
KÁROLI JUNIOR AKADÉMIA 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK 

 

Az egészségügyi és szociális szektor is kiemelt jelentőséggel bír az életünkben. Bizonyára több 

kórházas sorozatba bepillantottatok már pl, Vészhelyzet, Grace Klinika stb.   

Ha felmerülnek bennetek olyan kérdések vajon egy magyar kórház, vagy szociális intézmény  is 

hasonlóan működik, mint a filmeken választ kaphattok több gyakorló szakembertől, felsőbb 

éves hallgatóktól akik előadásokat fognak tartani ezekről  a területekről.  

Az egészségügy területéről a Magyar Református Egyház Bethesda 

Gyermekkórháza mely Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ is; valamint az 

Uzsoki Utcai Kórház a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának 

oktatókórháza gyakorlati szakemberei lesznek az előadók. Górcső alá kerül többek közt a műtő 

rejtélyes misztikus világa, a dietetika, gyermekápolás kérdéskörei is.  

A szociális szektor bemutatása során a diákokkal egyeztetünk az előzetes elképzeléseikről a 

terület kapcsán. Ezt követi a szféra élményközpontú bemutatása tapasztalatokon keresztül. 

A szakemberek elmesélik, élménydús tapasztalataikat a területről.  

A szociális és egészségügyi alapismeretek kurzus keretében olyan gyakorlatias 

információkat kaphatsz, melyek segítségedre lehetnek döntésedben ezen képzéseire 

jelentkezel-e?  

 

 

DÁTUM  IDŐPONT  ELŐADÁS  ELŐADÓ  

2022.09.24.  

  

10.00-11.50   

1. óra   

  

11.00-11.50 

2. óra 

  

11.50-12.50                             Ebédszünet   

12.50-13.40   

3. óra   

A gyermekápolás jelene 

és jövője 

Az égési osztály 

munkájának 

bemutatása 

Nyergesné Závodi 

Edit 

Sós Tiborné 

13.50-14.40   

4. óra  

A krónikus légzési 

elégtelenség 

Lesti József 

Koczó Dzsenifer 



kialakulása és kezelése 

légzéstámogatással 

A gyermekápolói 

hivatás szépségei, fiatal 

ápolói szemmel 

2022.10.22.  

  

10.00-10.50   

1. óra   

  

11.00-11.50   

2. óra   

  

11.50-12.50                         Ebédszünet   

12. 50 – 13. 40 

3. óra 

Egy gyógyintézmény 

feladatainak, 

finanszírozásának 

bemutatása 

A sürgősségi 

betegellátó osztály 

bemutatása, 

elsősegélynyújtás 

alapjai 

Dilhelné Tóth 

Anikó 

Zelenyák Brigitta 

13. 50 – 14. 40 

4. óra 

Az egészségügyi ágazat 

rendszere. A dietetika 

mire való? 

A műtősnői munkán 

keresztül a sebészeti 

osztály rejtélyes és 

varázslatos világának 

bemutatása 

Krimmer- 

Schoblocher 

Tünde 

Bukodi Edit 

2022.11.26.  10.00-10.50   

1. óra   

  

11.00-11.50   
  



2. óra   

11.50-12.50                         Ebédszünet   

12.50-13.40   

3. óra  

Mit jelent a szociális 

szakma? játékos 

interaktív feladatok 

Fazekas Elek 

Szőke Krisztina 

13.50-14.40   

4. óra   

játékos interaktív 

feladatoki a szociális 

szféra élményközpontú 

bemutatása 

tapasztalatokon 

keresztül 

Fazekas Elek 

Szőke Krisztina 

2022. 12. 

03.   

  

Összevont 

4. nap  

  

9.00-13.00 óra  A szakmák gyakorló képviselőinek 

bemutatkozása    

(Ezen a napon a résztvevők valamennyi 

alapismereti kurzushoz kapcsolódó szakmák 

gyakorló képviselőinek előadását 

meghallgathatják)  

  

13.00 órától  Ünnepélyes tanúsítványátadás  

 


