KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓKNAK

Új trendek a patológiában
A továbbképzés formája: 20 órás jelenléti képzés

Célcsoportjai*: Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport
4.E. Citológiai diagnosztika (4.7. Citológiai asszisztens, 4.8. Citológiai szakasszisztens, 4.9. Citológiai szakasszisztens (54), 4.10. Citológiai
szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens (54), 4.45. Citológiai szakasszisztens (55)), 4.F. Szövettani diagnosztika (4.38. Szövettani
asszisztens, 4.39. Szövettani laboratóriumi asszisztens, 4.41. Kórszövettani asszisztens, 4.42. Kórszövettani, szövettani szakasszisztens
(54), 4.43. Kórszövettani-szövettani asszisztens (54), 4.47. Gyakorló szövettani asszisztens (52), 4.53. Szövettani asszisztens (55)), 4.G.
Hisztokémia, immunhisztokémia diagnosztika (4.18. Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens (54), 4.19. Hisztokémiaiimmunhisztokémiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), 4.20. Hisztotechnikai asszisztens, 4.27. Kórbonctani
hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens, 4.49. Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens
(55)), 4.H. Elektronmikroszkópos diagnosztika (4.12. Elektronmikroszkópos szakasszisztens (54), 4.13. Elektronmikroszkópos
szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), 4.26. Kórbonctani elektronmikroszkópos szakasszisztens), 4.L. Orvosdiagnosztikai
analitika ( 4.33. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (55))
A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a patológiai-, citológiai technikákban, diagnosztikákban megjelenő új
trendekkel. Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel az eszköz nélküli újraélesztés (BLS) szabályaival, kivitelezésével.
A továbbképzésen az alábbi témakörökben kerül sor gyakorlati demonstrációval egybekötött előadásokra:
Hisztotechnika és citológia az evidenciák tükrében. Az orvosdiagnosztikát elősegítő egyéb eljárások. Új trendek a patológiai-,
citológiai technikákban, diagnosztikákban.

A kötelező továbbképzés pontértéke: 30 pont
(más szakmacsoporton belüli szakképesítéssel szabadon választható továbbképzésként 20 pont)

Továbbképzés időpontja: 2022. 06. 16-17.
(1. nap 8:00–18:00 óráig, 2. nap 8:00-16:30 óráig)

Jelentkezési határidő: 2022. 06. 08.
(A jelentkezéseket érkezési sorrendben 25 főig tudjuk fogadni!)

Jelentkezés a továbbképzésre:
 Szaftex rendszeren keresztül (szaftex.aeek.hu), vagy
 Jelentkezési lap honlapunkról letölthető: www.enkk.hu

A jelentkezéseket tovabbkepzesjelentkezes@okfo.gov.hu e-mail címen fogadjuk.
A továbbképzés költsége:
1. Térítésmentes: A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzésre
kötelezett számára térítésmentes a fent megnevezett szakképesítéssel rendelkezők részére.
2. Térítésköteles: Minden további kötelező továbbképzés esetén, vagy más szakmacsoporton belüli
szakképesítéssel szabadon választható továbbképzésként a részvételi díj 10.000 Ft.
A továbbképzés helyszíne: OKFŐ 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
Információk: Petrik Zsuzsanna
e-mail: tovabbkepzesjelentkezes@okfo.gov.hu, tel.: +36-1/919-0343/150 mellék
* A 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendeletben meghatározott célcsoportok szerint

