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Mint azt sokan tudják, lezajlott idei első továbbképzésünk 2018. április 12-13-án Pécsett.

Nagyon szépen köszönjük az előadóknak,  Kneif Józsefnének, aki a pár héttel korábbi
PAME Kongresszusról tartott összefoglalót, Dr. Krenács Lászlónak, aki az új jelölések
és alkalmazások szinte teljes spektrumát bemutatta,  a zalaegerszegi – szokásos magas
szintű – előadásokat  Dr. Vinkler Erzsébetnek (NB: ez még meglepő információkat is
adott  a  szívtumorok témájában) és  Dr. Tóth Zoltánnak ahogy bővíti  folyamatosan a
hematopatológiai  ismereteinket.  Dr.  Tóth  Dénes  is  igen  érdekes  bemutatót  tartott  a
vízbefúlással kapcsolatban és Dr. Molnár Péter a neuropatológia újabb fejezetét, a gliális
daganatok aktuális diagnosztikáját  és osztályozását  mutatta be.  Dr. Hegedüs Gézával
megkezdtük  és  szeretnénk  hagyományossá  tenni  a  metszetkonzultációs  blokkot  a
továbbképzéseink során. Így – értelemszerűen fenti előadói „csapatra” számítva – lenne a
már hagyományos PAME blokk, elsősorban az asszisztensek – szakasszisztensek – labor-
analitikusok munkáin alapuló – jelenleg a pre-analitika tárgykörét megcélzó – sorozat,
tematikusan pedig hematopatológia, neuropatológia, igazságügyi orvostan, valamint ezek
mellett egyéb érdekes témák, mint a csont – ízület patológia folytatása (NB: novemberre
tervezzük  is),  a  nagyon  impresszionáló  szívtumor  témájú  előadás  –  és  korábbiak  –
alapján a szív-érrendszer is előkerülhet, ill. a lágyrésztumorok témáját kérték többen.

Következő továbbképzés: 2018. november 8-9. Hogy hol, még kérdéses, de ezt is minél
előbb eldöntjük. Előkészítendő, kérjük a megbeszélésre, bemutatásra érdemesnek tartott
esetek  metszeteinek  megküldését  rövid  klinikai  összefoglalóval,  hogy  előbbieket
beszkennelhessük  és  minél  előbb  on-line  elérhetővé  tehessük,  aztán  novemberben  az
esetgazdákkal megbeszélhessük.
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Egyik legnagyobb francia onkológiai központ Párizsban összehasonlító vizsgálatok során
a mi antitestünket találta a legjobbnak. Szerénytelenül mondhatjuk, hogy ez minket nem 
lep meg, de örülünk neki, hogy annyi év legjobb ár/minőség arány biztosítására irányuló 
munkánk eredménye ilyen szinten is elismertetik.
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