyakorlat
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
Elméleti oktatásra alkalmas terem, projektor
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
Kommunikációs tréning vezetésére feljogosított, abban jártas, a
követelmények
természetgyógyászati tevékenységet jól ismerő tréner, 5 év
(témakörönként végzettségi
gyakorlattal
és szakmai gyakorlati szint
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
meghatározásával)
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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A kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam képzési tartalma
A
továbbképzéssel
érintett
szakmacsoport
megnevezése
(részletezve, ha nem az egész Természetgyógyászat szakmacsoport
szakmacsoportra vonatkozik a
továbbképzés)
A továbbképzés címe
A természetgyógyász tevékenység gyakorlata
A szakmacsoport
Témakörök
óraszám
vonatkozásában a kiemelt
témakörök és óraszámai
Szakmacsoportos elem
A Természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának
2
feltételei
A természetgyógyász végzettségű szakember
személye
2
A tanácsadás pszichológiája
A tanácsadás folyamata, módszerei
Gyógyító beszélgetés
3
Tanácsadói készségek, kompetenciák
Kommunikáció-együttműködés gyakorlata
4
Önismeret, aktuális én-állapot
4
Kötelező elem
Reanimáció. Az öt órás továbbképzés tartalmazza az
aktuális nemzetközi ajánlásoknak megfelelő eszköz
5
nélküli újraélesztést (BLS).
A továbbképzés formája
Jelenléti oktatás
A továbbképzést lezáró
Gyakorlati
tudásszint felmérés formája
A lefolytatáshoz szükséges
Oktatástechnikai eszközök: audiovizuális eszközök
felszerelések
Előadó(k)ra vonatkozó
Elméleti oktatás
követelmények (témakörönként
a továbbképzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai
végzettségi és szakmai gyakorlati végzettség és tanári szakképzettség, vagy
szint meghatározásával)
a továbbképzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai
végzettség és 5 éves oktatói gyakorlat;
Gyakorlati képzés
a továbbképzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai
végzettség és legalább 2 év, szakirányú szakmai gyakorlat, vagy
legalább a továbbképzés szakirányának megfelelő középfokú
végzettség és 3 év szakirányú szakmai gyakorlat
Reanimáció: Az előadók az ERC irányelv oktatásában igazolt
gyakorlattal rendelkező szakemberek.
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