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BEJELENTÉSI

RÉSZ

Alulírott alapító(k), élve a Magyar Patológusok Társasága (Társaság, MPT) Alapszabályában meghatározott és Szervezeti és Működési Szabályzatában részleteiben szabályozott jogunkkal és lehetőségünkkel, az alábbiak szerint munkacsoport létrehozását/létrehívását határozzuk el, és kérjük a Társaság Vezetőségét, hogy az alapítást
hagyja jóvá, és a munkacsoportot a Társaság munkacsoportjainak jegyzékébe jegyezze
be.
1. A munkacsoport neve
1.1. magyar nyelven: A Magyar Patológusok Társasága Posztmortem Patológiai
Munkacsoportja; rövidítve: MPT-PMMCS.
1.2. angol nyelven: Hungarian Society of Pathology, Postmortem Pathology
Working Group; rövidítve: HSP-PMWG.
1.3. német nyelven: Ungarische Gesellschaft für Pathologie, Arbeitsgruppe für
Postmortale Pathologie; rövidítve: UGP-AGPM.
2. A munkacsoport által képviselt szakterület megjelölése: posztmortem patológia, úm.
2.1. a posztmortem patológia gyakorlata, jogszabályi háttere, oktatása és kutatása általában, ezen belül különösen, de nem kizárólagosan
2.2. járványhelyzeti posztmortem patológia,
2.3. kadáver kurzusok,
2.4. a posztmortem diagnosztika különleges modalitásai: halotti képalkotás (radio-patológia), posztmortem biokémia és toxikológia, szövetelváltozások különleges kimutatási eljárásai,
2.5. posztmortem átültetési célú szövetbanki vonatkozások,
2.6. kutatási együttműködések posztmortem anyagon,
2.7. minőségbiztosítás és minőségellenőrzés a posztmortem patológiában.
3. A munkacsoport által képviselt szakterület mindazon jellemzőinek, fejlődési irányainak, igényeinek leírása, amelyek a munkacsoport létrehozását, mint körülmények,
szükségessé teszik:
A posztmortem diagnosztikus eljárás jogszabályi környezete releváns elemeinek
összegyűjtése, bemutatása, nyomon követése, különösen speciális esetek szabályozására vonatkozóan, mint pl. külföldi állampolgárok kórboncolása, hatósági átadás kérdései, korai-középidős vetélésekkel kapcsolatos posztmortem eljárás, a haladéktalan
kórboncolás körülményei, posztmortem szövetgyűjtési vonatkozások transzplantációs
célból, oktatási és kutatási, kutatás-fejlesztési lehetőségek posztmortem vizsgálati
anyagon, javaslat a halotti képalkotás szabályozásának korrekciójára, stb. A járványhelyzeti posztmortem eljárás részletei. Az igazságügyi orvostannal közös szakmai határterületek kérdései. Szakmánk kapcsolata az országos regiszterekkel. Javaslat kadáver kurzusok önálló rendezésére és interdiszciplináris szervezésben való részvételre. A
halotti képalkotás jelentősége és szükségszerűsége. A posztmortem diagnosztika belső
eljárásrendi minőségi követelményei és szerepe a klinikai munka minőségellenőrzé1/2
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sében (a klinikai és kórbonctani diagnózisok egyezőségének kérdései és minőségmutatókénti rangja). Különleges bonctechnikai és kapcsolódó kimutatási eljárások (pl. heveny szöveti iszkémia kimutatások receptúrája, beszáradt-vér technológia, toxikológiai-biokémiai eljárások, stb.).
4. A munkacsoport alapító tagjainak betűrendi névsora:
Név
Képzettség
4.1. Danics Krisztina dr.
patológus szakorvos
4.2. Fintha Attila dr.
patológus szakorvos
4.3. Glasz Tibor dr.
patológus szakorvos
4.4. Harsányi Gergő dr.
patológus szakorvos
4.5. Kenessey István dr.
patológus szakorvos
4.6. Rácz Gergely dr.
patológus szakorvos
4.7. Várkonyi Tibor dr.
patológus szakorvos
5. A munkacsoport jelvénye:

6. A munkacsoport alapításának bejelentési ideje: 2021 december 14.
___________

JÓVÁHAGYÁSI

ÉS BEJEGYZÉSI RÉSZ

Az alapító(k) kérésének megfelelően a Magyar Patológusok Társasága 2021 december 14-én tartott vezetőségi ülésén egyetértőleg megszavazta az
MPT Posztmortem Patológiai Munkacsoportjának
alapítását, végrehajtotta bejegyzését a Társaság munkacsoportjai közé, és ezzel a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata vonatkozó rendelkezései alapján a működés
megkezdésére engedélyt ad.
A fentiek hiteléül, az MPT Vezetősége nevében:
Budapest, 2021 december 14.
____________________
DR. GLASZ TIBOR
elnök
(2020-2023)

❖
___________
Dokumentum vége
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