Rendelői rosszullétekre való felkészülés a fogorvosi praxisban
2018.02.17. (szombat)
Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 11 kreditpont tesztírással. 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
fogszabályozá, 11. konzerváló fogászat és fogpótlástan, 12. parodontológia,13. szájsebészet (ált.orvos),
14. szájsebészet (fogorvos). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés.

Fog- és szájbetegségek szakképesítés: 7 kreditpont, tesztírással.
Akkreditációs szám: SZTE-FOK/2018.I./00006.
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 18 továbbképzési pont: 7. fogászati ellátás (fogász, fogászati
asszisztens, fogműves, fogorvosi asszisztens, fogtechnikus, klinikai fogászati higiénikus, vizsgázott fogász…).
Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-002458/2017

PROGRAM
10.00- 10.30 Oxyologia disciplina alapfogalmai a sürgősségi diagnosztika, és a helyszíni ellátás
lehetőségei - Dr. Felkai Péter Ph.D., tanszékvezető, c. egyet docens, DEOEC Belgyógyászati Intézet
Utazásorvostani Tanszéki Csoport
10.30-10.50 A fogorvosi praxis szempontjából fontosnak ítélt akut kórképek az oxiológia
szemszögéből - Dr. Komlóssy Attila fogszakorvos, mentőorvos, megyei szakfelügyelő főorvos
10.50-11.10 A hypertóniás krízis, a stroke és a szívműködés (sürgősségi) zavarainak a
csoportdiagnosztikája és csoport terápiája - Dr. Komlóssy Attila
11.10-11.30 A hypoglycaemia- és az akut allergiás esetek sürgősségi diagnosztikája és terápiája. - Dr.
Sirák András háziorvos, mentőorvos, országos szakfelügyelő főorvos, az SE Családorvosi Tanszék oktató
orvosa
Szünet
12.10-12.30 Reanimáció a fogorvosi praxisban (BLS, ALS, AED) - Dr. Sirák András
12.30-13.00 A fogorvos sürgősségi eszközei és a gyógyszerkészlet - Dr. Komlóssy Attila
13.00-13.20 A légúti idegentest. Algoritmusok. Pulzoximetria - Dr. Komlóssy Attila
13.20-13.40 A mellkasi fájdalom teendőinek algoritmusa - Dr. Sirák András
13.40-14.00 Kérdések, hozzászólások, konzultáció
Részvételi díj 10 980.-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
Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

