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MAGYE Eseménynaptár tervezet 2023 – SZINTEN TARTÓ gyakorlati szemináriumok és KONGRESSZUSOK 

www.magye.hu 
 

Jelentkezés a tanfolyamokra online a www.magye.hu nyitóoldalán, szemináriumnál a teljes összeg befizetésével lehetséges Kérjük az 
átutaláson a résztvevő nevét és a tanfolyami kódot feltüntetni pl:23T1! 

  
 

február 4. szo 9:00-13:00 ONLINE  CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium -Castillo Morales terápiás arcmasszázs  |Budapest|SZTK-A-3337/2022 |17 pont | kódja: 23T1 
február 4.  szo14:00-18:00 ONLINE Szinten tartó gyakorlati szeminárium. Ha elkerülhetettlen az elképzelhetetlen, perinatális gyász. | Budapest |  kódja: 23T2 

 
március 3 p. 9.00-13:00 ONLINE Szinten tartó gyakorlati szeminárium, Online képzés a gyakorlatban, technikai és oktatási módszertan. Személyes támogatás nyújtás. | online | SZTK-A-

37098/2022 |18 pont | 23T3  
március 3 p.14:00-18.00  ONLINE MAGYE CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium, Szoptatási támogatás gyakorlati szemmel | SZTK-A-44775/2020|17 pont |online | 23T4 
május 11. cs 9.00-13.00 Budapest 
SZEMÉLYES          

Szinten tartó gyakorlati továbbképző nap - Felnőtt kézmasszázs gyakorlat. A hirtelen csecsemőhalál megelőzése, újraélesztés. Tennivalók áttekintése 
félrenyelés esetén csecsemő , gyermek és felnőtt korban.| kódja: 23T5 

május 11. cs 14.00-18.00 Budapest 
SZEMÉLYES 

CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium -A speciális szükségletű csecsemők és kisgyermekek masszázsa. Az IAIM  protokol és gyakorlat megosztása, 
kommunikáció a családokkal |kódja: 23T6 

május 12. p.Budapest SZEMÉLYES XXVII. MAGYE Tudományos Továbbképző Kongresszus, Közgyűlés  |Budapest |  kódja: 23K1|  SZTK-A- | pont Folyamatban | 2,9,11,12 szakmacsoportok 
számára 

augusztus 22.16.00-19.30. 
Nyíregyháza  SZEMÉLYES 

CIMI Szinten tartó gyakorlati továbbképző nap -Castillo Morales terápiás arcmasszázs | Budapest | SZTK-A-3337/2022 |17 pont | kódja: 23T7 

október12. cs  9-13:00 Budapest MAGYE CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium, Szoptatási támogatás gyakorlati szemmel | Budapest |SZTK-A-44775/2020|17 pont | 23T8 
október12. cs. 13.30 -18:00 
Budapest 

CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium. Felnőtt kézmasszázs. A babamasszázs eredete. A babamasszázs gyökerei és gyakorlata, valamint 
gyermekgondozási szokások Nepálban és Grúziában. | Budapest | kódja: 23T9 

október 13. p. Budapest XXVIII. MAGYE  Tudományos Továbbképző Kongresszus | Budapest | | kódja: 23K2  
november 11 SZOMBAT+15.00-
19.00.Budapest SZEMÉLYES 

CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium- A speciális szükségletű csecsemők és kisgyermekek masszázsa. Az IAIM  protokol és gyakorlat, kommunikáció 
a családokkal. |Budaest| SZTK|  pont | kódja: 23T10 

november 25.szo 15.00-19.00 
Budapest SZEMÉLYES 

CIMI Szinten tartó gyakorlati továbbképző szeminárium -Castillo Morales terápiás arcmasszázs | Budapest | SZTK-A-3337/2022 |17 pont | kódja: 23T11 
 

december 1. p 9.00-13:30. 
Budapest SZEMÉLYES 

Szinten tartó gyakorlati továbbképző nap - Felnőtt kézmasszázs gyakorlat. A hirtelen csecsemőhalál megelőzése, újraélesztés. Tennivalók áttekintése 
félrenyelés esetén csecsemő , gyermek és felnőtt korban.| kódja: 23T12 

december 1.p 14.00-18:00 
Budapest SZEMÉLYES 

CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium- A speciális szükségletű csecsemők és kisgyermekek masszázsa. Az IAIM  protokoll és gyakorlat , 
kommunikáció a családokkal. | Budapest | SZTK|  pont | kódja: 23T13 

december 2.szo  9.00-14.00 
ONLINE 

Szinten tartó gyakorlati szeminárium. Ha elkerülhetettlen az elképzelhetetlen, perinatális gyász. | ONLINE |  kódja: 23T14 
 

december 2.szo  14:00 – 18:00 
ONLINE 

MAGYE CIMI Szinten tartó gyakorlati szeminárium, Online képzés a gyakorlatban, technikai és oktatási módszertan. Személyes támogatás nyújtás. | 
SZTK-A-37098/2022| 18 pont | ONLINE | 23T15 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


