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FOLYÓ ÜGYEK© – EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK 
 VI. évfolyam 11. szám, 2011. november 

 
- t a r t a l o m – 

-  
1) A megyei önkormányzatok valamennyi és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 

intézményeinek állam általi átvételéről 
 
2) Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és más eü. felsőfokú szakirányú végzettséggel 

rendelkezők kötelező folyamatos továbbképzésének új szabályairól 
 
3) Az egészségügyi szakdolgozók kötelező folyamatos továbbképzésének új szabályairól – 

2012.01.01-től 
 

4) Egyes gyógyszerügyi szabályok változásáról – 2011.11.26-tól 
 
5) Az Alkotmánybíróságról szóló új törvény egyes rendelkezéseiről – hatályos: 2012.01.01-től 

 
6) Vegyes 

 
7) Precedensértékű bírósági ítéletek és iránymutató hatósági határozatok 
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MELLÉKLET 
Egészségügyi szakdolgozók folyamatos kötelező továbbképzési rendszerében bevezetett 

szakmacsoportok 
- 63/2011. (XI. 29.) NEFMI R. 1. sz. melléklete -  

 

 


