
 
 

   

„Lágylézer terápia és diódalézeres sebészet a  
fogorvosi gyakorlatban” (16 kredit) 

„Lágylézer terápia a fogorvosi gyakorlatban” (18 továbbképzési pont) 

Vezető előadók: dr. Mády Ferenc PhD és dr. Horváth Judit   
PROGRAM TERVEZET* 

SZOMBAT 

VASÁRNAP – FOGORVOS CSOPORT 

VASÁRNAP – ÁLTALÁNOS CSOPORT 
  

* (A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a végleges program a helyszínen lesz átvehető - csak az előadások sorrendje 
változhat!) 

Időpont Előadás Előadó 

08:55–09:00 Megnyitó 
Tanosné Bojtos Júlia, ügyvezető (Gyógylézer Család 
Kft.) 

09:00–10:00 A lézerek működésének alapjai 

Tanos Ervin, fizikus (Gyógylézer Család Kft.) 
10:00–11:00 Lágylézer típusok, keménylézerek, hazai kínálat 

11:00–12:00 A lézerek hatásmechanizmusa 

12:00–13:00 Lézerek kezelése a gyakorlatban 

13:00-14:00 ebédszünet 

14:00–15:00 A lágylézer terápia alapjai, dózistörvények 

dr. Horváth Judit, háziorvos 
15:00–16:00 Neurológiai, fül-orr-gégészeti alkalmazások 

16:00–18:00 
Bőrgyógyászati elváltozások, lábszárfekély, 
decubitus, égési sérülések és más sebek 
kezelése 

Előadás Előadás Előadó 

09:00–11:00 A lágylézerek különleges fogorvosi alkalmazásai dr. Korchma Enikő, szájsebész, egyetemi adjunktus 

11:00-13:00 
Diódalézerek a napi fogorvosi gyakorlatban 
Minimal-invazív beavatkozások 

dr. Kútvölgyi Ida, fogszakorvos 

13:00-14:00 ebédszünet 

14:00–15:00 
Dento-alveoláris sebészeti beavatkozások 
diódalézerrel I. 

dr. Budai Zsolt, fogszakorvos 

15:00–16:00 
Dento-alveoláris sebészeti beavatkozások 
diódalézerrel II. – Gyakorlat 

dr. Budai Zsolt, fogszakorvos 

16:00-18:00 Az orvosi lézerek biztonságtechnikája dr. Jung József, fizikus, sugárvédelmi szakértő 

Időpont Előadás Előadó 

09:00–10:30 
Sportsérülések és egyéb mozgásszervi sérülések 

kezelése 
dr. Mády Ferenc, főorvos, egyetemi docens 

11:00–13:00 Mozgásszervi betegségek I. dr. Horváth Judit, háziorvos 

13:00-14:00 ebédszünet 

14:00–15:00 Mozgásszervi betegségek II. dr. Horváth Judit, háziorvos 

15:00–16:00 Gyermekgyógyászati alkalmazások dr. Román Zoltán, gyermekorvos 

16:00-18:00 Az orvosi lézerek biztonságtechnikája dr. Jung József, fizikus, sugárvédelmi szakértő 



 
 

   

 

 

 

Tárgy:  „Lágylézer terápia és diódalézeres sebészet a fogorvosi gyakorlatban” akkreditált tanfolyam 

- fogorvosok, szájsebészek           (16 kredit pont) 

 „Lágylézer terápia a fogorvosi gyakorlatban” (18 továbbképzési pont) 

- fogorvosi asszisztensek, dentálhigiénikusok 

 

Tisztelt Doktornő / Doktor Úr!  

Ezúton tisztelettel értesítem a következő̋ lágylézer-terápia tanfolyam indulásáról!  

 Időpontja:  2019. április 6-7. 

 Helyszíne:  Front-Dent Irodaház, 1135 Budapest, Országbíró u. 65.  

Részvételi díja:  24.000 Ft + ÁFA = 30.480 Ft 

 Jelentkezési határidő:  2019. április 1. 

 

Jelentkezni a kitöltött Jelentkezési lap és a részvételi díj befizetését igazoló csekk, vagy banki igazolás 
postán, vagy e-mailben történő elküldésével tud. A létszám limitált, a jelentkezéseket a beérkezés 
sorrendjében fogadjuk. 

A befizetéssel automatikusan résztvevőnek tekintjük, második visszajelzést csak esetlegesen felmerülő 
probléma esetében adunk.  

 

A részvételi díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni, befizetni:  

 

Számla tulajdonosa: Gyógylézer Család Kft.  

Számlaszám: 12011234-01373825-00100000 Raiffeisen Bank 

Közlemény:  Résztvevő̋ neve_Tanfolyam részvételi díj  

 

A tanfolyam anyagába bevontuk a kizárólag fogorvosokat érintő̋ minimal-invazív eljárásokat is! Ennek 
megfelelően, a tanfolyam második napján a hallgatók két csoportba kerülnek, a fogorvosok és más 
szakok csoportjába.  

 

Lemondás: Amennyiben jelentkezési határidőn belül jelentkezik, befizeti a részvételi díjat, de határidőn 
belül lemondja a részvételt, a teljes összeg visszautalásra kerül, illetve lehetősége van részt venni egy 
későbbi időpontban megtartandó tanfolyamon. Határidő utáni lemondás esetén 15% levonásával 
térítjük vissza az összeget, vagy az időpont áthelyezését tudjuk biztosítani.  

 

Tisztelettel 

 

Tanos Ervin 

 

T./F.: (36-1) 203-0001 

T./F.: (36-70) 679-8810 

www.gyogylezer.hu 

ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu 

Dátum:               2019. 01.15. 

Iktatószám: 

Ügyintéző:          Szabó Ildikó 

http://www.gyogylezer.hu/


 
 

   

JELENTKEZÉSI LAP EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZÁMÁRA 

"Lágylézer terápia a fogorvosi gyakorlatban"  
2019. április 6-7. 

 

Adatok a jelentkezéshez  

neve:  

címe:  

számlázási név, cím:  

adószám:  

e-mail cím:  

telefonszám:  

munkahely:  

Hozzájárulok, hogy a Gyógylézer Család Kft nevemre, e-mail és levelezési címemre szakmai és a lágylézer terápiához kapcsolódó marketing 
anyagokat küldjön.         igen                nem 

Természetes személyazonosító adatai továbbképzési pontok jelentéséhez  

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési idő:  

anyja születési neve:  

Működési (ennek hiányában alap) nyilvántartási száma:  

Szakmacsoport szerinti szakképesítés (szakképesítések) megnevezése: 

Szakmacsoport*:  

Szakmacsoporton 
belüli 
szakképesíté-
sek**: 

1.  

2.  

3.  

A jelentkezés érvényesítéséhez a Jelentkezési lapot és a részvételi díj befizetését igazoló dokumentum 
másolatát az alább elérhetőségre kérjük visszaküldeni:  

e-mail: ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu 
Postacím: Gyógylézer Család Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 183.  

A létszám limitált, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.  

        Örömmel üdvözöljük tanfolyamunk résztvevői között! 

Gyógylézer Család 
 

* egy szakmacsoportot szükséges megjelölni, melyre a szakdolgozó a továbbképzési pontigazolását kéri  
** hivatkozás az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 1.§ (3) bekezdés 




