
EME-FOGORVOSTUDOMÁNYI TOVÁBBKÉPZŐ
Időpont: 2021. június 17-18-19.
Helyszín:  Satu Mare, Casa Mestesugarilor, str. Stefan cel Mare nr. 18 

(Szatmárnémeti, Iparos Otthon, Kazinczy utca 18)

A korábbi sikeres rendezvénynek köszönhetően az Erdély Múzeum Egyesület a pandémia lecsengé-
sét követően akkreditált szakmai programokat szervez magyar nyelven.

A csütörtöki napon két gyakorlati workshop (endo és esztétika) valósul meg, pénteken a „Hatékony-
ságnövelés fogorvos és asszisztens együttműködésében” című előadássorozat kerül megrendezésre. 
Szombaton gyakorlati képzésekkel fejeződik be a három napos szakmai találkozó.

Felkért előadók:
Dr. Halla Gabriella - esztétika, szálerősítés 
Dr. Mekis Miklós- endontia, mikroszkóp 
Dr. Radánovics-Nagy Dániel - kommunikáció
Dr. Volom András - esztétika, szálerősítés

Támogatók:

Dr. Volom Dental
Coltene Dental World  

kiállítás és kongresszus
Dr. Lükő Béla  

Orvostudományi Egyesület
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Szakcsoport vezető:
DR. LEIHER LEONORA
e-mail: noridenti@yahoo.com, telefon: +40 722 667 579, web: www.emeogysz.ro



2021. JÚNIUS 17., 19. – CSÜTÖRTÖK, SZOMBAT

DR. VOLOM ANDRÁS, DR. HALLA GABRIELLA: 
• Modern héjpreparálási metódusok és szín-

kontrollált héjberagasztás - gyakorlati kurzus 
és workshop 1. rész

• Új távlatok a szálerősítéses sínezésben és a 
sínezéssel összekötött azonnali fogpótlásban- 
gyakorlati kurzus és workshop 2. rész

Héj preparálás és beragasztás kurzus részletes 
program:
09.00-09.15 Megnyitó
09.15-09.30 A héjak indikációi
09.30-09.45  A héjak teherbírása - biomechanikai 

szempontok
09.45-10.00  A beragasztás kémiája, hibák a be-

ragasztás
10.00-10.10  A különböző preparálási eljárások 

értékelése a tartósság és esztétikum 
szemszögéből

10.30-11.00  Négy felső frontfog preparálása bi-
omechanikai elvek szerint I.

11.00-11.20 Kávészünet
11.20-12.30  Négy felső frontfog preparálása bi-

omechanikai elvek szerint II.
12.30-13.30  Kompozit héjak készítése behelyező 

kulccsal és azok rögzítése pontpoli-
merizációs eljárással, majd  
beragasztásuk

13.30-14.30 Ebédszünet

14.30-14.45  Színkorrekciós lehetőségek a héj 
beragasztásnál-bemutató

14.45-15.00 Ideiglenes héjkészítés - bemutató

Szálerősítés kurzus

15.00-15.15 Megnyitó
15.15-15.30 Szálerősítés indikációi
15.30-16.00 A szálerősítés biomechanikai háttere
16.00-16.30  Extrahált fog azonnali visszasínezése 

lépésről lépésre képekben
16.30-17.15  Extrahált fog ideiglenes sínezése a 

gyakorlatban
17.15-18.15  Végleges sínezés, mozgó alsó fogak 

stabilizálása

Kurzus ára:  200 Euro, vagy 1000 Lej. 
Az ár tartalmazza: kávészünet,  
ebéd fogyasztását is.
Kreditpont, igazolás: angol nyelvű oklevél,  
8 Kreditpont. A csütörtök és a szombati nap tar-
talma megegyezik.

2021. JÚNIUS 17., 19. – CSÜTÖRTÖK, SZOMBAT

DR. MEKIS MIKLÓS:  
Endodontia elméleti és gyakorlati kurzus
Gyökérkezelés új generációs, hőre megújuló 
fájlokkal. Kofferdamm izolálás.

09.00–09.15 Megnyitó
09.15–10.00 Diagnosztika az endodonciában
10.00–11.00 Izolálás - elmélet
11.00–11.20 Kávészünet
11.20–12.20 Izolálás - gyakorlat
12.20–12.30 Hosszmérés
12.30–13.30 Csatornák tágítása - elmélet
13.30–14.30 Ebédszünet
14.30–15.30 Csatornák tágítása - gyakorlat
15.30–16.00 Átöblítési protokoll és szárítás
16.00–16.30 Gyökértömés - elmélet
16.30–17.00 Gyökértömés - gyakorlat
17.00–17.45 Összefoglalás

Kurzus ára: 160 Euro vagy 800 Lej. 
Az ár tartalmazza: kávészünet,  
ebéd fogyasztását is.
Kreditpont, igazolás: angol nyelvű oklevél,  
8 Kreditpont
A csütörtök és a szombati nap tartalma  
megegyezik.



2021. JÚNIUS 18. – PÉNTEK

DR. RADÁNOVICS-NAGY DÁNIEL, 
DR. MEKIS MIKLÓS:
Hatékonyságnövelés fogorvos és  
asszisztens együttműködésében

09:00 – 09:30 Megnyitó és bevezető: az asszisz-
tencia helye és szerepe egy modern fogorvosi 
praxisban (Dr. Radánovics-Nagy Dániel)

09:30 – 11:00 Kommunikációfejlesztés és ergo-
nómia a fogászatban
-  Dr. Radánovics-Nagy Dániel: Hatékony kom-

munikáció fejlesztése fogorvos és asszisztense 
között, valamint a fogászati team és a páciens 
között

-  Dr. Mekis Miklós: Négykezes fogászati kezelés 
ergonómiai vonatkozásai

11:00 – 11:20 Kávészünet

11:30 – 12:00 Modern mikroszkópos endodoncia 
asszisztensi vonatkozásai – gyakorlati demonst-
rációval kiegészítve (Dr. Mekis Miklós)

12:00 – 13:30 Adhezív töméstechnika protokollja 
(Dr. Radánovics-Nagy Dániel)
-  A töméskészítés eszközei és ezek helyes tisztí-

tása, fertőtlenítése
-  Milyen típusú tömőanyagok használhatóak az 

adhezív technika során?
-  Milyen típushibákat véthet az asszisztens a 

különféle generációjú bondrendszerek és a tö-
mőanyagok tárolása és „szervírozása”, valamint 
a fotopolimerizáció során?

13:30 – 14:30 Ebédszünet

14:30 – 16:00 Izolálás, modern gyökérkezelési 
technikák
Dr. Mekis Miklós:
-  Hogyan lehet gyorsan és egyszerűen izolálni 

a különféle fogakat, fogcsoportokat és miként 
lehet ebben a fogorvos hathatós segítségére az 
asszisztencia?

-  Gyakorlati trükkök és tippek a kofferdám négy-
kezes felhelyezéséhez

Dr. Radánovics-Nagy Dániel:
-  Milyen feladatokat ró a modern gépi gyökért-

ágítás az asszisztensre?
-  Milyen irrigációs folyadékok léteznek – ezek mi-

lyen hígításban használatosak és miként táro-
landók?

16:00 – 17:30 Fogpótlástan asszisztensi vonat-
kozásai (Dr. Radánovics-Nagy Dániel)
-  Milyen lehetőségek adottak a pontos és a fog-

orvos, asszisztens valamint a páciens számára is 
stresszmentes lenyomatvételre?

-  Az anyagismeret tükrében hogyan kell a lenyo-
matokat tisztítani, fertőtleníteni, csomagolni a 
fogtechnikai labor számára?

-  Fogpótlások típusai: kivehető (részleges és tel-
jes), kombinált, rögzített pótlások és szájhigié-
nés vonatkozásaik

-  Az anyagismeret tükrében milyen módon java-
solt a különféle rögzített pótlások előkészítése, 
a restaurátumok beragasztása és gondozása?

- Fotódokumentáció segítése

17:30 – 18:00 Összegzés, tesztírás

Kurzus ára: 60 Euro vagy 300 Lej. 
Az ár tartalmazza: kávészünet,  
ebéd fogyasztását is.
Kreditpont, igazolás: angol nyelvű oklevél,  
16 Kreditpont



Kirándulás a festői szépségű Károlyi Kastélyba.
A mai kastély elődjét 1482-ben Károlyi Láncz 
László kezdte el építeni, amikor Mátyás királytól 
engedélyt kaptak egy kőház építésére. 1794-ben 
gróf Károlyi József a régi várat lebontatta és épít-
tetett új kastélyt, barokk stílusban. A négyszintes 
épület háromszög alapú, dísztornyokkal, fedett 
belső udvarral és boltozatos pincével ellátott volt. 
Nagyméretű fogadótermét festmények és szob-
rok díszítették.

Meghökkentő Dalí címmel Salvador Dalí alkotá-
sait nézhetik meg az érdeklődők egy egyedülálló 
tárlat keretében.
A művész 150 alkotása tekinthető meg, elsőként a 
nagykárolyi Károlyi-kastély ad otthont június el-
seje és augusztus 8-a között. A kiállításon látható 
eredeti alkotások egy magángyűjtemény darabjai.

2021. JÚNIUS 18. PÉNTEK, 19.30
EME  GÁLAVACSORA

A vacsora ára:  
30 Euro vagy 150 Lej. 
Az ár „all inclusive” étel és  
ital fogyasztást jelent.
Helyszín: City Ballroom,  
Piata Libertatii 19

2021. JÚNIUS 17. CSÜTÖRTÖK, 21.00

Csütörtök este 21 órától baráti beszélgetés  
a Red Hat YARD-ban.

Fogyasztás egyénileg
Helyszín: Piata Libertatii nr. 18

TÁRSASÁGI SZABADIDŐS PROGRAMOK


