Beszámoló a Sugárbiológiai szekció 2016. évi munkájáról

A szekció elmúlt évi munkáját túlnyomó többségében tudományos rendezvények,
előadások szervezése, illetve azokon előadások tartása tette ki.
A szekció vezetősége évek óta, így az elmúlt évben is sugárbiológiai
sugáregészségügyi témájú továbbképző előadásokat szervez fiatal diplomás dolgozók részére
az OSSKI-ban. Az elmúlt év során 2 előadást tartottunk. A szekció tagjai ugyancsak részt
vesznek az Országos Közegészségügyi Központban, fiatal kutatóknak tartott továbképző
előadásokon, ahol az elmúlt évben négy előadást tartottunk.
A szekció három tagja (Dr. Szatmári Tünde, Dr. Lumniczky K. és Dr. Sáfrány G.)
képviselte előadással, illetve poszterrel a hazai sugárbiológiát az Amszterdamban tartott
European Radiation Research 2016 konferencián. Dr. Lumniczky Katalin az European
Radiation Research Society vezetőségi tagjaként részt vett az amszterdami kongresszus
tudományos szervező bizottságában és szekció elnökként működött. A kongresszuson
tartották a ERRS vezetőségi, illetve küldött gyűlését. Dr. Lumniczky Katalin két, egymást
követő 3 éves terminuson át volt tagja az ERRS vezetőségének, második terminusa lejártával
már nem volt újraválasztható. A vezetőségválasztáson Dr. Sáfrány Gézát választották az
ERRS vezetőségi tagjává 3 éves terminusra. Az ERRS küldöttgyűlésén döntés született arról,
hogy a szervezet 44. kongresszusát 2018-ban Budapesten tartják, a kongresszus fő szervezői,
dr. Sáfrány Géza és Dr. Lumniczky Katalin. Az MBFT vezetőségének döntése alapján a
kongresszus szervezése az MBFT hivatalos rendezvényeként, az MBFT égisze alatt történik.
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munkaértekezletet " Radiation Protection Week 2016" címmel szeptember 19-23. között
szervezték Oxfordban. A sugárbiológiai szekció képviseletében hárman (Lumniczky Katalin,
Hegyesi Hargita és dr. Sáfrány Géza) vettek részt a rendezvényen poszterrel.
Magyarországon szervezett tudományos rendezvényeken 4 előadást tartottunk.
Az OSSKI-ba látogató külföldi vendégek közül ketten tartottak az OSSKI-ban
előadást.
A Typotex kiadó gondozásában, 2016 végén megújult, javított kiadásban, Pesznyák
Csilla és Sáfrány Géza szerkesztésében újra megjelent a Sugárbiológia című tankönyv,
amelynek fejezeteit jelentős részben a szekció tagjai jegyzik. A tankönyv az alábbi linkeken
letölthető:

https://www.typotex.hu/book/8898/sugarbiologia;

http://www.osski.hu/kiadvanyok/kiadvanyok.html

