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A HEVESY GYÖRGY MONT MÁSODIK 

ELEKTRONIKUS HÍRLEVELE 

 

 

Tartalomjegyzék: 

 

 a MONT elnökének hírei a generátor-ellátásról (Balogh Ildikó) 

 a MONT Alapítvány új elnökének köszöntője (Zámbó Katalin) 

 beszámoló a Multimodalitás és Kardiológiai MONT Munkacsoportok pécsi 

tanácskozásáról (Balkay László) 

 összefoglaló az EANM nemzeti delegáltak rendkívüli értekezletéről (Varga József) 

 Julow Jenő tanár úr az MTA doktora lett (Galuska László) 

 elindult a TomographyBlog.com (Garai Ildikó) 

 az EANM és MONT munkacsoportjai jelentkezőket várnak 

 rövid hírek, beszámolók 

 

GENERÁTOR 
 

Tisztelt MONT tagok, kedves kollegák! 

A generátor gyártás jelenlegi krízis helyzetében a MONT delegátusok az EANM 

vezetőségétől felkérést kaptak arra, hogy nemzeti Egészségügyi Minisztereiket tájékoztassák a 

Tc99m generátor szállítás problémájáról. Az EÜ miniszterek Brüsszeli tanácskozása szeptember 

8-9-én megtörtént, melyen a probléma megtárgyalásra került (a tárgyalás eredményéről az 

EANM tájékoztatta is tagjait). Az EÜ miniszter részletesebb beszámolóját e tanácskozásról 

hamarosan kézhez kaphatjuk. 

Az Egészségügyi miniszternek írt levelet a MONT elnök, a Szakmai Kollégium elnöke egyaránt 

aláírásával látta el.  
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Az EANM újabb megkeresésére a társaság elnökének rövid tájékoztatást kellett adnia a 

hazai nukleáris medicina „válság” helyzetének adatairól, mely természetesen csak hozzávetőleges 

lehetett, részletes adatokkal a probléma megszűnte után szolgálhatunk.  

 

     Dr. Balogh Ildikó 

     MONT elnök 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 

BEKÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Kollégák, Barátaim! 

Csaknem egy évig tartott, míg a MONT Közgyűlés megtisztelő határozata után a hivatalos eljárás 

is a MONT Alapítvány elnökévé avatott. Megújult a Kuratórium tagsága is. Bár Galuska László 

professzor úr, korábbi elnökünk, értékes segítő tagja maradt a Kuratóriumnak, az két új taggal 

bővült, Balogh Lajos és Varga Zsolt személyében, így az elkövetkező néhány évben együtt 

szeretnénk munkálkodni az Alapítvány ügyeinek érdekében. Mint új elnök – egyetértésben a 

Kuratórium új tagjaival – szeretnénk kicsit felpezsdíteni a MONT tudományos életét, meghozni 

tagjaink kutatási kedvét, hozzájárulni továbbképzési lehetőségeikhez. Ennek érdekében kértük a 

MONT-al szoros kapcsolatban álló cégek segítségét, amelyet azonnal meg is kaptunk, ezúton 

mondok hálás köszönetet érte! 

A támogatást új díjak létesítésével kezdjük, amelyeket az alábbiakban szeretnék körvonalazni, és 

remélhetőleg hagyománnyá is válnak majd a MONT életében. (A pályázatokkal kapcsolatos 

pontos tudnivalókat később a MONT honlapján a Kuratórium közölni fogja.) 

 

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány díja: az adott év tudományos tevékenységéért kapja az, 

akinek rangos, magas impakt faktorral rendelkező folyóiratban jelenik meg egy, esetleg több 

közleménye. A díj összege 100 000 Ft, pályázat útján a Kuratórium dönt odaítéléséről. Kiosztása 

a MONT kongresszus közgyűlésén történik, értelemszerűen egy-egy kolléga kapja, mivel két 

éves periódusról van szó. 

Felajánlott a MONT Alapítvány Kuratóriuma. 
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Mediso-díj: újszerű metodikát, vagy régi metodikát újszerű megközelítésben alkalmazó előadás 

vagy poszter szerzője számára egy bécsi PET-tanfolyam finanszírozása. 

Felajánlotta a Mediso Kft nevében Bagaméry István. 

 

Izinta díjak: 

A legszélesebb körű  interdiszciplináris kutatás díja: olyan kutatócsoport számára, ahol 

számottevő kutatási eredményről számolnak be legalább 4 különböző diszciplína 

együttműködésében. A ténylegesen együttműködő, a közölt eredményekben jelentős súllyal 

szereplő résztvevők között legalább  kettő, alapvetően nem orvosi kutatásokkal foglalkozzon, és 

ezzel az aktivitásával vegyen részt a díjazott pályaműben. A díj összege 40 000 Ft. 

A legjobb diagnosztikai prezentáció díja: annak az új diagnosztikai eljárást, megközelítést, - akár 

számítástechnikai fejlesztést is – bemutató kísérletes munka díjazására, amely a gyakorlat 

számára rövid időn belül bevezethető és alkalmazásának közvetlen terápiás konzekvenciája van.  

A díj összege 40 000 Ft. 

A díjakat a MONT által felkért szakértők ítélik oda; az Izinta sem a bizottság tagjainak 

kiválasztásába, sem a díjak odaítélésének folyamatába nem kíván beleszólni. Egyetlen feltétel, 

hogy a bírálóbizottság tagjai díjnyertes pályázatokban semmilyen formában nem vehetnek részt, 

tehát sem mint közvetlen közreműködők nem lehetnek tagjai a díjnyertes pályaműnek, sem az 

általuk vezetett, irányított munkacsoportok nem kaphatják meg a fenti díjakat.  

Felajánlotta az IZINTA Kereskedelmi Kft nevében Kramer Mihály. 

 

Medi-Radiopharma-díj: az a diplomás szakember kapja, aki a radiofarmakonok kutatása, 

előállítása, minőségellenőrzése vagy klinikai alkalmazása területén végzett munkájáról tart magas 

színvonalú előadást ill. posztert.  A díj összege 50 000 Ft. 

Bíráló bizottság: a MONT kongresszusán ad hoc jelleggel működő, a MONT vagy a Kongresszus 

Elnöke által összeállított min. 5 fős bizottság. Cégünk nem kíván részt venni a díjazott szakember 

kiválasztásában. A díj átadását a Kongresszus Közgyűlésén a többi díjjal azonos időben a Cég 

jelenlévő képviselője adja át.  

Felajánlotta a Medi-Radiopharma Kft nevében Jánoki Győző. 
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Mallinckrodt termékkel végzett legjobb prezentáció díja: olyan előadás vagy poster szerzője 

számára, aki a cég valamelyik termékének alkalmazásáról, annak eredményéről számol be. A díj 

összege 60 000 Ft, vagy megosztva 40-40 000 Ft. 

Felajánlotta a TYCO Healthcare (MALLINCKRODT) nevében Tóth László. 

 

Izotóp Intézet díja: a díj odaítélése később kialakított szempontok alapján történik, összege 

50 000 Ft. 

Felajánlotta az Izotóp Intézet Kft nevében Lakatos Mihály. 

 

Nagyon reméljük, hogy a fent említett díjazási lehetőségek új motivációt adnak a tudományos 

kutatáshoz, amelyhez kívánunk jó munkát, kitartást és sok sikert! 

 

Pécs, 2008. szeptember 1. 

 

        Zámbó Katalin 

        Elnök 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 

Beszámoló a Multimodalitás és Kardiológiai MONT Munkacsoportok 

pécsi tanácskozásáról 
A pécsi Nukleáris Medicina Intézetben Zámbó professzor asszony és munkatársai adtak 

otthont a MONT Multimodalitás és Kardiológiai Munkacsoportjainak esedékes (2008.05.23) 

üléséhez. Az ülésen a korábban meghatározott céloknak megfelelően mind a PET/CT mind a 

SPECT/CT témakörökben elhangzottak beszámolók és esetismertetések. Az ülés kiemelt témája a 

multimodalitású kardiológiai leképezés volt.  

A rendezvény első napirendi pontja a ma Magyarországon újdonságnak számító Dual 

Source CT bemutatása volt. (A világon az első ilyen készüléket 2006 nyarán telepítették a UCLA 

egyetemen). A készüléket Battyáni István tanár úr a Pécsi Tudományegyetem Radiológiai 
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Tanszékének vezetője ismertette. Elmondta hogy a készülék két rtg. sugárforrásával szemben 

elhelyezkedő detektorrendszerei segítségével akár a másodperc törtrésze alatt is megtörténhet egy 

koszorúér angiográfia (egy kapuzási cikluson belül a minimális leképzési idő ~80 ms). Ezért a 

módszer lehetővé teszi a béta-blokkolók mellőzését a beteg előkészítés során, ill. az aritmia 

abszoluta esetében is elkészíthető a koronária CT angiográfia. 

A következő előadásban Varga tanár úr foglalta össze a SPECT/CT technika lehetőségeit 

a kardiológiai leképezésekben. Irodalmi adatokkal támasztotta alá, hogy a perfúziós szcintigráfiát 

nem helyettesíti a CT angiográfia és a koronarográfia, és hogy a CT segítségével végzett 

elnyelés-korrekció egyértelműen csökkenti az álpozitív és a bizonytalan szívizom-perfúziós 

leletek arányát. Mondanivalójának legérdekesebb része talán az volt, hogy a CT-angiográfiából 

nyert koszorúér-struktúra és a MIBI SPECT-tel kapott perfúziós képi információ megfelelő 

szoftverek segítségével jól illeszthető.  

Ezután Szakáll Szabolcs kollégánk ismertette a Pozitron Kft.-nél a közelmúltban történt 

technikai fejlesztéseket, melyek egy ugyancsak Dual Source CT üzembe helyezéséből és a 

Siemens PET/CT készülék cseréjéből állottak. Új PET/CT készülékük hosszabb axiális 

látómezője (162 mm-ről  216 mm-re, tehát megközelítően 30%-kal növekedett) és így nagyobb 

érzékenysége lehetővé teszi a korábbival azonos képminőség mellett a képbegyűjtési idő 

valamint a beadott aktivitások csökkentését is, vagy változatlan begyűjtési paraméterek mellett a 

képminőség javulását.  

Ezután esetbemutatások következtek, melyek során Zámbó professzor asszony egy 

parathyreoid-adenomával többször operált beteg tanulságos esetét ismertette, amely igen jól 

demonstrálta a SPECT/CT leképezési előnyeit. Szakmai szempontból tanulságosak voltak még a 

Szakáll Szabolcs, Rajtár Mária és a PET/CT Kft.-től Fedinecz Nikol radiológus kolléganő által 

bemutatott esetek. 

A jó hangulatú, szendvicsekkel is kellően tűzdelt találkozó végén a munkacsoport 

jelenlévő tagjai egyetértett azzal, hogy a legközelebbi szakmai találkozót Debrecenben a DE 

OEC Nukleáris Medicina Intézet november 14-én esedékes 50 éves jubileumi megemlékező 

napján tartsák, melynek programját később fogja összeállítani a munkacsoport vezetése.  

Debrecen, 2008-05-30 

 

Dr Balkay László 

DEOEC Nukleáris Medicina intézet 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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Összefoglaló az EANM nemzeti delegáltak rendkívüli értekezletéről 
Bécs, 2008. ápr. 6. – Varga József 

 

1. Az EANM három úton kívánja bevonni tagjait a tevékenységébe: 

 A nemzeti társaságokat nemzeti összekötőn („national advisor”) keresztül, aki a jövőben 

országonként egy személy lesz (a jelenlegi kettő helyett), 4 évre választva (most 2). 

 A tagokat közvetlenül oly módon, hogy a weblapon egy űrlapon („interactive interest 

form”) lehet a közeljövőben érdeklődésünket jelezni valamelyik munkacsoportnak. 

 Az egyes munkacsoportok nemzeti összekötőin át. 

2. Az EANM Végrehajtó Bizottsága évente általában két nagyobb kérdőívet küld ki a nemzeti 

társaságoknak (ezek egyike az évi statisztikai jelentés).  

Ezen kívül kiküld számos egyszerűbb tematikus kérdőívet, és a módszertani útmutatók 

tervezetét átnézésre. A közeljövőben várhatók kérdőívek a nukleáris medicina európai 

harmonizálásának előkészítésére az alábbi területeken: 

 szakképesítés 

 radiofarmakonok  nem kereskedelmi felhasználása 

 radiofarmakon-tanúsítványok. 

3. Az egyes minkacsoportok nemzeti összekötői lehetőség szerint menjenek el a kongresszus 

idején szervezett munkacsoport-gyűlésekre! 

4. Az Eur.J.Nucl.Med.Mol.Imaging-ben meg fog jelenni a holland NM és radiológiai társaság 

ajánlása a társszakmák együtműködésére a multimodális leképezések területén. 

Ezt mintaként ajánlják más országoknak. 

5. A nukleáris medicina munkahelyek kétféle európai akkreditációért folyamodhatnak: 

 mint betegellátó hely (az EANM-nél: 

http://uems.eanm.org/committees/accr_nm_dept/comm_accred_dep_process.php?navId=4

10 ) 

 és mint képzési központ (az UEMS-nél: 

http://uems.eanm.org/committees/accr_training_centres/5_members.php?navId=395  

6. Legtöbb európai országban problémát jelent a NM szakember-utánpótlása. Az EANM 

fokozni kívánja a szakma láthatóságát és elismertségét: 

 lobbizással az EU-nál  

 együttműködve a társ szakmai és tudományos társaságokkal 

 folytatva módszertani ajánlások kidolgozását 

 szakmai segítséget nyújtva a nemzeti NM társaságoknak  

(pl. konkrét kérésre „európai szakmai norma” megfogalmazásával). 

http://uems.eanm.org/committees/accr_nm_dept/comm_accred_dep_process.php?navId=410
http://uems.eanm.org/committees/accr_nm_dept/comm_accred_dep_process.php?navId=410
http://uems.eanm.org/committees/accr_training_centres/5_members.php?navId=395


 

                              második elektronikus hírlevél 

 

MONT   MONT 7 

7. Magyar részről a közeljövő legfőbb kihívásaiként az alábbiakat fogalmaztam meg: 

o Teljesítményvolumen-korlát 

o Együttműködés/versengés más orvosi szakmákkal az átfedő területeken: 

 "in vitro" nukleáris medicina - a labordiagnosztikával 

 többmódú leképezés (PET/CT, SPECT/CT) - a radiológiával 

 koszorúér-betegségek neminvazív diagnosztikája – a radiológiával (CT), 

kardiológiával 

o A szakdolgozók változó képzési rendszerének nehézségei. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 

Julow Jenő tanár úr az MTA doktora lett 
 2008. június 13-án délután az MTA nagytermében tartott vita alapján az MTA Doktori 

Tanácsa Julow Jenőt az „Agydaganatok képfúzió vezérelt brachyterápiája” c. doktori 

disszertációjának sikeres védése után az MTA doktorává fogadta. A hivatalos bírálók Bodosi 

Mihály, Ésik Olga MTA doktorok és Bognár László az orvostudomány kandidátusa voltak. 

A bíráló bizottság az adható maximális 18 pontra értékelte a munkát. Gratulálunk az új 

doktornak, aki gyakran alkalmazta (elsősorban agyi metionin PET) vizsgálataink eredményét 

idegsebészeti gyógyító tevékenysége során.  

        Prof Dr. Galuska László 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 

Elindult a TomographyBlog.com ! 
Örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy a hazai képalkotó diagnosztika képzésben egy új 

információs portál áll a szakma rendelkezésére.  

Székely András és Kissík Imre V. éves debreceni orvostanhallgatók 2007. májusa óta szerkesztik 

a TomographyBlog.com nevű, angol nyelvű orvosi blogot. Ezen a portálon a képalkotó 

diagnosztikához szorosan kötődő legfrissebb híreket, és hasznosabb információkat kínálják 

olvasóik elé. Ez az oldal ma már havi több mint 3000 olvasót vonz a szűk szakmai kereteken 

belül.  
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A két jövendőbeli kolléga nagy szorgalommal gyűjti a képalkotó diagnosztikában is 

hasznosítható úgynevezett Web 2.0-ás alkalmazásokat, és ezekről részletesen is értekezik az 

Imaging 2.0 oldalon. Ezekkel az ingyenesen, bárhonnan elérhető alkalmazásokkal a klinikusok 

könnyebben juthatnak érdemi információhoz, és például több száz folyóirat legfrissebb tartalmát 

olvashatják végig annyi idő alatt, mint amennyi időt egy hagyományos folyóirat 

tartalomjegyzékének átolvasával töltöttek korábban.  

A 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében sikeres kvíz játékot bonyolítottak le az oldalukon a 

DEOEC Nukleáris Medicina Intézet megbízásából a graduális oktatás keretein belül. Ennek a 

kvíznek 4 hét alatt 561 látogatója volt.  

Ezen munkájukért a szerkesztők a 2008. évi tudományos diákköri konferencián elnyerték a 

MONT által adományozott, a legjobb Nukleáris Medicina tárgyú előadásnak járó debreceni díjat. 

Hogyan értesülhetünk az újdonságokról? 
Annak érdekében hogy ez a tartalom a megjelenés pillanatában, azonnal eljusson az 

érdeklődőkhöz, az olvasók feliratkozhatnak RSS hírcsatornájukra. Így nem szükséges az oldalt 

látogatni, hisz az információ keresi meg az olvasót, és nem fordítva! Akinek kedve lenne ezeket a 

"post"-okat meghallgatni, netán mobiltelefonján, vagy mp3 lejátszóján magával vinni, az ezt is 

megteheti az Odiogoo beépülő modul segítségével.  

Legfrisebb alkotásuk egy olyan kereső kifejlesztése, ami csak a képalkotó diagnosztikához 

szorosan kötődő, érdemi, ellenőrzött információkat tartalmazó oldalakon belül keres. A 

keresőhöz a linket szintén a blog-on találják az érdeklődők.  

Felhívás esetek beküldésére 
A közelmúltban indították útjára a ritka esetekkel foglalkozó nemzetközi fórumukat, ami rövid 

időn belül népes érdeklődő tábort vonzott. Ide az orvosok a praxisukban előforduló a képalkozó 

diagnosztikához kötődő, érdekesebb, ritka eseteket küldhetik be, és ezen a fórumon belül 

vitathatják meg az olvasók ezeket. Ez a fórum nincs egy adott szakmához kötve, hanem az 

orvoslás minden területéről várja a jelentkezőket. Az adott esethez tartozó oldalon van lehetőség 

hozzászólni a feladványokhoz.  

A friss, dokumentált (műtéttel, szövettannal, stb. bizonyított) eseteket a 

tomographynm(kukac)gmail.com email címre várják, illetve ide küldhetőek be a megfejtések is. 

Az esetekhez tartozó képeket az elterjedt (jpeg, gif, tiff, stb.) formátumokban várják, de 

egyeztetés alapján lehetőség van akár DICOM vagy egyéb formátumban történő beküldésére is. 

A beküldő orvos neve az eset végén szerepel, de kérés esetén ez mellőzhető. A megfejtések és a 

legtöbb jó választ beküldők listája havonta lesznek olvashatók ugyanezen az oldalon. 
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Elérési címek 
Blog URL: http://www.tomographyblog.com  

RSS hírcsatorna: http://feeds.feedburner.com/tomographyblog  

Garai Ildikó 

a MONT Ifjúsági Munkacsoport vezetője 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 

Az EANM munkacsoportjai jelentkezőket várnak! 
 

Minden EANM bizottság köré érdeklődők csoportját („Interest Group”) szervezik, amelyekbe az 

EANM weblapján keresztül lehet jelentkezni: www.eanm.org, az Interactive Interest Form 

kitöltésével, mely az EANM tagjai számára bejelentkezés után érhető el. 

A csoportok tagjai hírleveleket kapnak, és meghívást az EANM Kongresszus idején tartott 

találkozóra. 

A MONT Fórum és a MONT munkacsoportjai várják az érdeklődőket! 
 

November óta elérhető a MONT Fórum az interneten. Kérjük tagtársainkat, hogy minél többen 

keressék fel, és indítsanak új témákat, illetve csatlakozzanak hozzászólásaikkal a már 

elindítottakhoz! 

A fórum egyben lehetőséget ad a MONT munkacsoportjainak belső kommunikációjára is. Egy-

egy munkacsoport fórumát mindenki olvashatja, de csak a munkacsoport tagjai szólhatnak hozzá. 

A munkacsoportokhoz úgy csatlakozhatunk, ha: 

 bejelentkezünk a MONT Fórumra 

 kiválasztjuk a „Felhasználói vezérlőpult”-ot 

 ezen belül a „Csoportok” fület. 

Felül látszanak azok a csoportok, amelyeknek már tagjai vagyunk, alul pedig a többi csoport 

listája. A jobb oldali köröcskére kattintva kiválaszthatjuk a bennünket érdeklő munkacsoportot, 

majd kattintsunk a lap alján az „Elküld” gombra. 

Egyes csoportoknak (pl. MONT Vezetőség, Szakmai Kollégium) csak jóváhagyás után válhatunk 

tagjaivá. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

 

http://www.tomographyblog.com/
http://feeds.feedburner.com/tomographyblog
http://www.eanm.org/
http://www.nmc.dote.hu/mont_phpbb3/
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Rövid hírek, beszámolók 
Örvendetes hír, hogy egyre több rendezvényről kapunk részletes beszámolót részvevő 

kollégáinktól. Ezekből az alábbiakban rövid összefoglalókat közlünk, míg a részletes 

ismertetőket a MONT honlapján érhetik el az érdeklődők, a linkekre kattintva. 

A nukleáris onkológia hírei (Galuska László) 

 Magyar nyelvű nukleáris medicina kurzust szerveztek a kolozsvári Babes-Bólyai 

Egyetemen folyó orvos-fizikus képzés keretében, debreceni részvétellel.  

További részletek 

 Nukleáris onkológiai workshopot szervezett a Bayer-Schering Pharma cég Madridban, 

2008. április 17-19 között. Ezen többek között részletesen tárgyalták a Zevalin kezelés 

tapasztalatait. 

További részletek 

 A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 1300 fős taglétszámával a legnagyobb 

egészségügyi polgári szerveződés. Továbbképzésein rendszeresen megjelennek a 

nukleáris medicinával foglalkozó előadások. A közelmúltban ilyen rendezvényekre került 

sor: 

- 2008. márc. 29-30-án Székelyudvarhelyen 

- 2008. jún. 6-7-én Ungváron 

- Minden év szept. 26-28 között a Báthory napok keretében az erdélyi Szilágysomlyón 

További részletek a fenti rendezvényekről 

és a MET honlapja 

Az EME orvos és gyógyszerésztudományi szakosztályának ülése, Nagyvárad 
2008. május 1-3 között Nagyváradon megtartotta XVIII. ülésszakát az Erdélyi Múzeum 

Egyesület (EME) orvos és gyógyszerésztudományi szakosztálya Nagyváradon, számos neves 

határon inneni és túli részvevővel. Az ”Imagisztika” (képalkotó) szekció a PET/CT technikára 

koncentrált. A konferencia résztvevőinek bemutatták a Pozitron Kft. Nagyvárad központjában 

elhelyezett, Romániában elsőként indult PET-CT készülékét. 

Galuska László részletes beszámolója 

 

A MET Kárpátaljai Szekciójának konferenciája 
A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 2008. június 6-8 között megtartotta Ungváron 

Kárpátaljai konferenciáját, Erdélyből, a délvidékről, Pozsonyból és Magyarországról összesen 

mintegy 80-100 fő részvételével. 

Külön szekciót szenteltek Fodor István botanikus professzor emlékének. A témák közt 

http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/nuklonkol_080426j.htm#Bolyai
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/nuklonkol_080426j.htm#Madrid
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/nuklonkol_080426j.htm#MET
http://www.met-tarsasag.com/
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/EME080501.pdf
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kardiológia, thromboprofilaxis, családközpontú szülészeti gyakorlat szerepelt. 

Galuska László részletes beszámolója 

SNM Kongresszus, New Orleans, 2008. június 14-18. 
A 20 párhuzamos szekcióban zajló kongresszuson számos újdonságot hallhattak a részvevők.  

A klinikai témakörökből ezen a kongresszuson is kiemelkedett három (ahogy már megszoktuk): a 

kardiovaszkuláris, a neurológiai és az onkológia diagnosztika és terápia. 

Zámbó Katalin részletes beszámolója 

A Magyar Radiológus Társaság XXIV. Kongresszusa, 2008. június 26-28, Pécs 
Az első két napon a kongresszus keretében 6 szekciót kitöltő Kardiodiagnosztikai Workshop  

került megrendezésre.  

Tudományos szempontból talán a legnagyobb újdonságot a Dual Source MDCT (DSCT) 

megjelenése jelentette. 

A kongresszus során a Magyar Radiológus Társaság új vezetőséget választott. 

A nukleáris medicinának sokkal intenzívebben kellene képviseltetnie magát a különböző 

radiológiai rendezvényeken! 

Györke Tamás részletes beszámolója 

IRIST Konferencia Krakkóban 
2008. június 28-28 között Krakkóban rendezték az immunszcintigráfiás és terápiás 

nemzetközi tudományos társaság (IRIST) ez évi kongresszusát. 5 földrész 19 országának 

előadóitól 58 előadás hangzott el. Az egyes szekciók a molekuláris leképezéssel, a radionuklid 

terápia új koncepciójával, immunoterápiás dozimetriai témakörökkel, új radiofarmakonok 

kifejlesztésével, a radioimmun-terápiás stratégiákkal, a radioimmun-terápia klinikai 

alkalmazásával, a radiopeptidekkel végzett leképezéssel és terápiával, a diabetes mellitus 

immuno-izotópdiagnosztikai témáival foglalkoztak.  

Galuska László beszámolója 

Cikkreferáló 
F.U. Chowdhury, A.F. Scarsbrook:  

The role of hybrid SPECT-CT in oncology: Current and emerging clinical applications.  

Clinical Radiology(2008) 63, 241-251. 

A Clinical Radiology-ban megjelent cikk alapos áttekintését adja a SPECT-CT onkológiai 

felhasználási lehetőségeinek. Nem is lehet kérdéses az ismertetett esetekben a hybrid módszerek 

haszna, valamint egyet lehet érteni a megfogalmazott kétséges indikációkat (prostata, lymphoma, 

http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/Beszamolo_MET_Karpatalja080606.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/beszamolo_SNM08.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/Beszamolo_a_MRT_XXIV_final.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/Beszamolo_MET_Karpatalja080606.pdf
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tüdőrák) illetően is. 

Balogh Ildikó ismertetője végén saját álláspontját is ismerteti a hazai helyzetről. 

Izotópasszisztens alapképzés 
Ismételten felhívjuk a figyelmet az indulófélben lévő izotópasszisztensi képzésre. 

További információk a MONT-honlapon. 

vissza a tartalomjegyzékhez 

http://www.nmc.dote.hu/mont/hirek/MONThir002_reszletes/BI_cikkref_spect_ct_onkol.pdf
http://www.nmc.dote.hu/mont

