Kedves Kolléganők, Kedves Kollégák!
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete 2019. május 17-18-án rendezi meg a XII. Magyar
Fogorvosnapokat az ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömbjében. Hagyományteremtő, közel negyedszázad
szakmai történelmét keretekbe foglaló rendezvény az egyik leglátogatottabb, legrangosabb esemény, mely
ismét lehetőséget teremt a találkozásra. Szakmapolitikai fórum, továbbképzés és a FOKESZ által rendezett
reprezentatív szakkiállítás két napba sűrítve.
A továbbképzésen történő részvételt - tagi szolgáltatás keretében – a MOK Fogorvosok TESZ tagjai számára
térítésmentesen biztosítjuk.

Jelentkezni kizárólag a www.oftex.hu portálon keresztül lehet.
Akkreditációs szám: SE-FOG/2019.I./00037

Jellege: szakma szerinti szabadon választható
(Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos
továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 4.§ (5) alapján: A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre kötelezettnek
szakképesítésenként legalább 25 pontot olyan, az (1) bekezdés a) pontja szerinti tanfolyam teljesítésével kell megszereznie, amelynek
a célcsoportjában a továbbképzésre kötelezett szakképesítése (szakképesítései) szerepel (szerepelnek).

Kredit pontértéke: 25
Részvételi feltétel: MOK Alapszabály szerinti tagsági díj rendezettség.

Jelentkezési határidő: 2019. április 22.
Felhívjuk figyelmét, hogy a továbbképzésekre történő regisztrálás - a részvételi feltételek teljesítése esetén a jelentkezések beérkezésének sorrendjében, a helyszín befogadóképességének függvényében a létszám
beteltéig ill. a jelentkezési határidőig történik.
Változatlanul a fogorvoslás aktuális témaköreire igyekszünk fókuszálni, de az általános orvosi határterületek
közül is kiemelünk néhányat figyelemfelkeltés céljából. Autentikus forrásból merítve szeretnénk körüljárni az
új és a többi szakvizsgánk követelményrendszerét, ismertetni a szakvizsgarendszer változásait.
Felkért előadók:
•

•

Dr. Werling Klára

•

elnök
Szakmai Kollégium Fog-és Szájbetegségek Tagozata

Hepatitis C vírus és fertőzés fogászati
vonatkozásai

Általános tájékoztatás a szakvizsga
rendszerről

Dr. Szlávik János

Fogorvosi diplomával megszerezhető
szakképesítések és licensz vizsgák
bemutatása

osztályvezető főorvos
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai
és Infektológiai Intézet Infektológiai Osztály

Miért emelkedik a HIV-fertőzöttek száma
Magyarországon?
•

•

A fogorvosi rendelőben végzett szedálás
szakmai protokollja

Szakvizsga: Orális implantológia és Dentoalveoláris sebészet
•

Fogászati érzéstelenítés a XXI. században

Dr. Windisch Péter
elnök
Magyar Parodontológiai Társaság

Szakvizsga: Parodontológia

Dr. Körmöczi Kinga Renáta
egyetemi tanársegéd
Semmelweis Egyetem FOK Arc- ÁllcsontSzájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Joób-Fancsaly Árpád
elnök
Magyar Fogorvosok Imlantológiai Társasága

Dr. Iványi Zsolt Dániel
klinikaigazgató-helyettes, egyetemi docens
Semmelweis Egyetem ÁOK Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Klinika

•

Dr. Fejérdy Pál

egyetemi docens
Semmelweis Egyetem ÁOK II. Belgyógyászati Klinika

•

Dr. Krajczár Károly
elnök
Magyar Endodontiai Társaság

Szakvizsga: Endodontia

•

Dr. Hegedűs Csaba

•

elnök
Magyar Fogorvosok Fogpótlástani Társasága

Dr. Rózsa Noémi
titkár
Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási
Társaság

Szakvizsga: Fogpótlás

Szakvizsga: Fogszabályozás
•

Dr. Dobó Nagy Csaba
elnök
Magyar Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság

Szakvizsga: Dento-maxillo-faciális
radiológia

•

Dr. Szántó Ildikó
elnök
Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási
Társaság

Szakvizsga: Gyermekfogászat

A továbbképzésen történő részvételre vonatkozó visszaigazolást, vonalkódos kártyát és további részletes
információkat a rendezvény előtt 2 héttel a jelentkezési felületen megadott értesítési címére postai úton
küldjük meg.
Tájékoztatjuk, hogy a továbbképzés ideje alatt a részvétel kontrollálása céljából ismételt, napközbeni jelenlét
ellenőrzésre is sor kerülhet. A megszerezhető kredit pont az igazolt részvétel arányában kerül jóváírásra.
Természetesen nem maradhatnak el a szakma fejlődését, a gyógyítás bővülő lehetőségeit bemutató
workshopok, termék-anyag, eszköz és gépújdonságok sem. Ebben tradicionális, együttműködő partnerünk a
Fogászati Gyártók és Kereskedők Szövetsége, akikkel közösen mindig igyekeztünk a fogorvosok és a kiállítók
számára megteremteni a találkozás legoptimálisabb feltételeit, különleges programokkal várni az
érdeklődőket.
Amennyiben a jelentkezése bármilyen technikai akadályba ütközik a 1/353-2188-as telefonszámon készséggel
állunk rendelkezésére.
Őszintén reméljük, hogy a kollegák nagy számban élnek a térítésmentes továbbképzésen történő részvétel
lehetőségével és minél több fogorvost üdvözölhetünk a rendezvényen.
Dr. Gerle János
MOK alelnök

Dr. Hermann Péter
elnök

