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Képzési Felhívást  
tesz közzé 

 

Fogyatékos személyek sajátos igényeinek megjelenése az egészségügyi 
ellátásban 

című,  
 

az egészségügyi továbbképzési rendszerben akkreditált 
 

képzésére 
 
 
 

A továbbképzés nyilvántartási száma:   

A továbbképzés pontértéke: 
 
A továbbképzés célja:  
Egészségügyben dolgozó szakemberek felkészítése fogyatékos személyek sajátos igényeinek 
felismerésére és ehhez igazodó ellátás kialakítására. 
 
A továbbképzés tartalma:  

1. A hazai és nemzetközi trendek, ezen belül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. fogyatékosságagyi szerepvállalásának bemutatása 

 
2. Az egyes fogyatékossági csoportokra jellemző specifikumok ismertetése az alábbiak szerint: 
- Látássérülés és a látássérült személyek sajátos igényeinek megjelenése az egészségügyi 

ellátásban 
- Hallássérült   személyekkel való kommunikáció a mindennapos ápolási gyakorlatban 
- Beszédfogyatékos személyekkel való kommunikáció az egészségügyi ellátás során 
- Autizmussal elő  személyekkel való kommunikáció a mindennapos ápolási gyakorlatban 
- Sajátos igények, speciális szükségletek… (Az értelmileg és halmozottan sérült személyek 

egészségügyi ellátása) 
- Pszicho-szociális fogyatékossággal elő személyekkel való kommunikáció a mindennapos 

ápolási gyakorlatban 
- Mozgáskorlátozott személyek speciális szükségletei az egészségügyi ellátás során 

 
A továbbképzés célcsoportja:  ápolási igazgatók  
 
A továbbképzésen való részvétel: térítésmentes 
 
A továbbképzés óraszáma: 8 óra 
 
A továbbképzés időpontja: 2015. november 26. (csütörtök) 
 
A továbbképzés helyszíne: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ,  
1085 Budapest, Horánszky u.24., I. emelet Hárskőris terem 
 



 
A továbbképzés főbb módszerei: frontális előadássorozat diákkal illusztrálva  

 
A továbbképzést záró dokumentum: A továbbképzés eredményes elvégzéséről a résztvevők 
látogatási igazolást kapnak. 
 
A résztvevő jogai és kötelezettségei: 

1.)  Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a 
program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. 

2.)  Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a 
lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés 
más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. 

3.)  A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését aláírásával 
hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az 
okozott kárt köteles megfizetni. 

4.)  A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel 
történő ismételt megszervezése 

5.)  Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül. 

 
 

A jelentkezés menete/határideje: online regisztráció  
 
Jelentkezési határidő: 2015. november 20. (péntek) 
 
Bővebb tájékoztatásért kérjük, keresse Szilágyi-Major Szilvia képzési koordinátort 
a major.szilvia@fszk.hu email címen, vagy a 06-30/756-7187-es telefonszámon. 

mailto:major.szilvia@fszk.hu

