
 
 

 

CTAS-HTAS tanfolyam tájékoztató 

Az Oxiologia-sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan Szakmai Kollégiumi 

Tanács 2012. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően, az egységes triázs rendszer 

kialakításának érdekében a kollégium tanácsa a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú 

Egyesülettel (MSOTKE) közösen felvette a kapcsolatot a Kanadai Sürgősségi Orvosi Társasággal 

(CAEP), valamint a CTAS National Working Group kanadai reprezentatív képviselőivel.  Az előzetes 

egyeztetéseket követően megkezdődött a CTAS triázs rendszer legitim adoptálási – és adaptálási 

folyamata.   

Örömmel értesítjük a munkacsoport tagjait és minden érdeklődőt, hogy a program végső, 

megvalósítási szakaszába érkezett.  

 2013. október 15.-18. között kerül megrendezésre az instruktori képzés kanadai oktatók 

részvételével.   

 Az első két napon a 8 magyar instruktor képzése történik. A teljes angol nyelvű kurzus  (1. 

nap) után egy konzultációs nap (2. nap) keretében egyeztetjük meg a magyar nyelvű 

oktatással kapcsolatos kérdéseket.  

 A harmadik napon már magyar nyelven a 8 instruktor részvételével történik az első 15 fő 

triázs ápoló oktatása a kanadai vezető instruktorok felügyeletével.  

 A negyedik napon ismét  egy 15 fős tanfolyam oktatását ellenőrzik a kanadai vezető 

instruktorok.  

 A 3. és a 4. napon képzésben részesülő ápolók a magyar nyelvű tanfolyam végleges 

tematikája szerint 8 órás képzést követően vizsgát tesznek és a tanfolyam elvégzéséről 

hivatalos bizonyítványt kapnak.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az első magyar nyelvű, akkreditált triázs tanfolyamon.  

A 3. és 4. nap 15-15 fős ápolói képzésre történő jelentkezéseket az info@msotke.hu e-mail címre 

várjuk, további információk ugyanitt vagy a 06(30) 412-1275 telefonon keresztül elérhetőek. 

Eger. 2013. augusztus 30. 

    Tisztelettel:  

                 Dr. Botos Péter 

       MSOTKE Triázs munkacsoport 

            munkacsoport vezető 
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CTAS-HTAS instruktori képzés tematika  - 2013. október 15.-18. 

  1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 

08:00-09:00 
Instruktori képzés 
CTAS tanfolyam    
Angol nyelven* 

Colleen Brayman és 
Erin Musgrave 

Instruktori képzés 
Konzultáció           

Angol nyelven* 
Colleen Brayman és 

Erin Musgrave 

Triázs képzés   
tanfolyam (15 fő) 
Magyar nyelven   

Magyar oktatók** 

Triázs képzés   
tanfolyam (15 fő) 
Magyar nyelven   

Magyar oktatók** 
09:00-10:00 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 
Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 

13:00-14:00 
Instruktori képzés 
CTAS tanfolyam    
Angol nyelven* 

Colleen Brayman és 
Erin Musgrave 

Instruktori képzés 
Konzultáció           

Angol nyelven* 
Colleen Brayman és 

Erin Musgrave 

Triázs képzés   
tanfolyam (15 fő) 
Magyar nyelven   

Magyar oktatók** 
vizsga 

Triázs képzés   
tanfolyam (15 fő) 
Magyar nyelven   

Magyar oktatók** 
vizsga 

14:00-15:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

* Az oktatási anyag magyar és angol nyelven is rendelkezésre áll, szinkron tolmácsolás biztosított 

** Az oktatást a 8 fő magyar instruktor végzi Colleen és Erin felügyeletével, szinkron tolmácsolás 
biztosított  

 

 

         


