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Archív dokumentumok a korábbi MRAE honlapról:
2002.Május 24.
V. Közép‐kelet Európai Radiológus Asszisztensi Kongresszus

V. Közép‐kelet Európai Radiológus Asszisztensi Kongresszus
Helye: Ljubljana
Ideje: 2002 május 24‐26

A 7 ország asszisztensein kívûl megfigyelõként jelen volt az I.S.S.R.T. (világszervezet) területi elnöke Niru O. Kolmannskog (norvég) és titkára Alain Hembise
(belga).
Magyarországot 9 fõ képviselte:
‐ Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika / 6 fõ
‐ PATE Diagnosztikai Központ / 1 fõ
‐ Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete / 2 fõ.

Az elõadások zöme a kijelölt témából "Neuroradiológia" hangzott el, valamint hallhattunk német minõségbiztosítási beszámolót is. Külön elõadás foglalkozott a
résztvevõ országok oktatási rendszerének összehasonlításával.
Mészáros Endréné kaposvári kolléganõ "NEW IMAGING TECHNOLOGIES IN DETECTING OF CEREBRAL ISCHAEMIA ‐ THE RADIOGRAPHERS ASPECTS" címû elõadásával
képviselte hazánkat.

Jelen voltam a tagországok vezetõinek megbeszélésén, ahol aktuális problémák hangzottak el, valamint döntés született, hogy 2004‐ben a 6. kongresszus
Horvátországban, majd a 7. kongresszus Németországban kerül megrendezésre.

Budapest, 2002. október 01.

Török Andrásné
MRAE gazdasági vezetõje

2002.Június 5.
Szlovák Radiológus Asszisztensek Nemzeti Kongresszusa

Szlovák Radiológus Asszisztensek Nemzeti Kongresszusa
Helye: Szlovákia ‐ Tatranske Matliare
Ideje: 2002. június 5‐7.

2002. június 5‐7‐ig meghívást kaptunk a Szlovák Radiológus Aszisztensek Egyesületétõl a Tatranske Matliare‐n megrendezett évi kongresszusra. A meghívásnak 4
asszisztensünk tett eleget: Dr.Fehér Lászlóné, Gulyásné Szigeti Margit, Maléta Andrea és Szalkay Attila.
A régi ismerõseink és ismeretlenek szeretettel fogadták delegációnkat. A megnyitón felolvastuk magyar és szlovák nyelven Elnöknõnk üdvözlõ sorait, melyben
köszöntötte a megjelenteket és sikeres munkát kívánt.
Rajtunk kívûl Csehország képviseltette magát a kongresszuson, mely egyben az új vezetõség jelölésére is lehetõséget adott. A választási rendszerük eltér a
tõlünk megszokottól.
Elhangzott témakörök:
‐ Helyszíni röntgen felvételek,
‐ Egésztest besugárzás,
‐ Tüdõ UH,
‐ Fogászati CT,
‐ Új trendek a CT‐ben,
‐ Mammográfia,
stb.
Lehetõségünk volt beszélni a cseh kollégákkal is, akik saját folyóirattal rendelkeznek, amelyben asszisztensek által írt cikkeket közölnek.
Igyekeztünk további kapcsolatot kiépíteni a leendõ új vezetõség tagjaival, így remélve a további sikeres együttmûködést.

Mosdós, 2002.06.12.

Szalkay Attila
MRAE alelnök

2002.Július 11.
Magyar radiológus Asszisztensek Egyesülete VII. Kongresszusa

Magyar radiológus Asszisztensek Egyesülete VII. Kongresszusa
Helye: Gödöllõ
Ideje: 2002 július 11‐13
Pontszáma: 10 + 10
Résztvevõk száma: 600 fõ

2002.November 22.
Az osztrák radiológus asszisztensek jubileumi kongresszusa

Az osztrák kollégák meghívásának köszönhetõen részt vettem a két napig tartó "Jubileumi napok"‐on abból az alkalomból, hogy egyesületük betöltötte
fennállásának 30. évét, valamint annak, hogy 50 éve vannak hazájukban diplomás asszisztensek.
Az elõadások elõtt, az épület aulájában megnyitották a német Röntgen Múzeum anyagából válogatott képek kiállítását, melynek címe: "Erõszak röntgen képen".
Ezek a röntgenfelvételek a jelenleg zajló háborúk áldozatainak sérüléseit mutatták be.
A két, egész napos program bevezetéseként Frau G. Gowayed elnökasszony elõadását hallhattuk "A röntgenasszisztensek egykor és ma" címmel.

További 9 témakörben hangzottak el elõadások:

1. Trauma
‐ gerincoszlop,
‐ hasi és medence trauma

2. Mammographia
‐ elõrelépések a mammographiaban,
‐ interventios mammographia az asszisztensnõ szemszögébõl
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3. Angiographia és interventios radiológia
‐ MR‐angio fejtõl lábig,
‐ csigolyavizsgálat,
‐ a sterilitás fontossága az interventios radiológiában

4. MR
‐ a csukló modern vizsgálata
‐ az agyi tumorok diagnosztikája régen és jelenleg

5. Multidetector/multislice‐spiral CT
‐ az arckoponya anatómiája
‐ a kontrasztanyag bejuttatása multislice‐CT vizsgálatnál

6. Ultrahang
‐ minõségbiztosítás és javallatok az UH vizsgálatnál
‐ a kontrasztanyagos UH vizsgálat lehetõsége és a röntgenasszisztens szerepe

7. Nukleáris medicina
‐a "PET", és egy vizsgálat lefolyása

8. Sugárvédelem
‐ sugárvédelem, sugárbalesetek és ezek orvosi konzekvenciája
‐ röntgen kontroll az országhatárokon (személy, konténerek), az ott használt dózisok
‐ sugárdózisok

9. A betegek felvilágosítása, a röntgenasszisztensek feladata, jogi következmények.

 

Török Andrásné (Klári)
MRAE gazdasági vezetõje

Magyar Radiológus Asszisztensek VIII. Kongresszusa
2003.Szeptember 18.

Magyar Radiológus Asszisztensek VIII. Kongresszusa
Szervező: Prof.Dr.Lombay Béla
Helye: Hotel Hunguest Ezüstpart , Siófok (Balatonszéplak)
Ideje: 2003. szeptember 18‐20.
Regisztrációs díj:
2003 július 30. előtt: 15.000 Ft
2003 július 30. után: 18.000 Ft
A regisztrációs díj tartalmazza a 2 fogadás, 2 ebéd, a kávék árát, valamint a kongresszussal kapcsolatos kiadványok költségeit.
Szállásköltségek ÁFÁ‐val (Hotel Hunguest Ezüstpart.):
1 ágyas szoba: 7.000 Ft/fő/nap
2 ágyas szoba: 5.000 Ft/fő/nap
A szállásdíj tartalmazza a svédasztalos reggelit és az idegenforgalmi adót.
Parkolási díj: 450 Ft/nap
A jelentkezési lapok postázása folyamatban van.
A szervezők e‐mail címe: (Zelei Szabolcs) zelei.rtgint@bazmkorhaz.hu

IX. Magyar Radiológus Asszisztensi Kongresszus
2004.Szeptember 3.

Szervező: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 1135 Budapest, Szabolcs u. 33‐35.
Forma:B
Célcsoport:röntgen szakasszisztensek, röntgen műtős szakasszisztensek, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensek, valamint sugárterápiás asszisztensek
Időpont: 2004. szeptember 3‐4.
Pontérték: 20

Helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb � Budapest, Nagyvárad tér
ˇ Választható témák:
* Új képzések bemutatása
* Asszisztensi munka a képalkotásban
* Sugárterápia
* Unió
* Etika, jog

ˇ Az előadások, poszterek absztraktjainak beküldési határideje 2004 április 15.

Lehetőleg e‐mail‐ben ( maleta@irj.hu) vagy postán Maléta Andrea nevére,
SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/a. címre.
Poszterméret : szélesség max.100 cm, hosszúság max. 180 cm.

ˇ A kongresszus várható továbbképzési pontértéke: 10+10 pont

ˇ Regisztrációs díj:

Egyesületi tagoknak
2004 június 30‐ig 12.000 Ft,....... 2004 június 30‐a után 15.000 Ft

Nem tagoknak
2004 június 30‐ig 15.000 Ft,....... 2004 június 30‐a után 18.000 Ft
Tagnak csak a tárgyévi befizetőt tekintjük.

A regisztrációs díj tartalmazza:
1 ebéd, 3 kávészünet, a fogadás költségeit, valamint a kongresszus programfüzetét és egyéb információs anyagait.

ˇ Társasági program:
ˇ 2004 szeptember 3‐án este Fogadás
ˇ 2004 szeptember 4‐én kora délutáni órákban az Országház megtekintése

2004.November 6.
Új utak az Intervenciós radiológiában

A képzés helye: Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar � Aula
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Ideje: 2004. november 6. 9.30‐16.00
Pontszáma: elbírálása folyamatban
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Részvételi díj: egyesületi tagoknak az egyesület átvállalja az egyesület
nem egyesületi tagoknak 1.500 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
Pontértéke: 10
A mellékelt jelentkezési lapokat Hangyál Monika részére kérjük visszaküldeni a következő címre: 1073 Budapest, Dob u. 80. I.em. 12.
A jelentkezéseket az érkezés sorrendjében fogadjuk el, a terem korlátozott befogadóképessége miatt.

 

2005.Június 30.
Magyar Radiológus Asszisztensek X. Kongresszusa

Helye: Kecskemét
Ideje: 2005. június 30 � július 02.
Választható témák:
‐ emlőszűrés, emlődiagnosztika � kurzus
‐ CT és MR diagnosztika
‐ Ultrahang diagnosztika
‐ Intervenció
‐ Informatika, digitalizálás, PACS
‐ Hagyományos röntgendiagnosztika � traumatológiai röntgen
‐ Egyéb
Absztrakt:
Fejléc:
‐ Az előadás‐poszter címe
‐ Szerző(k)
‐ Munkahely

Tartalmi felépítés:
‐ célkitűzés
‐ módszerek
‐ eszközök
‐ eredmények
‐ összefoglalás � következtetések
Poszter méret: szélessége 90 cm, hosszúsága 120 cm

Az előadások, poszterek absztraktjainak beküldési határideje: 2005. február 28.
Lehetőleg e‐mailben: rtgkongresszus@kmk.h
Postai cím: Danóczi Enikő
Bács‐Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Központi Radiológia
Kecskemét
Nyíri út 38.
6000

2005.November 12.
Radiológus Asszisztensek Nemzetközi napja

November 8‐a a Radiológus Asszisztensek Nemzetközi Napja. E jeles nap alkalmáből egyesületünk ünnepi tudományos ülést szervez 2005 nov. 12‐én 10 órától a
Villányi úti Konfrencia Központ, Budapest, Villányi út 11‐13. Címe: A központi idegrendszer radiológiája Pont: értékelése folyamatban van Regisztráció : 9 órától
12‐ 13‐ig szünet Részvételi díj Tagoknak: ingyenes Nem tagoknak: 1500 Ft Tervezett program: A neuroradiológia története Prof.dr.Kenéz József ‐ Budapest Az
agydaganatok képalkotó diagnosztikája Dr.Martos János ‐ Budapest Az operált koponya képalkotó diagnosztikája Dr.Osztie Éva ‐ Budapest Az agyi keringési
zavarok képalkotó diagnosztikája Dr.Barsi Péter ‐ Budapest A noninvazív angiográfia neuroradiológiai vonatkozásairól Dr.Vörös Erika ‐ Szeged A gerinc
elváltozásainak radiológiai vizsgálata. CT és MR képalkotás Bajzik Gábor ‐ Kaposvár Endovascularis neurointervenció Dr.Kövér Ferenc ‐ Pécs A JELENTKEZÉSI
LAPNAK A KÖVETKEZŐ ADATOKAT KELL TARTALMAZNIUK: Születési név Születés helye Születés ideje Anyja neve Szakképzettsége ONY kártya száma ONY kártya
lejárata Munkahely Levelezési cím e‐mail cím Telefonszám Visszajelzést csak azok kapnak, akiknek a jelentkezését már nem tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy a
résztvevők hozzák magukkal a számla vagy csekk másolatukat. A rendezvény résztvevőinek szerény ebédcsomagot biztosítunk. A jelentkezési lapokat kérjük
Hangyál Monikának visszaküldeni a következő címre: Levélben: 1073 Budapest, Dob u. 80. I/12. e‐mailen a nika963@freemail.hu‐ra, ez esetben emailen küldünk
visszaigazolást a jelentkezésről.

2006.Szeptember 14.
VII. Közép‐európai szimpózium

2006 szeptember 14‐16. között Erfurtban rendezik meg a VII. Közép‐európai szimpóziumot.
A kongresszus hivatalos nyelve: angol és német.
Amennyiben a kongresszusról bővebb információval rendelkezünk, értesíteni fogunk benneteket Hírlevelünkben és a honlapunkon.

7th Central European Syposium 2006 for Radiographers and Radiological Technologists
deutsche Version

Date:
thursday september 14th to saturday september 16th 2006

Venue:
Germany/Erfurt

Societies represented:
‐ Czech Republic
‐ Slovakia
‐ Austria
‐ Hungary
‐ Slovenia
‐ Croatia
‐ Bosnia and Herzegovina
‐ Germany

Contact:
Birgit Lenz
phone: 0049 361 / 781 66 61
fax: 0049 361 / 781 26 02
blenz@erfurt.helios‐kliniken.de

For the seventh and for the first time

The 7th Central European Syposium 2006 for Radiographers and Radiological Technologists will take place in Erfurt, Germany, and is organised by the German
Association of Technologists dvta. We are very much looking forward to meet you there and to discuss with you all the tasks of our profession on an international
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platform. The major topics of the congress will be

New Developments in Medical Imaging
‐ Cardiovascular MRI
‐ Angiographic Interventional examinations (eg. Embolisation, Coiling, Lysis)
‐ Multislice CT of Multiple Trauma Patients

Digitally based Workflow Management
‐ RIS, PACS, CT, MRI
‐ Mammography and Screening

Teleradiology

Telematics ‐ Interfaces in the Health System

The Central European Symposium has always been a major event for our profession and again in 2006 we are looking forward to welcome many colleagues from
all over Europe in Erfurt, the venue in the heart of Europe.

 

Erfurt, a versatile city

The capital of Thueringen is both a modern and historic city. In one of the oldest cities in Germany, you will find a lot of interesting places especially in the
historic city centre. Enjoy German food, beer and wine in a modern or medieval restaurant or find a nice beer garden.

We would like to invite you to meet at least some places in Erfurt, therefore we are happy to offer you the following sightseeing of your congress venue. On
Thursday the opening ceremony will take place in the town hall, on Friday we will go to see the organ of the cathedral and listen to an organ concert and finally
on Saturday the congress diner will be served in the beautiful Kaisersaal.

Erfurt has developed into a centre for new technologies within Germany, for example the Anwenderzentrum fuer Mikrosystemtechnik and the
Medienapplikations‐ und Gruenderzentrum. Development and challenge have been a tradition in Erfurt for a long time.

Our congress venue, the Kaisersaal, is situated within the historic city centre. Being one of the oldest convention centres of Germany, the Kaisersaal is a
wonderful place for the Central European Symposium.

 

At home in Europe

Regarding the development of Europe, it will be more and more important to think and to communicate, to learn and to act not in national, but European ways.

The Central European Symposium will be an instrument to exchange new and different ideas between colleagues from the countries all over Europe.

2006.November 4.
Radiológus Asszisztensek Nemzetközi Napja

Egyesületünk ez évben is megtartja pontszerző továbbképzését a Radiológus Asszisztensek Nemzetközi Napja alkalmából.
Téma: A légzőrendszer betegségei.
Időpont : 2006. november 04. 10 óra
Hely: Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Budapest
Pontérték : 10 pont

Program
9.00 � 10.00 Regisztráció
10.00 óra Köszöntő : Lukovich Tamásné
10.15 ‐ 12.30 Tudományos előadások
� Dr.Gálffy Gabriella: Légzőszervi betegségek
� Dr. Mester Ádám:A tüdő radiológiai vizsgálata
� Dr.Vajda Erika: Tüdőbetegségek diagnosztikája
12.30 � 13.00 Ebéd
13.00 ‐ 15.30 Tudományos előadások
� Dr.Varga Zsolt:A nukleáris medicina lehetőségei a tüdőgyógyászatban
� Prof.Dr.Csekeő Attila:Az általános mellkassebészeti gyakorlat hazánkban
� Szalkai Attila‐ Otártics Andrea: Légzőrendszeri betegségek kimutatásának lehetőségei intézetünkben

2007.Június 28.
Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete XII. Kongresszusa

Szervező: Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum Ideje: 2007. június 28‐30. Helye: Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Részvételi díj
Egyesületi tagoknak: 15.000 Ft Tagsággal nem rendelkezők részére: 25.000 Ft A szakterület nappali hallgatói részére: 5.000 Ft Jelentkezési határidő: 2007.
április 30. A kongresszus választható témái: � A terápia és a képalkotó módszerek kapcsolata � Teleradiográfia, telemedicina � Invazív, és non‐invazív digitális
képalkotás � Egyéb

2007.Szeptember 6.
2. Euro‐Med Radiográfusi Kongresszus

Helyszin: Corinthia San Gorg Hotel, Málta Időpont: 2007 Szeptember 6 � 8 www.e‐mcr.org Előzetes program: Szept 6 Szakmai továbbképzések Szept 7
Tudományos űlések Szept 8 Szimpóziumok Fakultatív program: Szept 7 vacsora és disco a Fernandez II hajón �65.00 Kongresszus hivatalos nyelve: angol
Registráció Internetes registráció 2006 Augusztustól Korai regisztráció 2006. 08. 01. ‐ 2006. 12. 31. � 200 Normál regisztráció 2007. 01. 01. ‐ 2007. 06. 30. �
230 Késői regisztráció 2007. 07. 01. � 2007. 08. 31. � 260 Helyszíni regisztáció � 300 Diákoknak (igazolással) � 100 Absztrakt beküldés interneten keresztűl
2006. 12. 01. � 2007. 05. 31. Kapcsolattartó: Vandulek Csaba 06‐20‐312‐3245 cvandulek@vipmail.hu

2007.November 3.
Radiológus Asszisztensek Nemzetközi Napja

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete ebben az évben is tudományos összejövetellel ünnepli a Radiológus Asszisztensek Nemzetközi Napját.
Időpont: 2007. november 03.
Helyszín: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömb, Budapest
Várható pontérték: 10 pont
Téma: mozgásrendszer

2007.November 8.
Röntgenberendezéseken végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében IV.

A MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület,
az Országos FJC Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
az MBFT Magyar Orvosfizikai Társaság,
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az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja,
a Magyar Radiológusok Társasága,
a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete és
a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület
Elektronikus Műszer és Orvostechnikai Szakosztálya
közös tudományos ülése

Röntgenberendezéseken végzendő mérések
a minőség és a biztonság érdekében IV.

Időpontja: 2007. november 8., 9‐16 óra
Helye: Budapest Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10. � Expo tér 1.),
1. épület (belépés a főbejáraton), Kerámia terem (regisztráció 8:30‐tól)

Ezúton tisztelettel meghívjuk az orvosi röntgenberendezések témájában érdekelt szakemberek legszélesebb körét (vizsgálatokat végzők, alkalmazók, gyártók,
szervizek, orvostechnikai és orvosfizikai szakemberek, hatóságok) negyedízben megrendezésre kerülő interdiszciplináris fórumunkra, amely a 2003. november
11‐én, 2005. június 7‐én és 2006. október 10‐én megtartott, nagy érdeklődést kiváltó tudományos üléseink folytatása. A rendezvény akkreditálása orvosok,
valamint radiológus / képi diagnosztikai asszisztensek számára folyamatban van. A részvétel díjtalan.

Nagy Csaba
MEDING‐elnök

Porubszky Tamás Ph.D. OSSKI főmunkatárs

Részletes program

9.00 Megnyitó. A rendező és támogató szervezetek képviselőinek üdvözlése
9.15 Nagy Csaba: Az ORKI 45 éve

Visszatekintés. Üléselnök: Nagy Csaba

9.45 Mózsa Szabolcs: Röntgentechnika, sugárfizika és sugárvédelem Magyarországon 1896 és 1936 között
10.05 Barsai János: A Medicor Röntgen története
10.20 Kérdések, hozzászólások

Beszámolók. Üléselnök: Pellet Sándor

10.30 Porubszky Tamás: Az ICRU Report 74
10.40 Giczi Ferenc, Pellet Sándor, Porubszky Tamás: International Conference on Quality Assurance and New Techniques in Radiation Medicine, IAEA, Vienna,
Austria, November 13‐15, 2006
10.50 Porubszky Tamás, Pellet Sándor: First Central & Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic
and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, NRIRR, Budapest, April 25‐28, 2007

10.55 Kérdések, hozzászólások

Technikai újdonságok. Üléselnök: Porubszky Tamás
11.05 Dubis Ferenc: A Siemens Straton CT‐röntgencső

11.15 Kérdések, hozzászólások

Kitekintés: minőségügy, oktatás, irányítás. Üléselnök: Lombay Béla

11.20 Fornet Béla: A szakfelügyelet szerepe a radiológiai munka minőségbiztosításában
11.30 Maléta Andrea: A minőségbiztosítás és a radiográfusképzés összefüggései
11.40 Zakár István: A közép‐ és felsőfokú szakképzés röntgenes vonatkozásai

11.45 Kérdések, hozzászólások

11.55 Szünet. Büfé

Sugárvédelem, szabványosítás. Üléselnök: Fornet Béla

12.25 Lombay Béla: Korunk dilemmája: sugár vagy nem sugár
12.35 Szigeti László: Tapasztalatok az orvosi röntgen munkahelyek sugárvédelmi ellenőrzése során
12.45 Mustó Ferenc: Sugárvédelmi megoldások a korszerű átvilágító és intervenciós röntgenmunkahelyeken
12.55 Porubszky Tamás, Barsai János: A röntgenes IEC szabványok alakulásának helyzete

13.05 Kérdések, hozzászólások

Dozimetria, mérésügy. Üléselnök: Ozoray Kamilla
13.15 Dévai Tünde: A páciensdozimetria jelentősége, lehetőségei
13.25 Pellet Sándor, Giczi Ferenc, Ballay László, Temesi Alfréda, Motoc Anna Mária, Gáspárdy Géza, Porubszky Tamás: A CT‐vizsgálatok páciensdózisainak
felmérése, különös tekintettel a gyermekvizsgálatokra
13.35 Csete István: Röntgen mérőeszközök kalibrálása, hitelesítése

13.45 Kérdések, hozzászólások

13.55 Szünet

Vizsgálatok röntgenberendezéseken. Üléselnök: Dió Mihály

14.10 Porubszky Tamás, Pellet Sándor: Módszertani levél az állandósági vizsgálatok minimumkövetelményeiről
14.15 Pellet Sándor, Porubszky Tamás, Giczi Ferenc, Fekete Tibor, Péntek Zoltán, Ormándi Katalin: Állapotvizsgálatok a mammográfiában
14.25 Zakár István: Villamos biztonságtechnikai mérések a röntgenberendezések időszakos felülvizsgálatában
14.30 Fülöp Györgyné: Időszakos felülvizsgálatok tapasztalatai
14.40 Polgár István: A röntgenterápia minőségellenőrzésének mai helyzete

14.50 Kérdések, hozzászólások

15.00 Kerekasztal beszélgetés. Vezeti: Pellet Sándor és Nagy Csaba

2008.Augusztus 8.
Radiológus Asszisztensek V. Nemzetközi Napja

Ideje: 2008 Helye: Budapest Téma: Nőgyógyászati betegségek diagnosztikája

2008.Szeptember 19.
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Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete XIII. Kongresszusa

Ideje:2008. 09. 19‐20. Helye: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszterme 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. A kongresszus témái: ‐
sugárterápia ‐ modern képalkotás ‐ infokommunikáció ‐ egyéb

2008.Szeptember 25.
MEDING Konferencia

A MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület,
az Országos FJC Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
az MBFT Magyar Orvosfizikai Társaság,
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja,
a Magyar Radiológusok Társasága,
a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete és
a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület
Elektronikus Műszer és Orvostechnikai Szakosztálya
közös tudományos ülése

Röntgenberendezéseken végzendő mérések
a minőség és a biztonság érdekében V.

Időpontja: 2008. szeptember 25., 9‐16 óra
Helye: ÁEK, volt MÁV Központi Kórház, Budapest, VI., Podmaniczky u. 111.
II. emeleti tanácsterem (regisztráció 8:30‐tól)

Ezúton tisztelettel meghívjuk az orvosi röntgenberendezések témájában érdekelt szakemberek legszélesebb körét (vizsgálatokat végzők, alkalmazók, gyártók,
szervizek, orvostechnikai és orvosfizikai szakemberek, hatóságok) ötödízben megrendezésre kerülő interdiszciplináris fórumunkra, amely a 2003. november 11‐
én, 2005. június 7‐én, 2006. október 10‐én és 2007. november 8‐án megtartott, nagy érdeklődést kiváltó tudományos üléseink folytatása. A rendezvény
akkreditálása orvosok, valamint radiológus / képi diagnosztikai asszisztensek számára folyamatban van. A részvétel díjtalan.

2008.Október 5.
Radiográfusok tudományos szimpóziuma az emlőrákszűrésről

Időpont: 2008. október 5. vasárnap 16.00‐18.00
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Székház, Díszterem
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

Szervező: Az Egészség Hídja összefogás Egyesület
A rendezvény fővédnöke: Dr.Dobrev Klára
Továbbképzési pontérték: 10 a radiológus asszisztensek számára
Jelentkezés: 2008. szeptember 30‐ig Pfizer Kft. info@kmcongress.com e‐mail címen

Program:

16.00‐16.20 Köszöntők
Dr. Dobrev Klára, Apryl H. Foley, Körtvélyes Éva, Dr. Székely Tamás

16.20‐16.30 Megnyitó
Prof. Dr. Kásler Miklós, üléselnök

16.30‐16.45
Emlőszűrő vizsgálatok jelentősége és új technikai lehetőségek
Dr. Forrai Gábor

16.45‐17.00 A szervezett emlőrákszűrés eredményei Zala megyében
Dr. Milics Margit

17.00‐17.15 Az emlőszűrés‐tervezés buktatói és sikerei egy szűrőközpont vezetőasszisztensének szemével
Nyéki Brigitta

17.15‐17.30 Sebészeti teendők a korai emlőtumorok gyógyításában
Dr.Farsang Zoltán

17.30‐17.45 Az elmőszűrés mentálhigiénés sajátosságai: kommunikáció a szűrésre érkezőkkel, a szűrést végző személyzet lelki problémái
Endresz György

17.45‐18.00 Diszkusszió

2008.November 15.
Radiológus Asszisztensek V. Nemzetközi Napja

Téma Nőgyógyászati betegségek diagnosztikája ‐‐‐‐‐‐‐‐ Időpont 2008. november 15. 10 óra ‐‐‐‐‐‐‐‐
Helyszín SE Testnevelési és Sporttudományi Kar
1124 Budapest, Alkotás u. 40‐44. ‐‐‐‐‐‐‐‐
Továbbképzési pontérték: a program akkreditáltatása folyamatban van ‐‐‐‐‐‐‐‐

A továbbképzésen az MRAE tagok részvétele díjmentes. (Akik 2008‐ban tagdíjat fizettek.)
A többi érdeklődő számára a részvételi díj: 2.000 Ft. ‐‐‐‐‐‐‐‐

Ezt az egyesület OTP számlájára kérjük befizetni! OTP számlaszám: 11708001‐20368108 ‐‐‐‐‐‐‐‐

Helyszíni fizetésre nincs lehetőség! ‐‐‐‐‐‐‐‐

Visszajelzést csak azok kapnak, akiknek a jelentkezését már nem tudjuk elfogadni. ‐‐‐‐‐‐‐‐

Kérjük, hogy a befizetést igazoló a számla vagy csekk fénymásolatát mellékletként csatolják a jelentkezési lapjukhoz, de legkésőbb a rendezvényre hozzák
magukkal! ‐‐‐‐‐‐‐‐

A jelentkezéshez szükséges adatok: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ név ........
‐ születési név .........
‐ anyja neve ........
‐ születési hely ........
‐ születési idő ........
‐ szakképzettség ........
‐ működési igazolvány száma ........
‐ levelezési cím
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‐ egyesületi tag: igen vagy nem ........

Jelentkezéseket a következő címre kérjük küldeni:
Mocsári Zsuzsanna
SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a. ‐‐‐‐‐‐‐‐

Jelentkezési határidő: 2008. október 31.

 

2009.Április 1.
Paraklinikai röntgen fórum (Röntgenberendezéseken végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében VI.)

Részletes program 9.00 Megnyitó. A rendező és támogató szervezetek képviselőinek üdvözlése Beszámolók. Üléselnök: Nagy Csaba 9.25 Porubszky Tamás: Az
IRPA12 világkongresszus 9.35 Porubszky Tamás: International Conference on Medical Physics, Radiation Protection and Radiobiology (ICMPRPR‐2K9), 11th to13th
February, 2009, Jaipur, India 9.45 Porubszky Tamás: Az RP91 EU‐projekt jelenlegi állása 9.50 Kérdések, hozzászólások Aktuális kérdések. Üléselnök: Pellet
Sándor 10.00 Balajthy Sándor, Porubszky Tamás: Diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrzésének továbbfejlesztése Magyarországon, különös
tekintettel a mammográfiára 10.20 Porubszky Tamás, Szekeres Sándor: A diagnosztikai röntgenberendezések állapotvizsgálatára való vizsgálólaboratóriumi
akkreditálásról 10.30 Kérdések, hozzászólások 10.40 Szünet Céges előadások. Üléselnök: Porubszky Tamás 10.55 Szalai György (Innomed): Digitális radiológiai
rendszerek összehasonlítása 11.05 Kovács Zsigmond, Bréda László: A Control‐X Medical Kft. minőségellenőrző mérései 11.15 Simon Gábor (GE): Az Innova
rendszer dóziscsökkentési stratégiái 11.25 Erőss László (Siemens): Digitális radiológia képminőség‐mérései 11.35 Kérdések, hozzászólások Továbbképzés �
kitekintés � minőségügy. Üléselnök: Forrai Gábor 11.50 Pellet Sándor: Az orvosi sugárterheléssel kapcsolatos kérdések szabályozásának várható változásai 12.00
Horváth László: Az intervenciós radiológia többlet‐teljesítménye a többlet sugárterhelésért; súrolva a lehetséges és lehetetlen határát 12.20 Fornet Béla, Váradi
Csaba: A képalkotó diagnosztikai munka minőségének értékelése a megyei vezető kórházakban 12.30 Koczkás Andrea, Ajvazov Dorottya, Bajorné Varga Piroska:
Minőségbiztosítás az SE Kardiológiai Központjának Képalkotó Diagnosztikai Osztályán 12.40 Kérdések, hozzászólások 12.50 Szünet. Büfé Technikai kérdések.
Üléselnök: Fornet Béla 13.15 Martos János: A radiológia digitalizálásáról 13.25 Forrai Gábor: Milyen műszaki‐tervezési szempontokat vegyünk figyelembe digitális
mammográfia beszerzésénél? 13.35 Turák Olivér: A cone‐beam CT képalkotása 13.45 Kérdések, hozzászólások Oktatás, képzés � sugárvédelem, dozimetria,
szabványosítás. Üléselnök: Turai István 13.55 Halmi Lászlóné: A digitális radiográfia munkaállomások és műszaki feladataik oktatása a Budapesti Műszaki Főiskola
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán 14.05 Csepura György: Röntgenberendezések hatósági ellenőrzésének tapasztalatai 14.15 Vittay Pál: A
páciensdozimetriáról 14.30 Porubszky Tamás: IEC 60601‐2‐54:2009: a hagyományos röntgenberendezések új biztonsági szabványa 14.45 Kérdések, hozzászólások
Külföldi előadások. Üléselnök: Richter Nándor 15.00 Denisa Nikodemová, Martina Horváthová (Pozsony): A klinikai audit mint a folyamatos minőségfejlesztés
eszköze a radiológiában 15.10 Ronald Van Loon, R. Van Tiggelen (Brüsszel): Sugárvédelem és dozimetria: pillanatképek a kezdetekből (az előadásokat magyarra
fordította és felolvassa: Porubszky Tamás) 15.30 Kerekasztal beszélgetés. Vezeti: Nagy Csaba

2009.November 2.
VI. NEMZETKÖZI RÖNTGENASSZISZTENSI NAP

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Egyesületünk ez évben is megtartja pontszerző továbbképzését a Radiológus Asszisztensek
VI. Nemzetközi Napja alkalmából.

Téma: Urogenitális rendszer és férfi kismedence betegségeinek radiológiája
Időpont : 2009.november 14.
Regisztráció: 9:00 ‐ 10:00
Kezdés: 10:00
Helyszín: HM. Állami Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. (bejárat a Papp K.utca felől)

Továbbképzési pontérték: a program akkreditáltatása folyamatban van (az előző évek tapasztalatai alapján 10 pont várható).

A továbbképzésen az MRAE tagok részvétele díjmentes. (Akik 2009‐ben tagdíjat fizettek.)

A többi érdeklődő számára a részvételi díj: 2.000 Ft.
Ezt az egyesület OTP számlájára kérjük befizetni a pontos nevet és címet megjelölve!
OTP számlaszám: 11708001‐20368108
Helyszíni fizetésre nincs lehetőség!

A jelentkezéseket email‐en kérjük elküldeni az mraejelentkezes@gmail.com címre.
A jelentkezéshez kérjük megadni a pontos nevet, címet és munkahelyet is.
Internetes hozzáférés hiánya esetén telefonos elérhetőség: Róka Timea 06‐30‐760‐3160

Kérjük, hogy a 2009‐es tagdíj befizetését igazoló számla vagy csekk szkennelt változatát mellékletként csatolják a jelentkezési laphoz, ha erre nincs mód,
kérjük a továbbképzésen a regisztrációnál bemutatni szíveskedjenek.

Jelentkezési határidő: 2009. november 2.

A jelentkezéseket korlátozott számban (200 fő) tudjuk elfogadni. Az elfogadott jelentkezésekről elektronikus visszajelzést küldünk.

Hírek:

 

Nyugdíjrendszer: változások időrendben

Milyen változások várható a nyugdíjrendszerben a jövő év januárjától majd a következő évektől?

2006. november 27‐én fogadta el a parlament a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényt. E törvényjavaslatban a nyugdíjrendszert érintő, rövidtávon 2007‐2013 között megvalósítandó változtatások szerepelnek. A rövid
távú intézkedések alapvető célja, hogy a tényleges nyugdíjba vonulási korcentrum növelését fokozatosan érjük el. További cél, hogy a korhatár előtti
nyugdíjazás esetén teremtsünk egyértelmű viszonyt a nyugdíjas státusz és az aktív keresőtevékenység között, ösztönözve a nyugdíj igénybevétele nélküli aktív
keresőtevékenységet.

Látható, hogy a változtatások bvezetése fokozatos lesz és általában későbbi időpontokban, hogy az érintettek számára kellő felkészülési idő álljon
rendelkezésre. Hangsúlyozni kell, hogy a módosítások a már nyugdíjban lévők nyugdíjában közvetlen változást nem jelentenek.

1. A konkrét intézkedések a bevezetés időrendje szerint:
2007. január 1‐jétől a nyugdíjasok keresete után � az általános járulékszabályoknak megfelelően � az egyéni 8,5 %‐os nyugdíjjárulékot is meg kell fizetni, és
ennek fejében egy évi járulékfizetés az átlagos havi kereset alapján számított 0,4 %‐os nyugdíjtöbbletet biztosít. A járulékfizetés 2007. március 1‐jétől lesz
kötelező, de aki már januártól szeretné indítani a nyugdíj jogszerzést, az választhatja januártól a járulék megfizetését. 2008‐tól igényelhető az első
nyugdíjnövelés.

2008. január 1‐jétől az előrehozott nyugdíjazás feltételei kiegészülnek az aktív biztosítási jogviszony megszüntetésével, mert a cél, hogy akik a korai
nyugdíjazás kedvezményével élnek a munkavégzés kiegészítő, eseti jellegű legyen, és ne folytassák változatlanul gyakran ugyanott az aktív tevékenységet. Ha
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mégis ezt szeretnék tenni, akkor a nyugdíjuk folyósítását szüneteltetni kell. A nyugdíj mellett azonban a minimálbér erejéig lehet keresni, a nélkül, hogy a
nyugdíjat szüneteltetnék.

2008‐tól ez a szabály a 2007. december 31‐ét követően korhatár alatt nyugdíjba vonulókra terjed ki, 2010‐től viszont ki fog terjedni minden ettől az időponttól
korhatár alatt nyugdíjban lévő személyre, függetlenül a nyugdíjazásának időpontjától. Ki kell emelni, hogy a korhatár betöltését követően nyugdíjba vonulókra,
bármennyit is keressenek a nyugdíjuk mellett, a nyugdíj szüneteltetés egyáltalán nem vonatkozik.

2008. január 1‐jétől korrigáljuk a nyugdíj megállapítási szabályok egyes ellentmondásos elemeit. Teljessé tesszük a jelenlegi részleges valorizációt, azaz a
keresetet a nyugdíjazást megelőző év szintjére szorozzuk fel. Korrigáljuk a keresetek nettósítását oly módon, hogy az adót az egyéni járulékkal csökkentett
keresetekből vonjuk le.

Ezen kívül a hosszú, 40 év feletti szolgálati idővel rendelkezőknél a nyugdíj mértékét a jelenlegi évi 1,5 %‐ról 2 %‐ra növeljük.

2013‐tól fognak módosulni az előrehozott nyugdíj jogosultsági feltételei. Az előrehozott nyugdíjra mindenki jogosult, ha az előírt életkorral és szolgálati idővel
rendelkezik, ez nem azonos az ún. korkedvezménnyel, amely csak a meghatározott munkakörökben vehető igénybe (egészségre ártalmas munkaterületek).

2009. évben nem kerül sor arra az intézkedésre, mely a férfiak előrehozott nyugdíjra jogosító korhatárát 60 éves koron tartotta volna, az előrehozott
nyugdíjazás alsó korhatára nem változik, mindkét nemnél a korábbi szabályozás szerinti 59 év marad, majd 2013‐tól emelkedik 60 évre. Az előrehozott nyugdíjra
jogosító szolgálati idő előírás marad a jelenlegi szabályozásban szereplő legalább 37 év. A bonus‐malus rendszere marad 2013‐ig a jelenlegi szabályozás szerint.
A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult esetében, a csökkentés mértéke továbbra is a szolgálati idő és az életkor függvénye. A csökkentés
nélküli előrehozott nyugdíjra jogosultsághoz 2012 végéig legalább 40 év szolgálati idő szükséges. 2013‐tól 41 év szolgálati idő jogosít a csökkentés nélküli
előrehozott öregségi nyugdíjra, 40 éves szolgálati idő esetén 0,1 százalék/hó, 39 év esetén 0,2 százalék /hó, 38 év esetén 0,3 százalék/ hó, és 37 év esetén 0,4
százalék/ hó a malus összege, amit a 62. életkorból hiányzó hónapokban kell számítani. A jelenlegi szabályozás szerint 2009‐től a 40 évnél és ennél hosszabb
szolgálati idő esetén nincs nyugdíjcsökkentés. 2013 �tól nem 40 évtől, hanem 41 évtől nem lesz nyugdíjcsökkentés.

2. Egyéb korai nyugdíjazási lehetőségek

Tb. Korkedvezmény: Egészségre ártalmas, illetve nehéz fizikai erőkifejtést igénylő meghatározott munkakörökben megszerzett férfi 10 év, nő 8 év szolgálati idő
alapján 2 év korkedvezményre jogosult, minden további 5 év (nő 4 év) egy‐egy év korkedvezményre jogosít.

(A kormány a korkedvezményes nyugdíjról a következő változtatásokat tervezi:
A társadalombiztosítási korkedvezmény jogintézménye megmarad, a főbb jogosultsági szabályok törvényben kerülnek rögzítésre, de ehhez � az eddigi
közfinanszírozás helyett � az érintett munkáltatók többlet járulékfizetése kapcsolódik. A többlet járulékfizetéshez fokozatosan csökkenő mértékben a
költségvetés az 5. évben kifutó támogatást nyújt. A többletjárulék fizetés szabályait a járulékfizetésről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítási javaslata fogja
tartalmazni. Az átmenet idejét követően a foglalkozás‐egészségügyi szakmai szempontok szerint kell meghatározni, hogy mely ártalmak, illetve azok együttes
hatása indokol korkedvezményes jogosultságot.)

Korengedményes nyugdíj:
A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően legfeljebb öt évvel
abban az esetben, ha a munkavállaló rendelkezik a nyugdíjbiztosítási szerv által előzetesen igazolt előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
Nem köthető megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra már
jogosult.

3. Megváltozott munkaképességűek ellátásai:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának koncepciójáról szóló előterjesztést a kormány megtárgyalta. 2007.
január 1‐jétől a rokkantnyugdíj ‐ rendszerben semmiféle átalakulás nem történik. A következő év feladata lesz a törvény kidolgozása.

Az átalakítás legfontosabb elemei:
1. A megmaradt munkaképesség megállapítására új orvosszakértői minősítési rendszert vezetünk be.
2. Amellett, hogy orvosi, szociális, képzési és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásokat alanyi jogúvá és kötelezővé tesszünk, bővítjük a rendszert.

3. Bevezetjük a rehabilitációra ösztönző új ellátást (rehabilitációs járadék), amelyet a rehabilitáció időszakára nyújtunk.
4. Nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedést segítő támogatásokat vezetünk be (átképzés, bértámogatás, járulékok átvállalása, mintafoglalkoztatók létrehozása,
védett piacok megteremtése

Menetrend:
� 2007. március 31‐ig a Kormány elé terjesztjük a rehabilitációs járadék bevezetéséről szóló törvényt, valamint a rehabilitációs szolgáltatások komplex
rendszerét szabályozó kormányrendeletet.
Az Európai Uniós forrásokból jelentős összeget fordítunk (kb. 60 milliárd) a rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésére. Ennek részeként minden
kistérségben (munkaügyi kirendeltségek keretein belül) kialakítjuk a rehabilitáltak támogatását, elhelyezkedését segítő szolgáltatási rendszert.
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30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (2) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az
egészségügyi miniszter feladat‐ és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva ‐ figyelemmel
az Eütv. 140/A. § (5) bekezdésében foglaltakra ‐ a következőket rendelem el:
1. § Az egészségügyi dolgozók rendtartására vonatkozó szabályokat jóváhagyom és e rendelet melléklete szerinti tartalommal közzéteszem.
2. § Ez a rendelet 2007. július 1‐jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet, továbbá
annak módosításáról szóló 14/2003. (IV. 9.) ESzCsM rendelet hatályát veszti.
Melléklet a 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelethez
A Rendtartás célja
A Rendtartás az alapvető hivatásbéli követelmények megfogalmazásával iránymutatással szolgál az egészségügyi dolgozók számára a betegekkel és a
társadalommal szemben, illetve egymás között követendő etikus magatartás szabályairól, az etikai vétségnek minősülő cselekményekről.
A Rendtartás elő kívánja segíteni az egészségügyi dolgozókat övező közbizalom erősítését, az egészségügyi dolgozók megbecsülését.
A Rendtartásban foglalt magatartási szabályok vétkes megszegése etikai vétségnek minősül.
I. Az etikus magatartás általános elvei
I.1. A beteg jólléte mindenekelőtt: ezt az elvet sem a társadalmi, sem politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem
sérthetik.
I.2. Az egészségügyi dolgozó soha nem vehet részt kínzásban, bármiféle kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódban. Ilyen cselekményeket nem
végezhet, ezekhez semmiféle segítséget nem nyújthat, tekintet nélkül arra, hogy ki ezen cselekmények alanya, illetve hogy ezeket a cselekményeket milyen
céllal, milyen körülmények között követik el; ideértve a hatósági‐ és büntetőeljárást, továbbá a háborút és az egyéb fegyveres konfliktusokat is.
I.3. A beteg autonómiáját az egészségügyi dolgozóknak tiszteletben kell tartaniuk, mind annak személyes értelmében, mind pedig az egészségügyi ellátás során.
Az egészségügyi dolgozók személyes véleményüket, így különösen világnézetüket, vallási, filozófiai, politikai nézeteiket nem kényszeríthetik a betegre, annak
ellátását nem tehetik semmilyen értelemben sem ezektől függővé. Ez a rendelkezés nem érinti az orvos a II.2. és a II.8. pontban foglalt jogait.
I.4. Az egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi ellátás nyújtása során az igazságosság, az egyenlő elbánás elvét kell követniük, ideértve azt is, hogy a
rendelkezésre álló források elosztásában a hozzáférés egyenlő esélyének kell érvényesülnie. El kell kerülniük a diszkrimináció minden formáját.
I.5. Az egészségügyi dolgozóknak folyamatos kötelessége saját szaktudásuk, illetve az egészségtudományok állandó fejlesztése, a minőségi ellátás biztosításához
szükséges szakmai tudás megszerzése, fejlesztése, átadása.
I.6. Az egészségügyi ellátás nyújtása során a tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének ‐ a formális, jogszabályi kötelezettségek betartásán túl ‐ úgy kell
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érvényesülnie, hogy az érintettek szakmailag valóban elfogulatlan információk birtokában hozhassák meg döntéseiket.
I.7. A titoktartás elvének érvényesítése során ‐ a formális, jogszabályi kötelezettségek betartásán túl ‐ az egészségügyi dolgozóknak tiszteletben kell tartaniuk a
betegek magánéletét is, továbbá mindenkor alkalmazkodniuk kell a tudomány és a technika fejlődése miatt fellépő új követelményekhez, különös tekintettel az
elektronikus információs rendszerekre és a genetikai információk hozzáférhetőségére.
I.8. Az egészségügyi dolgozók nem használhatják fel sem szaktudásukat, sem helyzetüket arra, hogy a beteggel való kapcsolatukból személyes előnyt
tisztességtelenül szerezzenek. Kerülendő ‐ a szaktudást és a helyzetet kihasználva ‐ a beteggel való olyan kapcsolat fenntartása vagy folytatása a kezelést
követően, amely szexuális, személyes anyagi előny megszerzésére irányul, vagy bármilyen egyéb magánjellegű előny érdekében történik.
I.9. Az egészségügyi dolgozóknak szakmai tevékenységük során meg kell őrizniük szakmai függetlenségüket, egyéni haszon vagy bármely személyes előnyszerzés
nem ütközhet a szakmai függetlenséggel, az elfogulatlan működéssel. Az esetleges összeférhetetlenség tényét a beteggel közölniük kell, illetve nyilvánosságra
kell hozniuk, vagy ki kell azt küszöbölniük; ideértve a tudományos és szakmai vezetői munkával kapcsolatos tevékenységet is.
I.10. Az egészségügyi dolgozóknak elkötelezettnek kell lenniük szakmájuk etikai szabályainak betartása és betartatása mellett, és törekedniük kell arra, hogy ezt
mások is tiszteletben tartsák, ideértve a szabályok ellen vétők helyreigazítását és figyelmeztetését is.
II. Az orvosokra vonatkozó különös szabályok
Kapcsolat a betegekkel
II.1. Az orvosnak tiszteletben kell tartania a beteg ‐ jogszabályban előírt keretek közötti ‐ szabad orvosválasztását.
II.2. Az orvos a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel vállalhatja el, illetve tagadhatja meg az adott beteg ellátását azzal, hogy az ellátás
megtagadása kizárólag valós, nyomós okon alapulhat. A vonatkozó jogszabályokba foglalt rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
II.3. A valamely szempontból hátrányos helyzetű betegek ugyanolyan kezelési lehetőségekre és ugyanolyan minőségű ellátásra jogosultak, mint más hasonló
egészségi állapotban levő személyek.
II.4. A kezelés elutasítása soha nem alapulhat a beteg vallási, világnézeti, politikai vagy erkölcsi alapú, továbbá a faj, a szín, a nem, a nyelv, a nemzeti vagy
társadalmi származás, a vagyoni, a születési vagy egyéb helyzete szerinti elítélésén sem. Az orvosnak a szakmailag lehetséges mértékben figyelembe kell vennie,
ha a betegnek sajátos vallási, világnézeti vagy erkölcsi alapú kérései vannak a kezeléssel kapcsolatosan.
II.5. A fogvatartott vagy hatósági intézkedés hatálya alatt álló személyek, valamint a kényszer‐, illetve kötelező gyógykezelés hatálya alatt álló betegek
ugyanolyan kezelési lehetőségekre és ugyanolyan minőségű ellátásra jogosultak, mint más hasonló egészségi állapotban levő személyek.
II.6. Az orvos ‐ az egészségügyi indokból alkalmazott jogszerű korlátozó intézkedések kivételével ‐ nem működhet közre a hatósági kényszerintézkedések
végrehajtásában abból a célból, hogy az intézkedés hatálya alatt álló személy ellenállását leküzdje, megtörje, azonban joga van a saját védelmét biztosító
megfelelő óvintézkedésekhez.
II.7. Az orvos egészségére állapotuknál fogva veszélyt jelentő betegek, így különösen a fertőző és közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsítók kezelése csak
a megfelelő óvintézkedések alkalmazásának lehet indoka, a kezelés elutasításának nem.
II.8. A betegnek joga van az egészségügyi ellátás folyamatosságához. Amíg a kezelés orvosi szempontból indokolt, az orvos nem szakíthatja meg a beteg
kezelését anélkül, hogy megfelelő időben kellő segítséget nyújtana a beteg számára annak érdekében, hogy ellátása másik orvos által biztosítható legyen.
II.9. Ha az orvos azért nem vállalja valamely kezelés elvégzését, mert az erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik, akkor erről
megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, az adott kezelés elvégzését vállaló orvoshoz kell irányítania őt.
II.10. Az orvos nem állíthatja magáról és nem kelthet olyan látszatot, hogy olyan szakismeretek, kezelési lehetőségek birtokában van, amelyekkel valójában nem
rendelkezik. Ha az orvos úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő szakmai képességekkel vagy a szükséges lehetőségekkel ahhoz, hogy elvállalja vagy
folytassa a beteg kezelését, akkor erről megfelelő időben tájékoztatnia kell a beteget és más, megfelelő orvoshoz kell őt átirányítania, ideértve a progresszív
kórlefolyású eseteket is.
II.11. A betegnek joga van arra, hogy betegségéről, illetve a kezelési lehetőségekről további véleményt, véleményeket kérjen. Az orvosnak ezt akkor is lehetővé
kell tennie és a beteg kérésére elő is kell segítenie a megfelelő szakemberek elérhetőségéről szóló felvilágosítás nyújtásával, ha nem ért egyet a beteggel. A
további véleményt adó orvos azonban nem törekedhet arra, hogy a beteg kezelését átvegye.
II.12. Ha a beteg és az orvos között feloldhatatlan a kezeléssel kapcsolatos véleménykülönbség, akkor az orvosnak segítenie kell a beteget abban, hogy eljusson
egy másik olyan orvoshoz, akivel vélhetően megfelelő együttműködést tud kialakítani.
II.13. Az orvos soha nem használhatja fel a beteggel való kapcsolatát vagy szakmai pozícióját arra, hogy személyes vagy üzleti kapcsolatot létesítsen a
betegével, vagy annak közeli hozzátartozójával, különösen ha az a beteg kiszolgáltatott helyzetének kihasználására vagy az orvos tisztességtelen
előnyszerzésére irányul.
II. 14. A különleges kezelési helyzetekkel ‐ így különösen az elsősegélynyújtással, a terminális állapotú betegek kezelésével, a szerv‐ és szövetátültetéssel, az
abortusszal és a asszisztált reprodukciós eljárásokkal ‐ kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
III. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés
III.1. Az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
III.2. A tájékoztatást csak olyan szakember adhatja, illetve a beleegyezést csak olyan szakember jelenlétében tehető meg érvényesen, aki kellő képzettséggel és
tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő módon felvilágosítást adjon a kezelés lényegét, a kezeléssel elérhető előnyöket, a felmerülő kockázatokat és
az esetleges alternatívákat illetően.
III.3. Az érintetteket a kezelésbe való beleegyezésük előtt, a kezelés alatt és után is megfelelően tájékoztatni kell ‐ ideértve az előre nem látható
következményekről, a nem kívánatos, illetve mellékhatásokról és az ellátás során bekövetkezett tévedésekről és elkövetett hibákról szóló tájékoztatást is.
III.4. Abban az esetben, ha az orvosban felmerül annak gyanúja, hogy az érintett a megfelelően végzett tájékoztatás ellenére sem értette meg azt, kérnie kell a
beteg hozzájárulását ahhoz, hogy tájékoztatásra jogosult más személyt tájékoztathasson, amennyiben erre lehetőség van. Ez az eljárás különösen ajánlott a
komoly kockázatokat rejtő, illetve a beteg állapotát jelentősen érintő kezelések esetén.
III.5. Az orvosnak általában ki kell kérnie a beteg hozzájárulását fizikális vizsgálat végzése előtt, az intim testtájak vizsgálatának szükségességéhez külön is
magyarázatot kell fűzni. A betegnek kortól és nemtől függetlenül fel kell ajánlani, hogy az általa megjelölt kísérő is jelen lehet a vizsgálaton.
III.6. Különös gondot kell fordítani a tájékoztatás során a érzékeny betegcsoportok, így különösen a gyermekek, idősek, pszichiátriai betegek, korlátozott
belátási képességgel rendelkezők és a fenyegető magatartású betegek tájékoztatására.
III.7. Ha az orvos harmadik fél nevében jár el ‐ legyen az egy személy vagy egy intézmény ‐ erről is tájékoztatnia kell a beteget.
IV. Adatkezelés, titoktartás, egészségügyi dokumentáció
IV.1. Az adatkezelésre, a titoktartásra és az egészségügyi dokumentáció vezetésére, kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben
etikai vétségnek is minősül.
V. Az orvosok kapcsolata egymással és más egészségügyi dolgozókkal
V.1. Súlyosan etikátlan az olyan magatartás, amely a beteg kezelésében ‐ akár az adott szolgáltató keretében, akár azon kívül ‐ részt vevők véleményének
javaslatainak kinyilvánítását akadályozza, ideértve a kisebbségi véleményt képviselő egészségügyi dolgozóval szembeni bármilyen retorziót is. A szakmai
vitákban kizárólag tárgyszerű érvelésnek van helye, súlyosan etikátlan a kioktató, megalázó, személyeskedő hangnem.
V.2. Az orvos a beteg érdekében szükség esetén köteles konzultálni és együttműködni más egészségügyi dolgozóval. A konzíliumot kérő orvosnak meg kell
győződnie a konzíliumra felkért személy, illetve szolgáltató alkalmasságáról. Ha a felkért konziliárius nem tartja magát autentikusnak, vagy a felkérésben
megjelölt tevékenységet a tárgyi vagy személyi feltételek hiánya miatt nem, vagy csak jelentős késedelemmel tudja elvégezni, erről haladéktalanul értesíti a
felkérő orvost.
V.3. A konzílium kérésnek valós, lényeges szakmai indokon kell alapulnia. Súlyosan etikátlan, ha a konzíliumot személyes vagy anyagi előny érdekében kérik,
különösen akkor, ha ezzel a beteget felesleges kockázatnak teszik ki, vagy bármilyen egyéb hátrányt okoznak neki.
V.4. A konzílium eredményét a kezelőorvos nem köteles elfogadni, azonban ha a beteghez ugyanazon kérdést illetően ismételt konzíliumot kér ugyanazon
szakma más képviselőjétől, akkor ezt a tényt mind a korábban, mind az újonnan felkért orvossal az ismételt konzílium előtt közölni és indokolni kell.
V.5. A konzílium alapján alkalmazott kezelés kimeneteléről a kezelőorvosnak a konziliáriust értesítenie kell.
V.6. A kezelőorvosnak, illetve a szolgáltató vezetőjének biztosítania kell, hogy a betegek kezelőorvosuk távollétében megfelelő kezelésben részesüljenek. A
helyettesítés idején a kezelőorvos felelőssége a beteg kezelésével kapcsolatosan nem szűnik meg teljesen, különösen ami a helyettesítő orvosnak a beteg
állapotáról, a kezelés folyamatáról való megfelelő tájékoztatását illeti. Ezeket a rendelkezéseket az ügyeleti időre, illetve beosztásra megfelelően alkalmazni
kell.
V.7. A kezelőorvost helyettesítő orvos, illetve a konziliárius nem törekedhet arra, hogy a betegek kezelését a helyettesítés, illetve a konzílium utáni időszakra is
átvegye kezelőorvosuktól.
V.8. Ha az orvostól egy másik orvosról referenciát kérnek, a tájékoztatásnak tárgyilagosnak, elfogultságtól mentesnek kell lennie és kizárólag a másik orvos
szaktudásával kapcsolatos információkra szorítkozhat. Súlyosan etikátlan minden olyan alaptalan és bizonyíthatatlan információ, amely alkalmas arra, hogy
közvetlenül vagy közvetve rontsa a másik orvos jó hírnevét, megingassa a belé vetett bizalmat.
V.9. Ha az orvos bármely más orvos tevékenységében szakmai hibát észlel, köteles erre az érintett orvos figyelmét felhívni. A véleményeltérést az érintettek
kötelesek elsősorban egymás között tisztázni. Szükség esetén ‐ különösen, ha az észlelt hiba a beteg életét veszélyeztetheti vagy állapotát súlyosbíthatja ‐ ki
kell kérni a szakmai felettes, illetve konziliárius véleményét, ennek akadályozottsága vagy eredménytelensége esetén pedig az esetet az egészségügyi
hatóságnak is jelenteni kell. Ez a rendelkezés nem akadályozza azt, hogy az orvos a beteg megkeresésére a kezelésről véleményt adjon.
V.10. Más orvos szaktudásának, tevékenységének, képességeinek, magatartásának konkrét esettől független, általános bírálata súlyosan etikátlan, különösen
akkor, ha a bírálat beteg kezelésének átvételét célozza vagy eredményezi.
V.11. Súlyosan etikátlan a beteg állapotáról és kezeléséről szóló vitát a beteg vagy kívülálló laikus jelenlétében folytatni.
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VI. Kapcsolat a természetgyógyászattal
VI.1. A természetgyógyászati és a nem‐konvencionális gyógyító eljárásokkal (a továbbiakban együtt: nem‐konvencionális gyógyító eljárások) kapcsolatos
jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
VI.2. Az orvosnak a nem‐konvencionális gyógyító eljárások alkalmazásakor is be kell tartania az e rendeletbe foglalt etikai magatartási szabályokat.
VI.3. A konvencionális gyógyítási módszereket alkalmazó orvos köteles a hozzá forduló, nem‐konvencionális gyógyító eljárásokkal vagy azokkal is kezelt beteget
is mindennemű megkülönböztetés nélkül kezelni. Nem jelentik a beteg hátrányos megkülönböztetését a II.2. pontban, a II.8. pontban és a II.11. pontban
foglaltak szerinti eljárások.
VII. Az orvos betegsége, alkalmatlansága
VII.1. Az orvos egészségi alkalmasságával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
VII.2. Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített orvos sem végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi állapota
következtében a beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával okozna, ideértve az orvos fertőző
betegségét is. Ha az orvos azt észleli, hogy munkatársa aktuálisan alkalmatlan állapotban vesz részt a betegek kezelésében, köteles munkatársának a megfelelő
orvosi segítséget megadni, egyúttal pedig felszólítani az egészségügyi tevékenység abbahagyására. Amennyiben a munkatárs a felszólításnak nem tesz eleget, az
észlelő orvos köteles ezt a tényt haladéktalanul az illetékes munkahelyi vezetőnek, ennek hiányában más intézkedésre jogosult és köteles személynek jelezni.
VII.3. Alkohol vagy drog hatása alatt álló orvos nem vehet részt a betegek kezelésében. Ha az orvos azt észleli, hogy munkatársa alkohol vagy drog hatása alatt
vesz részt a betegek kezelésében, a VII.2. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.
VII.4. Ha az orvos egészségi alkalmasságát érintő fizikai vagy mentális rendellenesség fennállását észleli, köteles a megfelelő orvosi segítséget igénybe venni és
követni az ennek során kapott utasításokat, illetve javaslatokat. Ha az orvos azt észleli, hogy munkatársa egészségileg alkalmatlanná vált, a VII.2. pontban
foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.
VIII. Az emberen végzett orvostudományi kutatások etikai szabályai
VIII.1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek is minősül.
VIII.2. Súlyosan etikátlan olyan kutatás végzése vagy ‐ egészségügyi dolgozóként ‐ az abban való részvétel, amelynek kapcsán a beteg hatékony kezelését
felfüggesztik vagy leállítják anélkül, hogy az új kezeléstől a beteg számára ésszerűen várható lenne bármilyen egészségnyereség.
VIII.3. Súlyosan etikátlan olyan kutatás végzése vagy ‐ egészségügyi dolgozóként ‐ az abban való részvétel, amelynek során új kezelést ‐ beleértve az innovatív
műtéti eljárásokat is ‐ alkalmaznak terminális állapotú betegeken, ésszerűen remélhető pozitív hatások nélkül.
VIII.4. Ha a beteg visszautasítja a kutatásban való részvételt, ez rá nem járhat semmilyen hátrányos megkülönböztetéssel a további kezelés során.
IX. A tudományos közlések etikai szabályai
IX.1. Az orvosnak először ‐ a tömegtájékoztatást megelőzően ‐ szakmai lapokban kell közzétennie új tudományos eredményeit, következtetéseit.
IX.2. A tudományos közlések esetén a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben etikai vétségnek
is minősül.
IX.3. A tudományos közlések szerzőit a megjelenés helye ‐ így tudományos folyóiratok és más közlési fórumok ‐ által a szerzőkhöz intézett felhívásban megjelölt
szerzőségi kritériumoknak megfelelően kell a közlésen megjelölni. A szerzőnek tekinthető személy nevét nem lehet mellőzni a szerzők felsorolásából, illetve
szerzőnek nem tekinthető személy nevét szerzőként nem lehet feltüntetni. Ezt a rendelkezést a szabadalmi és egyéb iparjogvédelmi ügyekben megfelelően
alkalmazni kell.
IX.4. A nem független, anyagilag vagy egyéb módon támogatott kutatások esetén a támogatással kapcsolatos információknak a tudományos közlésen történő
feltüntetésével kapcsolatosan követni kell a megjelenés helye által előírt szabályokat. A támogatót a tudományos közlésen minden esetben fel kell tüntetni, és
a valóságnak megfelelő információkat kell közölni. A támogatással kapcsolatos információkat a saját kiadásban megjelenő közléseken is fel kell tüntetni,
ideértve a saját honlapon közzétetteket is.
X. Az orvos megjelenése a tömegtájékoztatásban
X.1. A tömegtájékoztatási eszközökben ‐ ideértve az internetet is ‐ való megjelenést, közlést szabályozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben
etikai vétségnek is minősül, ideértve a reklámozással kapcsolatos szabályok vétkes megszegését is.
X.2. Az orvosnak tájékoztatnia kell a nyilvánosságot a fenyegető jelenlegi és jövőbeli egészségproblémákról, veszélyekről, fel kell hívnia a figyelmet az
egészségügyi ellátás minőségének vagy az orvosok szakmai függetlenségének hiányosságaira.
X.3. A nyilvánosságnak adott információknak világosnak, tényszerűnek és elfogulatlannak kell lenniük. Nem kelthetnek sem alaptalan félelmet, sem
nyugtalanságot a társadalomban, sem egyes csoportokban, személyekben, nem okozhatnak és ébreszthetnek megalapozatlan elvárásokat, reményeket.
X.4. A közlés társadalmi hasznosságának lényegesen meg kell haladnia az orvos, illetve annak a hasznát, amelynek vagy akinek a nevében az orvos nyilatkozik: a
közlés burkoltan sem szolgálhat jogellenes reklámozási, betegtoborzási eszközként.
X.5. Súlyosan etikátlan más orvos vagy szolgáltató szakmai vagy személyes jó hírnevének alaptalan rontására alkalmas bármilyen közlés. Amennyiben más orvos
magatartásáról, tevékenységéről, hibáiról kérnek nyilatkozatot, a nyilatkozó orvos nem minősítheti a feltételezett szakmai hibát vagy etikai vétséget az azt
vizsgáló eljárás befejezése előtt. Egyebekben a más orvosról tett nyilatkozatra az V.1. pont, az V.8. pont és az V.10. pont szerinti rendelkezéseket is
megfelelően alkalmazni kell.
X.6. Az e fejezetbe foglalt rendelkezéseket az orvos, illetve az egészségügyi szolgáltató saját, a nyilvánosságnak szánt kiadványaira és internetes honlapjára is
megfelelően alkalmazni kell.
XI. Az orvos és a társadalom
XI.1. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésére és reklámozására, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelése kapcsán a
betegek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése, továbbá jogszabálysértő reklámozás megvalósulása egyben etikai vétségnek is
minősül.
XI.2. Ha az orvosnak anyagi vagy személyes érdekeltsége van olyan egészségügyi szolgáltatóban, nem‐konvencionális gyógyító eljárást nyújtó szolgáltatóban,
gyógyszertárban vagy bármilyen egyéb szervezetben (a továbbiakban együtt: szervezet), ahová betegeket utal kezelésre, egészségügyi vagy egyéb szolgáltatások
igénybevételére, köteles érdekeltségéről tájékoztatni a beteget.
XI.3. Az orvos nem fogadhat el közvetítési díjat vagy bármilyen más anyagi vagy személyes előnyt másik orvostól, más személytől vagy szervezettől a beteg
konzultációra vagy kezelésre utalása fejében. Az orvos nem ajánlhat fel vagy fizethet közvetítési díjat, nem nyújthat bármilyen más anyagi vagy személyes
előnyt másik orvosnak, más személynek vagy szervezetnek annak fejében, hogy hozzá utaljanak beteget konzultációra vagy kezelésre.
XI.4. Az orvosetikával összeegyeztethetetlen, ha az orvos betegével olyan közvetlen vagy közvetett kereskedelmi kapcsolatot létesít, ami a beteget
kiszolgáltatott helyzetbe hozza, illetve az orvos szakmai elfogulatlanságát befolyásolhatja.
XII. A gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyekre vonatkozó különös szabályok
XII.1. A gyógyszerész, illetve a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személy minden olyan vétkes cselekménye, mulasztása, amely a betegek, a fogyasztók
(a továbbiakban együtt: betegek) megtévesztésének vagy indokolatlan megkülönböztetésének minősül, tisztességtelen piaci magatartást, jogellenes
versenykorlátozást, illetve árképzést valósít meg, továbbá a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiszolgáltatásával és helyettesítésével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, egyben etikai vétségnek is minősül.
XII.2. A gyógyszerész a maga, illetve gyógyszertárat működtető nevében sem köthet olyan szerződést, illetve nem fogadhat el olyan előnyt, amely a betegek
hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti.
XII.3. A gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személy nem vállalhat olyan szerződéses kötelezettséget, illetve nem fogadhat el olyan előnyt, amely
korlátozhatja vagy akadályozhatja szakmai függetlenségét, különös tekintettel a betegekkel szemben fennálló pártatlan és tárgyszerű tanácsadási kötelezettség
teljesítésére.
XII.4. A gyógyszerész társadalmi funkcióját, tisztségét nem használhatja fel a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz forgalmának növelésére.
XII.5. Egyebekben a gyógyszerészekre és a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyekre az orvosokra vonatkozó különös szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni.
XIII. Az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó különös szabályok
XIII. Az egészségügyi szakdolgozókra és az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személyre az orvosokra
vonatkozó különös szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartása

Az egészségügyi szakdolgozók (egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, akinek nem orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus
végzettsége van) működési nyilvántartása

Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását 2009. január 1‐jétől az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
vezeti. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közreműködői szerepe megszűnt.

2009. január 1‐jétől a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani! Postacím: 1245 Budapest, Pf. 980.

Ügyfélfogadás :

telefonon: 235‐79‐40, 235‐79‐37, 235‐79‐41, 235‐79‐42;
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személyesen ügyfélfogadási időben: kedden és csütörtökön 9.00‐11.00 óráig, illetve 13.00‐15.00 óráig; cím: 1051 Budapest, V. ker. Zrínyi út. 3. szám, II. emelet,
206. szoba.
A működési nyilvántartással kapcsolatos eljárások díja nem változott, azaz eljárásonként 2200 Ft.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a működési nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok 2009. január 1‐jével megváltoztak!

Részletes tájékoztató a 2009. január 1‐jétől hatályos jogszabályok alapján:

Kinek szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatnia magát?

Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 110. §‐ának (1)‐(3) bekezdése szabályozza, hogy kiknek szükséges a működési
nyilvántartásba bejegyeztetni magukat.

�(1) Egészségügyi tevékenység � folytatásának formájától és módjától függetlenül � e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy
felügyelet mellett végezhető.

(2) Egészségügyi tevékenységet önállóan � külön törvényben foglaltakra is figyelemmel � az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített, a működési nyilvántartásba bejegyzett
személy végezhet. Az önállóan végzett egészségügyi tevékenység � a (4) és (10) bekezdésben foglalt kivételekkel � az arra feljogosító szakképesítésnek a
működési nyilvántartásba történő bejegyzésétől kezdhető meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkező személy felügyelete mellett végezhet egészségügyi tevékenységet az a személy,

a) aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
b) akit a működési nyilvántartásból a 113. § (1) bekezdése alapján töröltek, a törlés okának megszűnését vagy megszüntetését követően, a működési
nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig,
c) aki a működési nyilvántartásban szerepel, de az egészségügyi tevékenységvégzést több mint 3 éve szünetelteti, a külön jogszabályban meghatározott
feltételek teljesítéséig, vagy
d) aki külön törvény szerint, megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.�

Az Eütv. különbséget tesz önállóan és felügyelet mellett végezhető egészségügyi tevékenységvégzés között.

A fentiek szerint önálló egészségügyi tevékenységvégzés megkezdésének a feltétele az adott tevékenység folytatásához szükséges szakképesítés működési
nyilvántartásba bejegyzése. A működési nyilvántartásba bejegyzést követően az adott szakképesítés tekintetében kötelező továbbképzési kötelezettség áll fenn.

Felügyelet mellett olyan személy végezhet egészségügyi tevékenységet, aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt; vagy rendelkezik a
szükséges szakképesítéssel, de a nyilvántartásból törlésre került (ilyen esetekben a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz
szükséges ideig kell felügyelet mellett dolgoznia), aki a működési nyilvántartásban szerepel, de az egészségügyi tevékenységvégzést több mint 3 éve
szünetelteti, továbbá aki megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.

Hogyan és milyen feltételekkel lehet a működési nyilvántartásba regisztráltatni?

A felvétel egyik feltétele az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában való szereplés. Az alapnyilvántartásban szerepel minden
olyan személy, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben megszerzett (vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy
elismert) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet (vagy a honosításról/elismerésről szóló
határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján 2009. január 1‐jétől a Hivatal (korábban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
alapnyilvántartásba veszi a szakképesítést szerzett személyt, erről egy hatósági bizonyítványt állít ki és megküldi az alapnyilvántartásba felvett személynek. A
hatósági bizonyítvány tartalmazza az illető alapnyilvántartási számát.

Az alapnyilvántartásba kerülés után a működési nyilvántartásba a Hivatalánál benyújtott kérelemmel lehet a felvételt kérelmezni.

A felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a felvételt kérelmező formanyomtatványt (�A� adatlap), amely letölthető az alábbi linkről: szakdolgozói formanyomtatványok (kitöltve, aláírva),
a nyilvántartásba való felvételhez szükséges 2200 Ft‐os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevényét vagy banki átutalási megbízást
(a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000‐00285788‐00000000) A közleményben olvashatóan szíveskedjenek feltüntetni: kérelmező
neve, szakképesítése, kérelem tárgya,
a szakképesítés(ek) megszerzéséről kiállított diploma, oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát (a hiteles másolat helyett sima másolatot is elfogad a Hivatal
abban az esetben, ha az ügyfél szakképesítése az alapnyilvántartásban már szerepel) (személyesen benyújtott kérelem esetében az eredeti bizonyítvány
bemutatása mellett a Hivatal ügyintézője is elvégezheti a hitelesítést),
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külföldi állampolgárok esetében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu ) által lefordított,
külföldi hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítványt),
munkáltatói igazolást (amennyiben a kérelmező már végez egészségügyi tevékenységet) vagy az ÁNTSZ igazolást, amennyiben egészségügyi tevékenységet ÁNTSZ
működési engedélye alapján végez �M� jelü adatlap ,
amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, a nyelvvizsga‐bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolatát (személyesen benyújtott kérelem esetében az
eredeti bizonyítvány bemutatása mellett a Hivatal ügyintézője is elvégezheti a hitelesítést),
egészségügyi alkalmasság/korlátozott alkalmasság igazolását ( 3 hónapnál nem régebbi foglalkozás‐egészségügyi orvosi igazolás).
Amennyiben az ügyfél rendelkezik az alábbiakkal, akkor ezeket is be kell csatolnia:

tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum hiteles másolata (személyesen benyújtott kérelem esetében az eredeti bizonyítvány bemutatása mellett
a Hivatal ügyintézője is elvégezheti a hitelesítést),
szakértői engedély másolata
kiegészítő gyakorlati továbbképzés elvégzésének igazolása
egyéb a kérelemben foglaltak alátámasztására szolgáló dokumentumok
A kérelem benyújtható postai úton a fenti címen, vagy a 1245 Budapest, Pf.: 980‐as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben : kedden
és csütörtökön 9.00‐11.00 óráig, illetve 13.00‐15.00 óráig a 1051 Budapest, Zrínyi u. 3‐ban (II. emelet 206‐os iroda).

A kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül � amennyiben nem áll fenn kizáró ok ‐ a Hivatal felveszi a kérelmezőt a működési nyilvántartásba, amelyről
határozatot állít ki és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

A Hivatal a működési nyilvántartásba vételt követően hatósági igazolványt állít ki, amelyet megküld a nyilvántartásba vett személy részére.

Meddig érvényes a működési nyilvántartás? Mit jelent a megújítás és mit jelent a meghosszabbítás?

Az Eütv. 112. §‐ának (10) bekezdése alapján �az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának időtartama öt év, amely megújítható vagy
meghosszabbítható. A működési nyilvántartás ötéves időtartama a nyilvántartott személy kérelmére

a) újabb ötéves időtartamokra megújítható vagy
b) egy alkalommal az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon történő szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb három évre
meghosszabbítható.�

A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló határozat tartalmazza a nyilvántartás lejáratának dátumát, amely dátum lejártáig kell
benyújtani a megújítás iránti kérelmet.

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás
megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. A kötelező továbbképzésről részletesen alább beszélünk.

A nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a megújítást kérelmező formanyomtatványt, amely letölthető az alábbi linkről: szakdolgozói formanyomtatványok (kitöltve, aláírva) �A� adatlap,
a nyilvántartás megújításához szükséges 2200 Ft‐os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevényét vagy banki átutalási megbízást (a
Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000‐00285788‐00000000) A közleményben olvashatóan szíveskedjenek feltüntetni: kérelmező neve,
szakképesítése, kérelem tárgya,
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3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (külföldi állampolgárok esetében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu ) által lefordított,
külföldi hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítványt)
amennyiben a nyilvántartott személy a lezáruló ötéves időtartam alatt adott szakterületen újabb szakképesítést szerzett, akkor csatolnia kell a szakképesítésről
kiállított diploma, oklevél, bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (személyesen benyújtott kérelmek esetében az eredeti bizonyítvány bemutatása
mellett a Hivatal ügyintézője is elvégezheti a hitelesítést) (a hiteles másolat helyett sima másolatot is elfogad a Hivatal abban az esetben, ha az ügyfél
szakképesítése az alapnyilvántartásban már szerepel)
munkáltatói igazolást, vagy ÁNTSZ igazolást, amennyiben egészségügyi tevékenységet az ÁNTSZ működési engedélye alapján végez
a nyilvántartott személy továbbképzésének gyakorlati pontjait igazoló munkáltatói igazolást (�M� jelű formanyomtatványon , munkáltatónként/engedélyező
hatóságként külön lapot kell kitölteni), és az elméleti pontigazolásokat (gyakorlati és elméleti pontok összesen: 100 pont),
amennyiben rendelkezik új (első felvételt követően megszerzett) nyelvvizsgával, a nyelvvizsga‐bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolatát
(személyesen benyújtott kérelem esetében az eredeti bizonyítvány bemutatása mellett a Hivatal ügyintézője is elvégezheti a hitelesítést),
egészségügyi alkalmasság/korlátozott alkalmasság igazolását (3 hónapnál nem régebbi foglalkozás‐egészségügyi orvosi igazolás).
Amennyiben az ügyfél rendelkezik az alábbiakkal, akkor ezeket is be kell csatolnia:

tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum hiteles másolata (személyesen benyújtott kérelem esetében az eredeti bizonyítvány bemutatása mellett
a Hivatal ügyintézője is elvégezheti a hitelesítést),
szakértői engedély másolata
kiegészítő gyakorlati továbbképzés elvégzésének igazolása
egyéb a kérelemben foglaltak alátámasztására szolgáló dokumentumok
A kérelem benyújtható postai úton a fenti címen, vagy a 1245 Budapest, Pf.: 980‐as postafiókcímre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051
Budapest, Zrínyi u. 3‐ban (II. emelet 206‐os iroda).

A kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül � amennyiben nem áll fenn kizáró feltétel illetve hiánytalan a kérelem ‐ a Hivatal határozatban megújítja a
kérelmező működési nyilvántartásának időtartamát újabb öt évre, és a határozatot tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési
címre.

Kiknek szükséges a továbbképzési pontokat gyűjteni? Hogyan kell igazolni a továbbképzési pontokat (gyakorlati, elméleti)?

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet (továbbiakban: továbbképzési rendelet) szabályozza a
kötelező szakmai továbbképzést.

Aki belépett a működési nyilvántartásba, annak részt kell vennie kötelező továbbképzésen. A működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező
továbbképzés teljesítésének az igazolása!

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az az egészségügyi szakdolgozó, akinek a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő
van hátra.

Aki több szakképesítéssel rendelkezik, annak mindazon szakképesítés tekintetében igazolnia kell a továbbképzési kötelezettség teljesítését, amely tekintetében
önállóan végez egészségügyi tevékenységet.

A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama öt év. Az első továbbképzési időszak kezdete a működési nyilvántartásba
történő felvétel napja, a következő időszak kezdete a működési nyilvántartás megújításának napja. Aki belépett a működési nyilvántartásba, annak a
továbbképzési időszak alatt 100 pontot kell összegyűjtenie ahhoz, hogy újabb öt évre meg tudja újítani a működési nyilvántartását.

A 100 pontot elméleti és gyakorlati feltételek teljesítésével lehet teljesíteni.

A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell az adott szakterület szerinti munkakörben
eltöltenie, amit a munkáltatónak, illetőleg a működési engedély kiállítójának (ÁNTSZ‐nek) kell igazolni. (A munkáltatónak az �M� jelű formanyomtatványon
kell igazolnia a gyakorlati pontokat.) 1 év gyakorlati idő pontértéke 15 pont.

Elméleti pontokat az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) által nyilvántartásba vett továbbképzéseken lehet szerezni.

A továbbképzésekről tájékozódhat az www.eti.hu és a www.meszk.hu honlapokon.

Az elméleti pontokat az egészségügyi szakdolgozónak ‐az ETI nyilvántartásában szereplő‐ továbbképzést szervező által az adott továbbképzésekről kiállított
pontigazolásokkal kell igazolnia.

Mentesül az elméleti továbbképzési kötelezettség alól, aki

a) az adott szakterületen újabb vagy magasabb szakképesítést szerez,
b) a szakterületén oktatói, vizsgáztatói tevékenységet végez,
c) a szakképesítésének megfelelő szakértői tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik.

(A fentieket hitelt érdemlően igazolni kell.)

Mit jelent a működési nyilvántartás meghosszabbítása? (a szabályok jelentősen változtak 2009. január 1‐jétől!)

Az Eütv. 112 §‐a (10) bekezdésének b) pontja alapján a működési nyilvántartás ötéves időtartama egy alkalommal, az ügyfél kérelmére az egészségügyi
tevékenység végzésének Magyarországon történő szünetelésére tekintettel, annak időtartamával, de legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

A meghosszabbítás nem azonos a nyilvántartás újabb öt évre történő megújításával!!

A meghosszabbítás iránti kérelmet a szüneteltetés tényének igazolásával együtt, annak megkezdése előtt, de legkésőbb a szüneteltetés megkezdésétől
számított 5 munkanapon belül kell benyújtani!!

Tehát ha a nyilvántartott személy szünetelteti Magyarországon egészségügyi tevékenységét (pl. GYESen, GYEDen van; huzamosabb ideig külföldön tartózkodik;
nem az egészségügy területén dolgozik; stb.), akkor egy kérelemmel fordulhat a Hivatalhoz, melyben megjelöli pontosan, hogy milyen időtartamban szünetelteti
az egészségügyi tevékenységet (ezt alá kell támasztani valamilyen hivatalos dokumentummal, pl.: a munkáltató, vagy Magyar Államkincstár GYEd‐ről, GYES‐ről
szóló igazolásával), és kérelmezi, hogy ezzel az időtartammal a Hivatal hosszabbítsa meg a nyilvántartási periódusát. A kérelemhez csatolni kell a 2200 Ft‐os
igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekk feladóvevényét, vagy banki átutalási megbízás másolatát.

Az előre nem tervezhető események � különösen súlyos betegség, baleset � miatti szüneteltetés esetén a meghosszabbítás iránti kérelem előterjesztésére � a
szüneteltetés tényének igazolásával együtt � az esemény bekövetkeztét követően 90 napig van lehetőség.

Ha nyilvántartott személy a külön jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, abban az esetben
kérelmére a közfeladat ellátásának teljes idejével hosszabbodik meg a működési nyilvántartás időtartama. A közfeladat ellátását munkáltatói igazolással kell
igazolni.

A meghosszabbítás iránti kérelem � a fentiek figyelembevételével � a működési nyilvántartás lejárta napját követően nem nyújtható be, akkor sem, ha a fenti
határidő még nem telt el.

Meghosszabbításra irányuló kérelem esetén a fentieken túl csatolni kell még:

* meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (pl.: GYES, GYED, Munkanélküli igazolás, közfeladat esetén a munkáltató munkavégzés helyére, időtatamára
vonatkozó igazolása)
* az Eütv 112/A § (2) bekezdése szerinti előre nem tervezhető esemény megnevezése és annak igazolására szolgáló okiratok
* egyéb a működési nyilvántartás meghosszabbításával kapcsolatos okirat
Azon kérelmezők esetén akik közfeladat ellátása miatt szüneteltetik az egészségügyi tevékenységet, a fenti szabályok eltérnek (lásd. Eütv. 112/A. § (3)

A működési nyilvántartás meghossszabbításáról a Hivatal határozatban rendelkezik.

A szüneteltetésre okot adó körülmény megszűnését a működési nyilvántartásban szereplő személy 30 napon belül köteles bejelenteni.
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Milyen esetekben törölhető a nyilvántartott személy a működési nyilvántartásból?

Az Eütv. alapján a Hivatal törli a működési nyilvántartásból azt a személyt:

a) aki a 112/A. § szerint nyilvántartását az ott meghatározott határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét
jogerősen elutasították,
b) aki 1 évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztést kimondó, illetve foglalkozása gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági határozat hatálya alatt áll,
c) akit egészségi állapota következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység folytatására véglegesen alkalmatlanná nyilvánított,
d) akit belátási képessége csökkenése következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység gyakorlásától eltiltott,
e) aki felróható magatartásával a működési nyilvántartást vezető szervvel a nyilvántartás körébe tartozó valótlan adatot közöl,
f) aki a 112. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti továbbképzési kötelezettsége teljesítését a működési nyilvántartása időtartamának lejárta előtt, vagy
legkésőbb a 113. § (5) bekezdés szerinti felhívásra nem igazolja,
g) aki szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet � ha jogszabály eltérően nem rendelkezik � a megfelelő szakképesítés, illetve szakirányú
szakképesítés működési nyilvántartásba történő bejelentése nélkül vagy azt megelőzően kezd meg,
h) aki elhalálozott.�

Az a) pontban foglalt esetben, külön jogszabály szerinti időpontig nem törölhető a működési nyilvántartásból az az egészségügyi dolgozó, aki legkésőbb a törlés
időpontjáig a nyilvántartást vezető szervnek bejelenti, hogy a nyilvántartásból való törlés elkerülése érdekében a külön jogszabály szerinti kiegészítő gyakorlati
továbbképzésben részt vesz.

Hogyan kerülhet vissza a nyilvántartott személy a törlés után a működési nyilvántartásba?

Amennyiben a nyilvántartott személyt a Hivatal törli a működési nyilvántartásból, akkor kérelmezheti működési nyilvántartásba való visszavételét, amikor a
törlés oka megszűnik. Példaként, amennyiben egy nyilvántartott személy megújítási kérelmét a Hivatal a továbbképzési pontok hiánya miatt elutasította, majd a
személyt törölte a működési nyilvántartásból, az illető akkor kérelmezheti eredményesen a visszavételt, amikor a 100 továbbképzési pontból hiányzó pontokat
összegyűjtötte.A működési nyilvántartásból törölt, vagy abban nem szereplő személy felügyelet mellett végezhet egészségügyi tevékenységet.

Hogyan szerezhető be kivonat a működési nyilvántartásban történő regisztrációról?

Amennyiben valaki már felvételt nyert a működési nyilvántartásba, de a felvételről nem rendelkezik a Hivatal által kiállított határozattal, akkor egy, a
Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphat kivonatot a működési nyilvántartásban szereplő, és más módon közhitelesen nem igazolható adatairól. A
kérelemre egy példát talál az alábbi linkre kattintva: kérelem minta A kérelem mellé csatolni kell a 2200 Ft‐os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló
csekk feladóvevényét, vagy banki átutalási megbízás másolatát.

Az igazolás iránti kérelem benyújtható postai úton a fenti címen, vagy a 1245 Budapest, Pf.:980‐as postafiókcímre küldve vagy faxon, a 06‐1‐235‐79‐39‐es
faxszámra küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Budapest, Zrínyi u. 3‐ban (II. emelet 206‐os iroda). Az igazolást a beérkezéstől számított 30
napon belül a Hivatal megküldi a kérelmező levelezési címére.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete vezetősége 2009. április 25‐től
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A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének közleménye

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2008. adóévben
a személyi jövedelemadójuk 1 %‐át felajánlották céljaink megvalósításához.
A felajánlás összegét 291.320 Ft‐ot közhasznú tevékenységünk megvalósítására fordítjuk.
Támogatásukra a továbbra is számítunk.
A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete OTP számlaszáma: 11708001‐20368108

Radiográfus képzésről

Radiológiai Szakmai Kollégium
SZTE‐ÁOK Radiológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Prof. Dr. Palkó András
Kollégiumi Elnök

Tárgy: MRAE állásfoglalás Dátum: 2009.12.14.
Iratszám: Ki /2009

Tisztelt Elnök Úr !
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Mellékelten küldöm a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének (MRAE) állásfoglalását és egyben segitség kérését az újonan inditott levelező OKJ
Radiográfus képzés körüli anomáliákkal kapcsolatosan.

Külön aggodalomra ad okot az a tény, hogy az ETI‐n kivül számos más oktatási intézmény meghirdette az alap radiográfusi programot és a ráépülő egyéb szakmai
képzéseket is.

Támogató együttműködését és segítségét előre is köszönjük!

 

Vandulek Csaba
elnök

Mocsári Zsuzsanna Pavlikovics Gábor
alelnök alelnök

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének állásfoglalása

Az elmúlt hetekben többen is felhívták figyelmünket arra, hogy az ETI‐ben az új OKJ rendszer keretein belül induló radiográfus alapképzés óraszámai feltűnően
alacsonyak.
A kapott dokumentumokat átolvasva az MRAE Elnöksége aggodalmának kíván hangot adni.
Az említett dokumentumokban szereplő óraszámok mennyisége és elosztása egyaránt kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy egyre több fórumon a radiográfusok
szerepfejlődéséről, tevékenységi körének bővüléséről esik szó. Ennyi óraszám mellett nem látjuk biztosítottnak a szakma magas színvonalon történő
műveléséhez szükséges elméleti ismeretek átadását olyan hallgatók számára, akik esetleg egyéb egészségügyi képesítéssel nem rendelkeznek.
Furcsálljuk továbbá, hogy a radiográfus OKJ képzés anyagát áttekintve a radiográfus alapképzés óraszámainak csak a maximuma van feltüntetve, minimuma
nem! Talán logikusabb lett volna a felső határ helyett alsó küszöböt megszabni.
Fentieket tetézi az a tény, hogy a különböző képzettségi szintekhez kapcsolódó kompetencia szintek nincsenek megalkotva egységesen a radiográfus képzés
teljes vertikumára (OKJ‐től az MSc.‐ig). Így a felületes szemlélő esetleg azt az üzenetet olvashatja ki az említett rendszerből, hogy pl. a műköröm építőkhöz
hasonlóan egy 3 hónapos tanfolyam is elégséges ahhoz, hogy teljes hatáskörű radiográfusként dolgozhasson radiológiai osztályon.
Felhívjuk tehát a szakmai döntéshozók figyelmét, hogy lehetőségeikhez mérten lépjenek síkra egy olyan folyamat ellen, ami potenciálisan a szakmánk
degradálásának veszélyével fenyeget.

2009. december 10.

A MRAE Elnöksége.

Közgyűlés és továbbképzés

Tisztelt Tagtársaink!

 

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének 2010‐es, éves közgyűlése április 24.‐én kerül megrendezésre, melyre várunk minden tagtársunkat. A
közgyűlésen szavazati joggal csak érvényes tagdíj befizetéssel rendelkezők élhetnek. A tagdíj befizetését igazoló csekk másolatát kérjük bemutatni a tagdíj
befizetése a helyszínen is lehetséges.

 

Regisztráció: 9.00 ‐ 10.00‐ig

A rendezvény kezdete: 10.00

Helyszín: SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Bp. VIII. ker. Üllői út 78/a.

Tömegközlekedéssel megközelíthető a Klinikák metró megállónál.

 

A Közgyűlést követően a VI. Nemzetközi Radiográfus Napon megtartott �Urogenitális rendszer és a férfi kismedence betegségeinek radiológiája� című
továbbképzést, a nagy érdeklődésre való tekintettel megismételjük! Az ESZTB által 9 pontra akkreditált továbbképzés célcsoportjai (3; 42; 45; 53; 54; 57; 60;
63; 68): ápolás, izotóp diagnosztika, képalkotó diagnosztika, nefrológiai szakápolás, onkológiai szakápolás, prevenció, radiofarmakológia, röntgen, ultrahang
diagnosztika.

A továbbképzés ingyenes a 2010‐es érvényes tagdíj befizetéssel rendelkező MRAE tagok számára. Nem tagoknak 2000 Ft. regisztrációs díjat szükséges befizetni a
helyszínen.

Előzetes jelentkezéseket a következő email címen várja a továbbképzés szervező bizottsága:

mraejelentkezes@gmail.com

Megjelenésükre feltétlen számítunk:

Vandulek Csaba
MRAE elnök

MRAE szakmai továbbképzés vezető asszisztenseknek

Képalkotó Vezető Asszisztensek Szimpóziuma, 2010. február 12., Siófok

 

Február 12‐én, pénteken szakmai továbbképzés tart a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete a siófoki Hotel Magisternben.

A dunántúli vezető asszisztensek számára meghirdetett program fókuszába a konfliktuskezelés és a stresszoldás kerül. A képzett szakemberek vezetésével,
közreműködésével megtartott tréning gyakorlati feladatokon keresztül, a résztvevők tapasztalatainak segítségével próbál értéket teremteni a vezető
asszisztensek számára.

A kétnapos informális alkalom lehetőséget nyújt arra is, hogy a résztvevők megismerjék az Egyesület szerteágazó munkáját és ötleteikkel hozzájáruljanak a
képalkotó szakdolgozók szakmai fejlődéséhez.

Az eseményen a radiologia.hu portál is jelen lesz és tudósít a szimpóziumról.

HÍRLEVÉL 2010. február

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének
vezetősége
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Elnök:
Vandulek Csaba Tel.: 06‐30‐324‐2419

Érdekképviseleti alelnökök:
Mocsári Zsuzsanna Tel.: 06‐20‐825‐8826

Tudományos, oktatási alelnökök:
Pavlikovics Gábor Tel.: 06‐20‐423‐5621

Titkár:
Róka Tímea Tel.: 06‐30‐760‐3160

Gazdasági vezető:
Dr.Madarászné Kurgya Ildikó GYES

Megbízott gazdasági vezető:
Varga Lászlóné (Vali) Tel.: 06‐30‐334‐7660

Vezetőségi tagok:
Farkas Andrea Tel.: 06‐30‐233‐5521
Dr. Fehér Lászlóné (Erzsi) Tel.: 06‐20‐825‐8828
Krajczárné Szalai Anikó Tel.: 06‐70‐339‐0120
Tóth Ágnes Tel.: 06‐20‐388‐8661

Ellenőrző Bizottság

Elnök:
Kőmezei Ágnes Tel.:06‐20‐825‐8804

Tagok:
Németh Katalin Tel.: 06‐30‐268‐4033
Farkas Orsolya Tel.: 06‐30‐224‐4890
Cseri Zsolt Tel.: 06‐20‐320‐8570

Elnöki köszöntő

Kedves Egyesületi Tagok, Kedves Kollégák!

Az Egyesület vezetősége nevében szeretnék köszönetet mondani mindazon szakdolgozóknak, akik 2009‐ben az Egyesület tagjaként támogatták munkánkat és
törekvéseinket. Idén is sok feladat elé nézünk és bár elképzelhető, hogy a kívülállónak időnként úgy tűnik, hogy az Egyesület vezetősége inaktív, valójában
kevesen vagyunk a sok feladat ellátására.Gondolat erejéig néhányat érdemes megemlíteni.

2010‐re kaptunk ígéretet a www.radiologia.hu webportal működtetőjétől arra, hogy egy külső arculatváltás és belső szerkezeti megújítást követően más
társszakmákkal együttesen Egyesületünk a webportálon üzemeltetheti a honlapját. Az új webes felület szerkesztésének feladata önmagában is egy nagy munka,
nem beszélve a szakmai tartalmak biztosításáról, amelyhez rendszeres anyagot várunk a képalkotásban levő szakdolgozóktól. Lehetőségek szerint szeretnénk
majd elektronikusan kezelni az Egyesület tagsági adminisztrációját. Erre szintén lehetőségünk lesz az új honlapon keresztül. Ezzel kapcsolatosan szeretném
megemlíteni, hogy tervbe vettük, hogy tagjaink egy sorszámozott tagsági kártyát kapjanak melynek segítségével pl. könnyíteni tudjuk a szakmai rendezvényeken
való regisztrálást. Egy másik nagyobb vonulat az eLearning felé való elmozdulás. Keressük azon lehetőségeket és kapcsolatokat, melyek segítségével
pályázhatunk különböző továbbképzések megvalósítására elektronikus webes alapon. Egyeztetéseket folytatunk különböző cégekkel és potenciális
szponzorokkal, akik segítsége szükséges egy minőségi struktúra felállításához. Nem kis munka lesz az idei jubileumi kongresszusunk megszervezése. Lelkes
kollegákat keresünk, akik ebben is önkéntesként tudnak segíteni nekünk.
Summa summarum, a "munka sok, a munkás kevés". A vezetőség kis csapata nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy Egyesületünk továbbfejlődjön és megfelelő
szolgáltatást nyújtson tagságának. Csodákra viszont csak együttesen vagyunk képesek. Ezúton szeretném megköszönni támogatásotokat az Egyesület vezetősége
nevében.

Vandulek Csaba
MRAE elnök

Kongresszusi beszámoló

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE) által megrendezésre kerülő konferencia a VI. Nemzetközi Radiográfus Nap (World Radiographers Day)
alkalmából ingyenes volt az egyesületi tagok részére.
A tudományos ülést az MRAE elnöke, Vandulek Csaba nyitotta meg, és köszöntötte a megjelent közel 150 regisztrált hallgatót és az előadókat. Ezt két nagyszerű
szakdolgozó kollégánk, Újvári Viktorné Éva és Maléta Andrea köszöntése követte, akik tevékenységükkel eddig sokat tettek a felnövekvő generációért és az
oktatásért.
A délelőtti szekciót dr. Riedl Erika (HM‐ÁEK osztályvezető‐helyettes főorvos) és Vandulek Csaba (Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum) moderálta. Elsőként
a miskolci Pavlikovics Gábor (B.A.Z. Megyei Kórház) előadását hallhattuk, melynek címe �A prostata malignus daganatainak modern diagnosztikus lehetőségei�
volt. A prosztata anatómiai áttekintését, az epidemiológiai és az etiológiai adatokat, a tünettan és kórlefolyás részletes ismertetését a képalkotó diagnosztikai
módszerek részletes bemutatása követte.
A kaposvári dr. Lakosi Ferenc (Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum) sugárterapeuta előadása �A vese és a férfi kismedence tumorainak radioterápiás
lehetőségei�‐ről szólt. Részletes betekintést kaphattunk a prosztata klinikai terápiás lehetőségeibe, valamint a modern sugárterápiás módszerek
alkalmazásának tárházába. Ismertetésre került a here, a penis és a húgyhólyag, valamint a vesedaganatok radioterápiás gyógyítása a hazai és a külföldi
gyakorlatban.
Nemesi Erika (B.A.Z. Megyei Oktató Kórház) előadása az obstrukciós uropátiák vizsgáló módszereiről szólt. Részletes beszámolót kaptunk a vese anatómiájáról,
esetbemutatásokon keresztül megtudhattuk, hogy milyen radiológiai módszert válasszunk adott betegségek esetén. A jelen és a jövő diagnosztikai módszerei
közül kiemelkedik a húgyúti rendszernél az MR urographia.
Az ebéd és a szünet lehetőséget adott az ismerősökkel való beszélgetésre, a hallottak megvitatására, valamint az előadások tartalmával kapcsolatos kvíz
kitöltésére is.

A délutáni szekciót Maléta Andrea (ETI) és Mocsári Zsuzsanna (SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika) moderálta. Prof. Dr. Lombay Béla (B.A.Z. Megyei Oktató
Kórház) és Kiss Máté (B.A.Z. Megyei Oktató Kórház) közös előadását hallhattuk, mely a húgyutak fejlődési rendellenességei, megbetegedései, illetve azok
képalkotó diagnosztikai módszereinek témakörét ölelte fel. A tudományos nap zárása előtt a helyesen kitöltött és leadott kvíz‐lapok sorsolása következett; négy
kolléganő vehette át a szponzorok által felajánlott ajándékot.
A közönség részéről érdeklődő figyelem és jegyzetelés volt tapasztalható. Remélhető, hogy a hallgatóság a tudományos ülésen megismerteket alkalmazni tudja
a gyakorlatában is.

Németh Katalin

Éves kongresszus

NEMZETKÖZI

ECR 2010. március 4‐8.
Helyszín: Ausztria � Bécs
A kongresszusnak radiográfusi szekciója is van. Idén magyar radiográfusok is aktivan résztvesznek a kongresszus munkájában tudományos előadással és szekció
moderálással.
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IX. Közép‐európai Radiográfusi Szimpózium
Ideje: 2010. szeptember 17‐19.
Helyszín: Belgrád, Szerbia
E‐mail: efrs2010@savacentar.net
Kongresszus témája: "A radiográfusok szerepe és jelentősége a radiológiában"
A kongresszusra előadásokkal és poszterekkel lehet jelentkezni.
Fontosabb dátumok: május 1. absztrakt beküldési határidő,
szeptember 13.‐ig lehet online regisztrálni
A kongresszus hivatalos nyelve: angol
Bővebb információ a kongresszus hivatalos honlapján található.
www.efrs2010.org

HAZAI

MRAE 2010‐es éves közgyűlése
Ideje: 2010. április 24.
Regisztráció: 9.00 ‐ 10.00‐ig
Kezdés: 10.00
Helyszín: SE Radiológiai Klinika
Bp. VIII. ker. Üllői út 78/a.
Tömegközlekedéssel megközelíthető a Klinikák metro megállónál.

A Közgyűlésen a VI. Nemzetközi Radiográfus Napon tartott továbbképzést a nagy érdeklődésre való tekintettel megismételjük!
Téma: Urogenitalis rendszer radiológiája
Jelentkezni ismét a következő email címen lehet: mraejelentkezes@gmail.com
Figyelem! Az őszi továbbképzésről létszámhiány miatt lemaradottak a jelentkezések elfogadásakor előnyt élveznek!
A továbbképzéssel 10 kreditpontra lett akkreditálva az ESZTB‐n keresztül.
Résztvevőket csak érvényes 2010‐es tagsági befizetéssel tudunk fogadni.

MRAE 2010‐es XV. Kongresszusa
A jubileumi kongresszus idén Budapesten kerül megrendezésre.
Ideje: 2010. szeptember 23 ‐ 25.

Előzetesen a kongresszus témái:

‐ Képalkotó módszerek szerepe a terápiás tervezésben
‐ Vascularis diagnosztika
‐ Sugárvédelem, sugároptimalizáció (hagyományos radiológiától az intervenciós laboron át a metszeti diagnosztikáig)
‐ Hagyományos radiológia
‐ Egyebek

A kongresszussal kapcsolatos további részletes információ az áprilisi közgyűlésen kerül ismertetésre. Jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információ a honlapokon
lesz elérhető:
www.mrae.hu , www.radiológia.hu

KÖZLEMÉNYEK

Az Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2008. adóévben a személyi jövedelemadójuk 1%‐át felajánlották céljaink megvalósításához. A felajánlás
összegét 291.320 Ft‐ot közhasznú tevékenységünk megvalósítására fordítjuk.

Minden kedves kolléga és felajánló további támogatását ez évben is köszönettel fogadjuk.

A kedvezményezett adószáma: 1 8 0 6 0 9 6 8 1 4 1
A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete OTP számlaszáma: 11708001‐20368108

Kedves Egyesületi tagtársak!

A 2010 év tagdíjbefizetési határideje 2010. május 31.

A tagdíj mértéke 2.000 Ft (tanulóknak, nyugdíjasoknak 1.000 Ft). A tagdíj befizetése postai csekken vagy átutalással egyaránt megtehető. Átutalás esetén az
alábbi számlaszámra kérjük a tagdíjat utalni:
Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete
OTP Bank számlaszám: 11708001‐20368108

A tagdíj 1 tárgyévre szól!
A csekkeket olvashatóan kitöltve kérjük feladni, 1 csekken csak 1 tag adatai szerepeljenek. Az átutaláson is kérjük a nevet és a pontos címet olvashatóan
feltüntetni.

 

Működési nyilvántartás
Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását 2009. január 1‐jétől az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
vezeti. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közreműködői szerepe megszűnt.
2009. január 1‐jétől a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani! Postacím: 1245 Budapest, Pf. 980.
Bővebb információ : www.eekh.hu

Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj

Az Egyesület vezetősége emlékdíj alapítását tervezi, kiemelkedő szakmai és oktatói tevékenységet nyújtó tagjai elismerésére. A díjat Dr. Háray Alfrédnéról, az
Egyesület alapítójáról, örökös tiszteletbeli elnökéről neveznénk el. Az emlékdíj részletek kidolgozása jelenleg folyamatban van és terveink alapján az áprilisi
Közgyűlés elé kívánjuk terjeszteni elfogadtatásra.

Bemutatkozás

Több mint 30 éve vagyok a röntgen asszisztensi pályán és kb.15 éve az egyesület tagjaként folyamatosan bővítem tudásom és kapcsolataim. Nagyon fontosnak
tartom egy ilyen országos szakmai egyesületnek a meglétét, mert szükség van a szakmán belüli információ cserére, a konferenciákra, a kollégákkal a kapcsolatok
ápolására és akár az érdekképviseletre is. Az Egyesületben való részvételemmel és munkámmal ezt szeretném segíteni.

Varga Lászlóné (Vali)
megbízott gazdasági vezető

Éves Közgyűlés

Kedves Tagtársunk!

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 2010‐es éves Közgyűlését 2010.április 24‐én ( szombat ) 10 órai kezdettel tartja, melyre szeretettel meghívunk
minden kedves kollégát, aki érvényes tagsággal rendelkezik.
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Helyszín : SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika tanterme
1082 Budapest, Üllői üt 78/a.

 

Napirendi pontok:

1. Köszöntő
2. Elnöki beszámoló a 2009‐es esztendő eseményeiről
3. Gazdasági vezető beszámolója
4. Felügyelő Bizottság vezetőjének beszámolója
5. Alapszabály módosítások
6. Dr.Háray Alfrédné Emlékdíj
7. MESZK Képalkotó tagozat beszámolója (Demjénné Németh Sarolta)

Az Urogenitalis rendszer radiológiája című továbbképzés a Közgyűlést követően, várhatóan 12.00‐kor kezdődik!

Sugárterápiás továbbképzés

2010. február 19‐én sugárterápiás továbbképzésre került sor a Kaposi Mór Oktató Kórház előadótermében. A továbbképzést a Kaposvári Egyetem Egészségügyi
Centrumának Onkoradiológiai részlegén dolgozó radiógráfusok tartották egészségügyi szakdolgozók számára.
A céljuk az volt, hogy bemutassák mindennapi munkájukat az egészségügy más területén levő szakdolgozóknak. A résztvevők bepillantást nyerhettek az egyes
munkafolyamatokba, a kezeléseket megelőző előkészületekbe és egyes kezelések folyamatába. Láthattak példákat a nehézségekről és a buktatókról is, de
mindezeket hétköznapi nyelven, érthető előadások formájában hallgathatták meg az érdeklődők.
A továbbképzés nemcsak hasznos volt a résztvevők számára, de bebizonyította nekik azt is, hogy mekkora fontossággal bír az ő munkájuk, a hatékony
kezelésben. Mennyire fontos az értékelhető szövettani minta jelentősége, a jól elvégzett laborvizsgálatok, a sebész melletti tevékenykedés műtét közben, a jól
és pontosan beadott kemoterápiás szer, valamint az ezek után következő rehabilitáció.
Ezúton szeretnénk megköszönni a nagy számban megjelent hallgatóságnak, hogy megtisztelték az előadókat érdeklődésükkel és jelenlétükkel; valamint
szeretnénk köszönetet mondani a Kaposvári Egyetem Onkoradiológiai részlegén dolgozó munkatársaknak is, hogy megosztották velünk tudásukat és
megismerhettük mindennapi tevékenységük lényegét és fontosságát.

Békési Barbara
Farkas Andrea

 

1 % adóhozzájárulás

Kérjük, támogassa az MRAE mûködését ez évben is adója 1 %‐val!

OTP számalaszám: 18060968‐1‐41

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2008. adóévben a személyi jövedelemadójuk 1 %‐át felajánlották céljaink megvalósításához. A felajánlás öszegét
291.320 Ft‐ot, közhasznú tevékenységünk megvalósítására fordítjuk. Elõre is köszönjük azoknak, akik úgy döntenek, hogy a Személyi Jövedelem Adójuknak az 1
%‐át az Egyesületünk részére idén is felajánlják!

Beszámoló a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének 2010. évi Közgyûlésérõl és az azt követõ pontszerzõ továbbképzésrõl

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE) a jogszabályoknak megfelelõen, sikeresen megtartotta a 2010‐es közgyûlését. Az elsõre meghirdetett
idõpontra nem érkezett megfelelõ létszámú egyesületi tag. Az új idõpontig eltelt idõ alatt Demjénné Németh Sarolta – a MESZK Képalkotó Diagnosztikai
tagozatának elnöke által írásban elküldött 2009‐es évi tájékoztatóját ismertette Farkas Orsolya.
Ebbõl az alábbi fontos információkat ismerhettük meg: A szakképzési rendszer átalakítása az elmúlt egy‐két év folyamatos történése, a hatása azonban csak
most fog körvonalazódni. A megújítás egyrészt a struktúra átalakítását takarta, melynek eredményeképpen jól mûködõ szakképzõ intézetek bezárására került
sor, többek között a Szentágothai János Egészségügyi Szakképzõ Intézet is becsukta kapuit. A képzõ intézmények megszûntetése, átszervezése után jó néhány
hónapos várakozás következett, majd ezután indultak be, és indulnak be a jövõben az új radiográfus képzések, illetve az úgynevezett ráépülõ képzéseink szerte
az országban. A szerkezeti átalakítás mellett a moduláris szakképzés kialakítása is bekövetkezett, az új Szakmai és Vizsgakövetelmények elõírásainak megfelelõ
oktatási és vizsgáztatási rendszer mûködni kezdett. Az új OKJ határozza meg a képzési idõket, azonban abban csak a maximális órakeretek kerültek
meghatározásra, a minimális óraszámok pedig nem. Ennek köszönhetõen a képzési idõk, a modulokra szánt órák kritikus szintre csökkentek egyes
képzõhelyeken, a kontakt területi gyakorlatok pedig szinte teljesen megszûntek! Ezek rövid idõn belül beláthatatlan problémát fognak okozni gyakorlatorientált
szakterületünkön. A gondot fokozza, hogy képzéseink iskolarendszeren kívül is indíthatók, így nemcsak nagy múltú egészségügyi képzõhelyek, hanem egyéb
moduláris képzésekkel foglalkozó BT, Kft. is indíthat radiográfus képzést. A fenti anomáliákat jeleztük a Kamara elnökségének és Oktatási Bizottságának, és
elkezdtük a közös együtt gondolkozást a megoldási lehetõségek kihasználására. Célunk tájékozódni az új képzõhelyekrõl, megismerni lehetõségeiket,
módszereiket. Ehhez szükségünk van információkra ezen helyek létezésérõl, így minden új információ nagy segítséget jelentene számunkra.
Más, de még mindig képzés. Egyeztetõ tárgyaláson voltunk nemrég az ETI‐ben Vízvári László fõigazgató úr meghívására, melyen a Radiológus Szakmai Kollégium,
a felsõoktatási képzõhelyek tanszékvezetõi, a képzésben résztvevõk, az MRAE és a MESZK képviseltette magát. A találkozó témája a képzés jövõje, a
kompetenciák meghatározása a képalkotás területén. Remélhetõleg az ott egyöntetûen kinyilvánított szándéknyilatkozatnak megfelelõen ez valóban egy
tárgyalás sorozat lesz, melynek eredménye hosszútávon a kompetenciák szétválasztása és a képzési szintek átfedéseinek várva várt megszûntetése lesz.
A Kamara a tavalyi évtõl a szakképzések vizsgáira vizsgabizottsági tagokat delegál. Ezek olyan kamarai tagsággal rendelkezõ kollégák, akik szükségszerûen nem
rendelkeznek fõiskolai végzettséggel, azonban szakmájukat magas szinten mûvelik, véleményt tudnak alkotni a vizsgázók tevékenységérõl. Célunk az, hogy
minden országrészben legyen jó néhány delegálható vizsgabizottsági tagunk a képalkotás minden területérõl (hagyományos radiológia, CT, MR, UH, intervenció,
sugárterápia, nukleáris medicina).
A MESZK Képalkotó‐diagnosztika Tagozata részt vett a Személyi Minimum feltételrõl szóló törvény kialakítási folyamatában, melyben célunknak megfelelõen a
diplomás képalkotók jelenlétének szükségessége visszatükrözõdik a különbözõ modalitások esetén, minimumfeltételként. Hatályba lépés elõtt a jövõ héten lehet
még a joganyaggal kapcsolatos észrevételeket megtenni, mely lehetõséggel élünk is.
A mûködési engedélyhez szükséges továbbképzési rendszer jelentõs változáson fog átmenni a közeljövõben, mely mindannyiunkat érinteni fog. Véleményt
formáltunk e jogszabály kialakítása során is. A jogszabály a közeljövõben lép hatályba.
Szintén a napokban tartottunk a Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrumával együttmûködve egy Sugárterápiás továbbképzést az Állami Egészségügyi
Központban (HM‐ÁEK), mely pontszerzésre nyújtott lehetõséget a kollégáknak. Az idei évben még egy továbbképzés lebonyolítását tervezzük.
A tájékoztató után, már érvényes létszám szerint zajlott a közgyûlés. Elõször az elnöki beszámoló hangzott el, melyben Vandulek Csaba egy évvel ezelõtt
megválasztott MRAE elnök ismertette a vezetõség munkáját, eredményeit. A legfontosabb események közül kiemelném a kitûnõen sikerült sárvári kongresszust,
a Röntgenasszisztensek Nemzetközi napja alkalmából ismét megtartott pontszerzõ, továbbképzõ emléknapot, a szakmai társ‐szervezetekkel kialakított
együttmûködési lehetõségeket, az elektronikus továbbképzés ügyében a RealContact Kft‐vel közösen beadott TÁMOP pályázatot és a Háray‐emlékdíj alapításával
kapcsolatos munkákat.
Fontos még megemlíteni, hogy a Közgyûlés új vezetõségi tagot választott Varga Lászlóné személyében, aki gazdasági vezetõje lett Egyesületünknek, mivel hogy
Dr. Madarászné Kurgya Ildikó bejelentette lemondását, mivel egy gyönyörû kisfiúnak adott életet s minél több idõt szeretne vele tölteni. Eddigi munkáját és
fáradozását ezúton is köszönjük.
A Közgyûlést követõ délutánra pontszerzõ továbbképzést hirdetett a vezetõség. A Nemzetközi napon elhangzott elõadásokat sokan szerették volna meghallgatni,
akik nem tudtak novemberben eljönni. Három kollégánk Nemesi Erika, Pavlikovics Gábor és Kiss Máté tartotta meg elõadását a férfi húgyúti szervek
betegségeinek képalkotó diagnosztikájáról. Mint novemberben, most is kitûnõen sikerültek az elõadások.

Budapest, 2010 május 28.

Dr. Fehér Lászlóné, Vandulek Csaba
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MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE XV. JUBILEUMI KONGRESSZUS

Budapest, 2010 szeptember 24‐25.

Kongresszus helyszíne Ibis Budapest Váci út ***

A kongresszus szervezõirodája:
Connections2000 Konferenciaszervezõ és Rendezvényszervezõ Iroda
H‐1016 Budapest, Hegyalja út 18.
Tel: 061‐209‐0380, Fax: 061‐209‐9334, Web: www.conn2000.hu

Kapcsolat
Heinczinger Orsolya (támogatói együttmûködés) 06‐20‐9913‐814 conn2000@conn2000.hu
Szilágyi Judit (regisztráció, szállás) 06‐20‐501‐3445 office@conn2000.hu

Jelentkezési határidõ 2010 augusztus 30.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.conn2000.hu oldalról

Jelentkezés módja
E‐mailen, faxon vagy postai úton a jelentkezési lap kitöltésével az alábbi címen:
Connections2000 Konferenciaszervezõ és Rendezvényszervezõ Iroda
H‐1016 Budapest, Hegyalja út 18.
Tel: 061‐209‐0380 Fax: 061‐209‐9334 Email: office@conn2000.hu, conn2000@conn2000.hu

Tudományos információ
Vandulek Csaba 36‐30‐324‐2419(tel) cvandulek@gmail.com (e‐mail)
Pavlikovics Gábor 36‐20‐423‐5621(tel) gpavlikovics@gmail.com (e‐mail)

A kongresszus témakörei
• Képalkotó módszerek szerepe a terápiában
• Vascularis diagnosztika
• Sugárvédelem, sugároptimalizáció ( diagnosztika és intervenció, sugárterápia, nucleáris medicina )
• Hagyományos radiológia
• Szabadon választott témák

Absztrakt beküldés határidõ 2010 augusztus 01.

Részvételi díj
MRAE tagok részére : 25.000,‐Ft/fõ
Nem MRAE tagok részére : 30.000,‐Ft/fõ

A részvételi díjat az alábbi bankszámlaszámra kérjük befizetni
Számlatulajdonos: Connections2000 Kft.‐ 1016 Budapest, Hegyalja út 18.
Bankszámlaszám: CIB Budapest HU29‐ 1070 0419‐ 2680 3504‐5110 0005
Swift code: CIB HHUHB

Egyesületi hírek

MRAE EGYESÜLETI HÍREK ‐ TAGNYILVÁNTARTÁSI ADATBÁZIS FRISSÍTÉSE

Kedves Kolléganõk és Kollégák!
Ez év elején, postai úton kiküldött hírlevelünk igen nagy része érkezett vissza, amiatt, hogy sokaknak megváltozott a lakcíme. Az elmúlt idõszakban szintén
tapasztaltuk azt a tényt, hogy sok kolléganõnél névváltozás is történt, így a személyes adatok pontosítása is elengedhetetlenné vált. Ahhoz, hogy folyamatosan
frissíteni tudjuk tagnyilvántartásunkat az szükséges, hogy megkapjuk tõletek ezen megváltozott adataitokat.
Továbbá kérnénk minden kedves tagtársat, hogyha rendelkezik email‐es postafiókkal, akkor annak elérhetõségét (email cím) kérjük, küldjétek el nekünk. A
jövõben az egyesületi hírlevelet elektronikus formában szeretnénk mindenkinek megküldeni, azzal a céllal, hogy a legfrissebb hírekrõl, információkról
közvetlenül és minél hamarabb tájékozódhassatok.
A szükséges adatok:
név, leánykori név, születési idõ, anyja neve, lakcím vagy tartózkodási cím, email cím
Az adatokat az mrae.info@gmail.com‐ra vagy az www.mrae.hu címre küldhetitek meg.
Segítségeteket elõre is köszönjük!
Róka Tímea
MRAE titkár

MRAE EGYESÜLETI HÍREK ‐ TAGSÁGI KÁRTYA
Ezúton értesítjük minden kedves tagtársunkat, hogy ettõl az évtõl kezdve tervezzük bevezetni a tagsági kártyát. A kártya a manapság használatos bankkártyához
hasonló plasztik kivitelben készül majd, és a jövõben ez a kártya fog szolgálni az érvényes egyesületi tagság azonosítására, igazolására.
A tervek szerint egy kártya négy éves idõtartamra, a tagdíj befizetését követõen évenként meghosszabbítva lesz érvényes, az érvényesítéshez szükséges
holografikus emblémát postai úton juttatjuk majd el mindenkihez. A tagsági kártya tervezetét megnézhetitek a www.radiologia.hu oldalon.
A tagsági kártyákat ez év augusztusában készíttetjük el, hogy a szeptemberi XV. Jubileumi kongresszusunkon már mindenki ezzel tudja érvényes tagságát
igazolni.
Ehhez természetesen az szükséges, hogy mindenkirõl pontos személyes adataink legyenek, és hogy mindenki befizesse az éves tagdíjat!
Ezért kérek minden tisztelt jelenlegi és leendõ tagtársat, hogy az adatbázisunk frissítéséhez, a tagsági kártyák elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges
adatokat mihamarabb megküldeni szíveskedjék!
A szükséges adatok:
név, leánykori név, születési idõ, anyja neve, lakcím vagy tartózkodási cím, email cím
Az adatokat az mrae.info@gmail.com‐ra vagy az www.mrae.hu címre küldhetitek meg.

Együttmûködéseteket elõre is köszönjük!

Róka Tímea
MRAE titkár

MRAE EGYESÜLETI HÍREK – POSTAFIÓK CÍM VÁLTOZÁS
Az egyesület postafiók címe megváltozott!
Az új postafiók cím : 1325 Budapest Pf.: 221
A postafiókra címzett küldeményeket nem szükséges ajánlottan feladni.

Róka Tímea
MRAE titkár

FOTÓPÁLYÁZAT

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének vezetõsége XV. jubileumi
kongresszusa alkalmából fotópályázatot hirdet.

A pályázat az alábbi két témában kerül meghirdetésre:
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‐ Szakmai életképek
‐ Egyéb témák

Pályázati feltételek:
1. A pályázaton a kongresszus minden regisztrált résztvevõje indulhat
2. Beadható szerzõnként mindkét témakörben 2‐2 db fotó
3. A képek felbontása minimum 3 megapixeles, bármilyen technikával készült feketefehér
vagy színes kép lehet
4. A képeket kizárólag digitális formátumban kell beküldeni az mrae.info@gmail.com
email címre
5. A fájlok elnevezésének egyértelmûen tartalmaznia kell az alkotó nevét és a kép címét
( pl.: vezetéknév _keresztnév_képcím.jpg )

A beérkezett képanyagot zsûri értékeli, az általuk kiválasztott legjobb 15‐15 képet a
kongresszuson kiállítjuk, a legjobb fotók készítõit díjakkal jutalmazzuk.
Mindkét témakörben két‐két díjazottat választ a zsûri, további egy‐egy díj átadására kerül sor
a kongresszusi résztvevõk szavazatai alapján legjobbnak ítélt képek készítõinek.
A nyertes képek alkotói nyereményükkel további szebbnél‐szebb fényképeket készíthetnek
majd a Fujifilm Magyarország Kft. jóvoltából.
A kiállításra kerülõ képek nyomtatott verziója a díjazott képek kivételével a pályázó
tulajdonába kerülnek, amit a kongresszus zárása után személyesen átvehetnek a rendezõktõl.
Beküldési határidõ: 2010. augusztus 31.
A kongresszus résztvevõi szavazatukat a kongresszus elsõ napján adhatják le a
regisztrációnál. A díjak átadására az ünnepélyes gálavacsorán kerül sor.
A pályázatról további információ kérhetõ:Róka Tímea:roka.timi@gmail.com,06‐30‐760‐3160

Jó szórakozást és sok sikert mindenkinek!

Róka Tímea
MRAE titkár

 

MEDING Konferencia

A MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület,
a Magyar Radiológusok Társasága
Sugárfizikai‐technikai és Sugárvédelmi Szekciója,
az Országos FJC Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
az Országos Tisztifõorvosi Hivatal,
a Magyar Orvosfizikai Társaság,
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja,
a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete és
a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület
Elektronikus Mûszer és Orvostechnikai Szakosztálya
közös tudományos ülése

Paraklinikai röntgen fórum VII.
(Röntgenberendezéseken végzendõ mérések
a minõség és a biztonság érdekében)

Idõpontja: 2010. október 12. (kedd), 9‐16 óra
Helye: ÁEK, volt MÁV Központi Kórház, Budapest, VI., Podmaniczky u. 111.
II. emeleti tanácsterem (regisztráció 8:30‐tól)

Ezúton tisztelettel meghívjuk az orvosi röntgenberendezések témájában érdekelt szakemberek legszélesebb körét (vizsgálatokat végzõk, szakorvosok,
szakasszisztensek, gyártók, szervizek, orvostechnikai és orvosfizikai szakemberek, hatóságok) hetedik alkalommal megrendezésre kerülõ interdiszciplináris
fórumunkra, amely a 2003. november 11‐én, 2005. június 7‐én, 2006. október 10‐én, 2007. november 8‐án, 2008. szeptember 25‐én és 2009. június 9‐én
megtartott, nagy érdeklõdést kiváltó tudományos üléseink folytatása. A rendezvény akkreditálása mérnökök, illetve radiológus/képi diagnosztikai asszisztensek
számára elõkészületben van. A részvétel díjtalan.

Nagy Csaba MEDING‐elnök
Porubszky Tamás, Ph.D. OSSKI tud. fõmunkatárs

Részletes program
9.00 Megnyitó. A rendezõ és támogató szervezetek képviselõinek üdvözlése
9.20 Richter Nándor: Megemlékezés dr. Katona Zoltánról, születésének 80. és halálának 15. évfordulója alkalmából
Konferenciabeszámoló. Üléselnök: Nagy Csaba
9.35 Porubszky Tamás: Third European IRPA Congress, Helsinki, 2010. június 14‐18. – International Conference on Radiation Protection in Medicine, Várna, 2010.
szept. 1‐3.
9.45 Kérdések, hozzászólások
Továbbképzés, visszatekintés. Üléselnök: Richter Nándor
9.50 Köteles György: Környezeti sugárterheléseink és biológiai hatásaik
10.10 Mózsa Szabolcs: A Bakáts téri Rádiumkórház történetébõl
10.25 Kérdések, hozzászólások
Az MRT Sugárfizikai‐technikai és Sugárvédelmi Szekciója. Üléselnök: Köteles György
10.35 Vittay Pál: A Szekció megalakulása és célkitûzései
10.50 Pellet Sándor, Giczi Ferenc, Temesi Alfréda, Brunner Péter: Az orvosi sugárterhelés jelentõségének változása és következményei
11.00 Szekeres Sándor: A 31/2001. EüM rendelet és a röntgenmunkahelyek minõségbiztosítása
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11.25 Kérdések, hozzászólások
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Digitális radiológia. Üléselnök: Turai István
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radiológiában
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Felhívás a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE)
ás a Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum által közösen szervezett kreditpontos tudományos továbbképzésre:

Speciális alkalmazások a
képalkotásban és intervencióban

 

Idõpont: 2010. november. 6.

Kezdés: 10.00

Helyszín: SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika elõadóterem
1082 Budapest,Üllõi út 78.

Akkreditáció: 4914/2009 (8 kreditpont)

MRAE érvényes tagságival ingyenes
vagy 2000 Ft fizetendõ a helyszínen

jelentkezés: mraejelentkezes@gmail.com

további információ: www.mrae.hu
www.radiologia.hu
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Tudományos ülés I.

10:00 Vandulek Csaba: Merre halad az MR képalkotás?
10:30 Tóth Lilla: fMRI specialis alkalmazása a Sugárterápiában
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11:30 Kérdések, hozzászólások
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Tudományos ülés II.

12:00 Tokai Richárd: CT alkalmazasai az élettelen tudományokban
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Mindenkit szeretettel várunk!
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Beszámoló az Európai Radiográfus Federáció 2010‐es közgyülésérõl

A négy éve alakult Európai Federáció a tavalyi budapesti közgyûlését követõen idén Vilniusban tartotta éves munkaértekezletét 2010 október 29‐31. között. A
Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum támogatásával a Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete képviseletében jómagam vettem részt a kétnapos
munkamegbeszéléseken.

A két nap során számos kérdésben sikerült megállapodni, valamint új tervekben gondolkodni. Új arculatot kapott a Federáció honlapja (www.efrs.eu), valamint
felajánlották az európai tagszervezeteknek, hogy saját honlapjaik egy közös európai portálon kerüljenek kialakításra.

Örömteli hír, hogy a Federáció két új taggal bõvült: az Írországi Radiográfusi Szövetséggel (Irish Institute of Radiography and Radiation Therapy Details) és a
Macedóniai Radiográfusi Egyesülettel (Association and Chamber of Radiological Technologists of Macedonia). Ezzel együtt már 32 szakmai szervezet tagja az
Európai Federációnak, mely több mint 100.000 radiográfust képvisel.

Sikeresen pályázott a Federáció egy Európai Unió által támogatott tanulmányra, mely elemezni fogja a 97/43/Euratom irányelve implementációjának hatását az
egészségügyi dolgozók sugárvédelmi oktatásában. Ezt a tanulmányt egy konzorcium keretén belül fogja megvalósítani melynek további tagjai: ESTRO, ESR,
EANM, ESC, CIRSE, EFOMP.

Fontos szerepet kapott a radiográfus megnevezés európai normáknak megfelelõ definiálása. Mint köztudott, számos megnevezése van a képalkotó
szakdolgozóknak Európa szerte, melyek egyrészt helyi sajátosságokból vagy az oktatási programokból adódhatnak. Ettõl függetlenül egy egységes megnevezést
szorgalmaz (az angol nyelvbõl származó radiographer‐radiográfus) a Federáció, mely hivatalos megnevezésként szerepelne az európai bizottságon belül.

A szakmánkat érintõ változások megkívánják a radiográfus szerepfejlõdésének áttekintését, a különbözõ szintû végzettségek és hozzá kapcsolódó kompetenciák
pontos meghatározását, lehetõleg egy európai direktíva keretén belül. Ennek elõkészítéséhez fontos volt a radiográfus szerepfejlõdésének megismerése
különbözõ európai országok megvilágításából. Felmerültek olyan aspektusok, mint az oktatás, felelõsség, autonómia, CPD és szakmai források. Az oktatási
rendszerben való eltérések lassan megszûnnek, mivel ma már egyre több ország oktatása, követve a nemzetközi változásokat, BSc‐szintû képzésre tér át. Ez
jellemzõ már a kisebb populációjú országokra is, mint pl. Ausztria, Ciprus vagy Szlovénia, ahol kizárólag BSc‐képzések léteznek. Ezen túl már MSc és egyéb
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posztgraduális továbbtanulási programok segítségével is igyekszik a radiológia szakma biztosítani a magasan képzett radiográfusok jelenlétét a jövõ egészségügyi
rendszerében.

Az Európai Federációban megalakult egy oktatási szárny (HENRE ‐ Educational Wing), amelynek tagjai lehetnek a különbözõ oktatási intézmények. Mivel a
Federáció számos kezdeményezése és munkája szorosan kapcsolódik a radiográfusok képzéséhez, szükség van egy stabil oktatási háttérre, amelyet elsõsorban
azon oktatási intézmények szakemberei tudnak biztosítani, akik napi szinten aktívan részt vesznek a radiográfusok képzésében valamint továbbképzésében.
Jelenleg 29 ilyen oktatási intézmény csatlakozott a Federáció oktatási szárnyához melyek között található a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszéke dr. Kis Éva vezetésével.

A kétnapos munkán 23 ország szakmai szervezete képviselte magát. A napi munkát követõen volt lehetõség kapcsolatokat építeni‐ápolni. Jó látni, ahogy az
elmúlt néhány év alatt sikeresen összekovácsolódtak a szakmai szervezetek, melynek egyik eredménye, hogy ma már az Európai Bizottságnál és a szakmai
társszervezeteknél egységes véleményt tudunk nyújtani a szakmánkat érintõ kérdésekben.

Beszámoló az Európai Radiográfus Federáció 2010‐es közgyülésérõl
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Hozzászólások

Kapcsolódó témák:                                     Legolvasottabb témák:                          

Hirdetés


