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6. szakmacsoport: Általános és elektrorfiziológiai asszisztencia szakmacsoport* 
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című kötelező szakmacsoportos továbbképzése 

 
 
A továbbképzés napjai, időbeosztása:  (a továbbképzés 20 órás, mindkét nap kötelező a részvétel!) 

2014. április 29.  
Előadások: 8.00-16.30 óráig (8.00-tól 8.30-ig regisztráció a helyszínen) 

2014. április 30. 
Előadások: 8.00-16.00 óráig  
 
Előadások témái a kötelező szakmacsoportos továbbképzésen: 

 
 
Előadók:  
Dr. Kisely Mihály (klinikai audiológus, foniátria szakorvos, fül-orr-gégész)  

Köcse Tamás (mentőtiszt)  

 
 
Továbbképzés helyszíne: 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ  
(9700 Szombathely, Jókai u. 14.) 
 

1. Audiológiai vizsgálatok végzése hagyományos szubjektív audiometriás eljárásokkal az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével 

2. Audiológiai vizsgálatok végzése hagyományos objektív audiometriás eljárásokkal az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével 3. Nagyothallók rehabilitációja, hallókészülékkel ellátása 

4. Hallókészülékek fajtái, gyógyászati segédeszköz ellátás 

5. Altatásban végzett audiológiai vizsgálatok 

6. Hangképzéses és beszédzavaros betegek vizsgálata, kezelése 

7. Egyéni és csoportos hangterápia végzése a gyakorlatban 

8. Újszülöttkori otoakusztikus vizsgálatok, szűrés jelentősége újszülötteknél 

9. Új technológiák bevezetése és alkalmazása az audiológiában 

10. A kommunikáció jelentősége a halláskárosodott betegek ellátása során 

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

kontrolinggal összefüggő adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátásában 
12. Reanimáció 
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A továbbképzés díja:  
A továbbképzés az 6. szakmacsoporthoz tartozók számára térítésmentes (állam által 
finanszírozott minden egészségügyi szakdolgozónak 5 évente egy alkalommal).  
Amennyiben Ön nem a szakmacsoporthoz tartozik és szabadon választott elméleti továbbképzési pontért vesz részt 
az előadáson, úgy azt csak díjazás ellenében teheti meg. 
Amennyiben a mellékelt jelentkezési lapkitöltésével bejelentkezik intézményünkhöz a 63/2011. (XI.29.) NEFMI 

rendelet alapján szervezett egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére, és a továbbképzésen bármilyen indokkal 

nem jelenik meg, úgy köteles kifizetni az intézmény részére a továbbképzés díját (azaz 10.000 Ft-ot), kivéve, 

amennyiben bejelentkezési szándékát a továbbképzést megelőzően 5 munkanappal írásban visszavonja. 

 
 
A továbbképzés pontértéke: 30 pont 

Jelentkezési határidő: 2014. március 24. 

 
 

Jelentkezés a továbbképzésre: 
- csatolt jelentkezési lap kitöltése (e-mail címet feltétlenül adjon meg, mert e-mailen 

értesítünk), melyet a digitális kitöltést követően az szti@etk.pte.hu e-mail címre küldjön 
meg. 

- Az eredetiben aláírt jelentkezési lapot és a szakmacsoportba való tartozást igazoló 
szakmai bizonyítványának, oklevelének munkáltató által hitelesített másolatát a képzés 
első napjára hozza magával. 

- Intézményünk a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadja el. 

 
Infóvonal: 72/513-675, E-mail: szti@etk.pte.hu 

Fax: 72/513-671 
 

*A 63/2011. (XI.29) NEFMI rendelet alapján 
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