(1) A betegdokumentáció kezelése jogszabályi-,
minőségirányítási-, adatvédelmi és információbiztonsági
követelmények figyelembe vételével
2015.03.07. (szombat)
Helye: Tulip Inn Hotel 1089 Budapest, Üllői út 94–98.
Részvételi díj: 9.900,-Ft.
Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont
tesztírással
Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditáció: PTE ÁOK/2015.I./00031
Szakmacsoportos pont: egészségügyi szervezés
Az alábbi szakmacsoporthoz tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 15 kreditpont:
1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermek ápolás és gondozás, 3. sürgősségi
ellátás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 6. általános és
elektrofiziológiai asszisztencia, 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 9.
mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás,11. szülészeti ellátás, 13.
közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15.
rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika. Akkreditáció: 5875/2014.
Szabadon választható elméleti képzés.
A továbbképzés célja: A kurzuson résztvevő egészségügyi dolgozó az előadásokon
ismertetett dokumentációs alapfogalmakra alapozva képes legyen a jogszabályi-,
minőségirányítási-, adatvédelmi- és információbiztonsági alapkövetelményeknek
megfelelő betegdokumentációs rendszert kialakítani, saját feladatkörben
működtetni és a működés megfelelőségét ellenőrizni.
Előadók: Dr. Tóth Zoltán orvos, minőségirányítási rendszer menedzser és auditor,
számítógépes rendszer-szervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi
menedzser és Dr. Horváth Zsolt kandidátus, okl. mérnök, EOQ min. rendsz.
menedzser
Letölthető anyagok:
Képzési program: pdf formátumban
Jelentkezési lap doc formátumban

(2) A Lymphoedema komplex kezelése
Előadó: Prof. Dr. Daróczy Judit, MTA doktora

Részvételi díj: 58.000 Ft.
Elméleti oktatás: 2015.03.16 – 03.18. (hétfőtől-szerdáig)
Gyakorlat gyógytornászoknak: 2015.03.23. – 03.27. (hétfőtől-péntekig)
Gyakorlat gyógymasszőröknek: 2015.03.30-04.03. (hétfőtől-péntekig)
A továbbképzés helye:
Elmélet: Kelen Kórház 1119 Budapest, Than Károly utca 20.
Gyakorlat gyógytornászoknak: Egyesített Szent István és Szent László Kórház,
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Gyakorlat gyógymasszőröknek: Kelen Kórház 1119 Budapest, Than Károly utca
20.
Az alábbi szakmacsoporthoz tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 20 kreditpont:
9. Mozgásterápia és fizioterápia szakmacsoport (fizioterápiás asszisztensek,
gyógytornászok, masszőrök, manuálterapeuták, stb.), 15. Rehabilitációs és
életvezetést támogató szakmacsoport. Akkreditációs szám: 14626/2013.
Bevezető a "Lymphoedema komplex kezelése" továbbképző tanfolyamhoz.
A nyiroködéma (lymphoedema) veleszületett és örökletes kórkép formájában is
jelentkezhet, de sokkal gyakoribb az élet során kialakult ödémás állapot. Ezért a
nyiroködéma nagyon gyakran "tünetként" észlelhető, amely azért alakul ki, mert
valamilyen ok károsította a nyirokrendszert. Leggyakoribb okok: daganat műtét,
besugárzás, visszérműtét, ízületi műtétek, balesetek. Kialakulhat pl. rheumatologiai
betegségek, mozgáskorlátozottság, visszeresség, pajzsmirigy betegség
következtében. Felismerése fontos, mert el kell különíteni más, a végtagok
megvastagodását okozó betegségtől, pl: szívbetegség, vesebetegség. A nyiroködéma
kezelése ezért nemcsak egy szűk szakmai kört érint, hanem igen széles körben
szükség van a tünetek ismeretére és a szakszerű kezelést végző gyógytornászok
képzésére is.A tanfolyam célja, hogy a nyiroködéma betegség/tünet klinikai
jellemzőit, diagnózisát, a lehetséges szövődményeket ismertesse és az
ödémamentesítő kezelést a klinikai gyakorlatban is bemutassa.
Prof. Dr. Daróczy Judit
Letölthető anyagok:
Képzési program: pdf formátumban
Jelentkezési lap doc formátumban

(3) Fókuszban a gerincbetegségek
Időpont: 2015.03.21. (szombat)
Helye: Sugár Mozi, Sugár Üzletközpont II. emelet, 1141 Budapest, Örs Vezér tere
24.

Részvételi díj: 9.900,-Ft.
Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 16 kreditpont
tesztírással
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1.
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
2. fiziotherápia, 3. geriátria, 4. gerontológia, 5. mozgásszervi rehabilitáció, 6.
ortopédia, 7. orvosi rehabilitáció,
8. orvosi rehabilitáció (belgyógyászat), 9. orvosi rehabilitáció (csecsemő és
gyermekgyógyászat), 10. orvosi rehabilitáció
(kardiológia), 11. orvosi rehabilitáció (pszichiátriai), 12. orvosi rehabilitáció
(tüdőgyógyászat), 13. rehabilitáció,
14. reumatológia, 15. reumatológia-fiziotherápia, 16. sportfiziológia, 17.
sportorvostan. Egyéb szakvégzettség esetén, vagy
akik a kötelező pontokat már megszerezték, azoknak általános, szabadon
választható kreditpont. Akkreditáció: PTE ÁOK/2015.I./00033.
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 20 kreditpont: 1. felnőtt ápolás és
gondozás, 2. gyermek ápolás és gondozás,
5. képi diagnosztika, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10.
műtéti ellátás, 12. védőnői ellátás,
15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 17. természetgyógyászat. Akkreditációs
szám: 9724/2014.
Szabadon választható elméleti képzés.
Letölthető anyagok:
Képzési program: pdf formátumban
Jelentkezési lap doc formátumban

(4) Stratégiai felkészülés az ügyeleti feladatok ellátására az
alapellátásban. Orvos és nővér feladatai - 1.
Időpont: 2015.03.28. (szombat)
Helye: Sugár Mozi, Sugár Üzletközpont II. emelet, 1141 Budapest, Örs Vezér tere
24.
Részvételi díj: 9.900,-Ft.
Orvosoknak 6 kreditpont. Szabadon választható elméleti képzés (kongresszusi
akkreditáció. Akkreditációs kódszám: 57885). Célcsoport: általános orvos,
csecsemő-gyermekgyógyászat, foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), háziorvostan

Az alábbi szakmacsoporthoz tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpont:
1. felnőtt ápolás és gondozás (ápolók, felnőtt szakápoló, osztályvezető ápoló,
diplomás ápoló, körzeti ápoló, üzemápoló, stb.), 2. gyermekápolás és gondozás, 3.
sürgősségi ellátás (aneszt. asszisztens, EKG asszisztens, intenzív szakápoló,
mentőápoló, mentőtiszt, sürgősségi szakápoló, stb.), 5. képi diagnosztika (CT, MRI
szakasszisztens, diagnosztikai képalkotó, röntgenasszisztens, sugárterápiás
asszisztens, stb.), 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 14. egészségügyi
menedzsment. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám:
5010/2014.
Előadók: Dr. Sirák András, családorvos, országos szakfelügyelő főorvos,
mentőorvos, az SE Családorvosi Tanszék tudományos munkatársa és Dr. Szabó
János családorvos, megyei szakfelügyelő főorvos, mentőorvos, az SE Családorvosi
Tanszék és az OAI tudományos munkatársa.
Letölthető anyagok:
Képzési program: pdf formátumban
Jelentkezési lap doc formátumban

(5) Egészségügyi belső auditori képzés kibővített ismeretekkel
(dokumentáció kezelés, kockázatkezelés, adatvédelem,
információbiztonság)
Képzés időpontja: 2015.03.30-04.01. (hétfő-kedd-szerda)
Helye: Tulip Inn Budapest Millennium terem, 1089 Budapest, Üllői út 94-98.
Részvételi díj: 40.000,-Ft.
Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 20
kreditpont, szabadon választható elméleti képzés.
Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 50 kreditpont
tesztvizsgával
Szabadon választható elméleti továbbképzés. PTE
ÁOK/2015.I./00035. Szakmacsoportos pont: egészségügyi szervezés részére
A továbbképzés oktatója: Dr. Tóth Zoltán szakorvos, minőségirányítási rendszer
menedzser, MSZT MIR/MEES vezető és IBIR auditor, számítógépes
rendszerszervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser.
Letölthető anyagok:
Képzési program: pdf formátumban
Jelentkezési lap doc formátumban

Az előadások nem zártkörűek, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj
befizetése ellenében minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Online - regisztráció nélküli jelentkezés ITT

