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Az MR képalkotás prediktiv értéke a myoma embolizációban m

### m/a

### m/a

### m/a

### Az MR szerepe az uterus daganatos megbetegedéseiben m

### Az onkológiai betegek követése CT vizsgálattal m

### m

### A képi ábrázolás közeljövője? Molecular imaging. m/a

### Postmortalis CT angiográfiás vizsgálatok m

### m

### m

### A pajzsmirigy diffúz és göbös betegségeinek képalkotó vizsgálata m

### m

### A csontanyagcsere betegségeinek radiológiai vizsgálata m

m/a/n
m/a/n

Dr.Tárnoki D-Dr.Tárnoki Á. m/a/n
m/a/n

Dr.Tárnoki D-Dr.Tárnoki Á.
CT-eltérések asztmában /CT characteristics of asthma and COPD /CT-Eigenschaften des Asthmas und COPD 

m/a/nDr.Tárnoki D-Dr.Tárnoki Á. A vena jugularis falvastagság örökletessége m

Dr. Bérczi Viktor egyetemi 
tanár, igazgató

Dr. Bérczi Viktor egyetemi 
tanár, igazgató

Intervenciós radiológiai beavatkozások nőgyógyászati 
kórképekben/Interventional radiological procedures in gynecological patiens

Dr. Bérczi Viktor egyetemi 
tanár, igazgató

Cruralis artériák intervenciós radiológiai ellátása/Interventional radiological 
treatment of crural arterial disease

Dr. Bérczi Viktor egyetemi 
tanár, igazgató

Dialysis graft stenosisok intervenciós radiológiai kezelése                      
Interventional radiological treatment of dialysis graft stenoses

Dr. Kalina Ildikó klinikai 
főorvos 
Dr. Kalina Ildikó klinikai 
főorvos 
Dr. Karlinger Kinga 
tudományos főmunkatárs

Az MRCP vizsgálat predictiv értéke Klatskin tumorok preoperativ 
diagnosztikájában

Dr. Karlinger Kinga 
tudományos főmunkatárs
Dr. Karlinger Kinga 
tudományos főmunkatárs
Dr. Karlinger Kinga 
tudományos főmunkatárs

Újszülöttek PoMoCT-vizsgálatának összevetése, értékelése a szekciós leletek 
tükrében 

Dr. Kollár Attila             
klinikai főorvos

Különböző képalkotó módszerekkel (UH és CT) vezérelt biopsziák 
eredményeinek összehasonlítása máj és pancreas daganatok esetében (FNAB, 
core biopsy). Radiológiai-pathológiai korrelációk kérdései.

Dr. Győri Gabriella klinikai 
főorvos 

Dr. Győri Gabriella klinikai 
főorvos 

Képalkotó vizsgálatok a malignus hematológiai betegségek stádium 
beosztásában és követésében

Dr. Győri Gabriella klinikai 
főorvos Dr.Tárnoki A-Dr.Tárnoki D- A carotis atherosclerosis genetikai meghatározottsága /Genetic background of carotid atherosclerosis/Genetischer Hintergrund der Karotisatherosklerose  Dr.Tárnoki A-Dr.Tárnoki D- Femoralis atherosclerosis genetikai meghatározottsága /Genetic background of 

femoral atherosclerosis Genetischer Hintergrund der Femoralisatherosklerose A testösszetétel  hosszútávú genetikai meghatározottsága/Longitudinal genetic determination of body composition / Längslaufender genetischer Hintergrund des Körperaufbau Dr.Tárnoki A-Dr.Tárnoki D- Mellkasi radiológiai eltérések genetikai meghatározottsága/Genetischer Hintergrund 
von Atemwegskrankheiten und radiologische Korrelaten  / Längslaufender genetischer 
Hintergrund des Körperaufbau 
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m/a/n
Dr.Vígváry Zoltán m
Dr.Tárnoki A-Dr.Tárnoki D- Az arterias stiffness hosszútávú változása ikrekben/Arterial stiffening and its correlation with vascular imaging studies /Die arterielle Versteifung ("arterial stiffening") und Korrelation mit vaskulären diagnostischen Bildgebung

A komplex emlődiagnosztika(mammográfia, Ultrahang,Ultrahang-vezérelt 
biopszia)
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