
NYÍLT NAP 
PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ 

Szombathely, Jókai út 14. 
2019. január 16. (szerda) 10.00. óra 

 
9:30-10:00 Regisztráció 

A tantermünkben felállított regisztrációs asztalnál jelentkezhetsz programunkra.  
Tájékoztató a nyílt nap menetér l, csoportok beosztása. 
Regisztrációs csomag átvétele  

 
9:30-12:00 ETK Információs stand 

Megismerheted az ETK által kínált lehet ségeket. Személyesen találkozhatsz oktatóinkkal és 
tanulmányi osztályunk munkatársaival, akikt l választ kaphatsz a szakválasztásoddal 
kapcsolatosan felmerül  bármilyen kérdésedre. 
Kérdezz! Gy jts információt! Tudj meg többet t lünk! Találd meg a helyed! 
 

10:00 Megnyitó 
 
Köszönt k 
- Dr. Ács Pongrác egyetemi docens, általános és stratégiai dékánhelyettes  
- Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere 
- Prof. dr. Nagy Lajos, Szombathelyi Markusovszky Oktatókórház f igazgatója,  
- Dr. Lórántfy Mária regionális orvosigazgató, Országos Ment szolgálat, Nyugat- dunántúli 

régió  
- Karamánné dr. Pakai Annamária egyetemi docens, képzési igazgató 
- Latinovics Dóra HÖK alelnök 

 
A köszönt ket követ en Bertánné Antal Marianna a PTE ETK tanulmányi osztályvezet  
asszony a felvételi eljárás rendjér l tart tájékoztatást. 
 

10:40-12:00 Interaktív Programok 
 
Csoportvezet k kíséretében színes, interaktív bemutatóink által bepillantást nyerhettek az 
ETK Szombathelyi Képzési Központ képzéseibe.  

 
Szülészn  képzés  
„ a születés csodája nap, mint nap” 

Létezik-e meghatóbb pillanat annál, mint amikor az édesanya el ször veszi kézbe gyermekét? 
Te is a részese lehetsz ennek az új élet kezdetét jelent  pillanatnak, ha az egyik leg sibb 
foglalkozást, a szülészn i hivatást választod. A várandósság alapvet en természetes folyamat. 
A szülés valamint a gyermekágyi folyamatok segítése rendkívül fontos az édesanya és a 
születend  gyermek egészsége szempontjából. Szülészn ként tanúja lehetsz nemcsak a baba, 
hanem egy új család megszületésének is. Te vezeted majd le a szülést, de fel kell ismerned a 
kóros lefolyás jeleit és orvosi segítséget kérni. Az élet maga a csoda, azonban ami megadatik, 
az olykor hirtelen el is veszhet. A gyász és veszteség feldolgozásában részt kell vállalnod, 
fontos része lesz hivatásodnak, csakúgy, mint az öröm megélése.  
Lucina szülészeti szimulátor segítségével bemutatjuk a születés csodáját. 

  



Véd  képzés  
„ a gyermek és a család szolgálatában” 

A gyermek életét, az anya várandósságától a gyermek felnövekedéséig, végigkíséri a 
VÉD , aki els sorban megel  tevékenységre, egészségfejlesztésre képzett szakember. 
Ha  szeretsz  önállóan  dolgozni,  ha  bátor  vagy  felel sségteljes  döntéseket  meghozni,  ha  
könnyen kapcsolatot tudsz létesíteni különböz  korú emberekkel, akkor lehetsz akár véd  
is, aki f ként egészséges emberekkel, fiatalokkal, családokkal, gyerekekkel foglalkozik az 
egészségügyi alapellátás területén belül az ország minden településén a legkisebb falutól a 

városig. 
 
Csecsem , - és kisgyermeknevel   
„a legapróbbak világa” 

A kora gyermekkori (0-5 éves kori) nevelés és fejlesztés fontos felismerése századunknak. A 
babák idegrendszere az els  három évben rohamosan fejl dik. Tudtad, hogy a gyermekek 
életében ez az egyik legfogékonyabb id szak, az els  élmények kora: az els  mosoly, az els  
lépések és szavak. Úgy t nhet, ezen a képességek csak úgy maguktól jönnek... A 
gyermekneveléshez nem kell külön jogosítvány, legalábbis ha a sajátunkról van szó, de más 
gyermekét óvni, nevelni nagy felel sség. Sokat segíthetsz, ha meg rizve saját játékos 
gyermeki énedet, kamatoztatni tudod tudásodat és ezáltal segíted a kicsik képesség- és 
személyiségfejl dését. A kora gyermekkori nevelés egyre szélesebb társadalmi támogatást 
kap: ez alapozza meg a gyermek képességeinek kibontakozását, itt szocializálódik a 
következ  generáció. 
Nyílt napunkon keretében szert tehetsz a kisgyermekek személyiségfejl dését el segít  
ismeretekre, készségekre és gyakorolhatod a különböz  kreatív, fejleszt  játékos 
tevékenységeket.  

 
Ápoló képzés  
„ott légy a leger sebb ahol más gyengélkedik” 

A modern betegellátásban többek között a fejlett technológiák alkalmazása és az orvoshiány 
miatt jelent sen felértékel dött az ápolók szerepe. Az EU legtöbb országában megsz nt a 
középfokú ápoló képzés, hiszen számos, korábban orvosok által ellátott tevékenységet látnak 
el ma már a BSc/MSc végzettség  ápolók (pl.: betegvizsgálat, gyógyszerrendelés, terápiás 
beavatkozások, stb.). Ha szíveseden választanád hivatásodul betegek gyógyítását, ápolását és 
segítését, vagy vonz az egészségügyi vezet i munkakör, ahol például 
osztályok/klinikák/kórházak ápolásigazgatójaként láthatsz el menedzseri feladatokat, akkor 
irány az ápolóképzés!  
Az program keretében az érdekl k megismerkedhetnek az ápolói beavatkozásokkal. A 
bátrabbak -oktatóink segítségével- ki is próbálhatják a vérvételt, az infúzió bekötést, 
katéterezést, endotracheális intubációt. 

 
Ment tiszt képzés  
„vészhelyzetben is biztos a segítség” 

Kedveled a ment k munkájáról, sürg sségi osztályról szóló sorozatokat, ismeretterjeszt  
filmeket és szeretnéd megtudni, hogy mit tehetsz, ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy életet kell 
mentened? Ha szeretnél egy változatos és kihívásokkal teli szakmába betekinteni, akkor 
várunk, hogy te is hétköznapi h s lehess. 
Oktatóink segítségével bepillantást nyerhetsz, vagy akár ki is próbálhatod a mentéstechnikai 
eszközöket, az újraélesztést, súlyos sérült ellátását. Megtekinthetsz egy modern 
felszerelésekkel ellátott ment autót, és ezen felül lehet séged lesz bekukkantani egy régi 
ment autóba is. 

  



12:00 Ajándékcsomag 
Minden kedves érdekl nek ajándékcsomaggal kedveskedünk, amely átvételének feltétele 
mind az öt interaktív programon való részvétel. 

 
A rendezvényen való részvételr l igazolást állítunk ki látogatóink számára. 
 


