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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Kar 
Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság 

 

 

2020. 07. 21-22. 

Önálló tanulásra szánt tananyagok saját ütemezési feldolgozása 

 A csala d ta mogata sa, a magzat megtarta sa, illetve a gyermek nevele se nek 

segí te se e rdeke ben ige nybe veheto  ta mogata sok leheto se gei (Dr. Takács 

Magdolna) 

 Kommunika cio s ismeretek a CSVSZ tana csada s megalapoza sa hoz (Dr. Pachner 

Orsolya) 

 

2020. 07. 23. 

Élő, online konzultáció 

8.00 – 13.00 Kommunika cio s ismeretek a CSVSZ tana csada s megalapoza sa hoz (Dr. 

Pachner Orsolya) 

 

2020.07.24-29. 

Önálló tanulásra szánt tananyagok saját ütemezési feldolgozása 

 É letve delem – magzatve delem, a jogi, etikai e s lelki vonatkoza sok (Kiss 

Zsoltné) 

 A Csala dve delmi Szolga lat (CSVSZ) mu ko de se (Kiss Zsoltné) 

 A Csala dve delmi Szolga lat (CSVSZ) jelento se ge e s feladata (Kiss Zsoltné) 

 Csala dterveze s, a fogantata s, a magzat fejlo de se. A fogamza sga tla s leheto se gei. 

A terhesse g-megszakí ta s ko ru lme nyei e s mo dja (Kiss Zsoltné) 

 A terhesse g megszakí ta s testi riziko te nyezo i, szo vo dme nyei (Kiss Zsoltné) 

 

 

 

 

A továbbképzés részletes programja 
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Kar 
Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság 

 

 

2020. 07. 30. 

Élő, online konzultáció 

8.00 – 08.45 É letve delem – magzatve delem, a jogi, etikai e s lelki vonatkoza sok (Kiss 

Zsoltné) 

08.50 – 09.35 Csala dve delem – a harmonikus, felelo s pa rkapcsolat, a csala d 

jelento se ge (Dr. Karácsony Ilona) 

09.40 – 10.25 A va rando s a llapottal kapcsolatos motiva cio k (Dr. Karácsony Ilona) 

 

2020.07.31-08.05. 

Önálló tanulásra szánt tananyagok saját ütemezési feldolgozása 

 Kommunika cio s ismeretek a CSVSZ tana csada s megalapoza sa hoz (Dr. Pachner 

Orsolya)  

 Csala dve delmi Szolga lat tana csada s a gyakorlatban (Kiss Zsoltné) 

 

2020. 08. 06. 

Élő, online konzultáció 

8.00 – 08.45 Csala dve delmi Szolga lat tana csada s a gyakorlatban (Kiss Zsoltné) 

08.50 – 13.50 Kommunika cio s ismeretek a CSVSZ tana csada s megalapoza sa hoz (Dr. 

Pachner Orsolya)  

 

2020.08.07-12. 

Önálló tanulásra szánt tananyagok saját ütemezési feldolgozása 

 É letve delem – magzatve delem (Dr. Karácsony Ilona) 

 Az o ro kbeada s, o ro kbefogada s leheto se gei (Dr. Karácsony Ilona) 

 CSVSZ esetmegbesze lo  csoportok mu ko de se (Dr. Pachner Orsolya)  

A továbbképzés részletes programja 
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egészségtudományi Kar 
Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság 

 

 

 

2020.08.13 

Élő, online konzultáció 

08. 00 – 10.25 CSVSZ esetmegbesze lo  csoportok mu ko de se (Dr. Pachner Orsolya) 

10. 30 – 13.50 Kommunika cio s ismeretek a CSVSZ tana csada s megalapoza sa hoz (Dr. 

Pachner Orsolya) 

 

A továbbképzés részletes programja 


