
Tájékoztató Belgyógyászat kötelez ő  szinten tartó tanfolyamról 

Tisztelt Kollégák! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Zala 
Megyei Kórház Belgyógyászati Osztály közös szervezésében „Belgyógyászat kötelező  szinten 
tartó tanfolyam"-ra kerül sor 2015. február 26-28. között Zalaegerszegen. A tanfolyam 
belgyógyászaton kívül, endokrinológia és klinikai farmakológia szakvizsgákhoz is kötelez ő  szinten 
tartó tanfolyamként került elfogadásra. 

A tanfolyam programját mellékelten küldjük nyomtatott formában, a tanfolyammal kapcsolatos 
egyéb információ elektronikusan a www.zmkorhaz.hu!belkotelezo honlapon érhet ő  el. 

A tanfolyam csak el őzetes jelentkezéssel, regisztrációval látogatható. A kreditpontok megszerzésére, 
és a tanfolyam elvégzésének igazolására a jelenléti íven igazolt teljes idej ű  részvétel, a tanfolyam 
térítési díj ának befizetése, valamint a tanfolyamot záró tesztvizsga sikeres elvégzése esetén van 
mód. A tanfolyamon a résztvevők száma 200 főben limitált, a jelentkezés elfogadása a jelentkezések 
sorrendjében történik. 

Tisztelettel táj ékoztatjuk, hogy a 64/20 11. (XI.29.) NEFMI rendelet 3. 8 (8) bekedés értelmében a 
tanfolyam kötelez ő  szintentartó tanfolyamként térítésmentesen látogatható, amennyiben résztvev ő  
szakorvos nyilatkozik arról, hogy a zajló továbbképzési ciklusban ezen a tanfolyamon kívánja 
igénybe venni az öt évenként egyszer igénybe vehet ő  térítésmentességet. Ez esetben az Oftex-en 
történő  jelentkezéskor a „kapcsolati adatok" között a „térítésmentesség igénylése kötelez ő  
szintentartó tanfolyam esetén" opció megjelölend ő . 

A rendezvényen résztvev ők számára a helyszínen ebédet, a szünetekben üdít őt és kávét biztosítunk. 

A tanfolyam szervez ői a résztvevők számára szállást nem biztosítanak. Kedvezményes 
szállásfoglalás egyénileg intézhető  az Arany Bárány Hotelben (www.aranvbaranv.hu ), a Szent 
Kristóf Apartman Hotelben (www.kristofaiartmanhotel.hu ), illetve Göcsej Palatinus Paiizió és 
Étteremben (www.gocseipalatinus.hu ). Amennyiben a fenti szállások megteltek, kérésére újabb 
szálláslehetőségről készséggel adunk felvilágosítást. Kérjük a szállás kedvezmény igénybevételéhez 
foglaláskor a megjegyzés rovatban a Belgyógyászati Kongresszust feltüntetni szíveskedjék! 

A rendezvényre érkez ők - limitált számban, érkezés szerint - a Hotel saját parkolój át vehetik 
igénybe. A Hotel parkolói kapacitásán túl a Hotel körüli utcákban, parkolóházakban térítésköteles 
parkolásra van lehetőség (telefonon és SMS-ben is fizethet ő). A parkolási lehetőségeket a honlapon 
található térképen feltüntettük. 

A tanfolyam helye: 	Hotel Arany Bárány - Télikert 
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1. 

A tanfolyam ideje: 	2015. február 26-28. 



Részvételi díj: 	 30.000 Ft 

A tanfolyam fővédnöke: 	Dr. Csidei Irén - Zala Megyei Kórház F őigazgató 

Grémiumvezet ő : 	Prof. Dr. Tóth Kálmán - Pécsi Tudományegyetem 

Tanfolyamfelelős: 	Dr. med.habil Gasztonyi Beáta PhD. 
egyetemi magántanár 
osztályvezető  főorvos 
Zala Megyei Kórház 
Belgyógyászati Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. 
Tel: 06 92/596-983 
Fax: 06 92/596-982 
E-mail: gasztonvibviimail.hu 

Ügyintéző : 	 Szekér Lilla 
Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. 
Tel:06 30/716-3579, 06 92/507-500/1106 
Fax: 06 92/596-982 
E-mail: szeker.lilla(mail.com  

Jelentkezés: 	 www.oftex.hu 	 BELGYÓGYÁAr 
8900 Za1aegerg ~ u. 1. 
TeL: (92) 5076OO/12 

jA z Fax: (92) 596-9v 

Szeretettel várunk minden érdekl ődőt! 

v 
Dr. med.habil Gas ni Beáta PhD. 

egyetemi 

Zala Megyei Kórház 
Belgyógyászati Osztály 


