
Kedves MLDT Tagok, 
 

Az MLDT új vezetősége 2015 január elsejével kezdte meg munkáját. A társaság elnökeként 

célom, hogy olyan szakmai aktivitásokkal töltsük meg az elkövetkező időszakot, melyek az 

MLDT tagok minél szélesebb köre számára fontosak, jelentenek inspirációt napi 

feladataikhoz és országos szintű feladatokban való szerepvállalásukhoz. Reményeim szerint 

így tudunk dinamikus, együttműködő, szakmai büszkeséggel és érdekérvényesítő képességgel 

rendelkező, ezáltal a tehetséges fiatal szakemerek számára vonzó közösséggé erősödni. 

 

Miért tartom szakmai önbecsülésünk helyreállítását elsődlegesnek? 

Az MLDT az egyik legnagyobb szakmai múlttal és jelenleg is nemzetközi presztízzsel 

rendelkező társaság.  Jövőre ünnepli 70. születésnapját. Valamennyi eddigi elnöke nagy 

szakmai és tudományos elismertséggel rendelkező szakember, szakterületünk meghatározó 

alakja, véleményformálója volt. Az MLDT tagjait komoly tudományos és szakmai ambíció 

hajtja, folyamatosan számolhatunk be sikeres nagydoktori, habilitációs és PhD eljárásokról, 

sikeres szakvizsgákról orvosaink, diplomás szakembereink körében.  

Ugyanakkor az előző vezetőség által szervezett MLDT helyzetfelmérés élesen világított rá 

arra, hogy az MLDT tagok döntő többsége a laboratóriumi medicinát utolsónak rangsorolja az 

orvosi diszciplinák között, annak megbecsültsége és fontossága alapján. Önbecsülés nélkül 

nincs hatékony kommunikáció  szakmai környezetünk irányába és nincs érdekérvényesítő 

képességünk sem. Ennek megváltoztatását kulcsfontosságú feladatunknak látom.  

 

Mit tehetünk egy dinamikusabb MLDT kialakításához? 

Egy tudományos társaság tevékenysége bár főbb stratégiai irányai mentén halad, az aktuális 

szakmapolitikai hatásokhoz igazodik. Ez a vezetőség bizonytalan szakmapolitikai 

környezetben kezdi munkáját: talán ebben a vezetőségi ciklusban tényleg koncepcionális 

változásokon mennek át majd a laboratóriumi ellátásban résztvevők; talán most sem történnek 

érdemi változások. Mindkét szakmapolitikai környezetben közösen kell megtaláljuk azt az 

utat, ami a laboratóriumi medicina szakterületet művelő szakemberek szakmai kiteljesedését, 

megbecsültségét biztosítja. Ehhez biztosan  szükség lesz  stratégikusabb kommunikációra, 

dinamikusabb, karakteresebb arculatra és okosabb érdekérvényesítésre. Elengedhetetlen lesz, 

hogy az ország különböző laboratóriumai felismerjék a szakmai együttműködések 

lehetőségeit és erejét, hogy találjunk helyzeteket ahol a tehetséges fiatalok szakma iránti 

érdeklődését felkeltjük és tehetségük megmutatkozását lehetővé tesszük. Emellett a nem 

laboratóriumi szakképesítésű, az ipar, a jog, a marketing, a minőségügy, az informatika 

területének szakemereivel való folyamatos együttgondolkodás és együttműködés bizonyosan 

kell hogy gazdagítsa kreativitásunkat egy dinamikusabb MLDT munkaközösségében.  

 

Az új vezetőség tagjainak ötletbörzéje alapján már lendületes előkészítő munkák zajlanak 

azért, hogy a vezetőség első ülésén tudjunk stratégiáról és konkrét tervekről dönteni. Ez 

komoly bizakodással tölt el. Kérem az MLDT valamennyi tagját, támogassa ezt a csapatot 

gondolataival és munkájával a 2015-7 időszakban. 

 

Nyíregyháza, 2015. 01. 24. 

 

Üdvözlettel, 

 

Dr. Ajzner Éva 

Egyetemi magántanár 

Osztályvezető főorvos 

az MLDT elnöke 


