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Kongresszusi programajánló 2013-2014
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség számára 
legfontosabb kongresszusok, rendezvények adatait.

Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

2013. november 7-9. Magyar Neuroradiológiai 
Társaság XXI. Kongresszusa

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

2013. december 1-6. RSNA 2013 Chicago, McCormick Place Radiological Society of North 
America

www.rsna.org

2014. március 6-10. ECR 2014 Bécs, Austria Center Vienna European Society of Radiology www.myesr.org 
2014. április 9-11. XXII. Francia-Magyar Radioló-

giai Szimpózium
Budapest, Francia Intézet Dr. Forrai Gábor www.kmcongress.com

2014. június 26-28. Magyar Radiológusok Társasága 
27. Kongresszusa

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.radiologia.hu/mrt2014 

Képalkotók Országos 

Szakmai Találkozója, 
Siófok

X. Horvát-Magyar 
Szlovén Radiológiai 

Szimpózium

Soproni Ultrahang NapokSoproni Ultrahang NapokTerületi Radiológus Továbbképzés, Debrecen

Ôszi kongresszusi élményeink
Az ôsz folyamán több jelentôs kongresszuson vett részt az Astromedic Kft. 
Fotómontázsunkból kiderül: mindenhol jól éreztük magunkat.
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VÁRJUK PARTNEREINKET 2013. NOVEMBER 7-9. KÖZÖTT VISEGRÁDON, A MAGYAR NEURORADIOLÓGIAI 
TÁRSASÁG XXI. KONGRESSZUSÁN, VALAMINT  2013. DECEMBER 1-6. KÖZÖTT CHICAGÓBAN, 
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– Miért éppen Budapesten rendezik part-
nertalálkozójukat?

– Évente egyszer találkozunk nemzetközi 
partnereinkkel, mert fontosnak tartjuk, hogy 
rendszeresen eszmét cseréljünk, így is hozzá-
járulva termékeink versenyképességéhez. Leg-
alább annyira fontos az, hogy mi találkozzunk 
velük, mint hogy ôk találkozzanak egymással, 
és megosszák az egyes országokban felmerülô 
lehetôségeket, problémákat. Mindig a helyi 
partnerünk szervezi a találkozót, amelyet két 
éve Svájcban, tavaly Svédországban tartottunk. 
Idén Budapestet választottuk, többek között 
azért is, mert kiváló munkakapcsolatot ápo-
lunk dr. Jászberényi Miklóssal és az Astrome-
dic Kft.-vel.

– Milyen tapasztalatokat szereztek az idei 
partnertalálkozón?

– Számunkra olyan ez a találkozó, mint egy tenger-
alattjáróból periszkópon keresztül kitekinteni. Nagyon 
fontos és hasznos rendszeresen összegyûjteni part-
nereink aktuális tapasztalatait és igényeit. Ôk saját 
piacukat sokkal jobban ismerik, mint mi, ezért szüksé-
günk van a tapasztalataikra.

– Évente hány kontrasztanyag-injektort értékesít a 
MEDTRON világszerte?

– Amikor hat évvel ezelôtt csatlakoztam a MEDT-
RON-hoz, csupán 350 injektort értékesítettünk, idén 
nem elérhetetlen cél a 900 darab.

– Ez azt jelenti, hogy darabszám tekintetében 

A könyv a diagnosztikus képalkotó ultrahangkészü-
lékek fô egységeinek felépítését, mûködését mutatja 
be a kezdetektôl napjainkig technikatörténeti össze-
függéseiben. Az ultrahang-diagnosztika különbözô 
ágainak gyakorlati nehézségeibe a szakma két neves 
képviselôje, dr. Hegedûs Ida és dr. Morvay Zita segít 
bepillantani.

A könyv szerzôje – a MEDTRON kontrasztanyag-in-
jektorok szervizelését végzô SIEMAC Kft. ügyvezetô 
igazgatója – szerint „azoknak az érdeklôdôknek is 
ajánlható a könyv, akik a diagnosztikus ultrahang-
rendszerek szerkezetén, mûködésén felül érdeklôd-
nek a digitalizálás korszakát megelôzô elektronikus 
és vegyi alapokon nyugvó audio- és képmegjelenítés, 
rögzítés fejlôdéstörténeti mérföldkövei iránt”.

A Humml Frigyes által lektorált könyv  
a Medicina Kiadó online könyvesboltjában,  
a www.medicina-kiado.hu 
címen vásárolható meg.

MEDTRON partnertalálkozó Budapesten
Szeptember közepén Budapesten tartotta globális partnertalálkozóját a német 
MEDTRON AG. A 30 országból érkezô félszáz üzleti partnernek dr. Palkó András 
professzor tartott a radiológia kihívásairól szóló elôadást. A rendezvényt köve-
tôen Martin Bartels-szel, a MEDTRON AG vezérigazgatójával beszélgettünk.

forgalmuk közel egy százaléka 
származik Magyarországról?

– Valóban fontos számunkra a 
magyar piac, ahol a MEDTRON 
injektorok megtalálták a megfe-
lelô partneri kört, a visszajelzések 
alapján mind a radiográfusok, 
mind a radiológusok szívesen 
dolgoznak termékeinkkel, elsô-
sorban robusztusságuk és meg-
bízhatóságuk miatt. Világszerte 
több hasonló méretû piacra szállítunk injektorokat, de 
Magyarországot különlegessé teszik az egészségügy-
ben és képalkotó diagnosztikában érvényes szigorú hi-
giéniai elôírások. Ezeknek is köszönhetô, hogy jelentôs 
mennyiségben szállítunk minôségi összekötôcsöveket 
magyarországi ügyfeleinknek. Ennek eredményeként 

nem csak injektorainkkal, szak-
mai segítségünkkel, a SIEMAC 
Kft. által végzett lelkiismeretes 
szerviztevékenységgel találkoznak 
ügyfeleink, hanem a MEDTRON 
kontrasztanyag-menedzsment 
koncepciójának megfelelôen vég-
zik tevékenységüket.

– Mennyire tetszett Budapest?
– Nagyon jól éreztük magunkat, 

különösen az elsô estén, amelyet 
a Lázár Lovasparkban töltöttünk. Budapest csillogó 
világváros, a magyar emberek nagyon barátságosak. 
Teljes mértékben megértem azt a több száz német 
medikust, akik Budapestet választják orvosi képzésük 
helyszínéül.

Az ultrahang-képalkotás  
alapelemei és összefüggései
Hiánypótló könyvet jelentetett meg a Medicina Kiadó októberben, az évtizedek 
óta ultrahang-diagnosztikával foglalkozó Richter Péter tollából.

Martin Bartels
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