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Továbbképzésről 
A XXIII. Országos Konferencián Sziki Zoltán (GYEMSZI-EFF) mindenki számára fontos 
előadást tartott a GYEMSZI-EFF szervezetéről és szerteágazó tevékenységéről, 
működéséről, átalakulásáról, valamint a szakmacsoportos továbbképzés rendszeréről, 
szabályairól. 
A működési nyilvántartás megújításához szükséges, a továbbképzési időszak alatt 
összegyűjtendő pontszám három részből tevődik össze: kötelező szakmacsoportos és 
szabadon választható elméleti továbbképzés, illetve a szakmában eltöltött minimum 3 éves 
időtartammal megszerezhető gyakorlati pontszám. Öt év alatt kell elérni a 150 pontot. A 
továbbképzési formák és azok pontértékei a következők: 
Elméleti:  kötelező szakmacsoportos továbbképzés  30 pont 
   szabadon választható    (alkalmanként) 10-20 pont  
Gyakorlati:  szakmai gyakorlati tevékenység            60 pont 
 
A kötelező szakmacsoportos továbbképzés egy központilag meghatározott, kiemelt 
témakörök alapján szervezett, írásbeli tudásszint felméréssel záruló továbbképző 
tanfolyam. Pontértéke 30 pont. 
A GYEMSZI-EFF szervezésében 2014. február 11-13-án, és 2014. február 25-27-én 
lesz kötelező elméleti szakmacsoportos továbbképzés.  
A jelentkezési lapot a www.makosz.hu, illetve www.eti.hu/Oktatási 
tevékenység/Továbbképzéseink oldalról lehet letölteni.  
A képzéssel kapcsolatban tájékoztatást a MaKOSZ irodában lehet kérni. Az iroda kedden és 
pénteken 9-13 óra között hívható. Telefonszám: +36-1-464-5241. E-mail címre írt levélre 
– a telefonszám megadásával – is válaszolunk. Cím: makosz@tlt.hu. 
A továbbképzés  előírásáról a  63/2011. (XI. 29.)  NEFMI  rendeletben – 
amely az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szól – minden részlet 
pontosan megtalálható. 

 
Adatfrissítési kampány 
Az egészségügyi dolgozók jogszabályban előírt kötelezettsége a működési nyilvántartásban 
szereplő adatok meghatározott köre tekintetében az adatváltozás bejelentése, melyet 30 
napon belül kell az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal irányába jelezni. 
Ezen kötelezettség teljesítését szeretné a Hivatal az adatfrissítési kampány 
megszervezésével elősegíteni. A EEKHl kifejlesztett egy web-es felületet, amelyen minden 
egészségügyi dolgozó a rendszerbe való biztonságos belépést követően ellenőrizheti a 
nyilvántartásban található saját adatait, valamint jelezheti a Hivatal felé az észlelt 
hiányosságot, eltérést. 
A web-es felület elérése 2013. október 1. napjától az alábbi linkre kattintással lehetséges: 
validalas.eekh.hu  
Amennyiben a bejelentkezéssel, az adatok megtekintésével és javításával kapcsolatban 
kérdés merül fel kérem, segítséget lehet kérni a validalas@eekh.hu e-mail címen, illetve 
munkanapokon 8.00-20.00 óráig az alábbi telefonszámokon: 06-1-235-7942, 06-1-235-
7963, 06-1-235-7969. 

http://www.makosz.hu/
http://validalas.eekh.hu/
mailto:validalas@eekh.hu
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Azok, akik 2014. március 15. napjáig aktualizálják adataikat, szabadon 
választható elméleti továbbképzési pontra jogosultak az alábbiak szerint: 
 

1. orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi 
dolgozók – 20 pont 

2. egészségügyi szakdolgozók – 5 pont 
 

Továbbá, amennyiben az adatok első aktualizálását követően évente egy alkalommal 
visszajelzik a működési nyilvántartási adataik helyességét, vagy aktualizálják azokat, az 
alábbiak szerint szabadon választható továbbképzési pontra jogosultak: 
 

1. orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók – 
évente 3 pont 

2. egészségügyi szakdolgozók – évente 1 pont 

 
Ágyi poloska felmérés 
Az ágyi poloska a XX. század első felében, de különösen a II. világháború után szinte az 
egész világon általánosan elterjedt. Az 1970-1990-es évek közötti időszakban viszonylag 
alacsony szintű volt a fertőzöttség. Az ágyi poloskák az 1990-es évek végén ismét egyre 
nagyobb számban kezdtek megjelenni Európában, az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában is. Az ágyi poloska ellen végzett kezelések száma Budapesten a 2000-es 
évtől folyamatosan növekedett, ugrásszerűen azonban csak 2007-től kezdve változott. Ma 
már nemcsak Budapesten, hanem a vidéki nagyvárosokban is egyre több helyen 

megjelenik. 

Az ágyi poloskák számának növekedésére az elmúlt években sok magyarázat született, 
egyesek a használt árucikkek nagyobb arányú értékesítését, az emberek jelentősebb 
mértékű mozgását, egyes hatékony rovarirtó szerek kivonását és kiemelten a rezisztenciát 
említik. Ha hatékony irtási stratégiát akarunk alkalmazni, alapvető fontosságú annak 

megállapítása, hogy az ágyi poloskák száma miért növekszik.  

Annak érdekében, hogy objektív képet kapjunk az ágyi poloska fertőzöttségről, készült egy 
kérdőív, amelyet a Hírlevéllel együtt megküldünk. A kérdőívben a lakások fertőzöttségi 
szintjét, az épületek típusát, a lakások megosztottságát és bútorozottságát, a feltételezett 
behurcolási útvonalat, az ágyi poloskára utaló jeleket és a rovarok lakáson (szobán) belüli 

előfordulásának a helyét is próbáljuk megismerni. 

Tisztelt Kollégák! Kérünk benneteket, hogy akik foglalkoznak az ágyi poloska irtásával, a 
kezelések alkalmával minél többen töltsétek ki és küldjétek vissza a kérdőívet a 
papp.gyorgy@babolna-bio.com e-mail címre. 

Célunk, hogy a felmérés tapasztalatait feldolgozzuk, a kiértékelést közzé tegyük, és minél 

több információt kapjunk a kialakult helyzetről. 


