
 

ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 
 
ONLINE TOVÁBBBKÉPZÉS 
2021.06.07-2021.06.30. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021.06.06.  
SZERVEZŐ: FODOR JÓZSEF ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG 
 
Kedves Kollégák! Tisztelt érdeklődő Iskolaorvosok, Háziorvosok, Védőnők! 
A koronavírus járvány miatt elhalasztott elmúlt évi, őszi továbbképzésünket online formában 
szervezzük meg. A téma elismert szakemberei által összeállított prezentációk a legfrissebb elméleti és 
gyakorlati ismereteket foglalják össze a gyermekkori elhízásról, a képernyőhasználat megítéléséről, 
hogyan kommunikáljunk az alkoholfogyasztásról, milyen védőoltásokat ajánlhatunk serdülőknek, fiatal 
felnőtteknek.  
 
A tanfolyam előadásai: 
 
Prof. Dr.Szabó András: A gyermekkori elhízás kezelésének korszerű protokollja, a Maternity projekt 
Dr. Pászthy Bea PhD: A gyermek és serdülőkori elhízás lelki vonatkozásai 
Dr. Nagy Péter: Képernyők és gyerekek - jó, ha jóban vannak? 
Dr. Scheiber Dóra: Az alkoholfogyasztás hatékony kommunikációja serdülőkkel 
Dr. Kulcsár Andrea: Ajánlott oltások serdülő és fiatal felnőttkorban 
 
Akkreditáció: 
Orvosok számára SE.TK/2021.I./00337 nyilvántartási számon akkreditált, kreditpont értéke 10.  

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
csecsemő- és gyermekgyógyászat, iskolaegészségtan-ifjúságvédelem. 
Egyéb szakvizsga esetén szabadon választható pontszámként kerül elismerésre. 

A védőnők számára SE.TK/2021.I./00337 nyilvántartási számon akkreditált, kreditpont értéke 4. 
 
Jelentkezés:  

• orvosok számára online az oftexen 
orvosok, védőnők számára online a http://www.fjit.hu oldalon a Rendezvények-továbbképzések E-
learning menüpontjában az „Online jelentkezés” címszó alatt fogja megtalálni, vagy az alábbi linken: 
Iskolások egészségéért Továbbképző tanfolyam 2021.06.07-06.30 

 
Jelentkezési határidő: 2021.06.06. 
 
Részvételi díjak:  

• FJIT tagjai számára, befizetett 2021. évi tagdíj esetén 3000 Ft,  

• nem FJIT tagok számára 5000 Ft 

• előadók számára díjtalan  
 
Fizetési mód:  

• banki átutalással a következő számlaszámra legkésőbb 2021.06.06-ig. 
 
Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság : OTP Bank Rt. 11709002-20010489 
 
A közleményben kérjük, tüntesse fel a konferencia rövidített megnevezését és a résztvevő nevét az 
alábbi módon: FJIT TK. 2021.06.07. / résztvevő neve. Amennyiben egy átutalással több résztvevő 

http://www.fjit.hu/
http://fjit.hu/e-learning-online-jelentkezes-2021/


részvételi díját egyenlítik ki, kérjük e-mailben jelezzék a fizető nevét, az átutalt összeget és a 
résztvevők nevét a mezeie63@gmail.com e-mail címre. 
 
Számlázás: 
Amennyiben a munkáltató, cég vállalja a részvételi díj befizetését, kérjük küldjék vissza emailben a 
szkennelt költségvállalói nyilatkozatot. Ezt követően postázzuk a számlát a megadott címre.  
Költségvállalói nyilatkozat letöltése 
 
Az online tananyag megtekintése: 
A regisztrációt és a részvételi díj befizetését követően emailben kapott jelszó segítségével lehet az e-
learning tananyaghoz hozzáférni, melyet honlapunkon a Rendezvények-továbbképzések E-learning 
menüpontjában a „Kurzusok” címszó fog megtalálni. Az előadásokat 2021.06.07-06.30. között 
bármikor meg lehet tekinteni, akár részletekben is.  
 
Tesztírás: 
A továbbképzési pontok megszerzésének feltétele a tesztkérdések sikeres kitöltése. Tesztírásra a 
tanfolyam megnyitásától 2021.06.30-ig van lehetőség. Az online tesztet honlapunkon a tananyag 
végén találja. 
  
További információ: dr. Mezei Éva, 06-70-212-6176 , mezeie63@gmail.com 
 
Tisztelettel várjuk az érdeklődő iskolaorvosokat, iskolavédőnőket, házi gyermekorvosokat, 
háziorvosokat! 
 
 

Dr. Brunner Péter  Dr. Mezei Éva  Dr. Andrásofszky Csilla 
          elnök        főtitkár   titkár 

mailto:csillandra@gmail.com
http://fjit.hu/wp-content/uploads/2021/05/Kotelezettsegvallalo-nyilatkozat-FJIT.pdf
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