
Tisztelt Kolléga! 

 

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit KFT 1999 óta lát el egészségügyi szolgáltatást 

Magyarországon. A kezdetben egy központtal működő, 15.000 lakost ellátó kis ügyeleti Kht-

ból mára az ország 9 megyéjében és a fővárosban is működő, 32 ügyeleti központtal bíró, 

közel 1.200.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató vált, mely stabilan a három legnagyobb 

ilyen profilú honi vállalat közé tartozik.  

Cégünk gazdaságilag stabil, megbízható munkahelyet, mely figyelembe veszi orvosainak 

igényeit, ambícióit, így biztosítva a folyamatos munkaerőt, illetve fejlődés lehetőségét. Az  

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. akkreditált képző intézmény, ahol a rezidensek 

szakmai képzésüket eltölthetik. A szakmai fejlődés elősegítésére a 2017-es év második 

szemeszterében az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit KFT 24 pontra akkreditált szakmai 

továbbképzést tart sürgősségi orvoslás témakörében, melyet nem csak oxyológusoknak, 

hanem minden olyan kollégának ajánlunk, aki napra kész protokollokat, ismereteket 

szeretnének elsajátítatni mindennapi munkájuk végzéséhez. Az előadók, akik szakmájukban 

kiemelkedő munkásságot folytatnak döntően cardio-vascularis, pulmonalis és toxicológiai 

kórképek mélyebb elsajátításában nyújtanak segítséget. A tematikát mellékeljük. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését jelentkezzen kurzusunkra az OFTEX portálon 

keresztül, vagy a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével. 

 

Tanfolyam azonosító:  

Budapest:   SZTE-ÁOK/2017.II/00034     2017. szeptember 29-30. 

Debrecen:   SZTE-ÁOK/2017.II/00078    2017. november 24-25. 

 

Bővebb felvilágosítást a 06-70/451-6650 es telefonszámon kaphat. 

 

Szakma szerinti pontszámokért kérjük látogasson el a www.oftex.hu oldalra és a tanfolyamon 

belül kattintson a szakmai kollégium fülre. 

 

 

Debrecen 2017-05-31 

 

 

http://www.oftex.hu/


Tanfolyam adatlap 

Kódszám:       

Főcím: Állapot: Sürgősségi kórképek az ügyeletes orvos szemével 

A tanfolyam akkreditált 

Szervező: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft 

Akkr.pont: 24 pont (egyes szakterületnél eltérő pontszámra akkreditálták a szakmai 

kollégiumok) 

A helyszínt illetve a pontos címet  a jelentkezés utáni tájékoztatónkban küldjük e-mailban. 

A 2 napos tanfolyam időpontja 

 

 

1.nap 

    

   

Cím 

 

9,00-9,45 45 perc Mellkasi fájdalom 

 

9,45-10,30 45 perc 
Mellkasi fájdalom 

differenciáldiagnózisa 

 
10,30-11,15 45 perc Szívelégtelenség 

 

 

11,15-12,00 45 perc 
Allergia, Anaphylaxiás beteg 

ellátása 

 

12,00-13,00 60perc Ebédidő 

 

13,00-14,00 60 perc Légúti idegentest  

 

14,00-15,00 60 perc Asthma, Asthmás beteg ellátása 

 

15,00-16,00 60 perc Zavart tudatállapotú beteg  

 

16,00-17,30 90 perc Mérgezések 

 



 

                         

 

    2.nap 

  

 
 

  Cím 

 

9,00-9,45 45 perc EKG alapismeretek 

 

9,45-10,30 45 perc 
Ritmuszavarok, Periarrest 

állapotok, ellátásuk 

 
10,30-11,15 45 perc Alapszintű felnőtt újraélesztés 

 

 

11,15-12,00 45 perc 
Újraélesztés félautomata 

defibrillátorral 

 

12,00-13,00 60perc Ebédidő 

 

13,00-15,00 120 perc CPR gyakorlás 

 

15,00-16,00 60 perc Esetmegbeszélés 

 

15,00-16,00 30 perc Tesztvizsga 


