
 
 

 

 
Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! 

 

Az 1989-ben megalakult Társaságunk célkitűzése, hogy a neuroradiológia folyamatosan fejlődő 

elméleti és gyakorlati ismeretanyagát terjessze, elősegítve, hogy a klinikus kollégák a megfelelő 

kivizsgálási utat válasszák betegük számára, a (neuro)radiológusok pedig a jól megtervezett és 

kivitelezett vizsgálatokról pontos, a beteg gyógyulását leginkább szolgáló leletet írjanak. További 

fontos célunk teret nyújtani a tudományos kutatások bemutatásának, megvitatásának és helyet adni a 

szakmai problémák interdiszciplináris megbeszélésének és konszenzuson alapuló megoldásának. 

Törekvéseinket jól jelzi, hogy a Társaság jelenlegi tagjai között 108 radiológus, 32 neuroradiológus és 

2 NM szakember mellett 14 neurológus, 7 idegsebész és 5 egyéb szakember szerepel. 

A korábbiakhoz hasonlóan, a fenti alapgondolatok jegyében szervezzük a Jubileumi Kongresszus és 

Továbbképző Kurzus programját: a képalkotás lehetőségeit és buktatóit a klinikai ismeretek tükrében 

tárgyaljuk, hogy a résztvevők a mindennapi munkában hasznosítható komplex tudást vigyenek haza. 

A Kurzust a gyermek neuroradiológiának szenteljük. A gyermekkori demielinizációs kórképek, 

gerincbetegségek, epilepszia, neuroonkológia és stroke területét kiemelkedő hazai klinikai és 

képalkotó szakemberek mellett Prof. Andrea Rossi (Genova, Olaszország) és Prof. Patay Zoltán 

(Memphis, USA), a terület világszerte elismert szakemberei tárgyalják. 

A Kongresszus az eddigi 1,5 helyett 2 teljes nap lesz, hogy az ünnepi alkalommal bőven jusson idő 

kérdésekre, vitára, megbeszélésre. A szekciók tárgyalják az akut stroke képalkotás és intervenciós 

terápia, a felnőtt epilepszia, a demielinizációs kórképek, a gyermek neuroradiológia területeit, helyet 

kapnak a „modern” technikák (funkcionális MR, spektroszkópia, DTI és traktográfia, stb.) mellett a 

teleradiológia, minőségbiztosítás és strukturált leletezés kérdései. Minden szekciót egy-két 

összefoglaló, továbbképző előadás vezet be. Prof. Patay Zoltán a Kongresszus alatt is segítségünkre 

lesz és csatlakozik hozzánk Dr. Carlos Schorlemmer, a European Telemedicine Clinic (a legnagyobb 

európai teleradiológiai szolgáltató) Neuroradiológiai Osztályának vezetője, valamint Prof. Zoran 

Rumboldt nemzetközi hírű horvát neuroradiológus kollégánk.  

Az oktatás és tanulás, a tudományos elemzés fáradságos munkáját frissítő meglepetésekkel oldjuk 

majd. Az esti programok örömet és szórakozást nyújtanak, valamint lehetőséget a régi barátságok 

ápolására és újak kötésére. Lesz zene, tánc és a kitartó ünneplőknek szombat estére vidám fürdőpartit 

tervezünk. 

A visegrádi Thermal Hotel Superior**** igényes környezettel, finom ételekkel, kiváló wellness 

lehetőséggel vár bennünket.  

Szeretettel és barátsággal hívjuk Önöket, hogy ünnepeljék velünk a szakterületet és az azt képviselő 

Magyar Neuroradiológiai Társaságot. Kérjük, ne hagyják ki ezt a jubileumi alkalmat, regisztráljanak 

minél hamarabb a www.mnrt.hu honlapon, ahol bővebb információt is találnak a rendezvényről. 
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