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A nukleáris medicina Szakmai Kollégium 2009. évben 4 alkalommal ülésezett. Az ülések során az 

alábbi kérdésekkel foglalkozott, illetve alakította ki állásfoglalását: 

A szakmai minimumfeltételekre vonatkozó javaslatot a Szakmai Kollégium néhány módosítással 

elfogadta, melynek eredményeként az ’in vivo’ nukleáris medicina, a PET/CT és a nukleáris medicina 

terápia minimumfeltételei a 60/2003.(X.20.) ESzCsM, rendelet módosításában meg is jelent. 

Sajnálatos módon az ’in vitro’ nukleáris medicina minimumfeltételeit a Klinikai Laboratóriumi 

Szakmai Kollégium nyomására a társszakma minimumfeltételein belül szabályozták, mellyel a 

Szakmai Kollégiumunk nem ért egyet és előterjesztéssel élt a Minisztérium felé, hogy javaslatunknak 

megfelelően ez a külön nukleáris medicinai kódon jelenjen meg. 

A Szakmai Kollégium azirányú kérésének is többször hangot adott, hogy a radiosynovectomia 

minimumfeltételeinek szabályozása a reumatológia szakmán belül redundáns, ezt a területet a 

nukleáris medicina terápiás tevékenységek körében már kezeltük. 

A licence-vizsgák ügyében a Szakmai Kollégium 1. a pajzsmirigy ultrahang vizsgálatára és a 2. 

pajzsmirigy betegek nem sebészeti kezelésére, gondozására vonatkozó licence-vizsgára tett javaslatát 

fenntartotta. 

A nukleáris medicina szakképzés idejének csökkentésére vonatkozó javaslatot a Szakmai Kollégium 

elutasította. A ráépített szakvizsga vonatkozásában annak a véleményének adott hangot, hogy a 

szakképesítés megszerzésének nem lehet kettős mércéje. Amennyiben a nukleáris medicina 

szakképzést valaki már korábban megszerzett szakképesítés(ek) birtokában kezdeményezi, akkor a 

nukleáris medicina alapszakvizsgában rögzített más szakmai elemek a korábban már megszerzett 

gyakorlat alapján kerülhetnek beszámításra, melyek elfogadása esetén a szakképzési idő rövidül. 

A szívizomperfúziós vizsgálatok végrehajtása tekintetében a Szakmai Kollégium állást foglalt, hogy 

abban az esetben, ha a nukleáris medicina munkahelyen SPECT berendezés rendelkezésre áll, akkor a 

vizsgálatot azzal kell végezni, planáris felvételek készítése és a pusztán ezek alapján történő leletezés 

szakmailag ilyen esetben nem fogadható el. 

Személyi kérdések tekintetében a Szakmai Kollégium Lengyel Zsoltot választotta meg a Kollégium 

titkárának, illetve többségi szavazattal Papós Miklós országos szakfelügyelő főorvosi pályázatát 

támogatta. 

A kódkarbantartással összefüggő kérdéseket a Szakmai Kollégium többször tárgyalta, a 

radiofarmakonok ára, szállítása, és a generátor-ellátás körében tárgyalásokat folytatott a cégek 

képviselőivel. A megbeszélések eredményeként javaslat készült az OEP részére a radiofarmakon árak 

karbantartásáról. A Szakmai Kollégium elnöke az OEP ráfordítási adatgyűjtésének konzultációin 

képviselte a Szakmai Kollégiumot. A szakmát érintő költségelemzések munkálatai a 2010. évre 

áthúzódtak. 

A Szakmai Kollégium elnöke saját hatáskörben támogató levelet küldött az illetékes hatóságoknak a 

C11-acetátnak, és a 166Holmium-fitát mint új radiofarmakonok befogadása tárgyában. 
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