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1. Az új Polgári Törvénykönyv hatályba nem lépése

2. A  szakdolgozók  egészségügyi  szakirányú  szakmai  továbbképzéséről  és  az 
otthoni szakápolásra vonatkozó szabályok változásairól

3. Az  egészségügyi  felsőfokú  szakirányú  szakképzés  (szakorvosképzés) 
szabályainak változásairól

4. Vegyes
i. OEK 2010. védőoltásai
ii.Európai Gyógyszerkönyv módosítása
iii. OEP pénzügyi ellenőrzések  
iv. OEP orvosszakmai ellenőrzések
v. Új illetve módosított szakmai protokollok
vi. A  fogdában  elhelyezendő  személy  előzetes  egészségügyi  vizsgálatával 

kapcsolatban
vii. Táppénzes papírok igénylése
viii. Hatálytalan Szolgáltatások Jegyzéke
ix. Iskolaorvos és védőnő feladatainak változásai
x. Az Alkotmánybíróság a pit bullokról
xi. Változás a kábítószerrendelésben
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Kedves Olvasó !

2010. február 28-tól a Folyó ügyek megjelenő aktuális számainak csak az ízelítő tartalma érhető el-
tölthető  le  a  www.inspekcio.hu  honlapról.  Új  olvasóknak  a  teljes  anyag  levelezőlistán  történő 
ingyenes  rendszeres megküldése igényelhető,  amennyiben az alábbi  szöveget  és a kért  adatokat 
tartalmazó levél érkezik a  drhanti@t-email.hu címre (leiratkozni is itt lehet) - az anyag a feladó 
címére kerül kiküldésre. Csak be kell másolni és kiegészíteni az alábbi szöveget:

"Ezúton kérem a Folyó ügyek c. periodika levelezőlistán történő rendszeres díjmentes megküldését.  
Ebből  a  célból  az  itt  megadott  személyes  adataim  kezeléséhez  önkéntesen  és  kifejezetten  
hozzájárulok.  Kijelentem,  hogy  rendelkezem  egészségügyi  szakképesítéssel.  Tudomásul  veszem, 
hogy a megküldött anyagban a témától független szponzorhirdetések is szerepelhetnek.

Név: ................................ Település: ………..................... Egészségügyi szakterület: ....................."

dr. Hanti Péter
egészségbiztosítási igazságügyi orvosszakértő, biztosítási szakjogász

telefonos egészségügyi-jogi szakértői konzultációt a

06 90 633 533
emeltdíjas telefonszámon nyújt munkaidőtől függetlenül a hét minden 

napján

a hívás díja: 500,- Ft/perc ÁFA-val
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