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Az elmúlt 10 évben az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja Képalkotó rovatának szakmai 

konferenciája a képalkotó diagnosztika határterületeinek kiemelkedő eredményeit, teljesítményeit 

foglalta össze, törekedve a technikai és szakmai újdonságok bemutatására, megismertetésére.  

Konferenciáinkon kiemelt szerepet kapott a kutatás-fejlesztés, innováció, minőségügy, prevenció, a 

gazdálkodás és a menedzsment. Az évek során jelentős eredményként könyvelhettük el, hogy a 

szakmai szereplők és döntéshozók széles körével megismertettük a képalkotó diagnosztika fejlődési 

irányait, az intervenciós radiológiában rejlő szinte kifogyhatatlan lehetőségeket, a noninvazív 

szívdiagnosztikát, a legmodernebb molekuláris diagnosztikai módszereket, mellyel nagyban 

hozzájárultunk a közgondolkodás, közös tudás formálásához, terjesztéséhez.  

 

A konferenciáinkhoz szívesen társultak/nak külföldi előadók is, akiknek a révén bepillantást 

nyerhettünk a következő évek fejlesztési irányaiba (Dr. Garami Zsolt, Houston) és előadásaikkal 

hozzájárultak ahhoz, hogy jobban el tudjuk helyezni a hazai tevékenységünket a közép-európai 

környezetben (Dimitrij Kuhelj, Damir Dodic stb.).  

Jubileumi Konferenciánkon a korábbi évek értékeit szem előtt tartva igyekszünk a fenti területek 

esszenciáját nyújtani. 

 

Az egészségügy, így a radiológia is változásban van, ezért az egészségpolitikai törekvéseket 

elemezve megpróbálunk irányt mutatni, hogy a változó körülményekhez minél jobban tudjunk 

alkalmazkodni. Külföldi kollégák előadásai is színesítik a programot. A konferenciát idén is a 

radiográfusok bevonásával szervezzük, hogy a megszokott érdekes, széles és színes szakmaiságot 

továbbra is a legmagasabb szinten tudjuk tartani.  

 

A rendezvény akkreditált, így lehetőséget nyújt kreditpont szerzésére is.  

 

 

A konferencia főbb területei: 

• Újdonságok a képalkotó diagnosztikában, új technikák megoldások 

• Egészségpolitikai megfontolások 

• Molekuláris képalkotó diagnosztika újdonságai 

• Kutatás-fejlesztés (CAD) 

• Intervenciós radiológia  

• Képalkotó diagnosztika (mellkasi diagnosztika, onkológia) 

• Nukleáris medicina  
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Felkért előadók: 

Prof. Dr. Guttman András     

Prof. Dr. Boros G. László    

Prof. Dr. Bérczi Viktor   

Prof. Dr. Palkó András   

Prof. Dr. Nagy Zoltán  

Prof. Dr. Horváth Ildikó  

Dr. Maurovich-Horvát Pál   

Dr. Duliskovich Tibor        

Dr. Karlinger Kinga   

Dr. Bánsághi Zoltán  

Prof. Dr. Szilvási István 

Prof. Dr. Zámbó Katalin  

Dr. Dabasi Gabriella 

Dr. Garai Ildikó 

Dr. Lengyel Zsolt 

Dr. Révai Tamás 

 

 

 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit a X. Jubileumi Képalkotó Diagnosztikai Konferencián 2014. 

március 26-án Budapesten, a Best Western Hotel Hungária konferencia termében. 
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