Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı
Intézet által továbbképzések támogatására kiírt pályázatról
Hatályosság: 2009.12.09 -

Az Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet (a továbbiakban ETI) az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 7. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján továbbképzések támogatására pályázatot ír ki.
1. A pályázat célja:
Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı szakdolgozók továbbképzésének támogatása, az
egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM
rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott továbbképzési formának megfelelıen.
2. Pályázók köre:
Pályázhatnak a szakmai képzés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezı egészségügyi szolgáltatást nyújtó, egészségügyi szakképzést folytató intézmények,
szakmai szervezetek, valamint az egészségügyben mőködı szakmai kamarák, amelyek az
egészségügyi szakdolgozók részére, pályázati forrás felhasználásával a hivatkozott rendelet 3.
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott továbbképzést kívánnak szervezni.
3. Pályázati témakörök:
Pályázni lehet támogatásért az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság (ESZTB)
állásfoglalása szerint a következı továbbképzési témakörökben:
1. Felnıtt és gyermek ápolás és gondozás
Betegbiztonság a felnıtt és gyermek ápolásban és gondozásban
2. Sürgısségi ellátás
A BLS és ALS gyakorlata
3. Laboratóriumi diagnosztika
Minıségbiztosítási rendszerek a laboratóriumokban
Személyiségi jogok és adatvédelem a diagnosztikában
4. Képi diagnosztika
Invazív eljárások a képi diagnosztikában
5. Általános és elektrofiziológiai asszisztencia
Informatika az elektrofiziológiában
6. Fogászati ellátás
A szájüregi elváltozások
7. Rehabilitáció
FNO szerepe a rehabilitációban
Gyógyászati segédeszközök támogatási rendszere
8. Mőtéti ellátás
A mőtık technikai berendezései a XXI. században
Fertıtlenítés és sterilizálás
9. Szülészeti ellátás
Alternatív szülésvezetési technikák
10. Higiéné, fertıtlenítés
Munkabiztonság
11. Egészségügyi menedzsment
Projektmenedzsment az egészségügyi ellátásban
4. Pályázati követelmények:
A pályázó vállalja, hogy
– a pályázatra már – elızetesen – ESZTB által minısített és továbbképzési pontot kapott
továbbképzési programot nyújt be,

– a pályázaton nyert összegbıl az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a pályázat
elbírálását követı 3 hónapon belül továbbképzést szervez,
– a megszervezett továbbképzésrıl szakmai és gazdasági beszámolót készít.
5. A pályázatra fordítható összeg:
50 millió forint, az Egészségügyi Minisztérium ETI-nél elkülönített forrásából biztosított.
6. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye, egyéb követelmény:
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Egészségügyi Közlönyben való megjelenését
követı 30 nap.
A pályázat elbírálásának legkésıbbi idıpontja: a pályázat benyújtási határidejét követı 30
nap.
Munkaszüneti nap esetén a határidıket követı elsı munkanap.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázatot 2 példányban az Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet címére kell
beküldeni: 1085 Budapest, Horánszky u. 15.
A pályázat benyújtásához szükséges Pályázati adatlap az Internetrıl letölthetı www.eti.hu.
A pályázati adatlap ára: 2 000 Ft, mely összeg az ETI bankszámlájára fizetendı.
Számlaszám: 10032000-00281478-00000000.
7. A pályázat elbírálása, eredményérıl történı értesítés módja és ideje:
A támogatásra illetve annak mértékére Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjait a
következı intézmények és szervezetek delegálják:
– Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet,
– Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság,
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara,
– Ápolási Igazgatók Egyesülete,
– Szakképzı intézmény.
Az értékelés szempontjai:
– ESZTB által megítélt minısített továbbképzési pont mértéke,
– pályázó (tényszerően bemutatott) továbbképzés szervezési tapasztalatai,
– továbbképzés szervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte,
– elızetes szakértıi értékelés eredménye.
A pályázók a döntésrıl írásban kapnak értesítést a pályázatok elbírálásától számított 15 napon
belül.
A támogatásban részesülı pályázók neve az Egészségügyi Közlönyben közzétételre kerül.
8. Információk:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad az ETI Tanácsadó Irodája:
– telefonszám: 06 (1) 411-3760/200
– e-mail: info@eti.hu.

