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TÉMAKÖRÖK 

1. A legújabb diagnosztikai eljárások a klinikai, hematológiai és genetikai laboratóriumokban  
2. Minőségi és preanalitikai elvárások az orvosi laboratóriumokban 
3. A Laboratóriumi eredmények értékelése 
4. Betegbiztonság az orvosi laboratóriumokban és a transzfuziológia területén  
5. Reanimáció  

 
A TOVÁBBKÉPZÉS PONTÉRTÉKE: 30 pont 
JELENTKEZÉS MÓDJA: https://szaftex.gyemszi.hu/, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar hon-
lapjáról letölthető jelentkezési lap 
A szakmai bizonyítványának, oklevelének másolatát hozza magával az első képzési napra! 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 08. 

A TOVÁBBKÉPZÉS DÍJA: 
A továbbképzés a Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoporthoz tartozók számára térítésmentes 
(állam által finanszírozott, minden egészségügyi szakdolgozónak 5 évente egy alkalommal). 
Amennyiben ön nem a Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoporthoz tartozik, és szabadon vá-
lasztott elméleti továbbképzési pontért vesz részt az előadáson, úgy azt kizárólag díjazás ellené-
ben teheti meg (10.000 Ft/képzési szerződés). 

A képzésre a Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoporton belül a következő szakmacsoport 
képviselői jelentkezhetnek: 4.1. Általános laboratóriumi asszisztens 4.2. Analitikus szakasszisztens 
4.11. Egészségügyi laboráns (31) 4.14. Haematológiai asszisztens 4.15. Haematológiai és transzfú-
ziós asszisztens 4.16. Haematológiai szakasszisztens 4.17. Hematológiai, transzfúziológiai szakasz-
szisztens (54) 4.21. Humángenetikai szakasszisztens (54) 4.22. Humángenetikai szakasszisztens 
(egészségügyi szakassszisztens) (54) 4.23. Kémiai laboratóriumi szakasszisztens (54) 4.24. Klinikai 
laboratóriumi szakasszisztens  4.25. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (egészségügyi szakasz-
szisztens) (54) 4.31. Okleveles klinikai laboratóriumi kutató (MSc) 4.32. Orvosdiagnosztikai labora-
tóriumi analitikus 4.33. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus (55) 4.34. Orvosi kutatólabo-
ratóriumi analitikus 4.35. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 4.36. Orvosi 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc) 4.37. Orvosi laboratóriumi technikai asz-
szisztens (54) 4.40.Transzfúziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54) 

Amennyiben a jelentkezés határidejéig a jelentkezők száma a minimális 20 főt nem éri el, úgy a 
továbbképzés nem kerül megrendezésre. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  

  46/565-111 26-79 mellék  kepzesek.ek@gmail.com 

https://szaftex.gyemszi.hu/

