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KÖSZÖNT� 
 
Kedves Kollégák! 
 
Részben a Cytodiagnosztikai Szekció, részben a helyi szervez�k nevében mindenkit meleg szeretettel üdvöz-
lünk Debrecenben a 2005. június 10-11-én megrendezésre kerül� V. Cytologus Kongresszuson. 
 
Mivel az elmúlt évek a cytopathologia mellett sem mentek el nyomtalanul, a mostani kongresszus egyik célja, 
hogy a biológia fejl�déséb�l következ� szakmai és szemléletbeli változásokat - melyek els�sorban a n�-
gyógyászati cytologiát, annak helyét és szerepét érintették a diagnosztikában - megvitassa. 
Másik örökzöld témánk a cytologus asszisztens képzés helyzete.  
Lehet�séget kívánunk teremteni arra, hogy ez a rendezvény a mindennapi munkában oroszlánrészt vállaló 
el�sz�r� szakasszisztensek számára is megmutatkozási lehet�séget adjon. 
 
Reméljük, hogy a résztvev�k aktív közrem�ködésével egy jó hangulatú, szakmailag is eredményes kongresz-
szusnak lehetünk részesei. 
Biztosak vagyunk benne, hogy a tudományos rendezvény mellett, a nyár eleji Debrecen hangulata és prog-
ramjai is sok örömet okoznak mindannyiunknak. 
 
 
 
 Dr. Vass László Dr. Kovács Ilona 
 MPT CD Szekció elnöke Kenézy Kórház 
 
 
 
 
Kedves Kollégák! 
 

Számunkra az orvostudomány legszebb területe ez, amit mi m�velünk. Természetes, hogy ragaszkodunk 
hozzá, szeretjük a munkánkat. Az egészségügyben uralkodó mostoha körülmények ránk is érvényesek. 
Azonban a pálya szépsége és nehézségi foka méltán megkívánná a kell� elismerést. Ehelyett a pontszám 
folyamatosan csökkent az évek során. A képviselet feladata lenne a megfelel� besorolás, netán jobb fize-
tés… 
Közismert tény, a pathologus orvosok véleménye alapján, hogy a leletezés az a feladat, ami a legnehezebb 
és fokozott összpontosítást követel mindenkit�l. Érthet�, hisz értékelni kell a rendelkezésre álló mintát. Tud-
juk azt, hogy a szövettani összefüggések is problémát okoznak gyakran rutinos szakorvosok számára is. A 
cytologiai kenet összefüggéseib�l kiragadott minta, ezért megítélése még nehezebb. A konzultáció fontos 
része a munkánknak. 
Az együttm�ködésre azonban a vezet�k szintjén még inkább szükség lenne ahhoz, hogy a jöv�ben könnyebb 
legyen a munka azok számára, akik közülünk évtizedek óta napi nyolc óra feszült figyelemben kell, hogy 
készen álljunk a feladatunk elvégzéséhez. 
Európában vagyunk, de ott már hat óra a munkaid� és két-három hónap a nyári szabadság, a bérekr�l nem 
is szólva. 
 
 Mesterházy Ella 
 Markusovszky Kórház 
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 Pathologiai Osztály 
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A kongresszusi szervez� iroda címe 
 K&M Congress Kft. 
 1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 
 telefon: (1) 301-2000, telefax: (1) 301-2001 
 e-mail: info@kmcongress.com 

A regisztrációs iroda nyitvatartása 
 június 10., péntek 8.00 - 18.00  
 június 11., szombat 8.00 - 14.00  

F� témák 
1) A cervix cytologia fejl�dése; az oktatás, a napi gyakorlat és a jöv� a szakasszisztensek szemszögéb�l 
2) Cervix sz�rés – Pro-con ülés 
3) Referátumok 
4) Eml� cytologia 
5) Szabad el�adások 

Részvételi díjak 
 2005. április 30-ig 2005. április 30. után 
orvos, MPT-tag 12.500 Ft/f� 14.000 Ft/f� 
orvos, nem MPT-tag 13.500 Ft/f� 15.000 Ft/f� 
35 év alatti orvos, MPT-tag 10.500 Ft/f� 12.000 Ft/f� 
asszisztens 9.500 Ft/f� 11.000 Ft/f� 
kísér� 8.500 Ft/f� 10.000 Ft/f� 

A részvételi díj a következ�ket tartalmazza: részvétel a szakmai programon, program, névkit�z�, ebéd június 
10-én, fogadás, kávé. A Kongresszus programjai csak a névkit�z�vel látogathatók. Kísér�k a szakmai prog-
ramon nem vehetnek részt. Egyetemi hallgatók és nyugdíjas MPT-tagok nem fizetnek részvételi díjat, az � 
számukra önköltségi áron tudjuk a június 10-i ebédet és a fogadást biztosítani. 
A kongresszusi részvételi díjak 20% ÁFA-t tartalmaznak. 

Tudományos program 

Kredit pontok 
A kongresszusi részvételi igazolásokat a résztvev�k a regisztrációban kapják meg.  

Étkezés 
A díjmentes résztvev�k számára (egyetemi hallgató, nyugdíjas) 
 Ebéd június 10-én 3.000 Ft/f� 
 Fogadás június 10-én 5.700 Ft/f� 
Fakultatív étkezés valamennyi résztvev� számára (a részvételi díj nem tartalmazza) 
 Ebéd június 11-án 3.000 Ft/f� 
 



A díjak 20% ÁFA-t tartalmaznak. 

Lemondás 
A korábbi befizetések visszatérítése a 2005. április 30-ig írásban beérkezett lemondások esetében a befize-
tett díjak 80%-a. A 2005. április 30. után érkezett lemondások esetében a befizetett díjakból visszatérítésre 
nincs lehet�ség. 

Köszönetnyilvánítás 
A Tudományos és Szervez� Bizottság köszönetét fejezi ki az alábbi cégeknek és intézményeknek a kong-
resszus támogatásáért: 
F�támogató: Tiba Kft. 
Támogatók és kiállítók:  

Biomarker Kft. 
Biomedica Hungaria Kft. 
C.P.P. Budapest Kft. 
Frank Diagnosztika Kft. 
Hajdú-Bihar Megyei temetkezési Vállalat 
Nagy Tüzép Kft. 
Olympus Hungary Kft. 
Patho-Systems Kft. 
Reanal Rt. 
Roche Magyarország Kft. 
Sejt- és Szövetdiagnosztika Alapítvány 
Summamed Kft. 
Vojtina Bábszínház 


