Tájékoztató szakmacsoportos továbbképzések távoktatási formában történő indításáról

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere 2020.
március 15-től hatályos 11/2020. (III. 14.) EMMI rendeletében lehetővé teszi a kötelező
szakmacsoportos továbbképzések távoktatás formájában történő megtartását.
A távoktatás lehetőségével a kötelező és a szabadon választott továbbképzések esetében
egyszerűbbé vált a továbbképzési pontok megszerzése. A távoktatás előnyei között szerepel,
hogy az egészségügyi szakdolgozók számára lényegesen rugalmasabb, otthonról
elvégezhető, tehát munkából való távollétet nem igényel és egyben számukra és a
munkáltatójuk számára is költséghatékonyabb megoldást eredményezhet. (pl. úti- és
szállásköltség). Nem szükséges a 2 napos távollét megszervezése, valamint nem szükséges a
munkából való kiesés, hiszen a szakdolgozó otthonából, kényelmesen teljesítheti a
továbbképzést.
A jelentkezés menetében változás nem történt. A kötelező szakmacsoportos
továbbképzésekre
a SZAFTEX
rendszeren keresztül
szükséges
jelentkezni
a https://szaftex.aeek.hu linken az adott továbbképzést kiválasztva. Ezt követően a
szakdolgozókat rövid, útmutató e-mailekkel segítjük eljutni a távoktatási felületünkre.
A sikeres teljesítés végén az egészségügyi szakdolgozó saját magának mentheti el, nyomtathatja
ki a továbbképzésről szóló pontigazolását, melyet e-mailen is elküldünk számára.
A Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet keretein belül, a
Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda szervezésében, elindítottuk a szakmacsoportos
továbbképzéseket távoktatási formában.
Az első továbbképzésünk:
„Krónikus sebellátás modern irányelvei”
KTK-2148944/2020/20/9285042
Továbbképzés pontértéke: 30 pont
Szakmacsoportok: 1. Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport,
10. Műtéti ellátás szakmacsoport:
10.C. Műtéti asszisztencia (2); 10.5. Műtéti asszisztens (52); 10.6. Műtéti szakasszisztens (54);
10.7. Műtős asszisztens; 10.8. Műtős szakasszisztens; 10.9. Műtős szakasszisztens
(egészségügyi asszisztens) (54); 10.14. Műtéti szakasszisztens (52); 10.16. Műtéti
szakasszisztens (55)
A továbbképzésre a SZAFTEX rendszeren keresztül lehet jelentkezni, a fenti
szakmacsoportokkal (csak a felsorolt szakképesítésekkel). A jelentkezési határidő: 2020.
december 07.
A továbbképzés 5 napig lesz megnyitva, ez alatt az idő alatt kell elvégezni. Akár mikor, akár
honnan el lehet érni a továbbképzés anyagát. Egyéni ütemben végezhető a továbbképzés.
Folyamatosan dolgozunk a többi továbbképzés távoktatási formában történő szervezésén.
Ezekről a jövőben szeretnék folyamatos tájékoztatást adni.
Kérdés esetén szívesen adunk további információt az alábbi elérhetőségeken:

Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda:
Tel.: +36 (1) 347-3800/8112; 8376 mellék
Mobil: 06-30-449-5118
Web: www.dpckorhaz.hu - E-mail: szoti@dpckorhaz.hu

