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Új évi köszöntő  

Kedves MONT-tagok! Kedves Barátaink!  

Szeretettel köszöntünk Mindenkit az Új Évben!  

Az elmúlt 2011-es év legrangosabb eseménye hazai kongresszusunk volt, amelyről részletes 

beszámolót olvashattatok a legutóbbi Hírlevélben. Szeretném még egyszer megköszönni a 

szervezőknek, a Scanomed Kft-nek, elsősorban Dr. Garai Ildikónak és csapatának, illetve a 

MONT leköszönő elnökének, Dr. Balogh Ildikónak és tovább funkcionáló főtitkárának, Dr. Buga 

Klárának a hatalmas munkát, a kiváló szervezést, a rangos tudományos és élvezetes szabadidős 

programokat. Ismételten köszönet jár szponzorainknak is. De a kongresszus nem sikerülhetett 

volna ilyen jól a magas színvonalú előadások és poszterek, az élénk és tartalmas viták nélkül, 

amiért a résztvevőknek, a tagságnak szeretnék köszönetet mondani. 

A már megszokott nagyszámú, 40 fős delegáció vett részt a tavaly Birmingham-ben rendezett 

EANM kongresszuson és 11 előadás, 29 poszter biztosította a magyarok sikeres szereplését. 

Kisebb, 7 fős magyar csapat vett részt a SNM kongresszusán, amelyet ezúttal a texasi San 

Antonioban tartottak. A kollégák 5 poszterrel járultak hozzá a rendezvény színvonalához. 

A PET/CT tudományos és szakmapolitikai jelentőségét bizonyítja, hogy 2011 tavaszán, néhány 

nap eltéréssel két tudományos ülés zajlott le ebben a témakörben. Az egyik a Dr. Borbély Katalin 

által szervezett IV. PET/CT Multidiszciplináris Nemzeti konszenzus konferencia volt, amelynek 

résztvevői új, bővebb indikációs listát hagytak jóvá, és javasoltak elfogadásra A másik 

rendezvény a Dr. Balogh Ildikó nevével fémjelzett „A PET/CT 6 éve hazánkban - eredmények, 

problémák, tervek. Múlt, jelen, jövő” címmel MOTESZ interdiszciplináris rendezvény volt, 
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inkább tudományos szempontból foglalkozott a témával. Mindkét rendezvény nagyszámú 

résztvevőt vonzott és széles körű érdeklődést váltott ki. 

Már-már hagyománynak számít minden évben részvételünk a balatonfüredi Kardiológus 

kongresszuson, ahol Dr. Balogh Ildikó, a Nukleáris kardiológia munkacsoport vezetője önálló 

szimpóziumot szervezett a témából, nagy sikerrel. A Magyar Onkológus Társaság kongresszusain 

szakmánk ugyancsak minden évben képviselteti magát, 2011-ben PET/CT témakörben Dr. 

Borbély Katalin, a SPECT/CT onkológiai alkalmazásáról pedig én tartottam előadást, amelyeken 

nagy számban vettek részt érdeklődő klinikusok is. 

A hagyományosan nagy sikerű Soproni UH napok rendezvényén szakmánk ugyancsak több 

szekcióban képviseltette magát nagy érdeklődésre számot tartó előadásokkal. 

Jelenleg 166 diplomás és 161 asszisztens MONT tagunk van, emellett 78 kollégánk tagja az 

EANM-nek is. 

Mindez bizonyítja aktivitásunkat, érdeklődésünket más szakmák tudományos rendezvényei iránt, 

illetve a kapcsolattartás jelentőségét és szükségességét szakmánk minél szélesebb körű 

megismertetése, elfogadtatása érdekében. Tevékenységünket tovább javítani azonban 

mindenképpen kívánatos, főként a társszakmák hazai kongresszusain történő nagyobb számú 

részvétellel, amely elsősorban a munkacsoportok kiemelt feladata lehetne. 

Hasonló aktivitást, jó munkát és jó egészséget kívánunk mindenkinek a 2012-es évben is! 

 

Dr. Buga Klára     Dr. Zámbó Katalin 

főtitkár       elnök 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló A MONT Vezetőség legutóbbi üléséről 

2012. január 18.  

PROGRAM: 

1. Az Alapítvány közhasznúvá tétele, alapító okirat módosítás Dr. Garai Ildikó 

A Vezetőség megbízta Dr. Garai Ildikót,  a MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány 

Kuratóriumának Elnökét az Alapítvány közhasznúvá tételének  elindítására, ami számos 

előnyt jelent a támogatók és a támogatottak részére is. 

2. A Hevesy Emlékülés szervezésének állása Dr. Zámbó Katalin 

A 2012. április 14-én tartandó Hevesy Emlékülés helyszíne a MTA Felolvasó Terme lesz, 

az Életmű-díj és a fogadás szervezése még folyamatban van.  
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3. Akadémiai tudományos ülés tervezése Dr. Balogh Ildikó 

Dr. Balogh Ildikó leköszönő elnök javaslata alapján a Vezetőség megszavazta egy 

tudományos ülés megszervezését, amelynek helyszíne a MTA, témája pedig a radioterápia 

és a multimodalitások kapcsolata lesz. 

4. A Szakmai Kollégium és a MONT együttműködése Dr. Zámbó Katalin 

Dr. Zámbó Katalin elnök a MONT Vezetőség nevében felajánlotta maximális támogatását 

a Szakmai Kollégium Tagozatának és Tanácsának a munkacsoportok nevében, akik 

munkájukkal segíteni fogják a szakmai protokollok elkészítését. 

5. Egyebek  

Dr. Buga Klára főtitkár Az EANM és MONT tagdíjak rendezéséről számolt be, a fizetési 

fegyelem további betartását kérte.  

Dr. Zámbó Katalin elnök ismertette a MOTESZ állásfoglalását (teljes szöveg ld. külön) az 

egészségügy és az egészségügyiek helyzetéről, vmint. Dr. Szentesi Margit beszámolóját 

(teljes szöveg ld. külön) Izotópos synovectomia 25 éve Magyarországon c. rendezvényről 

Pécs, 2012. február 8. 

Dr. Zámbó Katalin s.k.     Dr. Buga Klára s.k. 

 MONT Elnök        MONT Főtitkár 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Beszámoló az Izotópos synovectomia 25 éve Magyarországon  

c. rendezvényről  

„Az Izotópos synovectomia 25 éve Magyarországon” címmel 2011 november.18-án pénteken, 1 

napos konferenciális továbbképzést tartottak a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi 

Kórházában (BIK). A konferenciális továbbképzést a Semmelweis Egyetem III. sz. 

Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki csoportja és a BIK közösen 

szervezte, de a konferencia fő szervezője és „lelke” Dr. Szentesi Margit volt. 

A tudományos program 2 részből állt.  

I. rész: Ünnepi program - 9-11 óráig 

A Konferenciát Kozma Imre Atya nyitotta meg. Prof. Géher Pál a Semmelweis Egyetem, Dr. 

Lakatos Tamás PhD orvos igazgató, a kórház nevében köszöntötte a vendégeket. Prof. Géher 

Pál virágcsokorral köszönte meg a két úttörő orvos, dr. Bene Éva Ph.D. reumatológus főorvos és 

Dr. Piroska Edit izotóp főorvos tevékenységét, akiknek köszönhető a módszert Magyarországon 

honosítása, a szükséges engedélyek megszerezése. Dr. Szentesi Margit Ph.D. köszöntötte Dr. 



 

           Elektronikus hírlevél                  2012/I. 

 

MONT   MONT 4 

Ádám Emmát /László Kórház hematológus/, aki kromoszóma vizsgálataival igazolta, hogy a 

Holmium-166 phytátnak nincs kromoszómakárosító hatása. Dr. Szentesi Margit köszöntötte 

Zsinka Lászlót, az Izotóp Intézet Kft volt igazgatóját, aki segítette az új, radiosynoviorthesisre 

alkalmas magyar, kis sugárterheléssel járó izotóp kifejlesztését. Méltatta Antalffy Mária 

munkáját, aki Törkő Jánossal együtt oroszlánrészt vállalt a Holmium-166 kifejlesztésében. 

(Antalffy Mária repülőjárata sajnos az ünnepség kezdetéig nem érkezett meg Angliából, így a 

személyes köszönetnyilvánításról le kellett mondani.) 

Dr. Szentesi Margit Ph.D. az elmúlt 25 évben, az RSO területén végzett kiemelkedő, úttörő 

munkásságáról számolt be, összefoglalva a 25 év igen gazdag gyakorlati és tudományos 

eredményeit. 

Az elmúlt hosszú évek során sikeres együttműködés valósult meg a BIK, a Semmelweis 

Egyetem, az Országos Hematológiai Intézet, Szt. László Kórház, Izotóp Intézet Kft, OSSKI, 

Országos Sportegészségügyi Intézet között, melyben mintegy 50 diplomás - köztük 15 

tudományos fokozattal rendelkező -, számos asszisztens, nővér vett részt. A munka 

interdiszciplináris jellegét bizonyítja a reumatológusok, izotóp szakorvosok, radiológusok, 

ultrahang diagnosztikával foglalkozó szakemberek, ortopéd, artroszkópos szakorvosok, 

hematológusok, patológusok, anatómusok, állatorvosok, gyógyszerészek, sugárbiológusok közös 

munkája. 

A MONT (Magyar Orvosi Nukleáris Társaság) részéről Dr. Balogh Ildikó Ph.D. „A 

radiosynoviorthesis (RSO) helye az izotóp terápiában” címmel tartott előadást. Objektív 

adatokkal, statisztikákkal igazolta, hogy a nemzetközi gyakorlattal ellentétben Magyarországon a 

lakosság számához mérten kevés helyen, csupán 3 központban (BIK, Kecskeméti Megyei 

Kórház, Uzsoki utcai Kórház) és alacsonyabb számú beavatkozást végeznek.  

Dr. Környei József Ph.D. habilitált egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Izotóp Intézet Kft.) a 

Holmium-166 phytát kifejlesztéséről tartott előadásában - többek között - elhangzott, hogy a 

számtalan RSO-ra alkalmas izotóp közül miért a Holmiumot-166 phytátot választották. 

Dr. Balogh Lajos Ph.D. (OSSKI) „Intraartikulárisan applikálható radioaktív gyógyszerek 

fejlesztése, állatkísérletes modellek, állatorvosi alkalmazások” címmel tartott előadást. A 

hallgatóság megtudhatta, hogy az állatkísérletek igen korszerű műszerekkel történnek. 

Állatkezelések is folynak az adott munkahelyen, synovitises-, tumoros állatok kezelése 

mindennapi gyakorlattá vált.  

Az ünnepi program I. részét álló fogadás zárta a BIK Árpád fejedelem 7. sz. alatti földszinti 

Aulájában, mely a Törökfürdő és a Komjádi uszoda medencéje között helyezkedik el. Üvegfalán 

keresztül a hallgatóság baráti környezetben élvezhette mind a fürdők-, mind az őszi lombhullató 

fák hangulatát. 
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II. rész: Konferenciális továbbképzés - 45 perces tudományos előadások 

Dr. Pellet Sándor Ph.D. (OSSKI) „Sugárvédelmi követelmények radiosynoviorthesisben„ 

címmel tartott előadást. Megtudhattuk, hogy tekintettel arra, hogy a 166- Holmium sem a 

vérkeringésbe nem kerül, sem a vizelettel nem ürül, a beteg kezelését követően a környezet 

sugárvédelme nem szükséges. Az izotópkezelés általában az Izotóp Laboratóriumban történik, 

szigorú szakmai-, sugárvédelmi előírások között. 

Dr. Környei József Ph.D., habilitált egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Izotóp Intézet Kft) 

„Radionuclidok az izotóp terápiában” címmel tartott előadást, bemutatva a legfontosabb terápiás 

radionuklidok fizikai-kémiai tulajdonságait, a belőlük előállított radiofarmakonok jellemzőit. 

Prof. Szilvási István (SE, Központi Kórház) „Az izotóp vizsgálatok jelentősége a gyulladásos 

betegségek elkülönítésében” címmel tartotta meg előadását. A reumatológusokat, ortopéd-

traumatológus szakorvosokat, izotópos szakembereket egyaránt érintő problematikus területről 

foglalta össze a legújabb eredményeket, azaz milyen izotópdiagnosztikai módszerek segítenek 

megállapítani, ill. elkülöníteni a fertőzéses, gyulladásos betegségeket. 

Dr. Farbaky Zsófia főorvos (BIK) „Kivizsgálás RSO előtt. Radiológiai és UH vizsgáló 

módszerek” címmel vitaindító előadást tartott az ízületek vizsgálati lehetőségeiről. A vita 

eredményeként leszögezhettük, hogy a traumatológiai gyakorlatban is nagy szükség lenne a 

sérülések UH diagnosztikájára is, hiszen egy bokasérülés, szalagszakadás korai jó ellátása a 

betegség prognózisát javítja. 

Dr. Szerb Imre Ph.D. (Uzsoki utcai Kórház) „Radiosynoviorthesis kivitelezése, eredményessége 

boka és csípő ízületben” címmel tartott előadást. Hangsúlyozva, hogy az RSO eredményessége 

jobb a sebészi- és artroszkópos synovectomiánál. 

Dr. Szentesi Margit Ph.D. (BIK) „Radiosynoviorthesis indikációja, kivitelezése, 

eredményessége térdízületi synovitisben.” címmel tartotta tanfolyamzáró előadását. Összefoglalta 

az RSO indikációit, bemutatva nagy beteganyagon végzett tanulmányait. E tanulmányokkal, ezek 

metaanalysis-eivel bizonyította az RSO - „evidence based medicine” létjogosultságát, az RSO 

fontosságát. 

A konferencia jó hangulatú volt, reumatológusok, ortopéd szakorvosok, izotóp szakemberek, 

sugárbiológusok, genetikusok vitatták meg a mindennapi problémájukat, sokat tanulva 

egymástól. 

vissza a tartalomjegyzékhez 
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A Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT) 

története 

Az első magyar orvosi izotóplaboratóriumok az egyetemeken alakultak meg az 1950-es évek 

közepén, ahol biofizikai, biokémiai és biológiai kutatások ezen a területen már zajlottak. Az első 

évtizedekben a munkahelyek elsősorban „in vitro” vizsgálatokat végeztek, az „in vivo” vizsgálatok 

csak az 1980-as évektől kezdtek fejlődni a gammakamerák elterjedésével. 

A technológiai hátteret elsősorban a Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) adta az orvosi célú 

radionuklidok 1954-ben kezdődő gyártásával. Az Izotóp Intézet 1959-ben vált a radiofarmakonok 

önálló gyártójává. A műszeres háttér biztosítása először a Gamma Művek nevéhez fűződött, akik 

megalkották az első gammakamerákat. A Mediso Kft 1990. óta vált az izotópdiagnosztikai műszerek 

legnagyobb hazai gyártójává. 

Mérföldkövek a nukleáris medicina történetében: 
1943. Hevesy György Nobel-díjat kap „az izotópok nyomjelzőként való alkalmazásáért” (ld. 1. 

kép) 

1957. Az első orvosi izotóplaboratóriumok működésének indulása Budapesten, Debrecenben, 

Balatonfüreden 

1970. Az radioimmunoassay módszer elterjedése a rutin diagnosztikában 

1970. A Gamma Művek gammakamerákat ad el Közép- és Kelet-Európában, a Szegedi 

Izotóplaboratóriummal együtt kifejlesztik az első értékelő szoftvert, a SeGamS-t 

1972. Megalakul a MONT előd-szervezete a radiológusok kezdeményezésére 

1974. Az első hazai izotópdiagnosztikai kongresszus megrendezése 

1979. Az izotópdiagnosztika ráépített szakvizsga lesz 

1980. A MONT a nukleáris medicina szakemberek társasága lesz, első elnöke Prof. Dr. Csernay 

László (2. kép) 

1985. Az első ciklotron telepítése Debrecenben 

1989. A Mediso Kft és a Debreceni Izotópdiagnosztikai Laboratórium új értékelő szofvert fejleszt 

ki DIAG néven 

1993. A nukleáris medicina alapszakvizsga lesz 

1994. Az első PET kamera installálása a Debreceni Tudományegyetemen 

2005. Az első PET/CT hibrid műszer installálása Budapesten (PET/CT Kft) 

2007. Az első SPECT/CT hibrid műszer installálása a Pécsi Tudományegyetemen 

 

Az izotópdiagnosztika 1979-től ráépített szakvizsga lett, amelyet belgyógyászat, radiológia és 

klinikai laboratóriumi vizsgálatok alapszakvizsgára lehetett ráépíteni. 1993-tól már 

alapszakvizsga, nukleáris medicina elnevezéssel. A szakdolgozók (technológusok) számára 

háromfokozatú képzés áll rendelkezésre, izotópasszisztens, radiofarmakológiai szakasszisztens és 

diagnosztikai képalkotó BSc képzés. Postgraduális képzés lehetséges gyógyszerészek számára 

radiofarmakológus, illetve fizikusok számára orvosfizikus szakon. 

Napjainkban kb. 180 diplomás és kb. 290 technológus tagja van a MONT-nak, akik 47 

munkahelyen dolgoznak. Jelenleg 2 orvosi ciklotron, 4 PET/CT, 4 SPECT/CT készülék, 22 



 

           Elektronikus hírlevél                  2012/I. 

 

MONT   MONT 7 

többdetektoros és 109 egydetektoros SPECT kamera, valamint 45 planáris gammakamera 

működik hazánkban. 

A MONT 1972-ben alakult meg széles multidiszciplináris együttműködés alapján. Nem csak 

orvosok, hanem fizikusok, informatikusok, gyógyszerészek, vegyészek is tagjai a társaságnak. 

Jelenleg 11 különböző munkacsoportja működik. Szoros kapcsolat fűzi a European Assotiation of 

Nuclear Medicine (EANM)-hez, a MONT tagjainak nagy része tagja az EANM-nek is, és 

rendszeresen részt vesznek az évente megrendezett európai kongresszuson.  

A MONT feladata a tudományos élet szervezése, kétévente kongresszus formájában, egyéb 

tudományos szimpóziumok, szak- és továbbképzések szervezése, valamint a szakma képviselete 

más szakmák és társaságok tudományos rendezvényein. Különös figyelmet fordít a fiatal 

kollégák szakmai felkészítésére. Szorosan együttműködik a Nukleáris Medicina Szakmai 

Kollégium Tagozatával és Testületével, amely szakmapolitikai kérdésekben, módszertani levelek 

és protokollok kialakításában, illetve az egészségügyi vezetés felé történő kapcsolattartásban 

tevékenykedik. 

  
1. kép: Hevesy György 2. kép: Prof. Dr. Csernay László 

 

Pécs, 2012. február 21. 

 Prof. Dr. Zámbó Katalin 

 a MONT elnöke  

vissza a tartalomjegyzékhez 

Állásfoglalás-tervezet az egészségügy és az egészségügyiek helyzetéről 

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) elnöksége 

konzultációt kezdeményezett a magyar egészségügy helyzetéről három fő témában: az állam 

és az egészségügyi szakma viszonya, az emberi erőforrás válság és az ellátórendszer 

átalakítása. A konzultáció csúcspontja a 2011. november 4-én lezajlott Szövetségi tanácsi 

ülés vitája volt, ahol a 126 tagszervezetet számláló MOTESZ tagszervezeteinek képviselői 

fejtették ki véleményüket az országban zajló átfogó változások betegellátásra és 

egészségügyi dolgozókra gyakorolt hatásairól. 
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A konzultáció eredménye alapján a MOTESZ az alábbi állásfoglalást teszi közzé: 

Az egészség az egyéni és társadalmi értékteremtés forrása. A betegség, a baleseti sérülés, a 

veleszületett rendellenesség korlátozza társadalmi értékteremtést. A megelőzés, a gyógyítás és a 

rehabilitáció egységes és folyamatos tevékenység. Az egészségügy és az egészségügyben 

dolgozók társadalmi küldetése, hogy ezért dolgozzanak. Mindez társadalmi elvárás is.  

A reformok fő célja csak a magyar lakosság egészségi állapotának jelentős javítása lehet. 

Mindent ennek a szolgálatába kell állítani. Ebben mind az államnak, mind az orvos- és 

egészségügyi szakmának meg van a saját feladata, amit azonban egymással jól kommunikálva és 

együttműködve tud megfelelően ellátni. 

Az újjászervezett szakmai kollégium fontos szerepet tölthet be ebben. Működését ma még korai 

megítélni, jó és rossz tapasztalatok egyaránt vannak. A küszöbön álló változásokról nagyon kevés 

az információ, ami nagyon rossz az egészségügyi dolgozóknak, az intézményeknek, a szakmai 

testületeknek és a szervezeteknek egyaránt. 

A szakmának saját feladatkörében szüksége van autonómiára. Ezt a szakmai társaságok 

biztosíthatják elsősorban, akik jelentős szerepet játszanak a szakmai kollégiumban is. Növelni 

kell a társaságok és szövetségük, a MOTESZ szerepét a döntések előkészítésében és a 

végrehajtásban, például a változási folyamat minőségbiztosításában is. Mindebben a MOTESZ 

jelentős és konstruktív résztvevő évtizedek óta. Sokatmondó, hogy a Szakmai Kollégium 

összesen 180 tagjából 157 fő a MOTESZ tagszervezeteinek vezetői közül kerül ki. 

Az egészségügyi ellátás működtethető állami, biztosítói, piaci rendszerben egyaránt. A 

modellválasztás a politika felelőssége, de a rendszer átláthatóságát, koherenciáját és 

fenntarthatóságát biztosítani kell.  

Az állam szerepvállalása egyetlen tulajdonosként és irányítóként együtt kell járjon a nagyobb 

finanszírozási szerepvállalással. A hatékonyság sem növelhető a feltételek biztosítása nélkül. 

Amennyiben az állami források nem elegendőek, akkor lehetővé kell tenni más források 

bevonhatóságát, de átlátható és társadalmi igazságtalanságra nem vezető módon. 

Mind az államnak, mind a szakmának szüksége van a társadalom bizalmára, amit mindenekelőtt 

saját feladataik megfelelő ellátásával és ismertté tételével tudnak megszolgálni. Az állam mellett 

a szakmának is felül kell vizsgálnia eddigi gyakorlatát, megszokott működését.  

Magyarországon 35 ezer aktív orvos van, közülük mintegy 10 ezren vannak 60 év fölött. A 

felmérések szerint több mint 1800 orvos állás betöltetlen, miközben számos szakorvos és frissen 

végzett orvos is külföldre távozott. Az egyre jobban kiéleződő emberi erőforrás válság nem csak 

anyagi okokra vezethető vissza. A jövőkép hiánya, a bizonytalanság, a kollégák közötti lojalitás 

hiánya, a rossz munkahelyi légkör, az orvosok és egészségügyi dolgozók között feszültséget keltő 

intézkedések, az elégtelen kommunikáció, a szakmai versengés rossz felfogása szintén fontos, 

orvosolandó tényezők.  
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Az orvosegyetemek hallgatóinak lassan már a többsége külföldi. Miközben egész országok 

hagyatkoznak a magyar orvoskarokra orvos-utánpótlásuk kiképzésében, hazánkban egyre 

nagyobb a szakemberhiány. 

A rezidensek szervezetének erőteljes fellépése kikényszerített bizonyos lépéseket, de ezzel sem a 

kedvezményezettek, sem a többi orvos nem lehet elégedett. Alapelv, hogy azonos munkáért 

azonos bért kell minden orvosnak kapnia és a szakmai előrehaladásnak, a felelősségvállalás 

mértékének arányosan tükröződnie kell a jövedelmekben. A kármentesítő, de részleges 

beavatkozások még az érintettek számára is csak ideiglenes megoldást hoztak. Mielőbb átfogó 

megoldásra van szükség, ami igazságosan és minőségelvűen rendezi a közalkalmazott orvosok 

különféle csoportjai, valamint a közalkalmazott és a különféle vállalkozási formában 

közreműködő orvosok jövedelmi viszonyait.  

Nagyon nagy baj, hogy hivatalosan az európai orvosi diplomákkal a Magyarországon kiadott 

szakorvosi bizonyítványok az egyenértékűek. Vissza kellene állítani az 1999-ben jól induló 

szakorvosképzési rendet, amit 2009-ben változtattak meg. 

A változtatási kísérletek a humán erőforrást elsősorban kvantitatív szempontból közelítik meg. A 

kvalitatív megközelítés eddig soha nem került előtérbe. Az egyetemek feladata ezen változtatni, 

de az orvos társaságok szövetsége kész ebben szerepet vállalni. 

Az orvostársadalomból leginkább a középréteg hiányzik. Nem kap elég figyelmet a szakorvosok 

helyzete, ami különösen vidéken és egyes szakterületeken nagyon rossz. A külföldön is nagyon 

keresett orvosi diagnosztikai szakmák különösen rossz helyzetbe kerültek.  

Az orvosoknak a szakdolgozók helyzetére is fel kell hívniuk a figyelmet, ami az övékénél is 

rosszabb.  

Sajnos meg kell tanulni az orvoshiánnyal együtt élni, de a minőség és a méltányos hozzáférés 

megőrzésével. Ennek megfelelően szervezni az ellátást, alakítani a struktúrát, módosítani a 

feladatköröket, kompetenciákat. Széles körben be kell vezetni a megfelelő technológiákat. 

Korábban orvosok által ellátott feladatokat, továbbra is orvosi felügyelet mellett, de 

szakdolgozóra kell bízni.  

Nem halasztható tovább az egészségügyben tevékenykedő orvosok és más szakemberek 

kompetenciáinak pontos meghatározása, ahol szükséges felülvizsgálata. Kötelező, a nemzetközi 

előírásoknak megfelelően szervezett és finanszírozott minőségbiztosítást kell alkalmazni a 

laboratóriumi diagnosztikai szakterületeken. 

Az állam átfogó reformokat valósít meg, új alkotmány hozott létre, ami megkérdőjelezni látszik 

azt a társadalmi szerződést, amin a most felváltásra kerülő egészségügyi rendszer alapult. Új 

társadalmi szerződésre van szükség, ami nélkül nem teremthetők meg egy szilárd, kiszámítható, 

színvonalasan, hatékonyan és fenntarthatóan működő egészségügyi rendszer társadalmi feltételei.  
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Az új társadalmi szerződésnek a politika a szakma és a társadalom konszenzusán kell nyugodnia. 

A szerződés létrejöttének fő záloga az érintettek kölcsönös elismerésen és elfogadáson alapuló 

párbeszéde. Mind az államnak, mind az orvos-szakmának fel kell fedeznie a külső és a belső 

párbeszéd jelentőségét és ennek megfelelő gyakorlatot kell követnie. 

A konzultáció anyagát a Szövetség bizottságokban dolgozza fel és hasznosítja majd a további 

munkájában és nyilvános kommunikációjában. Az embereknek meg kell bizonyosodniuk arról, 

hogy az orvosok mindent megtesznek a változásokért, amik elvezetnek a betegségek jobb 

megelőzéséhez, az eredményesebb gyógyításhoz és a betegek esélyegyenlőségéhez. 

Budapest, 2011. december 6-án 

A MOTESZ Szövetségi Tanácsa 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Kedvezmény külföldi szakkönyvvásárlásra 

Különleges, csak tagjainknak járó kedvezmény külföldi szakkönyvvásárlásra a Prospero 

internetes áruházban: 

Társaságunk és a Prospero együttműködésének eredményeként ajánlatunk a tagság számára: ha 

feliratkozik a Prospero Könyvei Budapest Kft. hírlevelére, akkor bármely, a Prospero internetes 

áruházban található, a nukleáris medicina (Radiológia, képalkotó eljárások, nukleáris medicina) 

témájában megjelent szakkönyvre 15% kedvezményt kap.  

Az akció 2012. január 27-től 2012. március 10-ig tart. Kizárólag a társaság tagjai számára a 

feliratkozás ezen a linken lehetséges: 

  www.prospero.hu/partner/nuklearismed2012  

15% kedvezménnyel vásárolható meg sok ezer más szakkönyv mellett például: 

Iskandrian, Ami E.; Garcia, Ernest V.:  Atlas of Nuclear Cardiology: Imaging Companion to Braunwald's Heart 

Disease. Expert Consult - Online and Print. Imaging Techniques to Braunwald's Heart Disease Series. W. B. 

Saunders, 2011, ISBN: 9781416061342, 472 oldal,  

41 310 Ft + áfa helyett 35 114 Ft + 5% áfa; 

Christian, Paul E.; Waterstram-Rich, Kristen M.: Nuclear Medicine and PET/CT. Technology and Techniques. 7th 

Ed., Mosby, 2011, ISBN: 9780323071925, 760 oldal,  

33 048 Ft + áfa helyett 28 091 Ft + 5% áfa; 

Ziessman, Harvey A.: Nuclear Medicine. Case Review Series. 2nd ed., Mosby, 2010, ISBN: 9780323053082, 436 

oldal, 12 848 Ft + áfa helyett 10 921 Ft + 5% áfa; 

Zaret, Barry L.; Beller, George A.: Clinical Nuclear Cardiology: State of the Art and Future Directions. Expert 

Consult: Online and Print. 4th ed., Mosby, 2010, ISBN: 9780323057967, 896 oldal, 48 348 Ft + áfa helyett 41 099 Ft 

+ 5% áfa. 

Figyelem, a kedvezmény csak akkor érvényes, ha a fenti linken iratkozik fel! 

http://www.prospero.hu/
http://www.prospero.hu/partner/nuklearismed2012
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vissza a tartalomjegyzékhez 

Rendezvénynaptár 

2012.02.23. cs Nukleáris medicina aktualitások 
  Hol: Honvédkórház-ÁEK 

 Leírás  

 

2012.03.23-24. Nukleáris kardiológia képzés 
 Hol: Debrecen 

 

2012.03.29. cs Nukleáris medicina 
  Hol: Honvédkórház-ÁEK 

 Leírás 

 

2012.04.12. cs Hevesy Emlékülés 
 Hol: MTA 

 Életmű előadást tart Dr. Csernay László professzor 

 

2012.04.20. p Emissziós tomográfia 
 Hol: Debreceni Egyetem OEC 

 Leírás 

 

2012.05.16-19. Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics 
 Hol: Varsó 

 Leírás: http://www.petrad2012.pl/  

vissza a tartalomjegyzékhez 

További hírek a MONT-tól: 

honlap:  www.nmc.dote.hu/mont  

legfrissebb hírek:  http://www.nmc.dote.hu/mont/mont.htm  

RSS hírcsatornák:  http://www.nmc.dote.hu/mont/rss_csatornak.htm  

tanfolyamok:  http://www.nmc.dote.hu/mont/tanfolyamok.htm  

rendezvénynaptár:  http://www.nmc.dote.hu/mont/naptar.htm  

MONT fórum:  http://www.nmc.dote.hu/mont_phpbb3/  

a Szakmai Kollégium honlapja: http://www.nmc.dote.hu/nmszk/ 

 

vissza a tartalomjegyzékhez 

Dr. Zámbó Katalin Dr. Buga Klára Dr. Varga József 

MONT Elnök MONT Főtitkár Szerkesztő 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4oaObsGT6bBZWEzMTE0YjAtNGFkOS00MGI3LTkyOGItYjYxYzUwNjYyNjcx&hl=en_US
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4oaObsGT6bBNTg0NDRjNGUtYjVlZi00NTIxLWIxYjAtZjJiYWNiYWQ3MWUx&hl=en_US
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4oaObsGT6bBM2U5ZTJiOWItNjZkNS00Y2I4LTkyNjEtNWE5ZmVlOWY3ZWUy&hl=en_US
http://www.petrad2012.pl/
http://www.nmc.dote.hu/mont
http://www.nmc.dote.hu/mont/mont.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/rss_csatornak.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/tanfolyamok.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont/naptar.htm
http://www.nmc.dote.hu/mont_phpbb3/
http://www.nmc.dote.hu/nmszk/

