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Az egészségügyi kártérítési perek tapasztalatai az egészségügyi szolgáltatók 
szemszögéből 

Az egészségügyi felelősség biztosítás a törvényalkotó szemével (jogszabályi 
változások az elmúlt 20 évben) 

A hazai bírói gyakorlat 

A szülésznőgyógyász tevékenysége az ügyvéd szemével 

Az egészségügyi intézmények, közalkalmazottak és szerződéses munkavállalók 
egészségügyi felelősség biztosítása 

Az egészségügyi közvetítői eljárás gyakorlati tapasztalatai 

Polgári jogi felelősség az orvosi gyakorlatban 
Civil legal liability in the medical practice

Az orvos büntetőjogi felelőssége 
The doctor’s criminal liability

Az igazságügyi orvos szakértő felelőssége és szerepe 
The forensic doctor’s role and liability

Az egészségügyi szakdolgozók érintettsége felelősség biztosítási perekben 
The healthcare professionals in insurance lawsuits

Erőszakos nemi közösülés - az orvos szakértő szerepe 
Violent sexual intercourse - the role of the forensic doctor (as an expert)

Az orvosi látlelet szexuális bűncselekmények kapcsán 
The medical constat in connection with sexual crimes

Bioetika – az asszisztált reprodukció jogi vonatkozásai 
Bioethics – the legal concerns of the assisted reproduction

Gyermek bántalmazás és elhanyagolás 
Child abuse and neglect

Tanulságos jogi esetek 
Instructive legal cases

Poster discussion
Oral presentation of the best posters 

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza:tudományos programon való
részvételt, programfüzetet, kávészüneti ellátást 3 alkalommal, az igazolást a 
részvételről, az AKKREDITÁLT TANFOLYAM VIZSGADÍJÁT.

Kísérők regisztrációs díja tartalmazza: kiállítás látogatását, programfüzetet, kávészüneti 
ellátást 3 alkalommal.

A tanfolyam vizsgával zárul. A kongresszust az Egyetem SZTE-ÁOK/2015.II/00109 
számon akkreditálta,  pontértéke 14, szabadon választható.

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1.egészségügyi szervezés | 2. igazságügyi orvostan | 3. szülészet-nőgyógyászat.

A tanfolyamon résztvevő szakorvosok, asszisztensek előadás megtartására 
jelentkezhetnek. A tanfolyamra a megadott témákat érintő előadások címeit várjuk a 
www.crmedia.hu/congress  weboldalán.

Az előadások elfogadásáról írásbeli értesítést küldünk minden jelentkező számára.

Az előadó teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.

Regisztrációs díjak (ÁFA-t 
tartalmazzák!)

2015. november 1-ig történő 
be� zetéssel

2015. november 1. után 
történő be� zetéssel

Résztvevő orvos 30.000.-Ft 40.000.-Ft
Rezidensek, hallgatók, 

nyugdíjasok 15.000.-Ft 25.000.-Ft

Kísérő 10.000.-Ft 15.000.-Ft
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