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piája interdiszciplináris kerekasztal formájában kerül 
megtárgyalásra. Érdekes része az intervenciós blokk-
nak az a referátum, amely a iatrogén fertôzésveszélyt 
elemzi kontrasztanyagos CT-vizsgálat során. Pénteken 
este 19 órától a Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia 
Központban Szentpéteri Csilla zongoraestjét élvezhet-
jük, majd állófogadás lesz a Pannónia Med Hotelben.

– Mirôl lesz szó szombaton?
– Szombat délelôtt az emlôdiagnosztika aktuális kér-

déseit is igyekszünk összefoglalni hat referátumban és 
megbeszélésben ahol a jelen problémáival és a jövô 
útkereséseivel foglalkozunk. Fô téma a PIP-implantá-
tumokkal kapcsolatos tudnivalók, tennivalók, a DCIS 
korszerû kivizsgálása, a képalkotó diagnosztika szerepe 
a kezelés hatékonyságának megítélésében. Érdekesnek 
ígérkezik a 3D automata emlô-UH (ABUS) szerepének 
a taglalása a szûrésben. Megismerhetjük a BI-RADS 
kódolási rendszert is. A Soproni Ultrahang Napokon 
hagyomány az Onkológiai blokk. Az idén igen fontos 
témát érintünk, hiszen az onkohematológia: lymphoma, 
leukémia a téma. Ennek keretében megismerhetjük a 
klinikusok véleményét, elvárásait, s a radiológiai lehe-
tôségeket. Szombat délután kerül sor a kardiológiai 
blokkra, amelyben az elôadók a szívinfarktussal kap-
csolatos diagnosztikai problémákat taglalják. Itt hangzik 

el a PET-CT és PET-MR-rel kapcsolatos referátum, be-
mutatva álmainkat és a valóságot. Ugyancsak hagyo-
mány a cégek bemutatkozása. A technikai-technológiai 
fejlesztések ismerete számunkra rendkívül fontos. Az 
elméleti elôadások mellett törekszünk arra, hogy ezeket 
a fejlesztéseket a kiállítási területen a gyakorlatban is 
megismerhessük. A tudományos program keretében 
tesztvizsgára is sor kerül a nap zárásaként.

– Idén milyen kulturális programot tervez?
– Szombaton este a Hotel Fagus elôadótermében 

olyan elôadó tárja elénk az életbölcsességeit, tanul-
ságait, aki rendkívül színes és szellemes egyéniség: 
Jordán Tamás „Széllel szembe – poénok és poémák” 
címû stand up elôadását hallhatjuk. Az elôadás után 
hagyományos ülôfogadást tartunk a Hotel Lôvér ter-
meiben és teraszán, ahol a fi nom borok világába is 
betekinthetünk, hazai és nemzetközi kínálattal és nosz-
talgia tánczenével. A tudományos program vasárnap 
is folytatódik, amikor a fi atal kollegák mutatkoznak 
be, a radiológiai ellátásban jelentkezô aktualitásokkal. 
Ezt követôen tanulságos és érdekes esetismertetésekre 
kerül sor, majd vasárnap délben zárjuk az ultrahang 
napokat. Sûrû program várható idén is Sopronban, 
ahová szeretettel várjuk a kolléganôket, kollégákat, az 
Astromedic Hírlevél olvasóit!

Hol találkozzunk ôsszel?
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb magyar és nemzetközi kongresszusok, 
rendezvények adatait.
Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/
radiology/ 

Október 3-5. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.hu
Október 11-12. EUSOBI 2013 Róma, Olaszország European Society of Breast 

Imaging
www.eusobi.org

Október 18-19. XI. Horvát-Magyar-Szlovén 
Radiológus Találkozó

Čakovec, Horvátország Prof. Damir Miletić, MD, 
PhD

www.novacon.hr/radiology2013/

Október 24-25. Pécsi Intervenciós Radiológiai 
Szimpózium

Pécsi Akadémiai Bizottság 
Székháza

Prof. dr. Battyány István www.macirt.hu

November 7-9. Magyar Neuroradiológiai 
Társaság XXI. Kongresszusa

Visegrád, Hotel Silvanus Dr. Rudas Gábor PhD kongresszus.mnrt.hu

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, USA Radiological Society of 
North America

www.rsna.org

„Hibák, tévedések” és kongresszus Szegeden; Hamarosan Sopron!



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Professzor úr, mi várható az idei 
„Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában” szimpóziu-
mon?

– Semmi újdonság, hiszen minden 
a két évtizede megszokott ügymenet 
szerint alakul. Idén is ôszintén beszél-
getünk a szakmai nehézségekrôl, úgy, 
hogy közben tanulunk. Régebben 
rendszeresen jártunk a kórbonctan-
ra, megbeszélni az érdekes eseteket, 
mára a klinikopatológiai konferenciák 
is eltûntek, maradt ez a szeptember 
végi szegedi rendezvény, ami bizo-
nyos mértékben pótolja a hiányzó ûrt.

– Idén milyen fókusztémával fog-
lalkoznak?

– Szeptember 21-én, szombaton délelôtt referátumo-
kat tartunk, délután pedig kazuisztikával foglalkozunk. 
Idén a fô téma a sürgôsségi betegellátás lesz. Ennek 
keretében elôadásokat tartunk a sürgôsségi protokol-
lokról. Forrai Gábor az általuk a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központjában kidolgozott sürgôsségi 
ellátási protokoll alapelveit mutatja be esetekkel illuszt-
rálva. Harkányi Zoltán az ultrahang sürgôsségi ellátás-
ban betöltött szerepérôl beszél, ez kiegészül Morvay Zita 
vaszkuláris sürgôsségi ultrahang-diagnosztikáról szóló 
elôadásával, Nagy Endre pedig az intervenciós radio-
lógia sürgôsségi ellátásban elfoglalt szerepérôl beszél. 
Jómagam pedig a politraumatizáltak képalkotó diag-
nosztikájának alapelveirôl fogok elôadni. A délutáni ka-
zuisztikára pedig folyamatosan várjuk a jelentkezéseket.

– Miért ennyire népszerû a szimpózium?
– Talán azért, mert a nagyjából 150 fôre kalibrált 

szimpóziumon baráti légkörben lehet beszélni. A 
délutáni kazuisztika mindig is élénk vitát és érdekes 
beszélgetéseket generált, az esetbemutatások iga-
zodtak ahhoz az elváráshoz, hogy nem egyszerûen 
ritkaságokat mutatunk be, hanem olyan érdekes-
ségeket, amelyek diagnosztikus gondot jelentettek, 
kollégáink sokat töprengtek rajta, volt, amit sike-
rült megfejteni, vagy nem is sikerült megfejteni. A 
magyar radiológus közösség vezetôinek többsége 
megjelenik, így szombaton minden adott arra, hogy 
a fiatalok és idôsebbek között pezsgô beszélgetés és 
kellemes hangulat alakuljon ki. Péntek este egy olyan 
vacsorával kezdôdik a rendezvény, ahol a cégképvi-
selôk és a szakma vezetôi együtt töltenek pár órát, ez 
is vonzó lehetôség a kötetlen véleménycserére.

– Két évtizede, „Hibák és tévedések” címmel 
Csernay László professzor indította útjára a rendez-

vényt. Mi a titka az azóta töretlen 
sikernek?

– A korszellemnek megfelelôen a 
cím pár éve „Differenciáldiagnosztikai 
nehézségek a radiológiában”-ra vál-
tozott, de a titok ugyanaz maradt. A 
délelôtt nem a világtól elrugaszkodott, 
felhôevô, hipertudományos tevékeny-
ségrôl szól. Nagyobb volumenû refe-
rátumok olyan területekrôl foglalnak 
össze információkat, amelyek jellem-
zôen problémát jelentenek a minden-
napi munkában. Napi, gyakorlati 
hasznot jelent, ha meghallgatjuk a 
referátumokat. A kazuisztika pedig 
azért lehet sikeres, mert mindenki szí-
vesen látja, hogy másnak is vannak 

diagnosztikus gondjai. A Forma-1-ben sem a verseny-
re, hanem a kerékcserére és a balesetekre vagyunk 
kíváncsiak.

– 2014. június 26-28. között Szegeden rendezik a 
Magyar Radiológusok Társasága XXVII. Kongresszu-
sát. Hol tartanak a kongresszus elôkészületei?

– Jövô évi kongresszusunk szervezése idôarányosan 
jól áll. Megalakult a Szervezô Bizottság és a Tudomá-
nyos Bizottság, kidolgoztuk a fô témákat, megkötöttük 
a szerzôdést a korábban is sikeres radiológus kong-
resszusokat szervezô Congress Kft.-vel, megtaláltuk a 
tökéletes helyszínt, és a szponzorokkal való tárgyalá-
sok viszonylag eredményesen haladnak.

– Milyen szakmai területekre fókuszál a kongresz-
szus?

– Ami a fô témákat illeti, foglalkozunk onkológiai 
képalkotó diagnosztikával és intervencióval, különös 
tekintettel a kezelések eredményességének követésére, 
a májdiagnosztika és májintervenció sajátosságaival, 
az informatika szerepével a radiológiában, a sürgôs-
ségi ellátással és a Bágyi Péter által kitalált „retro-ra-
diológia” fogalommal is. Ez utóbbi azt a kérdést járja 
körbe, hogy a hagyományos röntgendiagnosztikának 
napjainkban mekkora létjogosultsága van, mire jó és 
mit várhatunk tôle. Külföldi vendégeink megkapták 
meghívónkat és többségükben el is fogadták azt. Vi-
szonylag robusztus európai szakmai jelenlét várható, 
a nemzetközi radiológiai élet több vezetô szereplôje 
lesz jelen, csakúgy, mint a környezô országok radioló-
gus társaságainak vezetô képviselôi.

– Milyen lesz a program?
– Június 26-án, csütörtökön a kora délutáni meg-

nyitót követôen tartunk egy hosszabb és nagyon 
tartalmasnak tervezett plenáris ülésszakot, ahol több-

– Professzor úr, hogyan állnak az elôkészületekkel 
augusztus utolsó napjaiban?

– Minden terv szerint halad, a regisztrációs aktivitás 
honlapunkon nagy érdeklôdést mutat. Tudományos 
ülésünk programja csaknem teljesen összeállt. Az elsô 
napon, október 3-án, csütörtökön a mozgásszervi 
megbetegedések diagnosztikájával, a medenceövvel 
és a csípôízülettel foglalkozunk, külön hangsúlyt fek-
tetve a gyermekcsípô problematikájára. 13 referátum 
foglalja össze a témával kapcsolatos tudnivalókat, 
amelyeket érdekes, tanulságos esetek követ. Vezetô-
ségi ülést tart az MRT Ultrahang 
Szekciója, és nem maradhat el 
hosszú évek hagyománya sem: 
a csütörtök esti Bozi-Rozi estre a 
Vezetôség tagjait, az elôadókat 
és a külföldi vendégeket várjuk.

– Hagyomány marad a pén-
tek reggel 8-kor rendezett 
megnyitó ünnepség is?

– Semmi sem változott. Ok-
tóber 4-én, pénteken reggel a 
megnyitó ünnepség keretében 
megemlékezünk arról, hogy az 
Oszteológiai Szekció 25 éves. Itt 
történik a szekció emlékérem és 
a tudományos pályázat díját-
adása. A délelôtti tudományos 
program keretében az ultrahang 
és az MDCT jelentôségét taglal-
juk a vaszkuláris ultrahang mai 

helyzetét mutatja be Boris Brkljačič áttekintô referátu-
mában, melyet a CEUS-vizsgálatokról szóló referá-
tumok követnek. Még a délelôtt folyamán kerül sor a 
gyermekradiológiai mûhely bemutatkozására. Az MRT 
vezetôségi ülése munkaebéd formájában zajlik, ahol 
olyan fontos kérdésekrôl beszélünk, mind a TRT-vel 
kapcsolatos további teendôk, a szekciók SzMSz-nek 
áttekintése és jóváhagyása, valamint a jövô évi kong-
resszussal kapcsolatos teendôk. Meglehetôsen érde-
kesnek ígérkezik a péntek délutáni program, amikor 
az akut érelzáródások korszerû diagnosztikája és terá-

„Hibák, tévedések” és kongresszus Szegeden
Palkó András professzort a szeptemberi szegedi differenciáldiagnosztikai szimpó-
ziumról, valamint a jövô évi MRT Kongresszusról kérdeztük.

ségében a külföldi meghívottak és egy-két magyar 
szakember fog elôadni. Tervezünk egy honorary lectu-
re-t, amelyre a magyar radiológiai élet meghatározó 
személyiségét fogjuk felkérni, miután a Társaság Ve-
zetôsége jóváhagyta személyét. Pénteken és szomba-
ton fókusztémáink köré csoportosított szekcióüléseket 
tartunk. A részletes program összeállítása hamarosan 
kezdôdik, ezért minden radiológiai osztályról várjuk a 
tudományos elôadásokat. A nemzetközi kongresszusi 
trendekkel lépést tartva kiterjedt elektronikus poszter 
szekciót szeretnénk létrehozni. Június 27-én, pénteken 
délután tartjuk a Társaság közgyûlését, amelynek fô 
feladata a következô két év elnökének megválasztása. 
A Vezetôség mandátuma még nem jár le, ezért csak 
elnöki és fôtitkári beszámolót tartunk, majd meg-
választjuk az új elnököt. Terveink szerint itt adjuk át a 
Társaság kitüntetéseit is. Az utolsó napon, szomba-

ton szekcióüléseket tartunk, majd itt rendezzük meg 
a 2014. évi „Differenciáldiagnosztikai nehézségek a 
radiológiában” szimpóziumot.

– Milyen társasági programok várhatóak?
– Csütörtökön nyitóvacsora, pénteken gálavacsora 

várja az 500 fôsre tervezett kongresszus résztvevôit. 
A gálavacsorához csatlakozóan valamilyen kulturális 
program is várható – anyagi lehetôségeink függvényé-
ben.

– Ötszáz radiológusra számítanak?
– Radiológusra, radiográfusra és a társszakmák 

képviselôire. Amennyiben igény mutatkozik rá, külön 
radiográfusi szekciót is tartunk, terveink szerint csü-
törtök délelôtt. Szeretnénk minél szélesebb látókörû 
kongresszust megszervezni, és az értékes szakmai tar-
talom mellett kellemes szegedi tartózkodást is biztosí-
tani vendégeinknek.

Idén ismét Sopron!
Baranyai Tibor professzort az idén október 3-6. között megrendezésre kerülô  
„26. Soproni Ultrahang Napok – Modern Képalkotó Eljárások” kongresszusáról 
kérdeztük.



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Professzor úr, mi várható az idei 
„Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában” szimpóziu-
mon?

– Semmi újdonság, hiszen minden 
a két évtizede megszokott ügymenet 
szerint alakul. Idén is ôszintén beszél-
getünk a szakmai nehézségekrôl, úgy, 
hogy közben tanulunk. Régebben 
rendszeresen jártunk a kórbonctan-
ra, megbeszélni az érdekes eseteket, 
mára a klinikopatológiai konferenciák 
is eltûntek, maradt ez a szeptember 
végi szegedi rendezvény, ami bizo-
nyos mértékben pótolja a hiányzó ûrt.

– Idén milyen fókusztémával fog-
lalkoznak?

– Szeptember 21-én, szombaton délelôtt referátumo-
kat tartunk, délután pedig kazuisztikával foglalkozunk. 
Idén a fô téma a sürgôsségi betegellátás lesz. Ennek 
keretében elôadásokat tartunk a sürgôsségi protokol-
lokról. Forrai Gábor az általuk a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központjában kidolgozott sürgôsségi 
ellátási protokoll alapelveit mutatja be esetekkel illuszt-
rálva. Harkányi Zoltán az ultrahang sürgôsségi ellátás-
ban betöltött szerepérôl beszél, ez kiegészül Morvay Zita 
vaszkuláris sürgôsségi ultrahang-diagnosztikáról szóló 
elôadásával, Nagy Endre pedig az intervenciós radio-
lógia sürgôsségi ellátásban elfoglalt szerepérôl beszél. 
Jómagam pedig a politraumatizáltak képalkotó diag-
nosztikájának alapelveirôl fogok elôadni. A délutáni ka-
zuisztikára pedig folyamatosan várjuk a jelentkezéseket.

– Miért ennyire népszerû a szimpózium?
– Talán azért, mert a nagyjából 150 fôre kalibrált 

szimpóziumon baráti légkörben lehet beszélni. A 
délutáni kazuisztika mindig is élénk vitát és érdekes 
beszélgetéseket generált, az esetbemutatások iga-
zodtak ahhoz az elváráshoz, hogy nem egyszerûen 
ritkaságokat mutatunk be, hanem olyan érdekes-
ségeket, amelyek diagnosztikus gondot jelentettek, 
kollégáink sokat töprengtek rajta, volt, amit sike-
rült megfejteni, vagy nem is sikerült megfejteni. A 
magyar radiológus közösség vezetôinek többsége 
megjelenik, így szombaton minden adott arra, hogy 
a fiatalok és idôsebbek között pezsgô beszélgetés és 
kellemes hangulat alakuljon ki. Péntek este egy olyan 
vacsorával kezdôdik a rendezvény, ahol a cégképvi-
selôk és a szakma vezetôi együtt töltenek pár órát, ez 
is vonzó lehetôség a kötetlen véleménycserére.

– Két évtizede, „Hibák és tévedések” címmel 
Csernay László professzor indította útjára a rendez-

vényt. Mi a titka az azóta töretlen 
sikernek?

– A korszellemnek megfelelôen a 
cím pár éve „Differenciáldiagnosztikai 
nehézségek a radiológiában”-ra vál-
tozott, de a titok ugyanaz maradt. A 
délelôtt nem a világtól elrugaszkodott, 
felhôevô, hipertudományos tevékeny-
ségrôl szól. Nagyobb volumenû refe-
rátumok olyan területekrôl foglalnak 
össze információkat, amelyek jellem-
zôen problémát jelentenek a minden-
napi munkában. Napi, gyakorlati 
hasznot jelent, ha meghallgatjuk a 
referátumokat. A kazuisztika pedig 
azért lehet sikeres, mert mindenki szí-
vesen látja, hogy másnak is vannak 

diagnosztikus gondjai. A Forma-1-ben sem a verseny-
re, hanem a kerékcserére és a balesetekre vagyunk 
kíváncsiak.

– 2014. június 26-28. között Szegeden rendezik a 
Magyar Radiológusok Társasága XXVII. Kongresszu-
sát. Hol tartanak a kongresszus elôkészületei?

– Jövô évi kongresszusunk szervezése idôarányosan 
jól áll. Megalakult a Szervezô Bizottság és a Tudomá-
nyos Bizottság, kidolgoztuk a fô témákat, megkötöttük 
a szerzôdést a korábban is sikeres radiológus kong-
resszusokat szervezô Congress Kft.-vel, megtaláltuk a 
tökéletes helyszínt, és a szponzorokkal való tárgyalá-
sok viszonylag eredményesen haladnak.

– Milyen szakmai területekre fókuszál a kongresz-
szus?

– Ami a fô témákat illeti, foglalkozunk onkológiai 
képalkotó diagnosztikával és intervencióval, különös 
tekintettel a kezelések eredményességének követésére, 
a májdiagnosztika és májintervenció sajátosságaival, 
az informatika szerepével a radiológiában, a sürgôs-
ségi ellátással és a Bágyi Péter által kitalált „retro-ra-
diológia” fogalommal is. Ez utóbbi azt a kérdést járja 
körbe, hogy a hagyományos röntgendiagnosztikának 
napjainkban mekkora létjogosultsága van, mire jó és 
mit várhatunk tôle. Külföldi vendégeink megkapták 
meghívónkat és többségükben el is fogadták azt. Vi-
szonylag robusztus európai szakmai jelenlét várható, 
a nemzetközi radiológiai élet több vezetô szereplôje 
lesz jelen, csakúgy, mint a környezô országok radioló-
gus társaságainak vezetô képviselôi.

– Milyen lesz a program?
– Június 26-án, csütörtökön a kora délutáni meg-

nyitót követôen tartunk egy hosszabb és nagyon 
tartalmasnak tervezett plenáris ülésszakot, ahol több-

– Professzor úr, hogyan állnak az elôkészületekkel 
augusztus utolsó napjaiban?

– Minden terv szerint halad, a regisztrációs aktivitás 
honlapunkon nagy érdeklôdést mutat. Tudományos 
ülésünk programja csaknem teljesen összeállt. Az elsô 
napon, október 3-án, csütörtökön a mozgásszervi 
megbetegedések diagnosztikájával, a medenceövvel 
és a csípôízülettel foglalkozunk, külön hangsúlyt fek-
tetve a gyermekcsípô problematikájára. 13 referátum 
foglalja össze a témával kapcsolatos tudnivalókat, 
amelyeket érdekes, tanulságos esetek követ. Vezetô-
ségi ülést tart az MRT Ultrahang 
Szekciója, és nem maradhat el 
hosszú évek hagyománya sem: 
a csütörtök esti Bozi-Rozi estre a 
Vezetôség tagjait, az elôadókat 
és a külföldi vendégeket várjuk.

– Hagyomány marad a pén-
tek reggel 8-kor rendezett 
megnyitó ünnepség is?

– Semmi sem változott. Ok-
tóber 4-én, pénteken reggel a 
megnyitó ünnepség keretében 
megemlékezünk arról, hogy az 
Oszteológiai Szekció 25 éves. Itt 
történik a szekció emlékérem és 
a tudományos pályázat díját-
adása. A délelôtti tudományos 
program keretében az ultrahang 
és az MDCT jelentôségét taglal-
juk a vaszkuláris ultrahang mai 

helyzetét mutatja be Boris Brkljačič áttekintô referátu-
mában, melyet a CEUS-vizsgálatokról szóló referá-
tumok követnek. Még a délelôtt folyamán kerül sor a 
gyermekradiológiai mûhely bemutatkozására. Az MRT 
vezetôségi ülése munkaebéd formájában zajlik, ahol 
olyan fontos kérdésekrôl beszélünk, mind a TRT-vel 
kapcsolatos további teendôk, a szekciók SzMSz-nek 
áttekintése és jóváhagyása, valamint a jövô évi kong-
resszussal kapcsolatos teendôk. Meglehetôsen érde-
kesnek ígérkezik a péntek délutáni program, amikor 
az akut érelzáródások korszerû diagnosztikája és terá-

„Hibák, tévedések” és kongresszus Szegeden
Palkó András professzort a szeptemberi szegedi differenciáldiagnosztikai szimpó-
ziumról, valamint a jövô évi MRT Kongresszusról kérdeztük.

ségében a külföldi meghívottak és egy-két magyar 
szakember fog elôadni. Tervezünk egy honorary lectu-
re-t, amelyre a magyar radiológiai élet meghatározó 
személyiségét fogjuk felkérni, miután a Társaság Ve-
zetôsége jóváhagyta személyét. Pénteken és szomba-
ton fókusztémáink köré csoportosított szekcióüléseket 
tartunk. A részletes program összeállítása hamarosan 
kezdôdik, ezért minden radiológiai osztályról várjuk a 
tudományos elôadásokat. A nemzetközi kongresszusi 
trendekkel lépést tartva kiterjedt elektronikus poszter 
szekciót szeretnénk létrehozni. Június 27-én, pénteken 
délután tartjuk a Társaság közgyûlését, amelynek fô 
feladata a következô két év elnökének megválasztása. 
A Vezetôség mandátuma még nem jár le, ezért csak 
elnöki és fôtitkári beszámolót tartunk, majd meg-
választjuk az új elnököt. Terveink szerint itt adjuk át a 
Társaság kitüntetéseit is. Az utolsó napon, szomba-

ton szekcióüléseket tartunk, majd itt rendezzük meg 
a 2014. évi „Differenciáldiagnosztikai nehézségek a 
radiológiában” szimpóziumot.

– Milyen társasági programok várhatóak?
– Csütörtökön nyitóvacsora, pénteken gálavacsora 

várja az 500 fôsre tervezett kongresszus résztvevôit. 
A gálavacsorához csatlakozóan valamilyen kulturális 
program is várható – anyagi lehetôségeink függvényé-
ben.

– Ötszáz radiológusra számítanak?
– Radiológusra, radiográfusra és a társszakmák 

képviselôire. Amennyiben igény mutatkozik rá, külön 
radiográfusi szekciót is tartunk, terveink szerint csü-
törtök délelôtt. Szeretnénk minél szélesebb látókörû 
kongresszust megszervezni, és az értékes szakmai tar-
talom mellett kellemes szegedi tartózkodást is biztosí-
tani vendégeinknek.

Idén ismét Sopron!
Baranyai Tibor professzort az idén október 3-6. között megrendezésre kerülô  
„26. Soproni Ultrahang Napok – Modern Képalkotó Eljárások” kongresszusáról 
kérdeztük.
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piája interdiszciplináris kerekasztal formájában kerül 
megtárgyalásra. Érdekes része az intervenciós blokk-
nak az a referátum, amely a iatrogén fertôzésveszélyt 
elemzi kontrasztanyagos CT-vizsgálat során. Pénteken 
este 19 órától a Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia 
Központban Szentpéteri Csilla zongoraestjét élvezhet-
jük, majd állófogadás lesz a Pannónia Med Hotelben.

– Mirôl lesz szó szombaton?
– Szombat délelôtt az emlôdiagnosztika aktuális kér-

déseit is igyekszünk összefoglalni hat referátumban és 
megbeszélésben ahol a jelen problémáival és a jövô 
útkereséseivel foglalkozunk. Fô téma a PIP-implantá-
tumokkal kapcsolatos tudnivalók, tennivalók, a DCIS 
korszerû kivizsgálása, a képalkotó diagnosztika szerepe 
a kezelés hatékonyságának megítélésében. Érdekesnek 
ígérkezik a 3D automata emlô-UH (ABUS) szerepének 
a taglalása a szûrésben. Megismerhetjük a BI-RADS 
kódolási rendszert is. A Soproni Ultrahang Napokon 
hagyomány az Onkológiai blokk. Az idén igen fontos 
témát érintünk, hiszen az onkohematológia: lymphoma, 
leukémia a téma. Ennek keretében megismerhetjük a 
klinikusok véleményét, elvárásait, s a radiológiai lehe-
tôségeket. Szombat délután kerül sor a kardiológiai 
blokkra, amelyben az elôadók a szívinfarktussal kap-
csolatos diagnosztikai problémákat taglalják. Itt hangzik 

el a PET-CT és PET-MR-rel kapcsolatos referátum, be-
mutatva álmainkat és a valóságot. Ugyancsak hagyo-
mány a cégek bemutatkozása. A technikai-technológiai 
fejlesztések ismerete számunkra rendkívül fontos. Az 
elméleti elôadások mellett törekszünk arra, hogy ezeket 
a fejlesztéseket a kiállítási területen a gyakorlatban is 
megismerhessük. A tudományos program keretében 
tesztvizsgára is sor kerül a nap zárásaként.

– Idén milyen kulturális programot tervez?
– Szombaton este a Hotel Fagus elôadótermében 

olyan elôadó tárja elénk az életbölcsességeit, tanul-
ságait, aki rendkívül színes és szellemes egyéniség: 
Jordán Tamás „Széllel szembe – poénok és poémák” 
címû stand up elôadását hallhatjuk. Az elôadás után 
hagyományos ülôfogadást tartunk a Hotel Lôvér ter-
meiben és teraszán, ahol a fi nom borok világába is 
betekinthetünk, hazai és nemzetközi kínálattal és nosz-
talgia tánczenével. A tudományos program vasárnap 
is folytatódik, amikor a fi atal kollegák mutatkoznak 
be, a radiológiai ellátásban jelentkezô aktualitásokkal. 
Ezt követôen tanulságos és érdekes esetismertetésekre 
kerül sor, majd vasárnap délben zárjuk az ultrahang 
napokat. Sûrû program várható idén is Sopronban, 
ahová szeretettel várjuk a kolléganôket, kollégákat, az 
Astromedic Hírlevél olvasóit!

Hol találkozzunk ôsszel?
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb magyar és nemzetközi kongresszusok, 
rendezvények adatait.
Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/
radiology/ 

Október 3-5. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.hu
Október 11-12. EUSOBI 2013 Róma, Olaszország European Society of Breast 

Imaging
www.eusobi.org

Október 18-19. XI. Horvát-Magyar-Szlovén 
Radiológus Találkozó

Čakovec, Horvátország Prof. Damir Miletić, MD, 
PhD

www.novacon.hr/radiology2013/

Október 24-25. Pécsi Intervenciós Radiológiai 
Szimpózium

Pécsi Akadémiai Bizottság 
Székháza

Prof. dr. Battyány István www.macirt.hu

November 7-9. Magyar Neuroradiológiai 
Társaság XXI. Kongresszusa

Visegrád, Hotel Silvanus Dr. Rudas Gábor PhD kongresszus.mnrt.hu

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, USA Radiological Society of 
North America

www.rsna.org

„Hibák, tévedések” és kongresszus Szegeden; Hamarosan Sopron!


