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Együttműködési megállapodást írt alá az MFE,  
a SHILA Medical Services izraeli biztosítótársaság  

és a Semmelweis Egyetem

A megállapodás keretében az MFE és a Semmelweis 
Egyetem Fogorvostudományi Kara szakmai továbbkép-
zéseket tart majd izraeli szakemberek számára.

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem Rektora és 
Dr. Hermann Péter, a Fogpótlástani Klinika Igazgatója 
köszöntötte az aláírási ünnepség résztvevőit. A rektor 
hangsúlyozta, hogy a szakképzés anyaga elkészült és 
a nagyhírű, 250. évfordulóját ünneplő egyetem készen 
áll az izraeli kollégák fogadására.

Dr. Hermann Péter elmondta, hogy a szakképzés 
tananyaga jelenleg van kidolgozás alatt, és a klinika 
készül az izraeli kollegák fogadására. A rektorhelyettes 
úr mellett Dr. Merkely Béla rektor úr is hangsúlyozta, 
hogy az új együttműködés kedvező hatással lehet az 
egyetem nemzetközi rangsorokban való elhelyezkedé-
sére, valamint segítséggel lehet a további külföldi hall-
gatók bevonzásában is.

Dr. Nagy Katalin MFE elnök a megállapodás alapjául 
szolgáló szakmai kapcsolatot 2016 óta ápolja, amikor 
is egy szakmai látogatás folyományként az MFE 2017-
ben együttműködést kötött az Izraeli Fogorvosok Egye-
sületével. Ennek következtében kereste meg az MFE-t 
Izrael legnagyobb izraeli betegbiztosítási alapja, hogy 
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Dr. Nagy Katalin – MFE elnökEitan Schleifer – SHILA Medical Services vállalt vezérigazgatója

Dr. Merkely Béla – a Semmelweis Egyetem rektora

Hírek

News



FOGORVOSI SZEMLE 113. évf. 1. sz. 2020.n 35

A megállapodás aláírása

segítsen a továbbképzés megszervezésében. A Sem-
melweis Egyetem mint helyszín az infrastruktúra és a 
szakmai feltételek együttes adottságainak köszönhető-
en ideális helyszínnek ígérkezik.

A SHILA Medical Services vállalat vezérigazgatója, 
Eitan Schleifer elmondta, hogy az izraeli egészségügyi 
rendszer reformja nemrég kiterjesztette a társadalom-
biztosítási szolgáltatások körét az időseknek nyújtan-
dó teljes műfogsorokral, melyre a cég nem rendelkezik 
kellő szakértelemmel és melyhez szakmai partnereket 
keresett világszerte.

Ilyen módon talált tehát egymásra az izraeli oktatási 
igény a magyar felsőoktatás kínálta lehetőségekkel és 
reméljük, hogy a jövőben további sikeres együttműkö-
dések születnek majd a szakmai kapcsolatokból.

Helyreigazítás

A Fogorvosi Szemle 2019. 4. számában megjelent „Beszámoló a CED-IADR/NOF madridi konferenciájáról” című 
cikk felsorolta a konferencia magyar résztvevőit, azonban a felsorolásból kimaradt a Heim Pál Országos Gyer-
mekgyógyászati Intézet posztere:

Krisztina Vágó, András Végh: Investigation of skeletal effects on posterior airway sapce using TPD.

Fogorvosi Szemle szerkesztősége
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