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„Ultrahang az Intenzív és Sürgősségi gyakorlatban” 
 

A tanfolyam védnöke: Prof. Dr. Gál János, egyetemi tanár, igazgató  

A tanfolyam szakmai szervezője: Dr. Bőhm Tamás, klinikai főorvos 

A helyszínek és a szünetekben biztosított frissítők minőségét a tanfolyam során használt 

eszközök forgalmazója szavatolja. 

 

A háromnapos tanfolyam során a résztvevők megismerkedhetnek a Point of Care ultrahang 

vizsgálatok előnyeivel, sürgősségi és intenzív terápiás szakmai protokollokkal, valamint 

esettanulmányokkal. 

A célzott (“Point of Care”) ultrahang vizsgálat az intenzív és sürgősségi osztályokon már 

hazánkban is egyre inkább a napi gyakorlat részévé válik. Tanfolyamunk célja, hogy az 

ultrahang vizsgálat technikáját, a benne rejlő diagnoszikai lehetőségeket, illetve az ultrahang-

vezérelt invazív beavatkozásokat megismertessük a résztvevőkkel. Ennek érdekében az ultrahang 

tanfolyamot három pillérre alapozzuk:  

1. az elméleti képzés anyagát a tanfolyam kezdete előtt e-learning formában elérhetővé tesszük  

2. az elméleti és gyakorlati oktatás színvonalát ultrahangos tapasztalattal bíró szakemberek 

garantálják 

3. a gyakorlati oktatás a képzés hangsúlyos részét képezi: kis csoportokban, csúcstechnológiás 

ultrahang készülékekkel és önkéntes demonstrátorok bevonásával történik 

Minden gyakorlati állomást egy célzottan Point of Care területre tervezett, csúcstechnológiás 

SonoSite ultrahang rendszerrel látunk el. 

 

 
 

a képzés helyszíne:  

 elméleti nap (február 23.): Corvin Hotel Budapest**** (1094 Budapest, Angyal u. 31.), 

Corvin terem 

 gyakorlati napok (február 24-25.): SE Szimulációs központ (1096 Budapest, Ernő utca 7.)  

A hotel megközelíthető: 
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 autóval: Az Angyal utcában a hotel az utca bal oldalán található, parkolásra a hotel 

garázsában (2500 Ft/nap) van lehetőség. 

 tömegközlekedéssel: a hotel gyalogosan kb. 5 perc alatt megközelíthető a 4-6 villamos 

Corvin-negyed és a Mester utcai megállójából, valamint a 3-as metró Corvin-negyed 

megállójából. 

 

 
 

A Szimulációs Központ megközelíthető: 

 autóval: az Ernő utcában az utca bal oldalán található, a parkolás hétvégén a környéken 

térítésmentes 

 tömegközlekedéssel: gyalogosan kb. 5 perc alatt megközelíthető a 3-as metró Nagyvárad 

tér megállójából 

 

A képzés díja a szakmai programon felül korlátlan italfogyasztást tartalmaz a kávészünetekben, 

valamint sonkás, sajtos, szalámis kanapét, édes és sós teasüteményt, vegyes gyümölcssalátát az 

ebédszünetben. 

 

 
 

Várjuk szeretettel! 
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