Kötelező szakmacsoportos továbbképzés
Fogászati ellátás szakmacsoport
RÉSZLETES PROGRAM
Gyula, 2018. április 23-24.
Helyszín: Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma - Előadó terem (Gyula – 5700, Szent István u. 38.)
2018. április 23. (hétfő)
PREVENCIÓ ÉS ETIKA A FOGÁSZATBAN
előadók:
Szűts László - Egészségügyi menedzser MSc, klinikai fogászati higiénikus, fogtechnikus
mester
Kónyáné Biri Andrea, Diplomás ápoló, epidemiológiai szakápoló,
Dr. Daróczy Linda - jogász
8.00 – 9.30 Infekciókontroll a fogászatban-rendelő, műtő, labor (2) Előadó: Kónyáné
Biri Andrea
Az előadás első része az infekciókontroll meghatározását, általános szabályait, előírásait
mutatja be.
Ezután a fertőzések terjedésének lehetséges módjai, infekciókontroll szempontjából fontos
betegségek, a fizikai, kémiai és biológiai károsító tényezők prezentációjára kerül sor.
Végül az infekciókontroll a beteg-rendelő személyzete, a fogászati rendelő és a fogtechnikai
laboratórium viszonylatában taglalja a témát.
9.30-9.40 SZÜNET
9.40-11.10 Életmód és szájhigiéné összefüggései (2) Előadó: Szűts László
Az életmód és szájhigiéné összefüggéseit korcsoportokra lebontva mutatja be az előadás
(gyermek, fiatal, felnőtt, időskori szájápolás).
A táplálkozás, az életmód és a szájüregi betegségek összefüggéseit érintve szintén
korcsoportonként dolgozza fel a témát.
11.10-11.20 SZÜNET
11.20-12.50 „Jogi, munkajogi aktualitások” (2) Előadó: Dr. Daróczy Linda
- Jogok és kötelezettségek az Egészségügyi törvényben
-„Jogsérelmek a gyakorlatban” - az egészségügyi tevékenység végzése során előforduló
leggyakoribb jogsérelmek bemutatása
- Reparáció – jogorvoslatok az egészségügyben
- Műhely munka: a szakmát érintő konfliktusok megelőzését segítő jógyakorlatok bemutatása
12.50-13.30 SZÜNET
13.30-15.45 Mit és hogyan? – Kommunikáció és etika a rendelőben és azon kívül (3)
Előadó: Szűts László
A kommunikáció általános meghatározása és fajtáinak bemutatása után a rendelői és a
rendelőn kívüli szakmai és etikus kommunikáció ismertetése után a témával összefüggő

interaktív, szituációs helyzetgyakorlatok megvalósítása történik a résztvevők bevonásával.
Ezután közösen elemezzük a helyes és helytelen magatartásformákat.
16.00-17.30 Minőségügy a fogászatban (2) Előadó: Szűts László
- minőségirányítási rendszerek a fogászatban
- minőségpolitika a rendelőben
- minőségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban
- fogászati ellátás minőségi követelményei
17.30-17.40 SZÜNET
17.40 - 19.10 Szolgálat és szolgáltatás a fogorvoslásban (2) Előadó: Szűts László
- Fogorvosi szolgálat rendszerének bemutatása
- Fogászati szolgáltatások fajtái
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2018. április 24. (kedd)
PREVENCIÓ ÉS ETIKA A FOGÁSZATBAN
előadók:
Szűts László - Egészségügyi menedzser MSC, klinikai fogászati higiénikus, fogtechnikus
mester
Kárász László- mentőtiszt
8.00 – 9.30 Az eltűnt személyek és a halottak fogazatuk alapján való azonosításának
etikai és jogi dilemmái (2) Előadó: Szűts László
Az előadás az eltűnt személyek és a halottak azonosításának lehetőségeit érintve kiemelten
foglalkozik a fogászati beazonosítás témakörével és a releváns jogszabályokkal. Összegzi
azok etikai és jogi kérdéseit.
9.30 – 9.40 SZÜNET
9.40 – 11.55 A fogorvosi elsősegélynyújtás, konzultáció, szaktanácsadás és tudományos
tevékenység etikája (3) Előadó: Szűts László
A fogorvosi székben előforduló rosszullétek és azok kezelése, a fogászati ellátás során történő
konzultáció, kezelési terv, tanácsadás kérdésével foglalkozunk, különös tekintettel az orvosetikai kérdések figyelembevételével. Az előadás során bemutatásra kerülnek a magyarországi
szájüregi daganatos betegségek állapotáról készült kutatási eredmények.
11.55-12.05 SZÜNET
12.05- 12.30 Ellenőrző teszt kitöltése
12.30- 13.00 EBÉDSZÜNET
13.00 – 17.00 Reanimáció elmélet és gyakorlati vizsga
Előadó: Kárász László - mentőtiszt
Témák: A helyszín szerepe a sürgősségi ellátás során.
Betegvizsgálat, segítséghívás.
Alapszintű újraélesztés (BLS) felnőttkori algoritmusa. Stabil oldalfektetés.
Félautomata defibrillátor használata.
Eszméletlen beteg ellátása.
Légúti idegentest eltávolítása.
Szituációs feladatok

