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A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság Tagjai részére
Kedves Kollégák!

Az év végéhez közeledve szeretném röviden összefoglalni a Társaság életének ez évi fontosabb
eseményeit, és áttekinteni a következő két évben ránk váró fontos és izgalmas feladatokat.
A 2015-ös év Társaságunk számára eseményekkel teli és nagyon sikeres volt.
Januárban immár negyedik alkalommal vehettünk részt a Fekete Professzor Úr által szervezett
Klinikai Neurofiziológia Szimpóziumon Debrecenben. Az újdonság idén az volt, hogy a szimpóziumot
az OFTEX a klinikai neurofiziológus szakorvosok számára kötelező szakmaspecifikus továbbképzésnek
fogadta el. A hagyományokhoz híven, a rendkívül magas színvonalú előadások nem csak új elméleti
ismereteket mutattak be, hanem a mindennapi gyakorlatban hasznosítható információkkal is
szolgáltak. Ezúton is köszönjük a debreceni kollégáknak a mindenre kiterjedő figyelemmel
megszervezett továbbképzést!
A Társaság módosított Alapszabályát 2015 elején végleges formában jóváhagyta és elfogadta a
Szegedi Törvényszék. Ezzel az új társasági törvénynek megfelelően folytathattuk tevékenységünket.
A tavaszi időszak a június 4-6. között Szegeden megrendezett Klinikai Neurofiziológiai
Kongresszusunk szervezésével telt. Dr. Annus János volt a helyi szervezőbizottság elnöke, a program
összeállításában Dr. Clemens Béla főorvos úr tanácsaira támaszkodhattunk. Munkájuknak
köszönhetően egy kiváló konferencia részesei lehettünk, ahol sok érdekesség mellett a napi klinikai
kérdések tárgyalására is jutott idő. A hagyományoknak megfelelően a kongresszuson átadásra került
a Lissák Kálmán Díj, melyet ez évben Dr. Karmos György Tanár úr vehetett át. 2015-ben a Társaság
vezetősége, Salaczné Várszegi Mária vezető asszisztens javaslatára, megalapította a Nagy Aladár
Díjat. A díjjal a klinikai neurofiziológiai asszisztensi hivatás társadalmi megbecsültségét kívánjuk
növelni. A Nagy Aladár díjat a Társaság vezetősége első alkalommal Salamon Lászlónénak ítélte, aki a
kitüntetést szintén a szegedi kongresszus keretében vette át. Szakmánk elismertségét jelzi, hogy az
„Ideggyógyászati Szemle 2014 évi Legjobb közleménye” díjának átadására, szintén kongresszusunk
alkalmával került sor. A díjat Dr. Balogh Attila idegsebész és munkatársai nyerték el a folyóirat
szerkesztőségének döntése alapján.
Ezúton is köszönjük a kiválóan sikerült kongresszus szervezésében résztvevő minden kedves
kollégánk segítségét.
A konferencia után sem pihenhettünk, mivel vezetőségünk úgy döntött, hogy Társaságunk pályázik a
2017-ben rendezendő Európai Klinikai Neurofiziológiai Kongresszus szervezésére. A pályázatot az
október elején Brnoban megrendezett Európai Klinikai Neurofiziológiai Kongresszuson kellett
prezentálni. A 44 oldalas, rendkívül színvonalas pályázati kiadványt, valamint egy invitáló video
filmet, a Hungexpo Budapest Zrt. és a CongressLine professzionális kongresszusszervező iroda
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közreműködésével készítettük el (Társaságunk honlapján mindkettő megtalálható). A brnoi
prezentációnk költségeinek fedezésére részt vettünk a Magyar Turizmus Zrt által kiírt Konferencia
Nagyköveti Pályázaton, ahol 1 millió Ft-ot nyertünk.
A brnoi konferencia második napján ült össze a pályázatokat elbíráló bizottság, melyben minden
európai ország nemzeti társaságának a képviselője szavazati joggal vett részt. Nagy örömünkre,
szoros versenyben, Magyarország, Németországot megelőzve, megszerezte a 2017-es Európai Klinikai
Neurofiziológiai Kongresszus szervezésének a jogát! Ez Társaságunk számára nagy megtiszteltetés és
nagy kihívás is egyben, aminek megoldásában a Társaság vezetősége számít valamennyi tagtársunk
segítségére és támogatására.
A Magyar Turizmus Zrt honlapján „Újabb hivatásturisztikai siker Magyarországon” címmel rövid hírt
tett közzé győztes pályázatunkról, mely az alábbi linken elérhető:
http://turizmus.com/desztinaciomenedzsment/ujabb-hivatasturisztikai-siker-magyarorszagon1131952
A konferencia események mellett a szakasszisztens képzés területén is sikereket értünk el. A
GYEMSZI 2015-ben 8 fő számára szervezett szakképzést, melyen a neurológiai és neurofiziológiai
előadásokat és gyakorlatokat az OKITI és a SE Neurológiai Klinika orvosai tartották. A gyakorlati
oktatásáért Dr. Sólyom Andrásnak, a műszerismeret oktatásért Szabó Gábornak szeretnénk külön
köszönetet mondani! Valamennyi jelölt sikeres záróvizsgát tett, mindnyájuknak gratulálunk!
További jó hír a szakasszisztens képzéssel kapcsolatosan az is, hogy megtörtént a Társaságunk
vezetősége által kezdeményezett jogszabályváltozás, melynek következtében a klinikai
neurofiziológia szakasszisztens képzésre szeptembertől már jelentkezhetnek a csecsemő és
gyermekápolók is. Ennek megfelelően GYEMSZI utódja az ENKK ismét szervez neurofiziológiai
szakasszisztens képzést, melyre ebben az évben 8-an jelentkeztek, de további érdeklődőket várnak,
mert minimum 15 fős csoporttal indul csak a tanfolyam (az érdeklődőknek Várszegi Marika tud
részletes felvilágosítást nyújtani).
Szintén asszisztenseinket érintő hír, hogy az Európai Klinikai Neurofiziológiai Kongresszusok
történetében először, 2017-ben asszisztensi szekciót is szervezünk. Reméljük, hogy a magyar kollégák
közül számosan fogják képviselni ezen a fórumon is hazánkat.

2016-ban számos rendezvényt tervezünk. Annak érdekében, hogy minél több résztvevő
látogasson el Budapestre 2017-ben, azt a javaslatot tettük a Nemzetközi Neurofiziológiai Társaság
Európai Csoportja vezetősége felé, hogy 2016 februárjában szervezzünk Budapesten egy munkaindító
megbeszélést az európai nemzeti társaságok képviselőinek a részvételével. Ezt a javaslatunkat
elfogadták, így már el is kezdhettük a szervezést. A februári előkészítő tárgyalások részleteiről
tagjainkat a későbbiekben tájékoztatni fogjuk.
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2016-ban Társaságunk országos konferenciát nem szervez, azonban felkért előadásokkal egyrészt
vendég-szekció formájában csatlakozik tavasszal a Magyar Epilepszia Liga konferenciájához, másrészt
2 órás blokk keretében mutatkozunk be a Magyar Neurológiai Társaság nemzeti kongresszusán
októberben.
A hagyományoktól eltérően 2016-ban nem januárban, hanem decemberben szervezzük meg
Debrecenben a hagyományos továbbképző szimpóziumot. Az időpont módosítására azért volt
szükség, mert így lehet biztosítani, hogy ismét OFTEX kreditpontos képzésként ismerjék el a
rendezvényt, ill. hogy az 5 évenként kötelező továbbképzési ciklusban érvényes kreditet
gyűjthessenek a résztvevők.
Örömmel jelezhetem, hogy ebben az évben új erőre kapott a Társaság vezetősége által a magyar
klinikai neurofiziológia írásos és tárgyi emlékeinek gyűjtésére indított akció. Az ötletadó Prof. Dr.
Kondákor István volt, a kivitelezés fő szervezője Prof. Dr. Rajna Péter. Számos dokumentum érkezett
felhívásunk kapcsán, pl. Dr. Szabó Mihály, Társaságunk titkára megküldte a Társaság alapító
jegyzőkönyvét, Prof. Dr. Halász Péter pedig eljuttatta számunkra Walsa Róbert főorvos úr
emlékezését a Társaság működésének korai időszakáról. Kaptunk fotó albumot Varga Imrénétől a SE
II. Gyerekklinika EEG laborjának asszisztensnőjétől, és Dr. Ostorharics Györgytől, ill. régi műszerek
fényképét és leiratát Dr. Hosszú Zoltántól. A Társaság Vezetősége ezúton is kéri, hogy ha van
valakinek a Társaság múltját illusztráló dokumentuma, kongresszusi programfüzete, közösségi
fényképe, tablója stb., azt legyen szíves beolvasás után Rajna professzor úrnak emailben eljuttatni.
Régi és újabb kongresszusokon, társas összejöveteleken, fogadásokon, kirándulásokon, stb. készült
fényképeknek is örülnénk. Az emlékek gyűjtését szeretnénk kiterjeszteni régi laboratóriumokat, régi
felszereléseinket bemutató képekre. Azt tervezzük, hogy amennyiben elegendő anyag gyűlik össze,
akkor a 2017-es konferencián egy kis nosztalgia kiállítást rendezünk Társaságunk fennállásának 60.
évfordulójának megünneplésére.
Az év elején áttekintettük a tagdíj befizetések helyzetét, és jelentős tagdíjelmaradást állapítottunk
meg. 2016-tól a tagdíjfizetésre vonatkozóan, megújított alapszabályunknak megfelelően, új eljárási
rendet vezetünk be: amennyiben egy tag nem rendezi az elmaradását, úgy a megfelelő számú
hivatalos felszólítás után társasági tagságát a vezetőség meg fogja szüntetni. A tagdíjbefizetés szigorú
ellenőrzésére azért van szükség, mert a Társaság vezetősége a legutolsó ülésén úgy határozott, hogy
a 2017-es Európai Kongresszus regisztrációs díjából jelentős kedvezményt fogunk nyújtani a Társaság
azon tagjainak, akiknek a tagdíja 2014,15,16 és 17 években rendezve van. Kérjük tagjainkat, hogy
ennek a célnak a támogatása érdekében, esedékes tagdíjtartozásukat szíveskedjenek befizetni! Ha
valaki pontosan szeretné tudni a hátralékát, kérem, vegye fel a kapcsolatot Salaczné Várszegi
Marikával.
Nagyon örvendetes, hogy a Társaság honlapja időszakosan friss információkkal bővül. A
folyamatos tájékoztatás keretében került fel ebben az évben az EEG műtermékek gyűjteménye,
melyért sok köszönet illeti Clemens Béla főorvos urat.
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Ahogy a fentiek is bizonyítják, a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság valóban sikeres évet zár.
Ezeket a sikereket közös munkával értük el, és ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki a vezetőség
nevében minden kollégának, aki ebben a munkában részt vett. A beszámolóból az is nyilvánvaló,
hogy a következő két évben nagy vállalásokat kell teljesítenünk, amihez kérjük valamennyi tagtársunk
aktív segítségét és támogatását.

A Társaság vezetősége ezúton kíván minden kedves Tagunknak békés ünnepeket és boldog,
sikerekben gazdag újesztendőt!

Budapets, 2015. december 13.
Üdvözlettel:

Kamondi Anita
a MKNFT elnöke

