
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 

a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 

Szombathelyi Képzési Központja 

által

a Kutatók Éjszakája

keretében szervetett programjaira.

Helyszín:

PTE ETK SZKK
9700 Szombathely, Jókai u. 14.

Időpont:
09.
28. Szakmák bemutatása

Ápoló, Védőnő, Szülésznő, Csecsemő- és kisgyer-
meknevelő, Szociális munkás, Mentőtiszt, Fogá-
szati asszisztens, Mentőápoló
Egészség-sarok
vércukor-, vérnyomás-, testtömeg-, testzsír- és 
testmagasság mérés, BMI számolás, vércsoport 
meghatározás, életmód tanácsadás
Elsősegélynyújtás
sebellátás, vérzéscsillapítás, BLS, eszméletlen 
beteg ellátása
Előzd meg! Figyeld a tested jelzéseit!
Emlő önvizsgálat ismertetése, méhnyakrák pre-
venció,
fogamzásgátló módszerek ismertetése
Emberi csontok
Csontváz, csontok ismerete, csont puzzle
Szájhigiénés tanácsadás
helyes fogmosás technikájának ismertetése, 
gyakorlása, betegségek a szájban, szájhigiénés 
tanácsadás, fogas kérdések.

Szülés(zet)i bemutató 
a CAE Fidelis Lucina szimulátor segítségével

8:00 – 

11:00

9:00 – 

9:30
9:30 – 

10:00



Régi mentőautó kiállítás
Nysa mentőautó bemutatása, korabeli eszkö-
zökkel, gyógyszerekkel
Tájékozódás látás nélkül
tapintásfejlesztő játékok, tárgyak felismerése, 
vakvezető kutyával való tájékozódás, tapintható, 
beszélő eszközbemutató, Braille névjegykártya 
készítés
Baba-mama szoba
Baba masszázs, ringató foglalkozás, baba-ma-
ma torna, babaétel készítés, fejlesztő játékok

Vetélkedők (a meghívott iskolai csapatok ré-
szére)
Életmóddal, táplálkozással, függőségekkel és
segítségnyújtással kapcsolatos játékos vetélke-
dők álltalános illetve középiskolás csapatok szá-
mára.

Mentési bemutató
A mentési bemutatóban mindhárom készen-
léti szerv (mentőszolgálat, katasztrófavédelem, 
rendőrség) és a 112 központi segélyhívó szolgálat 
részt vesz, amely során egy autóbaleset súlyos 
következményeit szimuláljuk. A mentési lánc 
elemein végig haladva mutatják be, hogy mit 
kell, illetve lehet tenni egy ilyen szituáció során 
laikusként, valamint szakemberként.

9:00 –
 

11:00

11:00 – 

11:45

10:00 – 

11:00

Pánik kórház
Juss ki egy elhagyatott kórház alagsorából logi-
kai és ügyességi feladatok megoldásával! Part-
nerünk a Tömlöc Savaria

Te milyen esetekben hívnád a 112-t?
A 112 hívásfogadó rendszer ismertetése, bemu-
tatása - előadás

A sikeres élet tanulható! 
A segítő szakember a lelkével is dolgozik. És a te 
lelkedet, hogy töltöd fel?
N. Farkas Rita előadása

Véradás
Ments életet! Adj vért!

A vetélkedők eredményhirdetése, kérdőív, 
ajándéktárgy átadása
A vetélkedőkön részt vevő csapatok közül a leg-
jobbak jutalmazásban részesülnek. A második 
kérdőív kitöltött példányának leadásával egy 
időben mindenki ajándékot vehet át.

11:45 – 

12:15

13:30 

14:00

14:00 

14:30

17:00 

19:00

19:00  

21:00


