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A Canadian Association of Emergency Physician (CAEP) szellemi tulajdonát képző Canadian 

Triage and Acuity Scale-t (CTAS) a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú  

Egyesület (MSOTKE) Triázs Munkacsoportja (TM) nemzetközi szerződés keretében Magyar 

Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) néven adaptálta. A tanfolyam célja a triázs ismeretek és 

készség magas színvonalú terjesztése annak érdekében, hogy a standardizált szakmai allokációs 

elvek érvényesítésével, a sürgősségi ellátás hasznossága javuljon.   

Mind az oktatási tematika, mind a vizsgáztatási irányelvek és követelmények egységesek az ország 

egész területén és hangsúlyaiban megfelelnek a CAEP CTAS tanfolyamainak.   

Az MSOTKE szellemi tulajdonát képező MST tanfolyamok kizárólagos szervezője az MSOTKE. 

A tanfolyamok gyakorlati szervezése az MSOTKE titkárságának támogatásával és irányításával 

történik.  

  

A tanfolyam helyi szervezőjével az MSOTKE megállapodást köt. A megállapodás kiterjed a 

tanfolyam pontos időpontjára, a helyszín és a szükséges képzési feltételrendszer biztosítására. A 

tanfolyam díjában benne foglalt 20 darab tankönyv megküldésére a befizetést követő 3 

munkanapon belül kerül sor, a helyi szervező számára. A tanfolyamdíj befizetésért, létszámkeret 

biztosította kredit kihasználásáért a helyi szervező a felelős, ugyancsak ő felel a tankönyv 

résztvevőkhöz való eljuttatásáért.  

A tanfolyamokon kizárólagosan az MSOTKE által kiadott eredeti magyar nyelvű tankönyv 

használható. A tanfolyamdíj tartalmazza a tankönyvek árát.   

  

A tanfolyam díja 200 000 Ft. A díjat az MSOTKE számlájára (18203356-06021511-40010018  

Takarékbank) egyösszegben kell átutalni, a jelentkezést követően kézhez kapott visszaigazolásnak 

megfelelően, a tanfolyam tervezett időpontja előtti 10. munkanapig.   

A tanfolyamok díjának befizetése alapfeltétele a tanfolyam lefolytatásának, helyszíni fizetésre 

nincs lehetőség.  
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A tanfolyami díj visszafizetésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a tanfolyam az MSOTKE 

hibájából hiúsul meg.  

  

  

Egy tanfolyam 20 hallgató számára biztosít részvételi lehetőséget. Nemcsak ápolók, hanem 

szakorvosok, szakorvosjelöltek és rezidensek jelentkezését is várjuk. Amennyiben a 20 fő 

résztvevő nem biztosított célszerű a régió SBO-ival egyeztetni és közösen feltölteni a létszámot.  

A kitöltött Adatlapot és a Résztvevők névsorát az info@msotke.hu e-mail címre Mátray Katalinnak 

kell eljuttatni az MSOTKE Titkárságán. A regisztrációs adatok tartalmazzák a hallgató azonosító 

és elérhetőségi adatait, az elvégzett tanfolyam azonosító adatait, valamint a hallgató hozzájárulását, 

hogy adatait az MSOTKE korlátozottan nyilvánossá tegye informatikai rendszerében.   

  

A tanfolyam időtartama 8 óra.  A képzés négy modulból áll. A második modul után van lehetőség 

egy kb. 45 perces ebédszünet tartására, az első és a harmadik modul befejezését követően csak egy 

rövid kávészünetet tartunk. A tananyagot az MSOTKE biztosítja, a helyszíntől a megfelelő 

előadóteremre, projektorra és flip chart-ra van szükség. A tanfolyam írásbeli vizsgával zárul. A 

tananyag interaktív túlsúlyú, sok gyakorlati példa és esetismertetés értékelése mellett sajátítják el 

a hallgatók a triázs ismereteket. A tanfolyamon mutatott aktivitás és teljesítmény alapján az oktatók 

által kiválasztott résztvevők lehetőséget kapnak instruktori képzésen történő részvételre.  

  

A tanfolyamot az ENKK az SZTK-A-46720/2018 sz. határozatával 17 elméleti továbbképzési 

pontra értékelte.  

  

A tanfolyamok színvonalának fenntartása valamint a szükségessé váló fejlesztések elősegítése 

érdekében valamennyi tanfolyamot értékelni kell. Az értékelés egyrészt a hallgatói visszajelzések 

alapján, másrészt a meghatározott szabályok és szakmai színvonal betartását ellenőrző saját oktatói 

auditból állnak.  

  

Sikeres tanfolyamvégzést követően a hallgató – számára előre ismertetett feltételként – akkor jut 

hozzá a tanúsítványához, ha a tanfolyam minőségi, anonim visszajelzését kitöltötte az MSOTKE 

informatikai rendszerében. Ezzel egy időben a sikeres hallgatók adatai bekerülnek a nyilvános – 
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nevüket és szakmai azonosítószámukat, valamint a tanúsítás érvényességi hatéridejeét tartalmazó 

- adatbázisba.  

Cél, hogy a képzések helyén legalább két instruktor jelölt legyen, akik a képzésbe bevonva képesek 

lesznek a helyszíni készség kondicionálására, egyfajta helyi kapcsolattartó, minőségügyi referens  

- koordinátori szerepkör betöltésére.  


