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Elsô alkalommal került megrendezésre 2005.
szeptember 7. és 2005. szeptember 11. között
Máltán az Európai-Mediterrán Röntgenasszisz-
tensi Kongresszus. A Földközi-tenger szívében
lévô sziget fôvárosában, Vallettában megrende-
zett eseményen 32 ország 450 delegáltja vett
részt. A szervezôk fô célja egy, a térségben dol-
gozó szakemberek és társszakmák közötti,
multikulturális-multiprofesszionális kapcsolat-
rendszer kiépítése volt. A kongresszus kiemelt
figyelmet kapott, a megnyitón a máltai egész-
ségügyi miniszter valamint államtitkár is sze-
mélyesen részt vett, a sajtó napi rendszeres-
séggel számolt be az eseményekrôl.

Hazánkat 22 fôs küldöttség képviselte, 3 elô-
adással és 2 poszterrel a Kaposvári Egyetem
Egészségtudományi Centruma, 2 elôadással a
Budapesti Semmelweis Egyetem, míg egy posz-
terrel a Kaposi Mór Oktató Kórház szerepelt. Az
elôadások fô témái a következôk voltak:

1. Spiral CT examination of the 18th-19th

century Mummies (Takács Alíz és mtsai,
Kaposvári Egyetem)

2. Imaging technologies for the detection of
cerebral ischemia – The radiographer’s
aspect (Bakos Bernadett és mtsai, Kaposvá-
ri Egyetem)

3. Examination methods of body packers (Mo-
csári Zsuzsanna és mtsai, Semmelweis
Egyetem)

4. Comparative analysis of two oral iodinated
contrast media (Fehér Elizabet és mtsai,
Semmelweis Egyetem)

5. 3D conformal boost versus electron boost
in early stage breast cancer (Farkas Andrea
és mtsai, Kaposvári Egyetem)

6. The sonographers’ role in carotid duplex
scans (poszter, Hegedüs Attila és mtsai,
Kaposi Mór Oktató Kórház) 

7. An atypical traumatic intra-cranial haemor-
rhage on CT and MRI images (poszter,
Amrus Nelli és mtsai, Kaposvári Egyetem)

8. MRI based treatment planning for brachy-
therapy in patients with recurrent head

and neck tumours – Early experiences
(poszter, Farkas Andrea és mtsai, Kaposvá-
ri Egyetem)

9. Accurate localisation of intra-cavitary
applicators for MRI based HDR-brachy-
therapy in cervical carcinomas (poszter,
Vigh Tiborné és mtsai, Kaposvári Egyetem)

A szakmai program 12 szekcióban közel 70 elô-
adással a modern képalkotó diagnosztika, CT-
MR vonatkozásában, az onkológia, a sürgôsségi
képalkotás, és egyéb témákkal foglakozott. Az
esemény minden napján a helyi sajtó jelen
volt és nagy terjedelemben foglalkozott a szak-
mai kérdések publikálásával. 

A magyar elôadások nagy sikerrel szerepel-
tek, köszönhetôen a kollégák magas fokú felké-
szültségének és a jó témaválasztásnak. Számos
gratuláció és érdeklôdô kérdés érkezett hoz-
zánk, többek között páran érdeklôdtek a ha-
zánkban elérhetô cserekapcsolatok, tudomá-
nyos továbbképzések iránt. 

A kongresszust záró kerekasztal-megbeszé-
lésen hazánk is képviseltette magát. Fontos na-
pirendi pont volt a szakma oktatási rendszeré-
nek megvitatása, a bolognai folyamat értékelé-
se. 2006 szeptemberétôl a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karának Ka-
posvári Képzési Központjában elindul a BSc
képzés, és ezt követôen az MSc képzés is kezde-
tét veszi. A résztvevôk megfogalmazták egy új
európai országokat felölelô tömörülés létrehozá-
sának tervezetét, mely a korábbiaknál hatéko-
nyabban tudja összefogni a szakma képviselôit.

Sikeres szervezés mellett kiemelkedô ma-
gyar sikert hozott a kongresszus, amely a szer-
vezôk és a résztvevôk tervei szerint hagyo-
mányt teremtett. Rendkívül fontos a szakma
számára asszisztenseink tudományos igényû
munkáinak támogatása, a nyelvismeret fej-
lesztése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése,
oktatási együttmûködések, valamint a képzés
minél magasabb szintre hozása. Ez a rendez-
vény ismételten rámutatott a továbbképzés,
kapcsolatteremtés és kapcsolattartás fontossá-
gára. Reményeink szerint az eseménynek tar-
talmas folytatása lesz mind hazai, mind nem-
zetközi téren. 
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