Beszámoló a Magyar Radiológusok Társasága
Gyermekradiológiai Szekció működéséről
2012-2016
Az MRT társasági határozatnak megfelelően vezetőségválasztó közgyűlést tartottunk
2012 novemberében, ahol a következő eredmény született:
Elnök: Prof. dr. Lombay Béla, tagok: Dr. Borbás Éva, Dr. Karádi Zoltán, Dr. Kis Éva, Dr.
Mohay Gabriella, Dr. Rudas Gábor, Dr. Várkonyi Ildikó.
A Szekció célkitűzéseinek megfelelően fő feladatának tekinteti a gyermekradiológiai
sajátosságok megismertetését az általános radiológiával foglalkozó kollégák illetve a
gyermekgyógyász szakorvosok számára.
Ennek érdekében standard programot dolgozott ki, mely szerint legalább két
tudományos ülést (kazuisztikai nap) szervez a budapesti Semmelweis Egyetem I. számú
Gyermekklinikáján,

továbbképzéseket

szervez

évente

egy

alkalommal

szintén

a

Gyermekklinikán és a Debreceni Egyetemen, kétévente nemzetközi szimpóziumokat szervez
változó helyszínnel.
Aktívan részt vesz a területi radiológus továbbképzésben, melynek biztosítására két
team alakult Kis Éva és Lombay Béla vezetésével (Dunántúl és kelet-Magyarország).
A továbbképző tevékenység másik színhelye a Soproni és Hévízi Ultrahang Napok
volt, ahol kezdetben évente, majd kétévente gyermekradiológiai továbbképző fórumot
tartottunk.
Kiemelkedő tudományos esemény volt 2013 tavaszán Kis Éva elnökletével megszervezett
Európai Gyermekradiológus Kongresszus Budapesten, több mint 400 résztvevővel a világ
minden tájáról.
A Szekció nagy súlyt fektet arra, hogy minél több kolléga, radiológus és gyermekgyógyász
éljen a ráépített gyermekradiológiai szakvizsga lehetőséggel, ezért centrumainkban (Budapest,
Miskolc) folyamatosan fogadunk jelölteket és részt veszünk azok képzésében.
A szekció tudományos tevékenysége átlagon felüli, számos kiadvány jelent meg könyv
formájában illetve tudományos közlemény formájában. Rendszeres részt veszünk a Magyar
Radiológia című folyóirat online és printelt változatának szerkesztésében, illetve a
Gyermekgyógyászat folyóirat szerkesztésében.
Nemzetközi kapcsolatinkat folyamatosan bővítjük és alapítványunk lévén igyekszünk minél
több tagunk számára részvételt biztosítani az európai gyermekradiológus, illetve az évente
megrendezett bécsi Európai Radiológus Kongresszuson. Nemzetközi kapcsolataink tovább
bővültek Kis Éva tevékenységével, aki a WFPI (Word Federation of Pediatric Imaging

szervezet reprezentatív direktora lett és 2014-ben Kambodzsában (Angkor) és 2015-ben
Malawiban

2

hónapos

jószolgálati

tevékenységet

folytatott,

illetve

önkéntesként

Kambodzsába és Malawiba távleletez.
2014-ben az amsterdami ESPR-n Balázs György felkért kurzus előadó, Varga Edit és Rudas
Gábor előadó volt.
Mielőtt

az

összegzésre

rátérnék,

örömmel

jelenthetem,

hogy

a

magyar

gyermekradiológia egy új központja kezd kibontakozni Debrecenben Berényi Ervin
professzor vezetésével, aki mind a tárgyi, mind a személyi feltételek megteremtésébe nagy
energiákat fektet.
Azt is örömmel jelentem, hogy a miskolci Gyermekradiológiai Osztály is végre a kapaszkodó
sávban halad a személyi problémák rendeződése után Schmidt Ildikó vezetésével.
Összegzésül szeretnék köszönetet mondani Szekciónk vezetőségének 4 éves
munkájáért, tagjainak aktivitásáért. Külön szeretném megköszönni Kis Éva tanárnő
kiemelkedő tevékenységét, mind a hazai, mind a nemzetközi gyermekradiológia területén
végzett munkáját. Köszönöm továbbá Dr.Borbás Éva több évtizedes munkásságát.
Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy Szekciónk vezetőségében a továbbiakban nem
kívánják jelöltetni magukat. Viszont örömmel vesszük, hogy a gyermekradiológiai szakvizsga
és a nemzetközi kapcsolattartás területénKis Évára továbbra is számíthatunk.
Szeretném jelezni, hogy beszámolóm a részletezett tevékenységről illetve a Szekció
működéséről megtalálható lesz a www.socrad.hu-n.
Most pedig kötelességemnek eleget téve Szekciónk vezetőségének nevében lemondok,
s az új választásnak helyet adok, jelezve, hogy ez 2 évre szól az újabb alapszabály
rendelkezésének megfelelően.

Prof. Dr. Lombay Béla
A Szekció elnöke
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Rendezvények részletesen:
Kazuisztikai Napok, Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Kis Éva, majd Várkonyi
Ildikó rendezésében: 1. 2012. november; 2. 2013. november; 3. 2014. április; 4. 2014.
november; 5. 2015. április; 6. 2016. április; 7. 2016. november (vezetőség választó
közgyűléssel).
Szimpóziumok: 2011 Lillafüred, 2015. Visegrád.
ESPR kongresszus: 2013 Budapest.
Egyéb gyermekradiológiai rendezvények: 2013 Sopron; 2015 Sopron; 2013 Hévíz; 2015
Hévíz.
TRT tanfolyamok: a meghatározott MRT program szerint, általában tavaszi és őszi
időszakban: 2013 - Pécs, Nyíregyháza; 2014 - Zalaegerszeg, Szeged; 2015 - Debrecen.
Továbbképző tanfolyamok: 2014. április Budapest I. sz. Gyermekklinika; 2015. április
Budapest I. sz. Gyermekklinika; 2016. április Budapest I. sz. Gyermekklinika (Kis Éva –
Várkonyi Ildikó)., 2015. Debrecen DOTE (Lombay Béla. Lakatos Andrea); 2016. Debrecen
DOTE (Lombay Béla. Lakatos Andrea)
Hazai és nemzetközi folyóiratok:
Magyar Radiológia print és online főszerkesztő: Lombay Béla 2012-ig; majd 2013-2016
szerkesztő bizottság elnöke.
Kis Éva lektor: Pediatric Radiology, European J. of Radiology, Pediatrics Today;
szerkesztőbizottsági tag a Magyar Radiológiában és Gyermekgyógyászatban.
Megjelent könyvek (1987-2013)
Kis Éva szerkesztésében 2004-ben „Gyermekradiológiai esetek” címmel a Semmelweis Kiadó
jelentetett meg egy kézikönyvet (szerzők: Bitvai Katalin, Lombay Béla, Kis Éva, Várkonyi
Ildikó, Verebély Tibor). 2010-ben a „Gyermekradiológia alapjai” címmel ugyancsak Kis Éva
szerkesztésében jelent meg egy tankönyv (szerzők: Barsi Péter, Bártfai Katalin, Balázs
György, Györke Tamás, Horváth Erzsébet, Kis Éva, Rudas Gábor, Várkonyi Ildikó). 2013ban

a

miskolci

Egyetem

kiadásában

„Radiopathológia”

címmel

(Lombay

Béla

szerkesztésében többek között Harkányi Zoltán, Martos János közreműködésével) jelent meg
tankönyv a radiográfus hallgatók részére, mely segíthet a szakorvos jelölteknek a technikai,
ill. az általános és gyermekradiológiai különbségek problémáinak megértésében. A szakvizsga

felkészüléshez ugyancsak segítséget jelenthet egy gyakorlati kézikönyv: „Balesetiröntgendiagnosztika gyermekkorban” (Lombay Béla, Medicina kiadó 1987)
Kitüntetések
Pro Sanitatae díj: Kis Éva 2012, Daoud Salim 2012
MRT tiszteletbeli tag: Lombay Béla 2012,
Alexander Béla díj: Rudas Gábor 2014,
Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata, Kiváló Oktató Diploma: Lombay Béla 2014,
Gefferth díj: Mohay Gabriella 2015,
Flesch Ármin díj: Kis Éva 2015,
ESPR honorary member: Kis Éva 2016.

