Tisztelt Kollégák!
Hosszú évtizedek gyakorlata változott meg a védõoltások bõvülésével. A
gyermekkorban esedékes oltások mellett, egyre gyakrabban van igény és indok a
felnõttek vakcinálására.
Ezt a folyamatot két tényezõ is felgyorsította. Elõször, a kockázati csoport - idõs kor,
diabétesz, krónikus vese-, májbetegség, immunkárosodottak - specifikus védelmére
születtek szakmai javaslatok, majd a nemzetközi utazás kapcsán hárul egyre több
feladat – elsõsorban - a háziorvosokra. Sokan örömmel, a munka új színfoltjának
tekintik a védõoltások indikálását, beadását, azonban hiányolják az ezzel kapcsolatos
képzési lehetõséget. Sok cikket, könyvet kell elolvasnia és telefonos tanácsot
igénybe vennie annak, aki most kezdi ezt a tevékenységet, az idõvel pedig mindenki
szûkében van.
A vakcinológia elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátításában szeretnénk segíteni
azoknak a kollégáknak, akik az Országos Epidemiológiai Központ által meghirdetett
egynapos tanfolyamon részt vesznek 2012. szeptember 28.-án. A késõbbiekben
utazási medicina tárgykörben ÁNTSZ engedélyt kiváltani szándékozó kollégáknak az
ilyen jellegû tanfolyam elvégzése kötelezõ.
A tanfolyamot a gyógyszerész kollégáknak is javasoljuk, hiszen gyakran õk az elsõ
szakember, akitõl az utazó tanácsot, javaslatot kér.
A tanfolyamról bõvebb információ az alábbi honlapokon található: www.oek.hu,
www.convention.hu. On-line regisztráció a technikai szervezõ, a Convention
Budapest Kft. honlapján lehetséges: www.convention.hu.
Budapest, 2012. Június 25.
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A továbbképzés DEOEC/2012.II/00193 kódszámon az OFTEX portálon
akkreditálásra került. Orvos résztvevõk a részvételért 6,
sikeres tesztvizsga esetén további 6 összesen 12 - kreditpontot szerezhetnek.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. csecsemõ-gyermekgyógyászat | 2. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | 3. foglalkozásegészségügy |
4. háziorvostan | 5. infektológia | 6. közeg.-járványtan (higién.) | 7. közegészségtan-járványtan |
8. megelõzõ orvostan és népegészségtan | 9. üzemorvostan

A továbbképzés DEOEC-GYTK/2012.II/00010 kódszámon a GYOFTEX portálon
akkreditálásra került. Gyógyszerész résztvevõk a részvételért 6,
sikeres tesztvizsga esetén további 6 összesen 12 - kreditpontot szerezhetnek.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. gyógyszerellátási gyógyszerészet | 2. gyógyszerész (szakképesítés nélkül) | 3. gyógyszerhatástan |
4. klinikai gyógyszerészet | 5. kórházi gyógyszerészet | 6. minõségbiztosítás | 7. toxikológia

ELÕZETES PROGRAM
10.00 - 10.20
A 2012. évi Védõoltási Módszertani Levél.
Dr. Farkas Zsolt
10.20 - 10.35

Specifikus megelõzés: védõoltások. Aktív és passzív védelem, az
oltóanyagok fajtái (teljessejt, poliszacharida, rekombináns stb),
pre- és postexpozíciós oltások. Immunmemória, nyájimmunitás
Prof. Dr. Tímár László

10.35 - 10.50

Oltási intervallumok, sorozatok, elmaradt oltások
Dr. Jelenik Zsuzsanna

10.50 – 11.10

Elõkészület, a páciens tájékoztatása. Oltási technika: elõretöltött
fecskendõk, tûkiválasztás, i.m., s.c. oltások,
dokumentálás/adminisztrálás, vényírás
Dr. Jelenik Zsuzsanna

11.10 – 11.30

Oltások indikációi, kontraindikációk választható oltások esetén
(betegség, terhesség, szoptatás, mûtét)
Dr. Kulcsár Andrea

11.30 – 11.45

Oltások indikációi, kontraindikációk választható oltások esetén
(baleset)
Dr. Mészner Zsófia

12.00 – 12.30

Kávészünet

12.30 – 12. 45

Oltások indikációi, kontraindikációk választható oltások esetén
(kor, idõskor, foglalkozási ártalom)
Dr. Jelenik Zsuzsanna

12.45 – 13.00

Választható oltóanyagok: hepatitis A, B, kullancs-encephalitis,
tífusz, tetanusz, lyssa, meningococcus
Dr. Jelenik Zsuzsanna

13.00 – 13.15

Választható oltóanyagok: varicella, MMR, influenza,
pneumococcus, HPV
Dr. Mészner Zsófia

13.15 – 13.30

Esetbemutatások
Dr. Jelenik Zsuzsanna

13.30 – 13.45

Oltási reakciók, oltási baleset, oltási szövõdmény
Dr. Kulcsár Andrea

13.45- 14.00

Akut rosszullétek, allergiás reakciók felismerése, elhárítása
Dr. Medek Sarolta

14.00 – 14.10

Védõoltást követõ nem kívánt események bejelentése
Dr. Brachmann Krisztina

14.10 -

Tesztírás
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Fax: (061) 299-0187
E-mail: tbokker@convention.hu
www.convention.hu
A TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE
Országos Tisztiorvosi Hivatal “A” épület, “Fodor József” terem
Budapest, IX. ker., Nagyvárad tér 2.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A „Gyakorlati Vakcinológia Alapjai” továbbképzés regisztrációs díja:
Részvétel a Gyakorlati Vakcinológia továbbképzésen
15.000 Ft
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA
a tudományos programon való részvételt, az akkreditáció díját, a névkitûzõt, a
kiállítás megtekintését, a kávészünetek költségeit.
CÉGES TÁMOGATÁS ESETÉN – FONTOS!
Tisztelettel javasoljuk, hogy céges támogatás esetében, a tanfolyam kezdõ dátuma
elõtt legalább 30 nappal (legkésõbb augusztus 24. – Péntek) megelõzõen jelezze a
szponzornak részvételi szándékát!
BEFIZETÉS
A.) Csekken: melyet kérésre küldünk. A közleményben kérjük a rendezvény és a
résztvevõ nevét feltüntetni a következõképp: rendezvény neve/résztvevõ neve.
Számlát az összeg beérkezését követõen tudunk kiállítani az Ön által megadott
számlacímre.
B.) Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): a visszaigazolásban kapott
bankszámlaszámra. A közleményben kérjük a rendezvény és a résztvevõ nevét
feltüntetni a következõképp: rendezvény neve/résztvevõ neve.
Számlát az összeg beérkezését követõen tudunk kiállítani az Ön által megadott
számlacímre.
C.) Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni,
úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló nyilatkozatot kérjük
cégszerû aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Elõzetesen számlát
csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2012. augusztus 24.-ig történõ lemondás esetén az elõzetesen befizetett
regisztrációs költségek visszafizetésre kerülnek.
2012. augusztus 24-ét követõ lemondás esetén a befizetett díjak visszafizetésére
nincs lehetõség a szolgáltatókkal kötött kötbéres szerzõdések miatt.

