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Betegjogok a fogorvosi praxisban - Távoktatás
A képzés kezdete: folyamatos

Befejezése: 2017.12.13.

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 4 kreditpont. Szakképesítések,
amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. arc-állcsont-szájsebészet, 2. dento
alveoláris sebészet, 3. fog- és szájbetegségek(fogo.), 4. fog- és szájbetegségek-ált.o., 5. fogászati
anaesthesiológia, 6. fogorvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 7. fogszabályozás (ált.orv.), 8.
fogszabályozás (fogorvos), 9. gyermekfogászat (fogorvos), 10. gyermekfogászat és fogszabályozás, 11.
konzerváló fogászat és fogpótlástan, 12. parodontológia, 13. szájsebészet (ált.orvos), 14. szájsebészet
(fogorvos). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból
évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2017.II/00019.
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 20 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás
szakmacsoport, 7. fogászati ellátás (fogász, fogászati asszisztens, fogműves, fogorvosi asszisztens,
fogtechnikus, klinikai fogászati higiénikus, vizsgázott fogász…). Szabadon választható elméleti képzés.
Nyilvántartási szám: SZTK-A-099303/2016.

1. A betegjogi alapelvek és azok megjelenése a fogorvosi praxisban
2. A betegek kötelezettségei
3. A fogorvos és az egészségügyi személyzet jogai és kötelezettségei
4. A fogorvos felelőssége a tájékoztatás hibáiért
5. Pszichiátriai beteg a fogorvosi székben. A pszichiátriai betegekre vonatkozó speciális
betegjogi szabályok
6. Beleegyező nyilatkozat fontosabb tartalmi elemei a fogorvosi beavatkozásban
7. Bioetikai törekvések a betegjog szolgálatában
8. Műhibaperek” Magyarországon, kártérítési felelősség a fogorvosi praxisban – néhány
tanulságos eset ismertetése (pl.: mit tehet, ha esztétikai, használatbeli gondja, problémája
van az elkészített fogművel kapcsolatosan a betegnek)
Az anyagot összeállította: Dr. Antal Géza Ph.D., betegjogi szakértő MTA Köztestületi tag NaturMed
Egészségügyi Centrum ügyvezető igazgató PTE Egészségtudományi Kar Szakképzési és Továbbképzési
Igazgatóság fogászati szakmacsoport megbízott oktató
A továbbképzés anyagát - a jelentkezés elfogadása után- postán küldjük el a jelentkezőknek.
A tesztkérdések kiértékelése után, december végén küldjük el a kreditpontról szóló pontigazolást.

Részvételi díj: 5 000,- Ft mely a visszaigazolásunk után fizetendő.
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap elküldésével a fenti elérhetőségek bármelyikén,
vagy online módon a honlapunkról: www.emedica.hu/online-jelentkezes

