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Az alkalmazott programváltozat belső nyilvántartási száma: 02
A képzési csoport felnőttképzési intézmény által megállapított azonosítója (OSAP-azonosító): 19-FO-BP-01

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL
A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:

Fogtechnikus OKJ 55 724 01

E-001249/2015/A002

FEOR száma: 3333
FEOR megnevezése: Fogtechnikus
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör: Fogműves
Fogtechnikus
A képzésen való részvételhez előírt feltételek:
54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A fogtechnikus kivehető és rögzített fogpótlásokat készíti. Elvégzi a fogpótlások javítását. Szakterülete iránt elhivatott, feladatait szakmaignathológiai és etikai normák alapján végzi. Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális technikákat. Kommunikációja szakszerű, alkalmazza
a szaknyelvet. Munkája elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. A fogtechnikus a fogorvossal,
asszisztenssel és a pácienssel együtt működik a tervezési folyamattól a kész munka átadásáig. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek
érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat,
gnathológiai szempontokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Katasztrófa védelmi előírásokat és a sikeres szakmai
vizsga után a megfelelő felszereltséggel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban, az alábbi feladatok elvégzésére képes.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezes fogpótlásokat készíteni
rögzített fogpótlásokat készíteni
kivehető és rögzített fogpótlásokhoz mintát készíteni 3D nyomtatóval
kombinált munkákat készíteni
orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani
implantátum felépítményeket készíteni
helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani
olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek)
fogpótlás és fogmű javításokat végezni
A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet.
A képzés moduljai:

11826-16 Kombinált munkák készítése
11827-16 Implantátum felépítmény készítés
11828-16 CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete
11829-16 Orthodontiai készülék készítés
A megengedett hiányzás: az óraszám 20 %-a
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:
igazolás modulzáró vizsgáról.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
vizsgamunka leadása az első vizsganapon
A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: SF Egészségügyi Szolgáltató Bt.
A képzés óraszáma : 540 óra.
A képzés időtartama: 7 hónap, 2020.09.26-tól 2021.04.26-ig.
ütemezés: heti 40 óra, hétfőtől-szombatig 9.00-15.00
A képzés első napja: 2020.09.26.
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Finanszírozás:
A képzés bruttó díja:

•
•

egy összegű befizetés esetén: 850 000 Ft. (ÁFA 0 %)
havi részletekben: 7*125 000 Ft = 875 000 Ft. (ÁFA 0 %)

Fizetési ütemezés: havi részletekben, vagy egy összegben.
Szakmai vizsga díja: bruttó 85.000.- Ft (ÁFA 0%)
Jelentkezési határidő: 2020 szeptember 26-ig.
Beiratkozás: 2020 szeptember 26-a előtt. 9.00-14.00
Első tanítás nap: 2020 szeptember 26.

Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:
(helyszín és időpont rugalmasan kezelhető)

név:
székhely:
telephely:

SF Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Törökbálint, Madách I. u. 3.
1222 Budapest, Gyár utca 15.

Tel.: 06 30-934-7897; e-mail: solti.ferenc39@gmail.com,
nyitva tartás: H-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-15.00

