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Egészségügyi dolgozók infekciókontroll képzését és annak tematikáját a 1997. évi CLIV. törvény és 

a 20/2009 (VI.18.) EüM rendelet írja elő. A képzés kötelező évente legalább egy alkalommal, valamint 

új munkavállalónak a munkavégzés megkezdése előtt és az intézményi rendkívüli esetekben soron kívül. 

 

Képzésünk a jogszabályban előírt tematikát követi, a szakma vezető szakemberei által 

összeállítva, az alábbi modulok szerint: 

 

1. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések epidemiológiai helyzete  

2. Az infekciókontroll fogalma, célja, rendszere, nosocomialis surveillance 

3. Az infekciókontroll eszközei I.: izoláció, egyéni védőeszközök használata, kézhigiéne, 

fertőtlenítés, sterilizálás 

4. Az infekciókontroll eszközei II.: textíliakezelés, hulladékkezelés, takarítás szabályai 

5. A fertőző betegek ellátásával, eszközhasználattal összefüggő fertőzések megelőzése 

6. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések - műtéti sebfertőzések 

7. A multirezisztens kórokozók előfordulásával kapcsolatos járványügyi intézkedések 

8. Antibiotikumhasználat az alap- és szakellátásban, a felelős antibiotikum-politika kialakítása 

9. Vizsga 

 

Az egészségügyi szakdolgozók Infekciókontroll képzésének ára: 20.000 Ft / fő 

 

Jelentkezéseket szakmai portálokon keresztül is fogadunk. (pl. OFTEX) 

 

Az akkreditált képzés megszerezhető pontértékéről tájékoztatást a szakmai portál felületén kaphat. 

 

Képzéseink a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően célirányos kompetenciakialakításra és 

kompetencia-fejlesztésre irányulók, a felnőttképzés hatálya alá tartoznak, digitális tananyag 

formájában informatikai hálózaton (internet) keresztül zárt rendszerben, távoktatási 

képzésmenedzsmenttel, távoktatás formájában történnek.  

 

Novagroup-Medical Zrt FAR száma: B/2020/003109 

 

Képzéseinkben partnerünk a Szegedi Tudományegyetem 

 

A képzéseink menetrendje: 

 

1. Társaságunk a megrendelő Partnerrel (pl. az Ön munkáltatója, vagy Ön személyesen) történt 

szerződéskötést követően a megadott email címre - visszaigazoló emailt (Adatbekérő) küld:  

 

➢ A jelentkezők - a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség miatt - az alábbi adatok 

megadása után - a Társasággal felnőttképzési jogviszonyt létesítve - vehetnek részt a 

képzésben: 

 

a) a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve) 

ab) elektronikus levelezési címét  

 

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy 

ba) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adata 
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Fenti adatok - a vonatkozó törvény szerint -, statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú fel-

használásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal 

részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasznál-

hatók. 

2. A Társaság UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000109-73410007 számú szám-

lájára a képzési díj összege beérkezik, ezt követően a Társaság és a jelentkező felnőttképzési szerződést 

létesít (digitális formában), melynek mellékletei a Képzési Tájékoztató és az Adatvédelmi Tájékoz-

tató. 

3. A Társaság a képzésben részvevő részére belépési linket küld a megadott elektronikus levelezési 

címre. A linkre kattintva a résztvevő a felületen megadja belépési nevét, email címét (regisztráció), 

melyre a rendszer automatikus jelszót generál és küld. Belépéshez a megadott név és a megküldött jelszó 

használata szükséges. 

4. A belépést követően a képzésben részvevő jogosult az alábbiakra: 

➢ az első belépéstől számított 5 héten keresztül (oktatási időszak), korlátlan alkalommal és idő-

tartamban hozzáfér a honlap (www.novagroup.hu) képzési felületén a digitális oktatási anya-

gainkhoz, 

➢ ügyfélszolgálati támogatást kap (info@novagroup.hu és call center: 30 5206570), 

➢ az oktatási időszakon belül bármikor vizsgát tehet, 2 alkalommal. 

5. A képzést követően, a képzésben résztvevő tetszőleges időpontban, 2 alkalommal online, zárt 

rendszerű vizsgát tehet: 

 

a) a tesztsor belépési kódja megadásával, az oktatási felület vizsga menü pontja alatt elérhető, 

b) a tesztkérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésére, 

c) sikeres vizsga feltétele, hogy a helyes válaszok aránya minimálisan 60 %, legyen, 

d) sikertelen vizsga esetén az első belépéstől számított 5 hetes intervallumon belül még 1 

alkalommal - tetszőleges időpontban -, egy újabb tesztsor kitöltésével, újra vizsgát tehet a 

fentiek (a,b,c pontok) szerint. 

 

6. Sikeres vizsga esetén a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerében a Társaság tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint 

elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja, a 

megszerezhető pontszám jóváírásra kerül a szakmai portálon keresztül.  

http://www.novagroup.hu/
mailto:info@novagroup.hu

