Magyar Radiográfusok Egyesülete
EFRS tagszervezete
1082 Budapest, Üllői út 78/a.
Levélcím: 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy‐Zs. u. 43/C, 2/8.
www.mrae.hu ; mrae@mrae.hu

MAGYAR RADIOGRÁFUSOK EGYESÜLETE
2019. év I. Hírlevél

Boldog, egészségben és sikerekben gazdag új esztendőt kíván az
MRAE!
Általános Információk:
MRAE Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 78/a., Fsz. 104.
E‐mail: mrae@mrae.hu
Honlap: www.mrae.hu
Facebook: Magyar Radiográfusok Egyesülete
MRAE Adószám: 18060968‐1‐42
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy‐Zs. u. 43/C, 2/8.

MRAE tagsági toborzó
MRAE (Magyar Radiográfusok Egyesülete):
Radiográfusok, képalkotó diagnoszták, nukleáris medicinai és sugárterápiás
asszisztensek egyetlen szakmai szerve.
Célunk:
Az egészségmegőrzés és helyreállítása a radiológiai diagnosztika és terápia
révén
Tudományos tevékenység, kutatás, továbbképzések
Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok építése
A radiográfusi szakma kompetenciájának fejlesztése
Társszakmákkal való kapcsolattartás
Tudásmegosztás, szakmai tapasztalatcsere
Mentorprogramok
Mit nyújtunk tagjainknak?
Egyéni és szakmai fejlődési lehetőség
A kiemelkedő tevékenységek elismerése (Dr. Háray Alfrédné díj)
Tanácsadó szolgáltatások
Kedvezményes belépési lehetőségek az MRAE rendezvényeikre
Promóciós lehetőségek
Jelentkezzél tagnak és / vagy segíts közös ügyünket önkéntesként!
www.mrae.hu MRAE küldetésünk bővebb változata a honlapunkon megtalálható!
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MRAE ÉVES TAGDÍJ
Tagdíj 3000 FT adott év január 1 és május 31 között, majd 4000 Ft június 1 után történő
befizetés esetén december 31‐ig.
Számlaszám: 11708001‐20368108 ‐ ide kérjük utalni az éves tagdíjat.
Befizetési lehetőségek
‐ banki átutalással (Közleményként adják meg a befizető nevét/neveit és lakcímét!)
‐ bankban készpénzes befizetéssel (Közleményként adják meg a tag nevét/neveit és
lakcímét!)
Egyszerre több tag tagsági díj befizetésekor kérjük, hogy minden egyes tag nevét és
lakcímét, vagy postacímét adják meg a pontos könyvelés miatt.
Az MRAE tag feladata, hogy jelezze az Egyesület felé:
 Adataiban (név, lakcím, levelezési cím, e‐mail stb.) történő változásokat
 Be‐ és kijelentkezési szándékát írásban az Egyesület felé. Bejelentkezéshez a
Tagnyilvántartási regisztráció töltendő ki, mely elérhető a www.mrae.hu internetes
portálunkról.
 Írásos (e‐mail) lemondó nyilatkozat, hogy nem kéri az elektronikus Hírlevelünket, ill.
egyéb információs anyagunkat a szakmával kapcsolatosan.

ADÓ 1%
Kérjük, támogassa az MRAE működését az adója 1%‐val!

Adószám: 18060968‐1‐42
Az Egyesület köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2017. évben a személyi jövedelemadójuk 1%‐t
felajánlották céljaink megvalósításához.

Beszámoló 2018 november

Meghívást kaptunk a Magyar Neuroradiológiai Társaság XXVI.
Kongresszusára Egerben 2018. november 8.‐n., hogy az MRAE
képviseltesse magát Nemzetközi Radiográfus/Radiológia Nap
alkalmából. Köszönettel elfogadtuk a meghívást, ahol az
Egyesületünk Elnöke és Titkára volt jelen a rendezvényen és egy
standot is állítottunk a kongresszus kiállítói között.
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Dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 2018 díjazott
2018. november 10.‐n került átadásra Dr. Háray Alfrédné
Emlékdíj Kőmezei Ágnes (Budapest) kolléganő részére, akit a
Nemzetközi Radiográfus / Radiológia Nap alkalmából
ünnepeltünk.
További sok sikert kívánunk a munkájához!

MRAE 2019
KREDITPONTOS TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az MRAE Roadshow keretében biztosítjuk a magyarországi öt nagy régió tefedettségét,
ezáltal segítve a tagjaink és nem tagjaink szakmai és egyéni fejlődését, a részvételi
lehetőséget.A tavalyi évben már két helyszínre elvittük a kommunikációs témát átkaroló
Roadshownkat. Idén három helyszínen megismételjük a szakmai programunat a
kommunikáció, önismeret és konfliktuskezelés az egészségügyi szakdolgozók
mindennapjaiban.
A továbbképzés MRAE tagoknak ingyenes! Nem tagoknak 4000 Ft a részvételi díj.
Előadó: Iskander Leila
Témák: Önismeret/emberismeret az egészségügyi munka során, Kommunikáció az
egészségügyben, Konfliktuskezelés az egészségügyi dolgozók mindennapi munkája során, A
stressz és kezelése az egészségügyben dolgozóknál, Kiégés megelőzése az egészségügyi
dolgozóknál.
Egynapos, szabadon választható továbbképzés 14 pontra akkreditált.
A programunk kialakított és akkreditált szinte az összes egészségügyi szakdolgozó számára:
FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA
KÉPI DIAGNOSZTIKA
ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI
ASSZISZTENCIA

FOGÁSZATI ELLÁTÁS
GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS
MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA
MŰTÉTI ELLÁTÁS
SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS
VÉDŐNŐI ELLÁTÁS
REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ
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MRAE Közgyűlés
MRAE pontszerző továbbképzés Roadshow III.
Időpont: 2019. március 23.
Helyszín: Bács‐Kiskun Megyei Kórház Kecskeméti telephelye; Kecskemét, Nyíri út 38.
Információ: www.mrae.hu
Regisztráció hamarosan indul online, mely elérhető lesz az MRAE honlapján.
A helyszín befogadóképessége miatt csak az első 50 fő regisztrációját tudjuk fogadni!
Tervezett program:
9:00
Regisztráció
9:30
Közgyűlés (megismételt)
10:30
Szünet
10:40
Előadás
12.30
Ebéd szünet
13.00
Előadás
14:30
Szünet
14: 40
Előadás
16:00
Rendezvény zárása

MRAE pontszerző továbbképzés Roadshow IV.
Időpont: 2019. május 18.
Helyszín: Salgótarján
Információ: folyamatban www.mrae.hu

XVI. Nemzetközi Radiográfus Nap
MRAE pontszerző továbbképzés Roadshow V.
Időpont: 2019. november 9.
Helyszín: Petz Aldár Megyei Oktató Kórház, Győr
Információ: folyamatban www.mrae.hu

Paraklinkai Röntgen Fórum
Időpont: 2019. május 28.
Helyszín: Innomed Medical Zrt. Budapest, Szabó József u‐i előadóterme
Információ: folyamatban www.mrae.hu
Évek óta az MRAE meghívást kap a rendezvényre és megszervezi az asszisztensi szekció
akkreditálását és jelen vagyunk mindig egy előadással. Rendezvény ingyenes.

Magyar Radiográfusok Egyesülete
EFRS tagszervezete
1082 Budapest, Üllői út 78/a.
Levélcím: 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy‐Zs. u. 43/C, 2/8.
www.mrae.hu ; mrae@mrae.hu

MRAE XXII. országos kongresszus
Időpont: 2019. augusztus 29‐31.
Helyszín: Hotel Palatinus City Center *** 7621 Pécs, Király utca 5.
Az MRAE és a Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. közös együttműködésben szervezi meg a 2019. év
országos radiográfusi kongresszusát.

A konferencia fő témái:
‐ Diagnosztikai képfeldolgozás
‐ Mesterséges intelligencia
‐ Radiográfusi helyzet és oktatás külföldön
‐ Neuroimaging
‐ Onkológiai képalkotás
‐ Intervenciós radiológia
Az MRAE történetében először egy post‐
processing workshop keretén belül a jelentkezők
egy gyakorlati oktatáson megtanulhatják a
legmodernebb képkiértékelő módszereket (pl.
diffúziós,
perfúziós
és
funkcionális
adatfeldolgozás; CT és MR képrekonstrukciók,
stb). Illetve egy nemzetközi szekcióban a
radiográfusok helyzetét és a külföldi oktatás
lehetőségeit ismerhetjük meg.
Jelentkezés és absztraktfeltöltés hamarosan a
kongresszus weboldalán!
Jelntkezés: online regisztráció hamarosan
Információ: www.mrae.hu, MRAE Facebook
csopotoldalán
Akkreditáció folyamatban.
A beküldött előadások és digitális poszterek
absztraktjait az MRAE honlapján tesszük közre,
miután a szakmai program véglegesített. Nyomtatott
verzió nem lesz.
Ismét megrendezzük az MRAE Futást immár
második alkalommal a BSI pécsi Futónagykövete
közreműködésével. Programon való részvétel
előjelentkezéshez kötött.
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dr. Háray Alfrédné Emlékdíj 2019
A Magyar Radiográfusok Egyesülete pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy kiemelkedő szakmai
és közösségi tevékenységet nyújtó tagjait elismerésben részesítse.
Dr. Háray Alfrédnéról elnevezett emlékdíj annak adományozható, aki példamutató
munkájával, oktatási, vagy tudományos tevékenységével hozzájárul szakmánk fejlődéséhez,
hivatásunk színvonalának emeléséhez. Az emlékdíjat évente egy egyesületi tag kaphatja meg
oklevél és emlékplakett formájában. Bővebb információ olvasható honlapunkon:
http://www.mrae.hu/info.aspx?sp=7
Az emlékdíj odaítélésére indokolt javaslatot tehetnek a helyi munkahelyi vezetők, vagy az
egyesület bármely tagja. A megadott szempontok alapján kitöltött adatlapot az egyesület
titkárához kell eljuttatni elektronikusan az Egyesület e‐mail címére 2019. szeptember 30‐ig.
Az adatlap az MRAE honlapjáról (www.mrae.hu) letölthető vagy e‐mailen kérhető
(mrae@mrae.hu). A beérkezett javaslatok mérlegelése után az e célból létrehozott Bíráló
Bizottság
dönt
az
emlékdíj
odaítéléséről.
Az emlékdíj ünnepélyes átadására 2019 novemberben, a XVI. Radiográfusi Világnapon kerül
sor ünnepélyes keretek között.

Európai Radiográfusi Szervezetek Federációja

A European Federation of Radiographer Societies (EFRS) a Facebook‐on. Rövid hírek és
aktuális információk céljából like‐olni lehet a következő linken www.facebook.com/efrs.eu,
valamint érdemes figyelemmel kísérni a honlapjukat: www.efrs.eu.

