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Nyomtatványok
Az új képzési rendszert, az úgynevezett licenc képzést a szakorvosok, szakfogorvosok,
szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
szóló 23/2012. (IX.14.) EMMI rendelet vezette be, amely a szakképzésben megszerezhető
kompetenciákon túl, egyes speciális tevékenységek ellátásához teremti meg a feltételeket.
A licencvizsgákkal kapcsolatban bővebb információt az Országos Kórházi Főigazgatóság [1]
honlapján talál.

A licencképzés díja 23.000 Ft/hó.
Jelentkezés licenc képzésre:
Licenc megnevezése
Alvásmedicina szakértője (Szomnológus) [2]
Dento-maxillo-faciális radiológia fogorvosi
diplomára építve [3]
Dento-maxillo-faciális radiológia radiológus
szakra építve [4]
Diabetológia belgyógyászatra építve [5]
Diabetológia csecsemő- és
gyermekgyógyászatra építve [6]
Diabetológia háziorvostanra építve [7]
Diabetológia szülészet-nőgyógyászatra építve
[8]
Endoszkópos ultrahang vizsgálatok [9]
Felnőtt transoesophagealis echokardiográfia
[10]
Felnőtt transtorakális echokardiográfia [11]
Foniátria [12]
Gyermekszemészet [13]
Halottvizsgálati szaktanácsadó [14]
Hipertonológia [15]
Intervenciós radiológia érsebészetre építve
[16]
I [17]ntervenciós radiológia kardiológiára
építve [17]
I [18]ntervenciós radiológia radiológiára
építve [18]
Komplex radiológiai emlődiagnosztika [19]
Lipidológia [20]
Mellkas-sérültek traumatológiai ellátása [21]
Neurointervenció radiologiára és
intervencios radiológiára építve [22]
Neurointervenció idegsebészetre építve [23]
Neurointervenció kardiológiára és intervenciós
kardiológiára építve [24]
Neurointervenció neurológiára építve [25]

Licenc típusa
specializációs
specializációs

Képzési idő
24 hónap
12-18 hónap
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12-18 hónap

interdiszciplináris
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24 hónap
24 hónap
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24 hónap
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beavatkozási
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beavatkozási
beavatkozási

18
24
12
15

beavatkozási
beavatkozási

18 hónap
18 hónap

beavatkozási

24 hónap

Neurointervenció radiológiára és
neuroradiológiára építve [26]
Neurointervenció radiologiára építve [27]
Neuro-ophtalmológia neurológiára építve [28]
Neuro-ophtalmológia szemészetre építve [29]
Neurosonológia [30]

beavatkozási

18 hónap

beavatkozási
interdiszciplináris
interdiszciplináris
beavatkozási

24
12
12
24
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Obezitológia [31]
Palliatív orvoslás [32]
Reumatológiai ultrahang [33]
Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang
diagnosztika [34]
Vascularis neurológia [35]

specializációs
interdiszciplináris
beavatkozási
specializációs

16
12
12
12

hónap
hónap
hónap
hónap

interdiszciplináris

36 hónap
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