
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Sugárbalesetek és radionukleáris vészhelyzetek egészségügyi ellátása 

 

Időpont: 2021. április 12-15.  

Jelentkezési határidő: 2021. április 6. 

 

A tanfolyam szervezője:  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi kar a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ együttműködve 

 

Tanfolyam igazgató:  Dr. Sáfrány Géza, MTA Doktora, PhD, főosztályvezető főorvos 

     

Tanfolyam felelős:  Dr. Lumniczky Katalin, PhD, osztályvezető főorvos  

  

Tanfolyam adminisztrátor:  Andrejkovics-Szentmihályi Renáta 

Tel: 06 1 482-2000/144, 06 30 915-6228 

e-mail: tanfolyam@osski.hu 

 

Helyszín: NNK-SSFO 

 

Cím:  1221 Budapest, Anna u. 5. 

weboldal:   www.osski.hu 

 

Díja:    33 000.- Ft/hallgató     

 

A tanfolyam írásbeli vizsgával zárul, sikeres elvégzéséről bizonyítványt állítunk ki. Időtartama 4 

nap. A tanórák 45 percesek. A tanfolyam tesztlapos vizsgával zárul, sikeres elvégzéséről 

bizonyítványt állítunk ki. Tanfolyam ábraanyagát a hallgatók ingyenesen letölthetik honlapunkról. 

A tanfolyam anyagának hátteréül a SUGÁREGÉSZSÉGTAN (szerk. Dr. Turai István és Köteles 

György, Medicina, Budapest 2014), valamint SUGÁRVÉDELEM (szerk. Fehér István és Deme 

Sándor, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010) című könyv, valamint Dr. Pesznyák Csilla és Dr. 

Sáfrány Géza szerkesztésében megjelent Sugárbiológia című elektronikus tankönyv szolgál. 

 

A számlát a tanfolyam végén személyesen átadjuk, online képzés esetén a tanfolyamot követően 

kipostázzunk. Kérjük, hogy a kapott számlát mielőbb kiegyenlíteni szíveskedjenek! Tájékoztatjuk a 

résztvevőket, hogy a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló bizonyítványt csak akkor postázzuk, ha a 

tanfolyam díja kiegyenlítésre kerül és azt a hallgató igazolja (átutalásról szóló banki kivonat 

csatolása). 

 

A 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint Sugárorvostan 

képzésre, ill. ötévenként továbbképzésre kötelezettek, azok, akik a rendelet 28.§ 4. bekezdésében 

sugársérültek ellátására kijelölt egészségügyi szakintézetben szakszemélyzetként dolgoznak, és a 

sugársérültek ellátására kijelölésre kerültek. Ezen dolgozók rendelkezhetnek egészségügyi vagy 

nem egészségügyi, felsőfokú vagy középszintű végzettséggel. 

Orvosi pecsétszámmal rendelkező hallgatók esetében a továbbképzési kreditpontok száma: 50 

Nem orvosi végzettségű hallgatók számára a tanfolyam elvégzéséről igazolást állítunk ki, a 

kreditpontok jóváírását egyénileg kell intézniük. 

 

A tanfolyam helyszínén szállást, ill. étkezést biztosítani sajnos nem tudunk.  
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A tanfolyam helyszíne az alábbi tömegközlekedési eszközökkel érhető el: 

Bosnyák térről: 133-as busz  

Deák térről: 47-es villamos 

Kelenföldi pályaudvarról: 58-as busz 

Kosztolányi D. térről: 114, 213, 133-as buszok  

A járművekről a Savoyai Jenő tér megállónál kell leszállni. 

Az OSSKI területén belül ingyenes parkolásra van lehetőség. 

 

Online képzés esetén a tanfolyam a Zoom-on keresztül kerül megtartásra. 


