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- t a r t a l o m - 

 
1) A nosocomialis fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről 

és felügyeletéről szóló szabályozás változásai – 2012.05.01-től 
 

2) Gyógyszer, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítő szer beszerzések kötelező központosított 
közbeszerzéséről – 2012.03.29-től 

 
3) A háziorvosi indikátorrendszer változásai – 2012.04.01-től 

 
4) Súlyos mozgáskorlátozott személyek kedvezményeivel kapcsolatos szabályváltozások – 

2012.03.31-től 
 
5) Vegyes 

 
6) Gyakran ismételt kérdések 
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