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J E G Y Z Ő K Ö NY V
PAME vezetőségi értekezletről
Ideje: 2019 május 7, kedd. 11 óra
Helye: SOTE I. Pathológiai
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Hiányzó: Baki Renáta és Tordainé Szabó Hedvig,
Napirendi pontok:
1. Tervek, várható továbbképzések 2019-ben:
MPT Kongresszus 2019 szeptember 26-28, Balatonfüred) aktív jelenlét,
előadások
„Road show” helyszínek, időpontok
2.
3.
4.
5.

MPT vezetőségi beszámoló
Szakképzési jegyzetek
PAME vezetőség választás 2019 december
Egyebek

Elnök asszony megnyitja az értekezletet, megállapítja, hogy határozatképesek vagyunk. Baki
Renáta és Tordainé Szabó Hedvig, e-mailban illetve telefonon jelezte távol maradását.
1. Tervek, várható továbbképzések 2019-ben:
-

MPT Kongresszus 2019 szeptember 26-28 Balatonfüred
Főtémája: gastro- és neuropathológia
Asszisztensi szekció ideje péntek (szeptember 27.) du 14:00-tól 180 perc jut az
előadásokra. Minél magasabb asszisztensi részvételt támogatva, Kneif Józsefné
felvetette, hogy PAME támogassa azon asszisztensek kongresszuson való
részvételét, regisztrációs díjukat átvállalva, akiknek problémát okoz a befizetés és
nincs támogatójuk.
Feltétele: kongresszuson való aktív részvétel előadással vagy poszterrel.
elnöknek címzett támogatási kérvény benyújtása

Vezetőség részéről a javaslat 100%-os támogatást kapott
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk.
-

Pontszerző továbbképzésünk még 2020-ig érvényes. (2018. január 18. napjával
befogadásra került).
Jelentkezéseket várunk helyszínekre május 15-ig (Szeged, Székesfehérvár,
Debrecen).
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2. MPT vezetőségi beszámoló: paraffinos blokkok és metszetek ajánlott megőrzési ideje
vitaindító volt. Több Patológiának problémát okoz a tárolási kapacitás szűkössége.
Szakmai Kollégium ajánlását kérték. Döntés nem várható, a törvényi előírás, azaz 30
év a kötelező.
3. Szakképzési jegyzetek:
Tamási Annát megkeresték az ÁEEK-tól, hogy szövettani szakasszisztensek részére
jegyzetet állítson össze. Ehhez kért segítséget és jelentkezőket, 4-5 főt, aki határidőre
tudja teljesíteni.
4. PAME vezetőség választás: 2019 decemberben lejár a vezetőség megbízása, új
választásra kerül sor.
Ehhez küldöttek választása, fiatalításra van szükséges.

Budapest, 2019 május 07.
Jegyzőkönyvet készítette: Halas Zsuzsanna
titkár
Határozat:
1/2019 –Az Egyesület tagjai részére támogatási lehetőséget biztosít kongresszus
regisztrációs díj átvállalással, amennyiben a rendezvényen előadással vagy poszterrel
vesznek részt. Az igényeket a vezetőségnek címzett támogatási kérvény formában kell
benyújtani.

