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1. Pro Facultate Medicinae kitüntetések adományozása
Arany fokozatra az SzMSz-nek megfelelõen a dékáni vezetés tett javaslatot. A felterjesztettek kö-
zül az ezüst fokozatot két fõ, a bronz fokozatot három fõ nyerte el a Kari Tanács döntése alapján.
A kitüntetések átadására az Egyetemi Orvosnapokon kerül sor.

2. Egyetemi docensi kinevezések véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel terjeszti a Szenátus
elé az egyetemi docensi elõterjesztéseket.

3. Honoris causa doktori cím adományozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel terjeszti a Szenátus
elé a honoris causa doktori cím adományozásáról szóló elõterjesztést.

Az Általános Orvostudományi Kar
Tanácsának ülése

Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Agócs Attila
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 72 0 1

Dr. Arató Endre
Érsebészeti Tanszék 71 0 2

Dr. Csontos Csaba
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 71 1 1

Dr. Ferencz Andrea
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 71 2 0

Dr. Karádi Oszkár
Onkoterápiás Intézet 71 1 1

Dr. Késmárky Gábor
I.sz. Belgyógyászati Klinika 68 4 1

Dr. Lubics Andrea
Anatómiai Intézet 71 0 2

Dr. Márk László
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 66 2 5

Dr. Pfund Zoltán
Neurológiai Klinika 73 0 0

Dr. Osváth Péter
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 73 0 0

Dr. Verzár Zsófia
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 71 1 1

Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Denys Neville Wheatley
egyetemi tanár 73 1 0
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4./ Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati ered-
ménnyel terjeszti a Szenátus elé a címzetes egyetemi tanári elõter-
jesztéseket.

5./ Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati ered-
ménnyel terjeszti a Szenátus elé a címzetes egyetemi docensi elõter-
jesztést.

6. PTE ÁOK Kari SZMSZ módosítása
Az SzMSz módosítása a Humánpolitikai Koordinációs Iroda meg-
szüntetése miatt vált szükségessé.
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta az ÁOK Kari SZMSZ módosítására tett javaslatot. 

7. Nem önálló szervezeti egységek létrehozása.
Dr. Ember István professzor, az Orvosi Népegészségtani Intézet igaz-
gatója ismertette az elõterjesztést: egy nem önálló tanszék létesítésé-
re tett javaslatot Preventív Mozgástani Tanszék néven.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta a Preventív Mozgástani nem önálló Tanszék létesítésére
tett javaslatot. 

A másik létrehozandó, nem önálló tanszékre dr. Huszár András, az
Igazságügyi Orvostani Tanszék igazgatója tett javaslatot. 
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta az Igazságügyi Hemogenetikai nem önálló Tanszék létesí-
tésére tett javaslatot. 

8. Az ÁOK egyetemi adjunktusi és egyetemi tanársegédi kineve-
zési követelményrendszerrel kapcsolatos szabályzat elfogadása
(Elõterjesztõ: dr. Szekeres Júlia)
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta
az ÁOK egyetemi adjunktusi és egyetemi tanársegédi kinevezési kö-
vetelmény-rendszerrel kapcsolatos szabályzatot. 

9. Javaslat a PTE SZMSZ 6. sz. mellékletének módosítására
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a
PTE SZMSZ 6. sz. mellékletének módosítására tett javaslatot. 

10. Javaslat a PTE SZMSZ 7/a. sz. és az 5. sz. mellékleteinek mó-
dosítására
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a
PTE SZMSZ 7/a. sz. és az 5. sz. mellékleteinek módosítására tett ja-
vaslatot. 

11. Javaslat a 2011/12. tanév Angol és Német Programjára felve-
hetõ hallgatói létszámok megállapítására
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a
2011/12. tanév Angol és Német Programjára felvehetõ hallgatói lét-
számok megállapítására tett javaslatot. 

Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Tóth Ferenc
habilitált fõorvos 72 1 1

Dr. Thomas Sutter
egyetemi tanár 72 1 0

Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Horváth Zoltán
fõorvos 72 1 1

Elnöki Érdemérmet vehetett át dr. Kellermayer Miklós
Forrás: www.pte.hu

Schmitt Pál köztársasági elnök Elnöki Érdemérmeket adott át június 13-án a Sándor-palotában, a kultúra, a sport, a mûvészet, a vallás, va-
lamint az oktatás területén kiváló teljesítményt nyújtott személyeknek. A PTE oktatói közül dr. Kellermayer Miklós vehette át a rangos el-
ismerést.

Dr. Kellermayer Miklós, az orvostudomány doktora, sejtkutató, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Kémiai Intézetének emeritus pro-
fesszora a sejtkutatás területén nyújtott kimagasló tudományos munkájáért, valamint közéleti szerepvállalásáért, a tudomány és a lélek kap-
csolatának egyedi hangvételû feltárásáért kapta meg az Elnöki Érdemérmet.

„ALaboratóriumi Világszövetség”
e-folyóiratának új fõszerkesztõje
Dr. Kovács L Gábor akadémikust, a
Pécsi Tudományegyetem tudományos
rektorhelyettesét, a Laboratóriumi Me-
dicina Intézet professzorát 2012. január
1-jétõl az Electronic Journal of IFCC
(eJIFCC) fõszerkesztõjének megvá-
lasztották.

A Magyar Numizmatikai Társulat közgyûlése a magyar numizmatika tudományában
kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért dr. Süle Tamást, lapunk szerzõjét Réthy László ju-
taloméremmel tüntette ki 2011. május 19-én, Budapesten.
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Intézetünkben hosszú hagyomá-
nya van annak, hogy az oktatott két
féléves tárgyaink évközi írásbeli teszt-
jei során a legjobb összesített ered-
ményt elért hallgatókat külön dicsé-
retben részesítjük, ezzel a „házi ver-
sennyel” ösztönözve a diákokat az
alaposabb felkészülésre. Íme, a 2010-
2011-es tanév helyezettjei:

Molekuláris sejtbiológia tárgy:
Elsõ helyezett, „AMolekuláris sejtbiológia tantárgy legjobbja” cím birtokosa:

Konkoly János
2. helyezett: Novinszky Péter
3. helyezett: Varjú Péter
4. helyezett: Pécsi Dániel
5. helyezett: Kõvári Bálint
6. helyezett: Payrits Ferenc
7. helyezett: Karádi Zsófia Nozomi
8. helyezett: Lõrincz Katalin Nóra

Molecular Cell Biology:
Elsõ helyezett, a „Best Performance in Molecular Cell Biology”cím birtokosa:

Hee Seung Sohn
2. helyezett: Rayhaneh Bondad

Molekulare Zellbiologie:
Elsõ helyezett, a „Jahrgangsbiologe im Bereich der Molekularen Zellbiologie” cím birtokosa:

Hendrik Fahlbusch
2. helyezett: Nicola Maria Anastasia Broll

Molekuláris sejtbiológiai kísérletek:
„AMolekuláris sejtbiológiai kísérletek tantárgy legjobbja”cím birtokosa:

Konkoly János

Az elismerõ okleveleket könyvjutalom kíséretében dr. Szeberényi József és ifj. dr. Sétáló György tantárgyfelelõsök adták át az intéze-
tünk könyvtárában rendezett ünnepség keretében. A legjobbakról készült tablókép felkerül gyakorlatos termünk falára, így az elsõéves
hallgatók újabb generációinak mutatja majd, hogy a kemény munka és a megszerzett tudás elismerésre méltó, illetve hogy minket is em-
lékeztessen rá, milyen megtiszteltetés átadni tudásunkat az ifjú tehetségeknek.

Berta Gergely
PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet

A Molekuláris Sejtbiológia ifjú titánjai

A csoporképen balról jobbra, hátsó sor: Hendrik Fahlbusch, Pécsi Dániel, Varjú Péter,
Payrits Ferenc. Elsõ sor (balról jobbra): Rayhaneh Bondad, Nicola Maria Anastasia

Broll, Karádi Zsófia Nozomi, Kõvári Bálint, Konkoly János, Novinszky PéterHee Seung Sohn

Lõrincz Katalin Nóra
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Holland hallgatók szakmai gyakorlata
a PTE Laboratóriumi Medicina Intézetben

A Leonardo mobilitási program keretében 2011. elején hároméves partnerségi szerzõdést kötött a PTE Laboratóriumi Medicina
Intézet és a holland ROC Eindhoven Szakképzõ Központ. A megállapodás alapján február 7-tõl a Laboratóriumi Medicina
Intézetben tölti szakmai gyakorlatát három holland laboratóriumi technológus hallgató. A programban részt vevõ fiatalok június
végéig ismerkednek különféle laboratóriumi technikákkal dr. Kõszegi Tamás, dr. Nagy Tamás és dr. Jakab Ferenc (TTK
Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék) vezetésével. Június elején látogatást tett intézetünkben a hallgatók holland men-
tora, dr. Jack van Uijtregt docens, aki elégedetten nyilatkozott munkájukról.

Lamár Ibolya

A Magyar Gyermekneurológiai,
Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjú-
ságpszichiátriai Társaság 2011.
április 28-30. között Székesfe-
hérváron tartotta XXXV. kong-
resszusát. A tudományos ülés fõ
témája a mentális retardáció volt.
A Pécsi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Klinikájá-
ról dr. Csábi Györgyi és dr.
Hollódy Katalin gyermekneu-
rológusok, dr. Skobrák Andrea
szakorvosjelölt, Dorn Krisztina
klinikai szakpszichológus, Bar-
csi Beatrix pszichológus PhD-
hallgató és Russayné Szabolcsik
Ildikó kórházpedagógus tartott
elõadást. A kép a tudományos
ülés megnyitóján készült.
Schmittné Makray Katalin, a
köztársasági elnök felesége kö-
szönti az ülés részvevõit. Mellet-
te dr. Hollódy Katalin, a Magyar
Gyermekneurológiai, Idegsebé-
szeti, Gyermek- és Ifjúságpszi-
chiátriai Társaság elnöke.

Dr. Hollódy Katalin
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A felsõoktatásban egyre élesedõ harc folyik a jó
képességû hallgatókért. Egy kar fennmaradását,
prosperálását, nemzetközi hírnevének megtar-

tását a karon végzett kiváló, elismert szakemberek ala-
pozzák meg. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a jó ké-
pességû hallgatók felvétele. Bár a magyar felvételi rend-
szer centralizált, a kar közvetlenül nem szólhat bele, hogy
kiket vesz fel, de fontos, hogy minél több jó képességû
hallgató karunkat preferálja a választása során. A kar ve-
zetõsége ezt felismerve egy, a beiskolázás minõségének
javításáért felelõs csoportot hozott létre, akik a kar beis-
kolázási stratégiájának fejlesztéséért és végrehajtásáért
felelõsek.

Karunkon az idei tanévben a beiskolázási stratégia ki-
alakítása során arra törekedtünk, hogy képzéseinket mi-
nél szélesebb körben népszerûsítsük az ország egész terü-
letén A legfontosabb célcsoportunk változatlanul a gim-
nazisták és szüleik voltak, akiket minél nagyobb szám-
ban szerettünk volna elérni, de fontosnak tartottuk a már
kialakított kapcsolataink elmélyítését is  a középiskolák
vezetõivel és szaktanáraikkal. A cél érdekében a tanév
során a következõ fontosabb események történtek:

2010 októberében az Oktatási Igazgatóság szervezésé-
ben megkezdõdtek a középiskolai látogatások, melyek
során számos pécsi, valamint környékbeli középiskolába
látogattunk el. Bekapcsolódtunk a nagysikerû Uniface
játékba is, ahol közel 3700 középiskolás diák vetélke-
dett. 

2010 októberében, valamint 2011 áprilisában is megren-
deztük a már hagyománynak számító érettségire felké-
szítõ, szervezett tábort (TM tábor) középiskolás diá-
kok részére. Idén minden eddiginél több (75) hallgató
vett részt az elõkészítõkön. A diákok az intenzív tanulás
mellett ellátogathattak a pathológiai-, kórélettani-, és far-
makognóziai intézetekbe, számos szabadidõs rendezvé-
nyen vehettek részt, ahol oktatókkal és felsõbb éves
egyetemi hallgatókkal is találkozhattak, beszélgethettek
kötetlen formában. Az idei évben – egy nyertes pályázat-
nak köszönhetõen – a nyár végi idõszakban rendkívüli,
egy hetes tábort szervezhetünk.

2010 novemberében elsõ alkalommal hirdettünk kreatív
és egyben szaktudást is igénylõ tanulmányi versenyt a
középiskolás diákoknak „Tudomány, ami összeköt”
címmel, három kategóriában: biológia, fizika, kémia té-
makörökben A versenyre húsz  pályázat érkezett, me-
lyek közül a TDK Bizottság tagjai dr. Sipos Katalin ve-
zetésével választották ki a nyerteseket. 

A biológia kategória nyertese: Szûcs Péter, 11.B., Széchenyi
István Gimnázium, Dunaújváros – Kedvenc háziállatom visel-
kedésének elemzése Konrad Lorenz szemével

A kémia kategória nyertese: I. Dévai Dorottya, 11., Gödöl-

lõi Református Líceum, Gödöllõ – Kábítószerek: a halálos út
kémiája – alkohol, nikotin, tudatmódosító szerek; II. Bálint Ale-
xandra, 13.e., Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár – A ha-
lálos út kémiája

A fizika kategória nyertese: Hoffart Karina, 12.A., Tatai

Összefoglaló a
2010/11-es tanév beiskolázási tevékenységérõl
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Református Gimnázium, Tata – Psszt! Békésy György
és a hallás fizikája – a fül mûködése és a hangmagasság
érzékelése, avagy mi köze az elefánt fülének a Nobel-
díjhoz?

A nyertesek nyereményeiket a kari TDK konferen-
cia nyitóünnepségén vehették át, majd pályamûvüket a
szekcióüléseken a szakavatott zsûri és az érdeklõdõ kö-
zönség elõtt is bemutathatták.

Nyílt Napunkat az idei évben is december elsõ hetében
tartottuk, melyen a regisztrációs lapok összesítését fi-
gyelembe véve 484 fõ vett részt az ország számos pont-
járól. A nyílt napon az érdeklõdõk tájékoztató elõadáso-
kat hallhattak a szakokról, a kollégiumi elhelyezkedés
lehetõségeirõl, a szociális és egyéb támogatási rendsze-
rekrõl, a hallgatói életrõl, s a felvételi eljárás
menetérõl. Ezzel párhuzamosan az aulában fo-
gat tömhettek, gyógynövényekbõl teát készít-
hettek, disznólábakon gyakorolhatták a sebé-
szeti varrást, zöld egereket tanulmányozhattak,
és megismerkedhettek a betegvizsgálat rejtel-
meivel.

2011 januárjában elindítottuk „Egészségnap”
elnevezésû programsorozatunkat. A komplex
egészségnap keretében a minket fogadó közép-
iskolában a diákok rendhagyó biológia órákon
vehettek részt, melyet karunk PhD-s és felsõbb
éves hallgatói tartottak, ezt követõen egészség-
rõl, drogokról, szexualitással kapcsolatos felvi-
lágosító elõadásokat hallgathattak meg karunk
oktatóinak prezentálásában (dr. Ember István,
dr. Bózsa Szabolcs, dr. Szemelyácz János, dr.
Horvát-Sarródi Andrea), majd a HuMSIRC
hallgatói csoport segítségével az érdeklõdõ di-
ákok kiscsoportos prevenciós  foglalkozásokon vehettek részt. 

2011. január 21-22-én Budapesten, a Papp László Sportaréná-
ban rendezték tizenegyedik alkalommal az Educatio – Nemzet-
közi Oktatási Szakkiállítást, ahol a Pécsi Tudományegyetem
minden kara, így az Általános Orvostudományi Kar is képvisel-
tette magát. A felvételi, képzési információkon túl pályaorientá-
ciós grafológiai tanácsadás és karrierteszt segítette a fiatalokat
továbbtanulási döntésük meghozatalában. Az információszol-
gáltatás mellett többféle játékkal is készült a PTE, valamint a
szombati napon Beck Zoltán, a 30Y frontembere dedikálta stan-
dunkon limitált kiadású, az alkalomra készült borítóval megjele-
nõ CD-jét. 

Az idei (2010/11-es) tanévben utolsó beiskolázással kapcso-
latos nagyobb rendezvényünk az Igazságügyi Orvostani Inté-
zetben megtartott rendkívüli nyílt nap volt. Tíz szerencsés nyer-
tes középiskolás betekinthetett az intézet kulisszái mögé. 

Mindemellett jelentõs figyelmet fordítunk honlapunk
(http://felvi.aok.pte.hu) karbantartására, az aktuális hírek, ese-
mények megjelentetésére, galériák frissítésére.

S hogy milyen eredményeket értünk el? Aponthúzásra 2011.

július 21-én kerül sor, akkor derül ki majd pontosan, hogy ka-
runkra hány hallgató nyer felvételt. Elõzetes tájékoztató adatok
alapján, – mely a www.felvi.hu oldalon is elérhetõ – 1712 fõ je-
lentkezett hozzánk, melybõl 398 fõ jelölte meg elsõ helyen Ka-
runkat, valamint 12 fõ jelentkezett az Orvosi Biotechnológia
MSc képzésre. 

Ezúton mondunk köszönetet a kar vezetõségének, hogy tá-
mogatták munkákat. Köszönjük dr. Ember István, dr. Huszár
András, dr. Gömöri Éva, dr. Sipos Katalin, dr. Balaskó Márta, dr.
Biró Gábor, dr. Szemelyácz János, dr. Horváth Györgyi, dr.
Horváth-Sarródi Andrea, dr. Bózsa Szabolcs, dr. Váncsodi Jó-
zsef, Kittkáné Bódi Katalin, Bencze Zsolt, Szûcs Nóra, valamint
a programban közremûködõ PhD-hallgatók, a HuMSIRC hall-
gatói csoport tagjainak, valamint a Hallgatói Önkormányzatnak
a közremûködését, programjaink megvalósításához nyújtott se-
gítségét. 

Duga Zsófia
beiskolázási programfelelõs
72/536-001/18516
zsofia.duga@aok.pte.hu)
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2011. június 9-10. között került megrendezésre a Közgazda-
ságtudományi Kar Halasy-Nagy József Aula és Tanácstermében
a „Mentornap a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésû rendez-
vény. Az esemény a Kutató Diákokért Alapítvány és egyetemünk
közös szervezésében valósult meg. Az ország különbözõ terüle-
teirõl (és természetesen Pécsrõl is) érkeztek középiskolás diákok.
A Kutató Diákokért Alapítvány célja, hogy felkarolja azokat a
középiskolásokat, akik már ebben az életkorban éreznek maguk-
ban annyi elhivatottságot, hogy saját kutatási munkát végezze-
nek. Az Alapítvány segít abban is, hogy a diákok megtalálják az
érdeklõdési területüknek megfelelõ egyetemi témavezetõket
(mentorokat), hiszen ezek a diákok munkájuk nagy részét vala-
melyik magyarországi egyetemen végzik. Az Alapítvány másik
fontos célja, hogy erõsítse és támogassa a középiskolai tanárok,
diákok és az egyetemi oktatók közötti kapcsolatot.

Több szempontból is fontosnak tartom az Alapítvány mûkö-
dését, melyek közül most csak kettõre térnék ki. Az egyik fontos
szempont, hogy már középiskolás korban a tehetségesebb és
szorgalmasabb, valamint a tudományos élet számos szakterülete
iránt elhivatott diákok betekintést kaphatnak az egyetemi kutató-
csoportok életébe. Lehetõségük van már ebben az életkorban
csatlakozni egy-egy kiváló kutatócsoport munkájához.

A másik oldalról az egyetemi munkacsoportok azzal, hogy
befogadnak egy-egy középiskolást magukhoz, az új tudományos
eredmények elérésén kívül, a Pécsi Tudományegyetemrõl kiala-
kított képet javítják, segítik egyetemünkrõl a pozitív benyomás
kialakítását, saját intézetük ismertségét növelik a középiskolások
körében, közben információkat nyújthatnak az egyetemi képzé-
sekrõl (így például az orvos, fogorvos, gyógyszerész képzések-
rõl, stb.). Személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy ezek-
kel a feladatokkal elõsegítjük a középiskolások pályaválasztását
is, ami a mai idõkben az egyetemek mûködésének egyik alappil-
lére. Szerencsére a Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tölt
be az Alapítvány és a középiskolások életében, mivel több men-
tor már csatlakozott a programhoz, és egyetemünk karainak szá-
mos kutatócsoportjában már dolgoznak diákok.

Most röviden beszámolnék a rendezvényen történtekrõl. A
megnyitó ünnepségen Révész Tamás, a Kutató Diákokért Alapít-
vány elnöke és dr. Bódis József, egyetemünk rektora köszöntötte
a résztvevõket. Majd rektor úr kiváló elõadásában bemutatta a
Pécsi Tudományegyetem szervezeti felépítését, a különbözõ ka-
rokon folyó képzéseket, az egyetemi élet kínálta lehetõségeket,
egy kis történeti áttekintéssel kiegészítve. Õt követte dr. Mada-
rász Emília, Alapítványi képviselõ, kuratóriumi tag, aki elõadá-
sában a mentorprogramot mutatta be. A program következõ elõ-
adását dr. Balogh Péter (PTE ÁOK Immunológiai és
Biotechnológiai Intézet) tartotta, aki a középiskolások
számára egy kitûnõ elõadásban bemutatta, hogy miért
érdemes egy sikeres felvételi után a Tudományos Diák-
kör (TDK) tagja lenni, mi a célkitûzése a TDK-nak, mi-
ért érdemes a házi és az országos TDK Konferenciákon
szerepelni. Rövid szünet után egy mentor-diák elõadás-
sal folytatódott a program. Dr. Horváth Gyõzõ adjunktus
(PTE TTK Állatökológia Tanszék) és középiskolai diák-
ja, Somogyi Balázs számoltak be saját kutatási program-
jukról (ami állatökológia témakörhöz kapcsolódott),
együttmûködésük tapasztalatairól „A mentorálás jelen-
tõsége a tehetséggondozásban” címû elõadásukban.

Horváth Gyõzõ már több mint tíz éve sikeresen dolgozik együtt
középiskolásokkal a program részeként. Azóta közülük sokan
már az egyetemet is elvégezték, és PhD fokozattal is rendelkez-
nek.

Ezután a diákok néhány laboratóriumot nézhettek meg, a la-
borlátogatás szervezésében az Orvostudományi Kar is részt vett
dr. Balogh Péter, dr. Helyes Zsuzsanna és személyem részvételé-
vel. Nálunk a Gyógyszerésztudományi Szak Farmakognóziai
Tanszékén a diákok megtekinthették a farmakobotanikai-
növényszövettani valamint a fitokémiai laborjainkat. A látogatás
végén bemutattuk a Melius Gyógynövénykertet a Rókus utcai
épület udvarán.

A másnapi program is laborlátogatással kezdõdött, amikor a
diákok a Természettudományi Kar néhány tanszéki laboratóriu-
mát tekinthették meg, dr. Pálfalvi László (PTE TTK Kísérleti Fi-
zika Tanszék), dr. Bugya Titusz (PTE TTK Természetföldrajz és
Geoinformatika Tanszék) és dr. Petz Andrea (PTE TTK Szervet-
len Kémia Tanszék) vezetésével. A visszajelzések alapján min-
den laborlátogatás nagyon tetszett a diákoknak, sok érdekes kí-
sérletet is bemutattak a kollégák. Majd a rendezvény utolsó men-
tor-diák elõadása következett, amelyben szintén érintett voltam.
Két és fél évvel ezelõtt jelentkezett tanszékünkön Andres Violet-
ta középiskolai diák, aki a gyógynövénykutatás területén szere-
tett volna dolgozni. Munkáját középiskolai felkészítõ tanára,
Bodáné Gálosi Márta mindvégig figyelemmel kísérte és irányí-
totta. Ennek az idõszaknak a tapasztalatairól és eredményeirõl
számoltunk be mi hárman a „Középiskolától az egyetemig: a
mentor-diák munkakapcsolat” címû elõadásunkban. Diákunk a
közös munka eredményeként idén a PTE ÁOK Gyógyszerésztu-
dományi Szakán szeretné tanulmányait folytatni.

A programot Révész Tamás (a Kutató Diákokért Alapítvány
elnöke) zárta, aki megköszönte egyetemünk vezetésének, hogy
ennek a rendezvénynek helyet adtak. A szervezõmunkában a
PTE Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportjának kiváló
szakemberei is részt vettek, akiknek ezúton is köszönjük áldoza-
tos munkájukat. Köszönet illeti azokat a mentorokat is, akik már
eddig is önzetlenül irányították egy-egy középiskolás diák mun-
káját. Remélem még több oktató-kutató kolléga fog csatlakozni
a programhoz. Higgyék el, érdemes, hiszen a tehetséges és szor-
galmas diákokkal való közös munka elõbb vagy utóbb, de meg-
hozza az eredményét. A tudományos élet számára õk jelenthetik
az utánpótlást.

Dr. Horváth Györgyi
Farmakognóziai Tanszék

Mentornap a Pécsi Tudományegyetemen
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A
Novalis Tx™ számos olyan
technológiai újdonsággal ren-
delkezik, melyekkel a bonyo-

lult, korábban csak nehezen kivitelezhetõ
sugárkezelések válnak elvégezhetõ-
vé, illetve a kezelések idõtartama
több hétrõl akár néhány napra rövi-
dülhet. Az új sugárterápiás berende-
zés képes a korábban használt és az
újonnan alkalmazott sugárterápiás
technikákat egyszerre kivitelezni.
Az új technikákkal rendkívül pon-
tos kezelések végezhetõk, melyek
bizonyos betegségekben elõnyt
nyújthatnak a korábbi kezelési for-
mákhoz képest. 

A berendezés újdonságai közé
tartozik, hogy egy kisebb méretû
computer tomográf (CT) készülékkel
építették egybe, melynek segítségével
a kezelések elõtt vagy akár közben is
pontosan meghatározható a daganat
elhelyezkedése és aktuális mérete. A
Novalis Tx-ben integrált rendszerek
így lehetõvé teszik a képvezérelt sugárterá-
pia (IGRT) klinikai gyakorlatban legkorsze-
rûbb formájának a kivitelezését. 

Akészülék alkalmas továbbá az ún. in-
tenzitásmodulált (IMRT) sugárterápia
megvalósítására is. Ennek során a belépte-
tett sugárnyalábok paramétereinek opti-
mális változtatásával a céltérfogat homo-
génebb ellátása valósítható meg, a környe-
zõ ép szövetek sugárterhelésének látvá-
nyos csökkentésével. A gyorsító képes az
ún. RapidArc technika kivitelezésére,
mely az egyetlen intenzitásmodulált besu-
gárzási algoritmus, amely nem jár együtt a
kezelési idõk jelentõs növekedésével. (Ez-
zel az algoritmussal egy egész térbeli cél-
térfogatra tervezhetõ sugárterápia szem-
ben az eddig alkalmazott „szeletrõl-szelet-
re” technikákkal.)

A Novalis Tx-nek köszönhetõen bizo-
nyos esetekben képvezérelt, nagypontos-
ságú és rendkívül gyors IMRT kezeléseket
lehet majd végezni úgy, hogy a mellékha-

tások rizikóját jelentõsen csökkentjük. Ép-
pen e miatt kerülhet elõtérbe a gyermekek-
ben elõforduló tumorok kezelése is, hiszen
a nagy pontosság, gyorsaság mellett csök-
kenthetõk azok a sugárkezelés okozta kel-
lemetlenségek, amelyekkel adott esetben
akár hosszú ideig kell a kis pácienseknek
együtt élniük.

A Novalis TX-ben integrált képalkotó
rendszerek és a robotikus pozícionáló esz-
köz a gammakés-kezelésekkel egyenérté-
kû, a koponyán kívül a test más részeit is
célzó sugársebészeti eljárások elvégzését
szintén lehetõvé teszi. Nagy dózisteljesít-
ményének köszönhetõen a sztereotaxiás
beavatkozások akár az elõzõekben emlí-
tett RapidArc technológiával is leadhatók.
Így a Pécsett eddig is igen hatékonyan al-
kalmazott agyi sugársebészet mellett pél-

dául körülírt máj-, tüdõ- vagy csontáttétek
ellátására is lehetõségünk lesz.

Az Novalis TX készüléken a kezelé-
sek megkezdése július közepétõl várha-
tók, az új sugárterápiás eljárások bevezeté-
se innentõl fokozatosan történhet, és akár
egy év is eltelhet mire a készülék teljes
üzemmódban, a rendszer valamennyi
funkcióját kiaknázva mûködhet. A gyártó
cég jóvoltából nemcsak az orvosok és fizi-
kusok, de a gépen dolgozó szakassziszten-
sek is átfogó kiképzést kapnak. Nagyon

fontos a kezeléseket támogató számítógé-
pes és egyéb rendszerek pontos használat
közbeni megismerése, hogy az azokkal
kapcsolatos kezdeti bizonytalanságok mi-
hamarabb feloldhatók legyenek.

A fejlesztés komolyan segíti majd a ré-
gió betegeinek az ellátását, kiegészíti az ed-
digi kezelési lehetõségeket és ezáltal Pé-
csett is korszerû nemzetközi szintû onkoló-
giai centrum alakulhat. A betegellátáson,
klinikai kutatáson felül mód nyílhat a más
centrumokban telepítendõ hasonló beren-
dezések kezelõszemélyzetének Pécsett tör-
ténõ kiképzésére is.

Dr. Mangel László
Dr. Szigeti András

Csúcstechnológiás lineáris gyorsítót
adtak át Pécsett
A daganatos betegek gyógyulását segítõ legkorszerûbb sugárterápiás kezelési 
lehetõségeket integráló berendezést adtak át a Pécsi Tudományegyetem
Onkoterápiás Intézetében 2011. május 30-án. A készülék klinikai használatát
folyamatosan vezetik be júliustól az egyre bonyolultabb besugárzások felé
haladva. A Novalis Tx™ berendezés az egész test területén alkalmas nagy
precizitású sugárterápiás és sugársebészeti kezelések elvégzésére, adott esetben az
eddigieknél lényegesen rövidebb kezelési idõk mellett.
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Idén május 26-27-én tartotta a Global Technology Community
hetedik õssejt kutatással és terápiával foglalkozó konferenciáját
Bostonban, melyen volt szerencsém részt venni. Mintegy 180-200
résztvevõ elõtt zajlottak az elõadások, abszolút profi szervezésben.
Arendezvény fõ szervezõi Leonard Zon és George Q Daley, mind-
ketten a Harvard Egyetem õssejtkutatói, illetve transzplantációs
programjában tevékenykednek. E két napban a szakterület neves
képviselõi számoltak be – nagy reményekre jogosító – eredménye-
ikrõl. A prezentált témák igen változatosak voltak, szó esett a kü-
lönféle daganatok immunterápiájáról, a szívizomkárosodás csök-
kentésének lehetõségeirõl, vagy a tüdõ fibrotikus betegségeinek le-
hetséges új terápiáiról. Igen impresszív volt Hideyuki Okano pro-
fesszor (Japán) elõadása, ahol bemutatta miként lehetséges – meg-
felelõ aktiváló ingerekkel – neuronok de novo kialakítása. Láthat-
tuk a következményeket is – a korábban bénult állat jól és koordi-
náltan használta végtagjait. A hirtelen támadt lelkesedést némileg
lohasztotta az a közlés, miszerint a technika valóban mûködik, vi-
szont az még felderítésre vár, hogy mely faktorok felelõsek a folya-
mat leállításáért, mert az újonnan képzõdõ idegszövet az esetek
többségében malignusan elfajul.

A konferencián bemutatásra került az Orvosi Népegészségtani
Intézet kutatási anyagából készült poszter „Potential stem cell
effect on regeneration of isoproterenol induced myocardial injury”
címmel Tibold Antal, Szabó László, Bujdosó László, Koltai Kata-
lin, Halmosi Róbert, Nagy Tamás, Gombos Katalin, Fehér Gergely,
Huszár András, Kiss István, Ember István szerzõségével.

A közhely, miszerint magyarokkal mindenütt találkozni, jelen
esetben is igazolódott, több magyarországi kolléga is részt vett a
rendezvényen Szeged, Debrecen és Kaposvár képviseletében.

Engedtessék meg pár szó a tágabb értelemben vett helyszínrõl,
Bostonról is. Az útleírások mindegyike kiemeli a város események-
ben igen gazdag történelmét. Alapíttatott anno 1630-ban, az Angli-
ából elüldözött puritánok által. Utódaik, akik a szleng szerint csak
WASP-nak (White, Anglo-Saxon, Protestant) nevezik magukat,
egyenlõk közt is az egyenlõbb polgároknak számítanak. A kis te-
metõ, ahol az alapító atyák nyugszanak, ma is megvan, példás álla-
potban megõrizve. Ambivalens látvány a modern felhõkarcolók tö-
vében. Ugyanilyen fanatizmussal óvják a hõsi idõk többi fennma-
radt épületét, tárgyát is. Mert máshol is feljegyezte Boston nevét a
történetírás, mégpedig egy teadélutánnal szoros asszociációban.
Ugyanis, a város polgárai 1773 telén – tiltakozásul az angol gyar-
mati politika ellen – három teaszállító hajó rakományát a tengerbe
szórták. Ez a mozzanat utóbb jelentõs következményekkel járt; ki-
indulópontja lett a függetlenségi háborúnak. Rejtõ valahogy így
foglalná össze: a tea (dél) után az úri közönség verekszik. A bosto-
niak roppant büszkék erre a történelmi szerepre, számos helyen hir-
detik is, miszerint „minden itt kezdõdött”. A történelmi emlékhe-
lyeket egyébként a „freedom trail” nevû útvonalon végiggyalogol-
va lehet egymás után felkeresni. A túra a U.S.S. Constitution-nál
végzõdik. Félreértés ne essék, nem az USAalkotmányának eredeti
példánya van itt kiállítva, hanem egy azonos névre keresztelt hajó.
Negyvennégy ágyús fregatt, melynek építését 1794-ben kezdték
meg Bostonban, és az ifjú, független államközösség hadiflottájá-
nak egyik elsõ ütõképes egysége lett. Egyben az elsõ kiadós pofon
Anglia tengeri hegemóniájának. A hajó szépen restaurálva horgo-

nyoz dokkjában, és szabadon látogatható. Érdemes megnézni.
Számos érdekességet tartogat a város környéke is, Brookline

például a Kennedy-klán tradicionális lakhelye, a néhai elnök szülõ-
városa. Az agglomerációhoz tartozik Salem, aminek neve szintén
ismerõs lehet. Ugyanis a XVII. század végén itt történt az az azóta
salemi boszorkányok pere néven híres-hírhedt eset, ami tizenkilenc
„boszorkány” felakasztásával végzõdött. Boszorkányok pedig nin-
csenek, mint az közismert. Ma múzeum emlékeztet a történtekre.
És persze ne felejtsük a Harward Egyetemet, ami az USAlegrégeb-
bi felsõoktatási intézménye, Cambridge városrészben mûködik. A
név nem véletlen, kezdetben a professzorok többsége az angliai
Cambridge-bõl érkezett, és az óhaza egyetemi városára utalva kap-
ta nevét ez a terület. Afelsõoktatási intézmények nyilván itt is igye-
keznek minden lehetõséget megragadni, hogy a hallgatókat falaik
közé csábítsák. És most következzék egy példa. Ugyanis, helyileg
ugyanitt mûködik a kevésbé patinás Cambridge College is. Ami
tényleg csak névrokona a neves angol intézménynek, ám kétségkí-
vül Cambridge városrészben található. Így nevét is teljes joggal vi-
seli. És mennyivel egyszerûbb egy jól bejáratott névvel fõiskolát in-
dítani, mint ismeretlenül. Ügyes…

Dr. Tibold Antal

Beszámoló a GTC 7th Stem Cell Research
&Therapeutics konferenciáról
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2011. május 30-án néhány szerencsés középisko-
lás diák betekintést nyerhetett a karunkon mûködõ
Igazságügyi Orvostani Intézet kulisszái mögé. A
kíváncsi csapat a népszerû helyszíneléssel és nyo-
mozással kapcsolatos sorozatokban képzelhette
magát. Jártak a toxikológiai laborban, ahol véral-
koholszintet tudnak megállapítani, kábítószereket
tudnak kimutatni, valamint bármilyen más, a szer-
vezetben mérgezést okozó anyagot vizsgálni tud-
nak, legyen az szénmonoxid, fagyálló vagy más
anyag. A kapilláris gázkromatográfokkal teli labor
után a DNS-laborral ismerkedhetett meg a cso-
port, ahol álbûnügyekkel várták õket. Látványos
bemutató volt az, amikor egy speciális anyagot
egy baltára ráspriccelve a sötétben láthatóvá vál-
tak a tárgyon maradt vérnyomok; egy szintén csak
bemutatásra szánt fehérnemûn pedig az ondófol-

tok kezdtek vi-
lágítani egy kü-
lönleges fényt
kibocsátó lám-
pa miatt. A vér-
vételi laborba is
b e t e k i n t é s t
n y e r h e t t e k ,
majd – üvegfa-
lon keresztül –
meg lehetett
nézni a DNS-
labort. A láto-
gatás egy üres,
ám attól még
érdekes boncte-
remben zárult.
A kíváncsisko-
dók minden
kérdésükre vá-

laszt kaptak, legtöbbjük elmondása szerint több érdekességet lát-
tak, mint hitték volna.
A rendhagyó nyílt nap, meghatározó eleme beiskolázási progra-

munknak, kiemelt célja, hogy a középiskolás hallgatókkal
megismertessünk karunkat, s ezáltal a pályaválasztás során
a mi intézményünket válasszák elsõ helyen.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. Huszár András-
nak, valamint kollégáinak – dr. Sipos Katalinnak, dr.
Porpáczy Zoltánnak, dr. Patonai Zoltánnak és Dömse An-
gélának –, hogy ilyen élményekkel teli délutánt varázsoltak
a diákok számára.

Duga Zsófia
PR referens, a program felelõse
Harka Éva fõszerkesztõ, Univ/Pécs, a honlapon megjele-
nõ cikk szerzõje

Fotó: Csortos Szabolcs, UNIV Pécs

Egy rendhagyó nyílt nap
az Igazságügyi Orvostani Intézetben 

Örülök, hogy részese lehettem az Igazságügyi Orvostani In-
tézetben tett látogatásnak. CSI, NCIS és ehhez hasonló soro-
zatba képzelhettük magunkat, amikor is érdekesebbnél-érde-
kesebb dolgokat hallhattunk, illetve láthattunk. Dióhéjban
megismerkedhettünk az igazságügyi toxikológusok munká-
jával, a toxikológiai labor mûködésével, amely igazán el-
nyerte tetszésemet. Atovábbiakban a DNS labor tevékenysé-
geibe is belepillanthattunk, nagyon érdekes volt, hogy szinte
mindent megtudhatnak „rólunk” egy hajszál, vércsepp, stb.
alapján. Látogatásunk egy üres bonctermi képpel zárult, ami
még inkább felkeltette az érdeklõdésünket. Felmerülõ kérdé-
seinkre mindenhol bõven kaptunk választ, ezzel tudásunkat
tovább bõvíthettük, ami igazán hasznos volt. Köszönöm,
hogy azon szerencsések között voltam, akik részt vehettek a
programon. Remélem, még találkozunk!

(Schrick Diána, Sztárai Mihály Gimnázium)
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A nagyszabású közös kongresszusra 2011. június 8-11. kö-
zött került sor a Pécsi Tudományegyetem, Általános Or-
vostudományi Kar Szigeti úti Elméleti Tömbjében. A

kongresszus fõ szervezõje Koller Ákos professzor az ÁOK tudomá-
nyos dékánhelyettese, a Kórélettani és Gerontológiai Intézet igaz-
gatója célul tûzte ki egy olyan tudományos konferencia megszerve-
zését, amely több tudományos társaság közös rendezvényeként
együttesen képviseli az élettan, a kórélettan, a farmakológia, az ana-
tómia és a mikrocirkuláció különféle szakterületeit. A cél egy olyan
konferencia megszervezése volt, amely lehetõséget ad arra, hogy
ezen tudományágak új eredményeit a résztvevõk széles spektrum-
ban megismerhessék és közösen megvitathassák. Ennek érdekében
a tudományos program olyan témakörökre épült, amelyek egyszer-
re több társaság tagjainak érdeklõdésére számot tarthattak. A kong-
resszus nem titkolt célja volt az is, hogy a résztvevõk számának nö-
velésével, illetve a minõség javításával (a szervezõk meghívását
számos neves magyar, európai, illetve amerikai kutató elfogadta)
elérjen egy olyan „kritikus tömeget”, amely érdemi tudományos vi-
tákat generál, elõsegítheti magyar és nemzetközi interdiszciplináris
együttmûködések kiépítését és nem utolsósorban vonzó a szakmai
támogatók számára.

A projekt kezdetén Koller professzor meghívására Barthó Lo-
ránd és Csernus Valér professzorok csatlakoztak fõ szervezõkként
a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT)
Experimentális Szekciójának és a Magyar Anatómus Társaság
(MAT) képviseletében. A kongresszus társelnökei között szerepelt
Sperlágh Beáta (MFT szekcióelnök) és Farkas Katalin is (Magyar
Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság-MMVBT).
Ertl Tibor, a MOTESZ elnöke mellett a kongresszus fõ védnöke
Miseta Attila professzor, az ÁOK dékánja volt, aki nagyvonalú tá-
mogatásával nagyban hozzájárult a tudományos rendezvény sikeré-
hez. Bár a négy tudományos társaság számos képviselõje részt vett
a szervezõbizottság munkájában, a gyakorlati szervezõmunka
oroszlánrészét Pétervári Erika, a Kórélettani és Gerontológiai Inté-
zet adjunktusa és Tamás Andrea, az Anatómiai Intézet adjunktusa
végezték, kiváló eredménnyel.

A megnyitón a dékáni és elnöki köszöntõk mellett Ljiljana
Pancirov horvát fõkonzul asszony és Pécs város polgármestere
képviseletében a Magyar Orvosi Kamara Baranya megyei alelnö-
ke, Bányai Elek köszöntötte a résztvevõket. A kongresszus elnöke
felolvasta Ulrich Pohl, az Európai Élettani Társaságok Szövetsége
(FEPS), illetve az Európai Mikrocirkulációs Társaság (EMS) elnö-
kének a konferenciát üdvözlõ levelét. Az Amerikai Élettani Társa-
ság szintén üdvözlõ oklevelet küldött a MÉT LXXV. kongresszusa
alkalmából.

A tudományos program sokszínûségét a részt vevõ 4 tudomá-
nyos társaság képviseletében 1-1 angol nyelvû összefoglaló plená-
ris elõadás, 29 izgalmas szóbeli szekció, illetve a kiemelkedõ sike-
rû poszter megbeszélés biztosította. A találkozó számos szóbeli
szekciója, többek között a Horvát Élettani Társasággal közösen
szervezett mikrocirkulációs szimpózium, a TRP csatornák kórélet-
tanával, a gasztrointesztinális mechanizmusokkal, az endogén és
exogén opioidokkal, a purinerg jelátvitellel, a kísérletes gerontoló-
gia vagy a homeosztatikus szabályozó mechanizmusok legújabb

eredményeivel foglalkozó elõadássorozatok a neves külföldi részt-
vevõkre tekintettel teljes egészében angol nyelven zajlottak. A tu-
dományos program sikeréhez nagyban hozzájárult a Pécsi Tudo-
mányegyetem, illetve az ÁOK kutatócsoportjainak sikeres részvé-
tele. A szervezõ elnök, illetve társelnökök mellett köszönet illeti a
szimpózium szervezõ szenior kutatókat, akik remek szakmai progra-
mok összeállításával járultak hozzá a konferencia közös sikeréhez. 

Beszámoló a FAMÉ 2011-rõl, azaz a Magyar Élettani Társaság LXXV. Vándorgyûlése,
a Magyar Anatómus Társaság XVI. Kongresszusa,
a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Experimentális Szekciója és a
Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság közös tudományos konferenciájáról

A megnyitón az elnökségi asztalnál balról jobbra:
dr. Bányai Elek, dr. Barthó Loránd, Ljiljana Pancirov,

dr. Miseta Attila, dr. Csernus Valér

Dr. Ungvári Zoltán, az oklahomai Reynolds Center on Aging
docense és prof. Koller Ákos a FEPS üdvözlõ oklevelével

Sikeres poszterdiszkusszió
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A FAMÉ 2011 keretein belül a fiatal kutatók kiemelt figyelmet és
prezentációs lehetõséget kaptak. APintér Erika professzor asszony és
dr. Pétervári Erika által szervezett  „A fájdalom és a gyulladás immu-
nológiája, farmakológiája és kórélettana” címû ifjúsági szimpózium
résztvevõi a Benyó Zoltán professzor által vezetett zsûri értékelése
alapján értékes díjakon osztozhattak. A fõdíjat, a MÉT 100 000 Ft-os
felajánlását Kovács Miklós, a Semmelweis Egyetem Élettani Intéze-
tének PhD-hallgatója nyerte.

A 35 évnél fiatalabb, posztert prezentáló résztvevõk poszter ver-
senyre nevezhettek be, amelynek keretében a tartalmas és mozgal-
mas, élénk diszkussziókkal kísért poszter esemény során bíráló párok
értékelték a prezentációk minõségét és a résztvevõk felkészültségét.
A csütörtök délután 15 órakor kezdõdõ esemény a résztvevõk több-
sége számára 18 óráig tartott, míg a versenyzõknek és bírálóknak es-
te fél nyolcig elhúzódott. AMÉT 100 000 Ft-os fõdíját dr. Gyombolai
Pál, a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének PhD-hallgatója
nyerte. A verseny más 12 kiválóan tejesítõ résztvevõje a szponzorok
által felajánlott értékes díjakat nyert. A lelkes résztvevõk kitartását
bor, üdítõk, sajt és szendvicsek felszolgálásával remélték támogatni a
szervezõk.

A konferencia válogatott tudományos összefoglalói a FEPS hiva-
talos lapja, az Acta Physiologica (korábban: Acta Physiol. Scand.)
különszámában jelentek meg. 

A társasági programok jó hangulatú alkalmat teremtettek a hazai
és külföldi résztvevõk ismerkedéséhez, baráti kapcsolatok felújításá-
hoz, szakmai megbeszélésekhez, vitákhoz. ATenkes Csárdában szer-
vezett bankett jó hangulata, a magyaros ételek, a cigányzene remél-
hetõen nemcsak a külföldi vendégek számára jelentett maradandó,
kellemes élményt.

A szombati záró napon a szóbeli szekciók kiemelkedõ látogatott-
sága, a lelkes szakmai viták azt mutatták, hogy a kongresszus tudo-
mányos programja és színvonala elnyerte a résztvevõk tetszését.

A FAMÉ 2011 átütõ sikerét az is jelzi, hogy a Magyar Élettani
Társaság vezetõsége és Csernoch László professzor a 2012-ben Deb-
recenben szervezendõ LXXVI. MÉT Vádorgyûlés elnöke a konfe-
rencia végén bejelentette, hogy jövõre a pécsihez hasonló, (még)több
társaságot összefogó konferenciát tervez.

Dr. Balaskó Márta, egyetemi adjunktus
a FAMÉ 2011 szervezõbizottság tagja

FAMÉ 2011 – az integráció jegyében
Már a tavalyi, szegedi közös MÉT-MFT kongresszus (szerv. Bo-
ros Mihály, Varró András) megmutatta, hogy a valamikori
„nagy” MÉT-vándorgyûlésekhez való visszatérés járható út. Az
idõk során különvált az MFT, MITT stb.; ezeknek a társaságok-
nak meg lehetnek a maguk speciális kérdései, amelyek saját
gyûléseken artikulálódnak (pl. a kísérletes és klinikai farmako-
lógusok együtt), de a fejekben lezajló tudományos integráció
szempontjából az együttes kongresszusok nagyon hasznosak,
mint az idei FAMÉ is tanúsítja. Milyen szép lenne, ha idõvel pl.
a MITT is csatlakozna ezekhez (bár a mostani résztvevõk közt
is sok MITT-tag volt). Mindezek miatt örülök, hogy részese le-
hettem a szervezésnek, és nagy érdeklõdéssel tekintek a debre-
ceni rendezvény elé.

Barthó Loránd
farmakológus, idegkutató

FAMÉ 2011 
Beszámoló a PTE ÁOK Kórélettani és
Gerontológiai Intézet – Experimentális
Oxiológia munkacsoport szimpóziumáról

A MÉT idei 75. Vándorgyûlésén elsõ alkalommal
kapott lehetõséget a PTE ÁOK Kórélettani és
Gerontológiai Intézet-Experimentális Oxiológia

munkacsoport az Experimentális Oxiológia és Sürgõsségi
Orvostan – kórélettani mechanizmusok címû szimpózium
összeállítására, amelynek ötlete és megszervezése Vámos
Zoltán és Cséplõ Péter PhD-hallgató-mentõorvosok nevéhez
fûzõdik. A szimpóziumon az ország különbözõ munkacso-
portjai mutatták be azon kutatási-érdeklõdési területeiket,
melyek az intenzív terápiához, valamint a prehospitális sza-
kellátáshoz kapcsolódnak, ezzel is elõsegítve az alapkutatás-
sal kapcsolatos tudományos fejlõdést és esetleges új kutatási
irányok-kérdések megfogalmazását.

Rudas László professzor elõadásában a hypovolaemia
miatt végzett újraélesztés során bekövetkezõ hemodinamikai
változások kórélettani aspektusait elemezte, ami felvetette a
mentõellátás–mentõszállítás során végzett mobilizáció –
„szállítási” trauma fontosságának újragondolását, esetleges
kísérletes modellezését és lehetséges szakmai-tudományos
„korszerûsítését”. Kaszaki József egyetemi docens a
gasztrointesztinális keringéssel, perikardiális tamponáddal
és kardiogén shockkal kapcsolatos kutatási eredményeit
mutatta be. Ezen elõadást a nemzetközi fórumokon
tudományosan is méltán elismert pécsi  kutatói követték.
Elsõként Csontos Csaba egyetemi adjunktus a folyadékte-
rápia és az oxidatív stressz egyik lehetséges hatását mutatta
be kritikus állapotú égett betegeken, Mühl Diana klinikai
fõorvos a trombocitás mikropartikulumok mennyiségi vál-
tozását értelmezte súlyos szepszis során, majd Molnár
Tihamér egyetemi adjunktus mutatta be multidiszciplináris
tanulmányát, melyben a metilált biomarkerek és S100B pro-
teinek változását követi akut vaszkularis katasztrófákban. A
szimpóziumot Cséplõ Péter PhD-hallgató, mentõorvos újsz-
erû in vitro haemorrhagiás stroke-modelljének leírása zárta. 

A szimpózium elnöki teendõit Gõbl Gábor, az Országos
Mentõszolgálat tudományos és oktatási igazgatója és Bogár Lajos
egyetemi tanár, a PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Intézet igazgatója látta el. Megnyitó és záró gondolataikban
hangsúlyozták, hogy megkérdõjelezhetetlen mind a prehospitális,
mind pedig a klinikai tudományos kutatások fontossága és létjog-
sultsága. Aszervezõk megköszönték a MÉT vezetõségének, hogy
lehetõséget biztosítottak a szimpózium megszervezésére és kife-
jezték reményüket, hogy további közös munkacsoportok mega-
lakulására a jövõben is sor kerülhet.

dr. Vámos Zoltán
A FAMÉ 2011

Szervezõ Bizottság tagja
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Plenáris elõadások

Current dilemmas for therapy with the non-steroidal anti-
inflammatory/analgesic drugs – Kim D. Rainsford
Biomedical Research Centre, Sheffield Hallam University,
Sheffield, UK

Endothelial cells, hyperpolarization and vascular Dilatation
– Christopher J. Garland – Department of Pharmacology,
University of Oxford, Oxford, UK

White matter injury in the immature brain: the roles of
oligodendroglial metabotropic glutamate and GABA-B
receptors – Molnár Elek – MRC Centre for Synaptic
Plasticity, School of Physiology and Pharmacology, Univ.
of Bristol, Bristol, UK

Regulation of the cerebrovasculature during aging:
Interactions with insulin-like growth factor (IGF)-1
deficiency – William E. Sonntag, Csiszár Anna, Ungvári
Zoltán – Reynolds Oklahoma Center on Aging, Dept. of
Geriatric Medicine, Univ. of Oklahoma Health Sciences
Center, OK, USA

Szóbeli Szekciók

Új módszerek és eredmények a mikrocirkuláció kutatásában
Elnökök: Bari Ferenc és Benyó Zoltán

Endogén és exogén kannabinoidok
Elnökök: Hunyady László és Bagdy György
Szervezõk: Barthó Loránd és Hájos Norbert

Photoreceptors and beyond: Inter- and intracellular sig-
nalling pathways in the retina

Elnökök: Gábriel Róbert és Buzás Péter
Mikrocirkuláció ischaemiában és hypertoniában: alap- és
klinikai kutatások

Elnökök: Farkas Katalin és Kolossváry Endre
Gastrointestinal mechanisms

Szervezõk: Gyires Klára és Barthó Loránd
Nem-szinaptikus transzmembrán szignalizációs mechaniz-
musok

Elnökök: Zákány Róza és Bíró Tamás
Novel findings of in vivo experimental gerontology: healthy
and pathological aging

Elnökök: Székely Miklós és Kiss István
Purinerg jelátvitel egészséges és kóros állapotokban

Elnökök: Sperlágh Beáta és Horváth Ildikó
Kardiovaszkuláris funkciók és öregedés: új mechanizmusok

Elnökök: Ungvári Zoltán és Csiszár Anna
Endogén és exogén opioidok

Elnökök: Fürst Zsuzsanna és Michael Schäfer

Az emberi test: a mozgás biológiája
Elnökök: Telegdy Gyula és Wilhelm Márta

Experimentális Oxyológia és Sürgõsségi Orvostan - kórélet-
tani mechanizmusok

Elnökök: Gõbl Gábor és Bogár Lajos
Szervezõk: Vámos Zoltán és Cséplõ Péter

Elméleti gyógyszerkutatás és innováció
Elnökök: Lévay György (Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt) és Jurányi Zsolt (EGIS Gyógyszergyár
Nyrt)
Szervezõk: Hársing László Gábor és Arányi Péter

Klinikai anatómia
Elnök: Patonay Lajos

A vese – molekuláktól a betegágyig – Megemlékezés Prof.
Bálint Péter születésének 100. évfordulójára

Elnökök: Rosivall László és Reusz György
A TRP csatornák (transient receptor potential channels)
(kór)élettana

Elnökök: Andrej A. Romanovsky és Garami András
Salvage mechanisms to restore endothelial function (Közös
szimpózium a Horvát Élettani Társasággal)

Elnökök: Ines Drenjanèeviæ (Horvát Élettani
Társaság/Croatian Physiological Society) és Koller Ákos
Neuropeptid mechanizmusok

Elnökök: Pintér Erika és Helyes Zsuzsanna
Gyulladás és hormonok kölcsönhatása

Elnökök: Garai János és Buzás Edit
Hypphysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) - Ge-
rinctelenektõl az emberig

Elnökök: Reglõdi Dóra és Tamás Andrea
Biológiai gázok élet- és kórtana

Elnökök: Boros Mihály és Marczin Nándor
A fájdalom és a gyulladás immunológiája, farmakológiája és
kórélettana - Ifjúsági szimpózium

Szervezõk: Pintér Erika és Pétervári Erika
Ca2+ szignalizáció ingerlékeny szövetekben

Elnökök: Varró András és Csernoch László
Az oxidatív stressz szerepe a szöveti iszkémia-reperfúziós ká-
rosodás pathomechanizmusában

Elnökök: Rõth Erzsébet és Szokodi István
Lenhossék-Szentágothai-Grastyán szimpózium; Ünnepi tu-
dományos ülés Székely György 85. születésnapjának alkal-
mából

Elnök: Antal Miklós
Új eredmények az agyi keringés és mûködés kutatásában

Elnökök: Garai János és Balaskó Márta
Homeosztatikus szabályozó mechanizmusok

Elnökök: Karádi Zoltán és Wolfgang Langhans
Sejtdifferenciálódási folyamatok. Neurohisztogenezis

Elnök: Felszeghy Szabolcs
Sejtvédõ mechanizmusok

Elnökök: Radák Zsolt és Pavlik Gábor

FAMÉ 2011 Konferencia plenáris elõadásai
és szimpóziumainak listája
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A Magyar Anatómus Társaság (MAT) idei, XVI. Kongresz-
szusát 2011. június 8-11. között, a FAMÉ 2011 rendez-
vény keretein belül tartotta karunkon. Az alkalom különle-

gességét meghatározta, hogy talán elsõ alkalommal történt a FAMÉ
rendezvényt szervezõ összes társaság életében, hogy élettanász, kór-
élettanász, farmakológus és anatómus kollégákkal együtt folyhatott
változatos témákban a szakmai vita, társasági alkalmokon a móka. 

Csernus Valér professzort 2010-ben kérte fel a MATelnöke, An-
tal Miklós debreceni anatómus professzor, hogy a soron következõ
kongresszusunkat hozzuk össze a Koller Ákos professzor által Pé-
csett megszervezendõ LXXV. MÉT vándorgyûléssel. A fúziós ren-
dezvény ötlete a mintegy 170 magyarországi anatómuskolléga kö-
rében óvatos fogadtatásra talált, hiszen a MAT kongresszusok 80-
100 fõs létszámához képest is kevesebben, mintegy ötvenen regiszt-
ráltak a FAMÉ rendezvényre. A legtöbben Debrecenbõl érkeztek,
Szegedrõl és Budapestrõl azonban nagyon kevesen képviselték az
ottani anatómiai intézeteket.

A szakmai programhoz a MAT részérõl a szegedi anatómusok
javasoltak plenáris elõadót. Molnár Elek professzort hívtuk meg a
Bristoli Egyetemrõl (MRC Centre for Synaptic Plasticity, School of
Physiology and Pharmacology, University of Bristol, Bristol, UK),
aki „White matter injury in the immature brain: the roles of oligo-
dendroglial metabotropic glutamate and GABA-B receptors” cím-
mel tartott plenáris elõadást.

A programban összesen 5 anatómus szervezésû szimpózium
szerepelt 26 elõadóval. 

Akonferencia anatómus (társ)szervezésû szimpóziumai: 
1. Zákány Róza, Debrecen: „Nem-szinaptikus transzmembrán

szignalizációs mechanizmusok” 
2. Patonay Lajos, Budapest: „Klinikai anatómia”
3. Reglõdi Dóra és Tamás Andrea, Pécs: „Hypophysis adenilát

cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) – Gerinctelenektõl az emberig” 
4. Felszeghy Szabolcs, Debrecen: „Sejtdifferenciálódási

folyamatok. Neurohisztogenezis” 
5. Antal Miklós: „Lenhossék-Szentágothai-Grastyán szim-

pózium; Ünnepi tudományos ülés Székely György 85. születés-
napjának alkalmából” 

A nem-anatómus szervezésû szimpóziumokban is akadt anató-
mus elõadó, továbbá számos fiatal anatómus szerepelt poszter pre-
zentációval. Közülük Horváth Gabriella, a pécsi Anatómiai Intézet
egyetemi tanársegédje vehette át a FAMÉ 2011 legjobb poszter-
szerzõjének járó díjat, akinek ezúton is gratulálunk!

AMATelnöke által szervezett ünnepi tudományos ülés különle-
ges alkalom volt. Elõször egy budapesti fiatal poszt-doktor,
Kozsurek Márk Lenhossék-díjas elõadásában igen színvonalas mor-
fológiai tanulmányt hallhattunk „A kokain- és amfetaminregulált
transzkript peptid a gerincvelõi szintû nociceptív információfeldol-
gozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban” címmel. Majd
egy Pécsrõl induló anatómus életpályát, Székely György emeritus
professzor életútját tekinthette át a hallgatóság három szubjektív, el-
sõsorban fiataloknak szóló, rendkívül tanulságos, humoros és szem-
léletformáló elõadásban. Elfogultság nélül kijelenthetem, hogy Lá-
zár Gyula professzor „Békaperspektíva” címû elõadása „mindent
vitt”: a csaknem teli széksorokba sorra bebuktak a fiatalok a neve-
téstõl. Fogtuk a hasunkat és könnyesre nevettük magunkat az 50 év-
vel ezelõtti TDK-s–adjunktus, ill. tanársegéd–professzor meccsek
hallatán. 

A konferencia sikerességét szervezõi szempontból megállapít-
hatjuk, tekintettel a számos pozitív visszajelzésre, melyeket mind a
társaság vezetõségétõl, mind pedig a résztvevõktõl begyûjtöttünk. A
fúziós konferencia olyannyira sikeres kezdeményezésnek tûnik,
hogy a 2012-ben Debrecenben rendezendõ MÉT és MATkongresz-
szusok szervezõi is követni szeretnék a pécsi példát. 

Ezúton szeretném megköszönni jómagam és az anatómus szer-
vezõcsapat minden tagja nevében (Csernus Valér, Reglõdi Dóra és
Tamás Andrea) Koller Ákos professzor csapatának az áldozatos és
színvonalas munkát és együttmûködést. 

Dr. Nagy András, PhD
a FAMÉ2011 szervezõbizottság anatómus titkára

Beszámoló a Magyar Anatómus Társaság XVI. Konferenciájáról

A Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT) hagyományos évi nagygyûlése 2011. szeptember 1-3. között Pécsett kerül megrende-
zésre a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikája és a Tensi Aviation Kft. szervezésében. A kongresszus helyszíne a PTE
ÁOK Elméleti Tömb aulája és tantermei, a társasági programok egy része pedig az Európa Kulturális Fõvárosa keretében megvalósuló
Zsolnay Negyedben kerül megrendezésre. Az MGYT Nagygyûlése a gyermekgyógyászok legfontosabb és legnagyobb rendezvénye,
amelyen hagyományosan több mint 400, a klini-
kai-, kórházi- és háziorvosi ellátásban gyógyító te-
vékenységet végzõ kolléga vesz részt. A kong-
resszus tudományos programjában a gyermek-
gyógyászat egy-egy fontos témaköre szerepel, a
legújabb tudományos eredmények, valamint a
leghatékonyabb terápiás lehetõségek bemutatásá-
val. Sor kerül majd – a munkánk során – felmerü-
lõ szervezési- és szakmapolitikai kérdések megvi-
tatására is, valamint – a hagyományoknak megfe-
lelõen – a kiemelkedõ személyes teljesítmények
elismerésére. Pécs nagy múltú egyetemi város-
ként, valamint páratlan világörökségi emlékei mi-
att is feltehetõen az átlagosnál több résztvevõre
számíthat, akik közé szeretettel hívjuk és várjuk
egyetemünk minden hallgatóját, oktatótáját, mun-
katársát.



Az Erasmus program keretében a Brassói Erdélyi Egyetem a
2010-es évi sikeres rendezvény után ebben az évben másodszor
szervezett kéthetes intenzív továbbképzõ kurzust május 16 – 27.
között MSc és PhD-hallgatók számára (dr. Antonella Chesca,
Transilvania University of Brasov). Hasonlóan a tavalyi évhez, a
PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézetébõl dr. Tõkés-Füzesi
Margit és dr. Kõszegi Tamás oktatóként kapott meghívást, PhD-
hallgatóként az intézetbõl dr. Tarjányi Zita, dr. Poór Miklós és dr.
Woth Gábor vett részt a CLASSIC AND MODERN
METHODS FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS IN
HUMAN PATHOLOGY címû kreditpontos továbbképzésen.
Az írásbeli vizsgával záruló kurzust negyvennégy hallgató láto-
gatta Hollandiából, Törökországból, Romániából, Szlovéniából
és Magyarországról. A nemzetközi meghívott oktató gárda is a
fenti országokból érkezett Brassóba. Magyarországot egyete-

münk képviselte. Oktatási anyagunk az egyébként könyv for-
mában is megjelenõ kiadványban az alábbi címekkel szerepelt:
dr. Tõkés-Füzesi Margit: Microparticles in (patho)physiology,
dr. Kõszegi Tamás: Biochemical markers as early indicators and
predictors of the diseases. Aprogramot öt kreditponttal ismerték
el a résztvevõ egyetemek. Asikeres szakmai továbbképzésen túl
a kedvezõ idõjárás, a hétvégén szervezett kirándulás (Törcsvár,
Poiana-Brassó) és a város szépségei mindenki számára mara-
dandó élményt nyújtottak. ABrassói Egyetem a jövõ tanévben is
pályázni kíván hasonló kurzus szervezésére, remélhetõleg siker-
rel. Akéthetes ott-tartózkodás kedvezõ alkalmat nyújtott diákok
és oktatók számára egyaránt, személyes kapcsolatok építésére és
jövõbeni tudományos együttmûködés kialakítására.

Dr. Kõszegi Tamás
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Erasmus Nyári Egyetem Brassóban

A „European Childhood Obesity
Group” (ECOG) 2011. szeptember
8-10. között Pécsett, a Palatinus
Szállodában rendezi hagyomá-
nyos, éves munkaértekezletét, ami
ebben az évben elõször az 1. Euró-
pai Gyermekelhízás Konferencia
is lesz. Az ECOG 1990-ben, né-
hány gyermekelhízással foglalko-
zó klinikus, köztük a jelenlegi kon-
ferencia elnöke, Molnár Dénes ve-
zetésével alakult Brüsszelben. Az
ECOG alapításának célja ma is
idõszerû, azaz, hogy rendszeresen
találkozzanak az európai gyermek-
elhízással foglalkozó szakemberek
(klinikusok, kutatók, pszichológu-
sok, dietetikusok, gyógytornászok,
táplálkozástudományi specialis-
ták), akik közösen tesznek a „gyer-
mekelhízás járvány” megelõzésé-
ért. A jelen konferencia tudomá-
nyos programja is átfogó képet
próbál adni az elhízás okairól, di-
agnózisáról, szövõdményeirõl, tár-
suló betegségekrõl és a kezelés le-
hetõségeirõl gyermekkorban, töb-
bek között hazai és nemzetközileg
is elismert szakemberek elõadá-
saival.

Honlapok:
www.brokkoliklinika.hu

http://tensi-congress.hu/hungari-
an/ecog2011.html
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Hetedik alkalommal rendezték meg a
Fiatal Higiénikusok Fórumát, melynek az
idei évben Esztergom adott otthont. Akon-
ferencián közel negyven elõadó számolt
be munkájával kapcsolatos eredményeirõl,
tapasztalatairól.

„A molekuláris biológia és epidemio-
lógia szekció” meghívott elõadójának dr.
Ember Istvánt kérték fel. Elõadásában in-
tézetünk egyik fõ kutatási területérõl, a
mikro-RNS-ekkel kapcsolatos ismerete-
inkrõl és ezek jövõbeni tumor diagnoszti-
kában felhasználható szerepérõl beszélt.

A szekcióban két fiatal munkatársunk
is bemutatta munkáját. Dr. Gõcze Katalin

elõadásában
a méhnyak-
rák népe-
gészségügyi
jelentõsége
mellett a
mikro-RNS-
ek humán
cervix tumo-
rokban betöl-
tött szerepét
emelte ki. Dr.
Juhász Krisztina a fej-nyak daganatokban
detektálható génexpressziós eltérésekrõl
beszélt, hangsúlyozva a mikro-RNS-ek

szerepét humán squamocelluláris
fej-nyak daganatokban.

Juhász Krisztina

Fiatal Higiénikusok Fóruma – a tapasztalat
és az ifjúi lendület találkozása

A Pécsett tizenöt éve mûködõ Ajak-
és Szájpadhasadék Munkacsoport és az
ezt támogató alapítvány az idei évben
gyermeknapi programot szervezett,
amelynek az új, Zsolnay Kulturális Ne-
gyedben elhelyezkedõ Bóbita Bábszín-
ház adott otthont 2011. május 29-én.

Ilyen családi nap szervezése kb.
nyolc éve tervezett programja a mun-
kacsoportnak, és nagy öröm, hogy a
szájhigiénés termékeket gyártó cégek,
valamint a PTE KK Fogászati Klinika
támogatásával a program létrejött.

A gyermeknapon szakmai, tudomá-
nyos, ismeretterjesztõ elõadások hang-
zottak el, amelyek közérthetõen szá-
moltak be a méhen belüli diagnosztika
és a genetikai diagnosztika lehetõségé-
rõl (dr. Arany Antal, dr. Veszprémi Bé-
la). Élményszámba ment a hasadékkal
született gyermekek szoptatásáról tar-
tott magas szintû elõadás (W. Ungváry
Renáta). Emellett természetesen a gyermekek számára a legnagyobb élményt a Kerek Erdõ Zenemûhely produkciója, Sólyom Katalin
lebilincselõ meséje, valamint a Bóbita Bábszínház elõadása jelentette. A mellékelt képen a közös tánc és éneklés egy pillanata látható.

Reményeink szerint ez a rendezvény hagyományteremtõ és – ha nem is minden évben – rendszeresen szándékunkban áll az Ajak-
és Szájpadhasadékkal Született Gyermekekért Alapítvány támogatásával az általunk gondozott gyermekek és családjuk számára hason-
ló programot szervezni.

Külön köszönet illeti a szervezésben segítõ minden résztvevõt, kiemelten pedig a Partners Pécs kongresszusszervezõ cég munkatár-
sainak lelkiismeretes munkáját.

Dr. Vástyán Attila Dr. Nagy Ákos
Gyermekgyógyászati Klinika Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Beszámoló az Ajak- és Szájpadhasadékkal Született
Gyermekekért Alapítvány Családi Napjáról – 2011. május 29.
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K linikánkon 2011. május 19-21. között, immáron a 17.
alkalommal került megrendezésre a XVII.
Nemzetközi Orrplasztikai és Arcesztétikai Sebészeti

Kurzus, melyet kezdetektõl fogva Gilbert Trenité (Amszter-
dam) neve fémjelez. A több, mint harminc résztvevõ között
számos hazai fül-orr-gégész és plasztikai sebész mellett nagy
számban külföldi kollégák is jelen voltak.

Akurzus angol nyelven, a hagyományokhoz híven Pytel és
Trenité professzorok szakmai irányításával zajlott. A lebonyo-
lításhoz szükséges komoly mûszeres segítséget a Storz cég
biztosította. Kiemelt téma volt az orrkorrekció mellett az elál-
ló fül illetve az arc Botox kezelése.

A kurzus elõadásai során megbeszélésre került az arc esz-
tétikai anatómiája, illetve az alapvetõ sebészi technikák, beha-
tolási módok, valamint egy-két tippel-trükkel is gazdagodhat-
tunk. Az elõadásokat Pytel és Trenité professzorok mellett a
korábbi évekhez hasonlóan Miriam Bönisch (Ausztria) és Re-
zek Ödön (Budapest) tartották.

A tanfolyam kiemelkedõ erénye az élõ mûtéti demonstrá-
ció, melynek keretein belül öt beteg mûtétét követhették végig
az érdeklõdõk az operatõrök folyamatos magyarázatai mellett.

A zárónapon az Anatómia Intézetben, az ott dolgozók se-
gítsége mellett cadaver gyakorlatra volt lehetõség, itt az elõ-
adásokon hallott és a mûtõben látott beavatkozásokat a részt-
vevõk saját maguk is gyakorolhatták. A gyakorlatokhoz a
szakmai segítséget az elõadók mellett klinikánk szakorvosai
nyújtották.

A szakmai programot a „szokásos” villánykövesdi borkós-
tolóval zártuk, ahol a Blum pince büszkeségeivel ismerkedve
személyes beszélgetésekre is lehetõség adódott, nem csak
szakmai kérdésekben.

Dr. Járai Tamás

XVII. Nemzetközi Orrplasztikai és 

Arcesztétikai Sebészeti Kurzus �� Pécs, 2011. május 19-21.

Botox bemutató – Miriam Bönisch

Cadaver dissectio az Anatómiai Intézetben
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N em akarnám hétköznapi zsörtö-
lõdéseimmel telesírni az Orvos-
kari Hírmondó minden számát,

de a kifejezés Bertha Bulcsú-i értelmében
a jelenségek sokszorozódnak és a „helyzet
fokozódik”, ahogy Virág elvtárs is megfo-
galmazta. Az egyetemünkön és karunkon
zajló számos apró és nem apró pozitív és
negatív történetbõl az autóval közlekedõk
közül nagy valószínûséggel mindenkit
érintõ témát tûztem tollamra; a Szigeti úti
Elméleti Tömb északkeleti oldalán sárga
csíkkal felfestett három taxiparkoló ügyét.

A külföldi hallgató urakat és hölgyeket
szállító taxikat beengedik az egyetem terü-
letére, pedig nekik a sorompónál meg kel-
lene állni, hiszen nem betegeket szállíta-
nak. A betegek szállítása nem ezen a két,
Kürt- és Honvéd utcai bejáraton történik.
Ámde, mivel ezek a kollégák igen frek-
ventáltan taxival jönnek-mennek, a taxik
minden reggel és délelõtt hosszú dugókat

okozva állnak meg a kocsisor egyik-má-
sik, vagy mindkét oldalán. Ezt próbálta
megakadályozni – mint szorgos munkával
kiderítettem – a kari vezetés azzal, hogy
három parkolót létesített a taxisoknak az-
zal a céllal, hogy ott tegyék ki az utasaikat.
(Óh szent hiedelem!) Már az elsõ nap
kénytelen voltam megállni a zsúfolásig lé-
võ parkoló három üres taxis-sávjának
egyikében, és láss csodát: már délután egy
sértett taxis impertinens céduláját találtam
a szélvédõmön, hogy „na ne álljak már
oda, mert az a taxisok helye”. Azóta sem
láttam soha egyetlenegy taxit sem ott par-
kolni (legfeljebb várakozási céllal, noha
forgalmi szempontból nyilvánvaló, hogy a
hallgatók nem ott fognak majd taxit), azóta
sem láttam soha egyetlenegy taxist sem,
hogy ott tette volna ki az utasait! Lett egy
ingyen drosztjuk az egyetem területén be-
lül, ahol egyébként könnyedén foghatnak
kevésbé lusta hallgatókat. A kevésbé lusta

hallgatók viszont nem taxival járnak. Vi-
szont a taxisok továbbra is a forgalmat
akadályozva, az úton állnak meg. Száz
százalékig biztos vagyok benne, hogy so-
ha egyetlenegy taxis sem fogja az erre ki-
jelölt helyen kitenni az utasát, viszont ott
fog várakozni. Az ingyen droszton parko-
lók az egyetemen 20-25-30 éve dolgozó-
kat viszont megfeddik, hogy ne foglalják
el a helyüket, így tovább csökken a parko-
lási lehetõség területünkön.

Azsíros fuvarokat a kapuknál meg kel-
lene állítani. Korrekten kell velük bánni és
nem kellene ingyen parkolóhelyet biztosí-
tani az egyetem területén belül. Kívül, kü-
lönösen a Honvéd utcai oldalon bõségesen
van hely a zömmel fiatal utasok kirakásá-
ra, akik pedig legyalogolhatnák azt az öt-
ven métert az egyetem épületéig. 

E.I.
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Taxi…
(de már látom a következõ címet: Sorompó)

D ublinban került megrendezésre 2011. június 2-5. között az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének
(EAHP) szokásos éves közgyûlése (General Assembly). A közgyûlésen minden tagország két fõvel képviseltette
magát. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete nevében dr. Soós

Gyöngyvér és dr. Botz Lajos vett részt a fontos összejövetelen. A szervezet huszonkilenc tagállama vett részt az idei köz-
gyûlésen. Nagy jelentõségû döntés született arról, hogy a szervezet az európai jog által is elismert nemzetközi
szervezetként fog mûködni a jövõben, az ehhez szükséges jogi lépéseket a tagállamok egyhangúlag támogatták. A
szervezet székhelyét, apparátusát is áthelyezi Hollandiából Brüsszelbe. A közgyûlés értékelve az EAHP idei rendezvényeit
kiemelte, hogy a tavaszi bécsi kongresszus regisztrált szakmai résztvevõinek száma meghaladta a háromezerötszázat, így
a szakterület vezetõ európai rendezvényévé vált napjainkra a kongresszus. A résztvevõk áttekintették a 2010. évi európai
kórházi adatok feldolgozásával készülõ átfogó kórházi gyógyszerészeti jelentést is (EAHP Survey 2010). Ezt a jelentést a
szervezet ötévente készíti el azzal a céllal, hogy átfogó képet adjon az európai kórházi gyakorlatról. A jelentést várhatóan
õsszel hozzák nyilvánosságra.

Aközgyûlésen a következõ állásfoglalásokat fogadták el:

Állásfoglalás a betegbiztonságról
Állásfoglalás a gyógyszerkészítésrõl
Állásfoglalás a szakképzésrõl

Kapcsolódó hír, hogy 2012-ben a következõ közgyûlés helyszíne Budapest lesz, a rendezvény házigazdája a magyar
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet.

Dr. Botz Lajos

Az Európai Kórházi Gyógyszerészek
Szövetségének (EAHP) közgyûlése
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Örömmel olvastam E.I., azaz (szerintem) Ember István profesz-
szor úr az újonnan felfestett taxi parkolókkal kapcsolatos aggályo-
kat megfogalmazó levelét, mert a levél lehetõséget biztosít szá-
momra a kérdéssel kapcsolatos saját gondolataim nyilvános meg-
fogalmazására. 

Abban egyetértek Ember professzor úrral, hogy a taxik a kari
fõépület körüli megjelenése sok esetben zavaró és ezért szabályo-
zást igénylõ jelenség. A taxik számára elkülönített parkolási lehe-
tõség megteremtésének kárhoztatásában azonban már nem tudok
egyetérteni. Megítélésem szerint a három parkolóhely elkülönítése
nem a „kórfolyamat” terjedésének, hanem éppen a „gyógyítás-
nak”, a helyzet javításának egyik elsõ állomása. Véleményem sze-
rint a taxik a Szigeti út 12. területérõl történõ kitiltása, amit Ember
professzor úr írásában több helyen is javasol, a gyakorlatban alig
megvalósítható elképzelés, ami ugyanakkor kedvezõtlen irányba
befolyásolhatná karunk idegen nyelvi oktatási tevékenységének
társadalmi megítélését. 

Forgalomtechnikai oldalról az a gond, hogy a Szigeti út 12. ke-
rítésén kívül jelenleg nincs olyan leálló-öböl, ahol a ki- és beszál-
lás biztonságosan megoldható lenne. Mind a Honvéd utca, mind
pedig a Kürt utca keskeny és ugyanakkor jelenleg is forgalmas ut-
cácskák, a közelben hamarosan meginduló igen nagy volumenû
építkezések miatt pedig minden bizonnyal még sokkal leterhelteb-
bé válnak. A taxival érkezõk számára (akik között azért a nagy
többségben lévõ hallgatók mellett idõnként dolgozóinkról, ügyfe-
leinkrõl, vagy éppen karunk vendégeirõl sem feledkezhetünk meg)
pedig biztosítanunk kell a megfelelõ helyet legalább a kiszállás-
hoz. A felfestett három parkolóhely szolgálna a ki- és beszállás he-
lyéül. Nyilvánvalóan nem egyik napról a másikra remélhetjük az
új hely 100%-os használatba vételét, de ha még ezt a minimális fel-
tételt sem biztosítjuk, akkor esélyünk sincs a „taxizás” kulturáltab-
bá tételére. Most rajtunk is múlik, hogy hogyan épül be közlekedé-

si kultúránkba a „taxiállomás”. (Ha saját autónkkal elfoglaljuk a
helyeket, akkor biztosan sehogy...) Ha következetesen és többször
felhívjuk hallgatóink figyelmét arra, hogy a három parkolóhely
szolgál a taxiból történõ ki- és beszállásra, valamint ugyanerre em-
lékeztetjük a taxisokat is (például ennek a levélváltásnak a hozzá-
juk történõ eljuttatásával is), akkor reményem szerint a jelenlegi-
nél kulturáltabb módon használhatjuk a taxizás lehetõségét.

A felvetett kitiltás valószínûleg oktatási tevékenységünk társa-
dalmi megítélésének sem kedvezne. Karunk joggal és hangsúlyo-
zottan hirdeti, hogy az idegen nyelven folyó oktatás nemcsak a
PTE pénztárcáját gazdagítja, hanem közvetett módon hozzájárul a
tágabb környezetünkben is munkalehetõségek megteremtéséhez.
Egy ilyen munkahelyeket teremtõ hatás a taxizás iránti fizetõképes
kereslet a külföldi hallgatóinknak köszönhetõ megnövekedése.
Ebbõl a bevételteremtõ hatásból egyébként egyetemünk közvetle-
nül is részesül. A legnagyobb taxis társaságok ugyanis – szerzõdé-
ses keretek között rögzített módon – évrõl évre szerény összeggel
támogatják a PTE-t. (Más kérdés, hogy míg a taxis tevékenykedés
zöme karunk területére összpontosul, addig ugyanez az egyetem-
nek nyújtott támogatási összeg felhasználásáról közel sem mond-
ható el. Karunk vezetése törekszik arra, hogy a taxizásból fakadó
helyi kellemetlenségek közvetlen ellentételezésében is részesül-
hessünk.)

Ha azt várjuk a társadalomtól, hogy támogasson minket az ide-
gen nyelvû oktatás további fejlesztésének folyamatában, akkor
nem szerencsés akadályokat gördítenünk mások elé az általuk
ugyanannak a körnek nyújtott, társadalmilag elfogadott és hasznos
szolgáltatás megvalósításában. Természetesen meg kell találnunk a
megfelelõ módját annak, hogy taxis jövés-menés minél kevésbé
zavarja mindennapi életünket. Megítélésem szerint a három parko-
lóhely kialakítása ennek a folyamatnak egy kicsiny állomása. 

Dr. Decsi Tamás
gazdálkodási dékánhelyettes

A taxi másik oldala

Apatológia alapjai – szókratészi modorban
Szerzõ: Matolcsy András (szerkesztõ)
Medicina, Budapest, 2011.
Ár: 8600.-Ft

A patológia oktatásának egyik legfõbb célkitûzése a tanultak klini-
kai alkalmazása, a makroszkópos, mikroszkópos és laboratóriumi
eltérések ismeretének beépítése a gyakorlatba. A patológia tan-
könyvek gyakran nélkülözik, vagy csak éppen érintik a betegségek
klinikai jellegzetességeit, ugyanakkor a gyakorló orvos a tünetek
és a laboratóriumi leletek alapján indítja a vizsgálatokat és alkotja
meg a diagnózist. Fontos kívánalom tehát, hogy a patológiai elté-
rések mellett megjelenjenek a betegségek tünetei és kórlefolyásuk.
A kiadvány a leggyakoribb betegségeket mutatja be klinikai leírás-
sal, a lényeges morfológiai elváltozásokat megjelenítõ képekkel és
a diagnosztikus gondolkodás lépéseit tükrözõ kérdésekkel, vala-
mint az azokra adott válaszokkal. A könyv alkalmas arra is, hogy a hallgatók tudásuk mélységét, patológiai gondolkodásuk helyességét
ellenõrizzék. 
A „szókratészi modor” a kérdéseken és válaszokon alapuló oktatási-tanulási módszer, amelyet Arányi Lajos, a magyar patológia megte-
remtõje alkalmazott az elsõ magyar nyelvû patológiakönyvben (Kórbonctan elemei gyakorló és törvényszéki orvosoknak sokratesi mo-
dorban, 1864). A jó és logikus kérdések megfogalmazása segít a helyes diagnózis felépítésében, a helyes válasz pedig a felfedezés örömét
adja. Romhányi György professzor szókratészi modorban oktatott és képzett orvosgenerációkat. A könyv tisztelgés a két kiváló professzor
emléke elõtt.
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Bevezetés

Kakuk Marci jelenleg piaci polgár, vagyis magyarán csavargó. Ott õgyeleg egész áldott nap a szülõvároskája piacán, és segít a
vásári kofáknak sátraikat cipelni, meg a kupeceknek visz el egy-egy levelet a kávéházból, vagy a képeket hordja utánuk várossz-
erte. Úgy él egyik napról a másikra, mint a piac verebei. Amit keres, azt beissza a pálinkásbutikokban, vagy elpecsenyézi a
lacikonyhán.

De Kakuk Marci eredetileg a rendesen tisztálkodó társadalomból származik. Igaz, hogy még nagyon kora ifjúságában búcsút mondott
annak. A komaságot azonban sok mindenben tartja vele most is. Így külsejében is például.

Kakuk Marci gubát, kucsmát nem venne magára semmiért. Kakuk Marci zsakettben jár és köcsögkalapban. Zsakettjét ugyan már ki-
fordítva is az ócskásoktól vette elõzõ tulajdonosa, és Kakuk Marci már attól az ószerestõl, akinek az adta el. Köcsögkalapjának karimáját
pedig úgy használja, mint a katonák a csákójuk kantárját. Azaz fele le van szakadva, és ha fúj a szél, álla alá húzza, ha meg szép az idõ, ak-
kor fölhajtja. Így a köcsögnek elöl dupla a karimája, hátul karimátlan. Igen gyakorlatias eszme.

A lábai, azok már, sajna, jobban, sõt, végleg elrugaszkodtak a jobbszõrûek rendjébõl. Ugyanis ezeken paraszti bocskort visel. Vagy sár-
cipõket. Már ha sárosak.

Ám Kakuk Marci, ha csavargó is, nem annyira züllött, alja egyén. Sem nem tolvaj, még csak nem is iszákos túlságosan, sõt, még azt
sem lehet egészen ráfogni, hogy dologkerülõ. Szíve pedig? Sohsem romlottabb a Kakuk Marci szíve a másokénál! Csak valahogy, mintha
eleve csavargónak lett volna rendelve a Magasságoktól.

Egyáltalán, mindenki alapjában derék fickónak tartja õt szülõvárosában. Derék fickónak, s amellett különös és mulatságos fickónak. Ér-
demes azonban megfigyelni: miért?

Külsejénél fogva? Részben meglehet. Bár ezer Kakuk Marcihoz hasonló alak közül kilencszázkilencvenkilenc inkább undort vagy szá-
nalmat keltene. De ahogy Kakuk Marci, anélkül, hogy valaha is pályázna holmi bohóckodásra vagy élcelõdésre, mégis szinte kényszerû vi-
dámságot terjeszt maga körül, azt egész mással éri el. Valami fura õszinteséggel és egykedvûséggel, amely nem méltat rejtegetendõnek sem-
mi hibát, semmi gyöngét, anélkül hogy vásott vagy keresett volna. Ez a furcsa tárgyilagosság, ez okoz személye körül derültséget.

Sõt, egész biztos, hogy nem õt teszi nevetnivalóvá. Nem, hanem sokkal inkább annak tényét, mennyi áltatás és alakoskodásban leledze-
nek még a legegyszerûbb lelkek is.

Mert hogy csajbókosnak és együgyûnek is tartanák kissé Kakuk Marcit? No igen. Többen tartják annak. Csakhogy ez az, ami merõben
igaztalan. Igaztalan, és inkább azokra vall fogyatékossággal, mint Kakuk Marcira.

Különben már a pofája oly sajátos Kakuk Marcinak. Olyan, mintha nem is volna képes kifejezni valami indulatot. Hosszúkás, kopósze-
rû s egyforma hamuszürke mindig. Mégsem visszariasztó. Holott hozzá még jókissé bandzsít is. Tehát szemeibõl is nehéz kifürkészni va-
lamit. Hadonászni, handabandázni sem szokott. Ha beszél, tartása is olyan, mintha önmaga egészen máson tûnõdne, mint amirõl szó van.
Nevetni meg éppen nagy ritkán szokott. Akkor már pukkadoznak és kékülnek körüle, mikor az õ bal szeme és jobb ajkszegletében is meg-
jelenik valami hasonlíthatatlan hunyorgás. És ehhez néhány kuncogást hallat, mint mikor a malacoknak a fejét vakarják, s halkan
csökögnek.

Egyáltalán, Kakuk Marcinak csak a szaván indulhatni el. Úgyhogy talán maga is azért vált körülményeihez képest valamilyes mesteré-
vé a szavaknak, hogy ennélfogva mulatságos fickónak tartsák.

Hogy a neve? Hát ha ki nem találták, a neve úgy ragadt rá, hogy Kakuk Marci közismerten nagy barátja a szépnemnek. De mint a kakuk,
maga nem rakott fészket, hanem a másokéra járogat.

Egyebekben igazán érdemes meghallgatni tõle ifjúsága történetét. Egész biztos, hogy bárkiben értés és elnézés támad önkéntelen sorsa
iránt.

Forrás: Digitális Irodalmi Akadémia

Tersánszky Józsi Jenõt ismertem már, mert egyszer Pesten, mikor a hatvanadik születésnapját ünnepeltük, éppen én is ott voltam az Írószö-
vetségben. Hát ez most megint csak arra kényszerít, hogy egy apróságot közbeszúrjak. Ott álltam a bejáratnál Nemes Nagy Ágnessel, Len-
gyel Balázzsal és Mándy Ivánnal, amikor ez a rendezvény kezdõdött, és gyülekeztek az emberek. Mándy Ivánnak a humorát ismerni kell.
Alig-alig szól, azt is nagyon halkan, megfontoltan mondja, szarkasztikusan, de közben mélységesen találóak és igazak a megjegyzései. Ami-
kor ott álltunk egy csomóban a bejárat közelében, és érkeztek az emberek egymás után, és én mindig kérdezgettem tõlük, „ez ki?, az ki?”,
Iván nekem egy alkalommal azt felelte, persze, a maga módján, lassan, egy egész kicsit fontoskodva, magyarázólag: „Hát én úgy tudom,
hogy ez valamilyen vidéki kisvárosban él, és egyszer már küldött egy tudósítást a helyi lapnak egy futballmérkõzésrõl.” Akkor még meg-
lehetõsen szedett-vedett volt az Írószövetség.

Tersánszky Józsi Jenõ Kaposváron úgy szerepelt, hogy elmondott néhány rövid történetet. Olyanokat, amelyek Afrikában játszódtak.

Tisztelt Olvasók!

Tersánszky Józsi Jenõ 1888-ban született és 1969 júniusában hunyt el. Nyomorúsággal és bohémsággal teletûzdelt, két
világháborút átvészelõ élete bõséges élményanyagot szolgáltatott mûveihez. Talán a legismertebbõl, a Kakuk Marci regénycik-
lusból olvashatnak alább egy részletet, valamint az íróhoz kapcsolódó rövid anekdotákat – Csorba Gyõzõ mesélte azokat Csuhai
Istvánnak –, melyekért köszönet Pintér László könyvtáros barátomnak.

Kiss Tamás
könyvtáros



Nem határozta meg közelebbrõl, hogy hol, csak annyit mondott, hogy négerek között. Persze, mindenki értette, hogy a mi viszonyainkra vo-
natkoznak. Arra is emlékszem, hogy nagy tapsot kapott a végén. Elég nagy emelvény volt, amire föl kellett másznunk. Az is elõttem van,
ahogy õ leugrott arról az emelvényrõl, szinte rugózott utána. A kaposvári újság, amelyik írt rólunk, nagyon megrótta emiatt a szereplése mi-
att. Persze, nem amiatt, hogy rugózva ugrott le az emelvényrõl.

Ehhez még hozzájárult egy Fejér megyei története. Könczöl Csaba édesapja, Könczöl Imre Fehérvárott volt könyvtárvezetõ. Meghívták
Tersánszkyt egy író-olvasó találkozóra. Abban az idõben már tovább erõsödött a párt. Könczöl Imre mesélte nekem, hogy Tersánszky kiment
a közönség elé. Nagy tapssal fogadták, és belekezdett egy mesébe. Ez a mese úgy szólt, hogy egy gazdag fiatalember egy autóval megy az
erdõben, ráesteledik, nem ismeri az utat, megáll, és várja, hogy valami történjék, amibõl megtudja, merre kell továbbmennie. Hát egyszer csak
hajnalodik, kivilágosodik, és meglát maga elõtt egy formás kis kastélyt, amibõl épp akkor jön ki egy nagyon szép nõ. Kiderül, hogy jól isme-
rik már egymást. És ekkor a férfi megszólítja a nõt: „Mondd, ugye te is Kalodent fogkrémmel mosod a fogadat?” Tersánszky evvel befejez-
te a történetet. Hozzátette még azt: „Engem is ezzel a céllal küldtek ide: azért, hogy reklámot csináljak”. Persze, tudta mindenki, hogy kinek,
minek. Akkor õt hosszabb idõre szilenciumra ítélték. Még aznap este Könczöl Imréhez is bekopogott a rendõrség, azon melegében kihallgat-
ták. Egyébként késõbb, 56 után õ is börtönbe került. Ezt ezért mondtam el, mert így tartozik össze az írott szöveg nélküli, spontán mesélés,
ami Illés Bélának és Tersánszky Józsi Jenõnek is szokása volt a találkozókon.

In: A város oldalában. Beszélgetések. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1991. 58. o.
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Weisenbach tanár úr hetvenöt éves
W eisenbach János gyermekkori osztálytársam volt, majd barátom lett és így az elmúlt évtizedek alatt módomban volt orvosi pá-

lyafutását figyelemmel kísérni. Mindehhez hozzájárult, hogy az általa létrehozott „Gyermekradiológia fejlesztéséért” Alapít-
vány kuratóriumi elnöke is lettem és ez közelebbi rálátást engedett szakmai tevékenységére.

Weisenbach János a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett tanulmányai után a II. sz. Sebészeti Klinikára került központi gyakornok-
nak, majd ugyanezen a klinikán mûködõ Röntgenlaboratóriumba ment dolgozni és ezzel megindult a radiológus pályán. Közben megalakult
a Röntgenklinika, majd 1968-ban a radiológiai laboratóriumokat ismét leválasztották a Röntgenklinikáról és ekkor pályázta meg a gyermek-
klinikai röntgenlaboratórium vezetõi állását. Ezután látott hozzá a gyermekgyógyász szakképesítés megszerzéséhez, amire 1975-ben került sor.

Újabb átszervezéssel a Városi Rendelõintézet gyermekröntgen részlegét integrálták a klinika röntgenrészlegébe és ezzel a változással
már négy orvossal, kilenc asszisztenssel és egy adminisztrátorral dolgozhatott.

Négy nagy gyermekradiológus szimpózium szervezése fûzõdik a nevéhez. 1978-ban, a gyermeksebészekkel közösen rendezték meg a
szimpóziumot. A Magyar Radiológusok Társasága által Pécsett, 1980-ban rendezett X. Magyar Radiológus Kongresszuson a gyermekra-
diológusoknak külön szekciójuk volt. 1987-ben, Pécsett került megrendezésre az V. Magyar Gyermekradiológus Szimpózium, melyen rönt-
genasszisztensi szekciót is tartottak, ami akkor még újdonságnak számított. A VII. gyermekradiológus szimpózium is Pécsett került meg-
rendezésre, külföldi résztvevõkkel. 

Ezután a rendezvény után vetõdött fel benne a gondolat, hogy a fel nem használt pénzbõl és bevételbõl alapítványt kellene létrehozni,
s ebbõl fedezni az osztálya orvosainak, asszisztenseinek képzését és továbbképzését, amire anyagiakat senki sem biztosított, hálapénz pe-
dig a röntgenben ismeretlen fogalom volt. A „Gyermekradiológia fejlesztéséért” Alapítvány létrejött. Az Alapítvány hosszú szívós küzde-
lem eredményeként kezdte mûködtetni a PACS rendszert. Ez a digitális rendszer kiváló minõségû képalkotást, képkorrekciót és rekonstruk-
ciót tett lehetõvé, emellett egyszerûsítette az archiválást is. De forradalmasította az orvosi munkát is, ugyanis a hálózaton azonnal megjele-
nik a beküldõ orvos elõtt is mindaz, ami a röntgenleletezõben a radiológus elé tárul.

A korszerû rendszert Weisenbach tanár úr nyugdíjbamenetele miatt már nem hasz-nálhatta. Mindezek ellenére nagy örömmel töltötte
el, hogy végre a Gyermekklinika röntgenrészlegének olyan készüléke van, mint a városban csak két felnõtteket vizsgáló röntgenosztály-
nak.

1991-ben elkészítette kandidátusi értekezését, amit 1992-ben védett meg. A sikeres védést követõen hamarosan kinevezték egyetemi
docensnek. Kitartóan, szívósan harcolt a gyermekradiológia szakvizsga bevezetéséért, mely2003-ban megtörtént.

A Magyar Radiológusok Társasága Gyermekradiológiai Szekciójának 1974-tõl vezetõségi tagja volt. 1979-tõl több éven át a szekció
titkári tisztét töltötte be. A Német Gyermekradiológiai Társaság 1983-ban vette tagjai sorába. Az Európai Gyermekradiológus Társaságba
1988-ban vették fel. A Magyar Gyermekgyógyászok Társaságába 1970-ben lépett be.

Jelentõs hazai és nemzetközi folyóiratokban 121 dolgozata jelent meg. 242 elõadást tartott. Munkájának jelentõs részét képezte az ok-
tatás, a tudományos diákkörösökkel való foglalkozás. A felkészített diákkörösökkel kongresszusokon vett részt, ahol szabadon adtak elõ,
papírról olvasni nem lehetett.

2005-ben, hetven éves korában ment nyugdíjba. Fél évszázadot töltött az egészségügyben.
A hetvenöt éves Weisenbanch tanár úrral folytatott beszélgetés során egy elkötelezett, szakmáját hivatásszerûen gyakorló orvos képe

bontakozott ki.
Hosszú életet kívánunk neki!

Dr. Adorján László,
a „Gyermekradiológia fejlesztéséért” Alapítvány 
kuratóriumi elnöke



Dr. Horváth J. Attilának, a magyar akadé-
miai aneszteziológia kiemelkedõen eredmé-
nyes mûvelõjének 2011-ben a Magyar
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tár-
saság a legmagasabb akadémiai elismerést,
a „BOROS MIHÁLY” diplomát adomá-
nyozta. A fiatalon elhunyt Boros Mihály
professzor a szegedi egyetem
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klini-
kájának alapítója és elsõ igazgatója volt,
akit a szakmánk kiemelkedõ egyéniségének
és nagyon eredményes klinikai kutatójának
tekintünk.

Dr. Horváth J. Attilát 1970-ben ismertük
meg, amikor az I. Sebészeti Klinikán dolgo-
zott. Abban az idõben nehéz helyzetbe ke-
rült osztályunk, amikor tragikus hirtelen-
séggel elvesztettük tanítómesterünket, fõ-
nökünket az Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztály vezetõjét, dr. Török Endre
docenst. Egy fiatal csapat maradt magára
nehéz feladattal a vállán: biztosítanunk kel-
lett a mûtéti érzéstelenítést és a perioperatív
intenzív betegellátást. Hamarosan kiderült,
hogy szükségünk van fiatal ambiciózus
szakemberekre, akik vállalják ennek a fejlõ-
désben lévõ diszciplínának minden terhét és
örömét.

Nagy szerencsénk volt, hogy 1973-ban
Attila beállt közénk és vállalta a nem köny-
nyû munkát. Nyugállományba vonulásáig
több mint harminc éven át dolgoztunk
együtt az osztály, majd késõbb a tanszék, az
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Inté-
zet munkájában. Intézetvezetõ helyettes-
ként a gyógyító, adminisztratív és oktatói
feladatok ellátásában, az intézet személyi
ügyeinek intézésében társunk, önzetlen se-
gítõnk volt. A bármilyen probléma megol-
dásában „feladat-centrikus” hozzáállása se-
gítette. Nemcsak az intézeti, hanem az
egész egyetemet érintõ szakmai kérdések-
ben is kikérték véleményét (rekonstrukciók,
átépítések, új beruházások szakmai tervezé-
se stb.).

Kiváló manualitással, invenciózus, kri-
tikusan érdeklõdõ szemlélettel, gyors és ha-
tározott döntésekkel vezette az intézet in-
tenzív terápiás osztályát. Nem ritkán meré-
szen és sikerrel vágott bele az újabb mód-
szerek bevezetetésébe. Számos korszerû be-
avatkozás elindítása az õ nevéhez fûzõdik,
melyek közül kiemeljük a krónikus fájdal-
mak bonyolult és gyakran nagyon nehéz ke-
zelését, melyet végtelen megértéssel, kiváló
hozzáértéssel és mély empátiával, sikerrel
végzett. Az 1980-as években hazánkban az
elsõk között ismerte fel a fájdalomambulan-

cia mûködtetésének rendkívüli
egészségügyi sõt társadalmi fon-
tosságát. Az általa felszerelt és
évtizedeken keresztül nagy siker-
rel mûködtetett fájdalomambu-
lancia méltán vált országosan el-
ismertté. Fõként tumoros betegek
ezreinek szenvedéseit enyhítette
az analgetikumok hagyományos
és invazív módszerekkel történõ
alkalmazásával. Ezek között a re-
gionális érzéstelenítési eljáráso-
kat, pl. a tartós epiduralis kanült,
idegblokádokat, ganglion-infil-
trációkat alkalmazott. Hazai és
nemzetközi elismertségét jelzi,
hogy a Magyar Fájdalom Társa-
ság elnökévé választotta.

Kiváló sebészi manualitással,
körültekintõ alapossággal végez-
te az invazív beavatkozásokat,
mûtéteket. Állatkísérletek, humán megfi-
gyelések eredményei alapján kidolgozta a
tracheotómiás szövõdmények kezelését.
Légcsõprotézist tervezett, készített és hasz-
nált a tracheomalácia gyógyítására. Kandi-
dátusi értekezését is errõl írta.

Kíváncsi klinikus, aki a kritikusan sú-
lyos állapotban lévõ beteg gyógyításában
mindenáron látni akarta a kóros folyamatok
hátterét, aki kereste a terápiás lehetõségeket
a patológiás történések szövevényes rend-
szerében. Sebészi évei elõtt patológusként
dolgozott a kórbonctanon és innen,
Romhányi professzor iskolájából hozta ma-
gával azt a szemléletet, ami az intenzív terá-
pia mûvelésének orvosi és emberi titka:
szent alázattal, szakmai igényességgel, el-
mélyült figyelemmel megragadni az igaz
pillanatot, vagyis a gyógyítás, a gyógyulás
lehetséges esélyét felismerve dönteni és
cselekedni. A patológusi, sebészi, anesztezi-
ológusi és intenzíves valamint fájdalomte-
rápiás tudása, tapasztalatai nagyon kiváló
elõadói képességekkel társultak, ezért sze-
mélye az igazi orvos-polihisztort testesítette
meg.

Kiváló oktató, elõadó, aki valóban át
tudja adni tanítványainak azt az etikus
szemléletet, ami a tárgyi tudással együtt je-
lenti az orvoslás elhívatottságát és gyakorla-
tát. Az egyetem vezetése megbízta a
Munkahigiénés és Foglalkozás-orvostani
Tanszék megteremtésével és vezetésével.

Orvosi tevékenysége mellett idõt szakí-
tott arra, hogy önmagát valamely más terü-
leten is megvalósítsa. Gondolatvilágának
talán egyik legmarkánsabb jellemzõje a

mûvészetek, pontosabban a festészet iránti
vonzódása. „A jó sebész jó rajzoló”, tartják
sokan. Ez igaz Horváth tanár úrra is, mert
elõadásait, kórtermi magyarázatait kiváló
rajzkészséggel demonstrálta. Festményeit
legutóbb a tihanyi orvos-mûvész kiállításon
mutatta be. Életfelfogásának lényege a har-
mónia, a rend, a belsõ és környezeti nyuga-
lom megteremtése.

A 90-es években Horváth J. Attila a Ba-
ranya megyei Orvosi Kamara egyik szerve-
zõje és alapító elnöke volt két cikluson ke-
resztül, késõbb a megyei etikai bizottság tit-
kárává választották. Sokat tett a kamarai
munka színvonalának emeléséért, a tagság
tájékoztatásáért, azért, hogy összehangolja
az elnökség és a helyi kamarák munkáját.
Segítségével indult el a Baranyai Orvos cí-
mû lap és a Baranyai Orvosok Szociális
Alapítványának a tevékenysége is. Mind-
ezek elismeréseként 2002-ben Hippokra-
tész emlékéremmel tüntették ki. Több évti-
zedes eredményes orvosi pályafutása jutal-
mául 2010-ben a miniszter a legmagasabb
szakmai kitüntetésben, a „Batthyány-
Strattmann László”-díjban részesítette. A
magyar aneszteziológusok Horváth J. Attila
szakmai, oktatói és kutatói tevékenységét a
„Boros Mihály” diplomájával ismerték el.
Horváth J. Attila iskolateremtõ, oktatói, és
tudományos életmû elismeréseként méltó a
diszciplína magas kitüntetésére. Büszkék
vagyunk arra, hogy vele együtt dolgozhat-
tunk.

Dr. Tekeres Miklós, dr. Bogár Lajos
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Dr. Horváth J. Attila egyetemi docens szakmai kitüntetéséhez
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Kiadta a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete. Buda-
pest, 2011. 271 oldal, 47 képtábla

Joggal kérdezhetné bárki, hogy az Orvoskari Hír-
mondóban mit keres egy mûvészettörténeti, numiz-
matikai tárgyú könyvrõl szóló recenzió? Nos, mint
alább látni fogjuk az indok egyszerû: a kötetben szép
számmal szerepelnek híres magyar orvosok, köztük
pedig orvosi karunk jogelõdjének neves tanárai, akik
máig fémjelzik a pécsi orvosképzést.

De mielõtt rátérnénk a részletekre, célszerûnek
tûnik néhány mondatot szólni a könyv elõzményérõl.
1932-ben jelent meg a Huszár Lajos-Procopius Béla szerzõpáros
“Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn címû, ma már
nagyértékû könyvritkaságnak számító mûve, melyben az 1500-
as évek elejétõl 1932-ig 6860 tételben ismertetik a magyar érem-
mûvészet alkotásait, illetve az alkotók rövid életrajzát is. A nagy-
alakú (25x34 cm) könyvben hatvan képtáblán, kb. 900 fekete-fe-
hér ábrán mutatják be a szöveges részben leírt érmek egy részét.

Ez, a ma már csak “Huszár-Procopius”-ként emlegetett kata-
lógus ihlette a szerzõt a most bemutatandó kötet megírására,
amely az alcím szerint a fentebbi mû “kiegészítése és folytatása”.
Török Pál olyannyira tisztelte elõdeit, hogy nem változtatott sem
a könyv méretén, sem a válogatási és szerkesztési elveken.

A címben jelzett idõszak azért 1850-el kezdõdik, mert a
könyv függelékében a “Huszár-Procopius” “kiegészítése” olvas-
ható, vagyis az abból kimaradt alkotásokat, illetve a benne sze-
replõ alapmûvek változatait közli. A “folytatás”-ban 1932-tõl
1945-ig terjedõen 484 mûvész 3096 érmét, plakettjét ismerteti. A
szobrászok és az ábrázolt személyek rövid életrajzi adatai is sze-
repelnek a leírásban. A könyv végén található 47 képtáblán több,
mint 500 ábra szemlélteti a bemutatandónak ítélt érmeket és pla-
ketteket. Afekete-fehér képek – néhány kivételtõl eltekintve – ki-
váló minõségûek.

A katalógusban a magyar történelem (közélet, hitélet, politi-
ka, gazdaság, tudomány, mûvészet, irodalom stb.) számtalan
nagy alakjával találkozhatunk, de most – már csak terjedelmi
okokból is – az orvosi vonatkozásokat emeljük ki. Így híres or-
vosaink közül sok szócikk szól pl. Semmelweis Ignácról,
Markusovszky Lajosról, Fodor Józsefrõl, Korányi Frigyesrõl és
Sándorról, vagy Szent-Györgyi Albertrõl. Közülük Fodor Jó-
zsefrõl tudni illik, hogy 1860-ban Pécsett a Ciszterci Rend Gim-
náziumában érettségizett, majd már a közegészségtan elsõ ma-
gyarországi professzoraként, 1890-ben a nagy pécsi tífuszjár-
vány idején az õ vizsgálatai derítették ki a fertõzés forrását. Ko-
rányi Sándorról pedig sokan nem tudják, hogy Ángyán János in-
dítványára 1937-ben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem dísz-
doktorává avatták.

A Pozsonyból 1919-ben elüldözött, elõbb átmenetileg Buda-
pesten, majd 1923-ban Pécsett letelepedett Erzsébet Tudomány-
egyetem Orvosi Karának professzorai közül az alábbiak szere-
pelnek a kötetben: Bakay Lajos (1), Entz Béla (899, 900),
Fenyvessy Béla (1446), Gorka Sándor (1427, 1445), Heim Pál
(2975), Pekár Mihály (1437, 1445) Rhorer László (1439), Sebes-
tyén (sic!) Gyula (1499), Scipiades Elemér (2516). (A nevek
után szereplõ számok a szócikkek sorszámát jelölik.) Õket nem
kell bemutatni, mert reményeim szerint még a mai orvosgenerá-
ció is tudja, hogy kit tisztelhet bennük!

Takátsy Tibort már vélhetõen kevesebben ismerik. Õ, mint

autodidakta mûvész hat alkotásával (2809-2814) foglalja el mél-
tó helyét a kötetben. Róla azt kell tudni, hogy Pécsett az Erzsé-
bet Tudományegyetem Orvosi Karán végzett 1937-ben. Már
másodéves korától a Kórbonctani Intézetben volt demonstrátor,
végzés után pedig gyakornok. Késõbb a Szülészeti Klinikára ke-
rült, ahol szakképesítést szerzett. 1943-ban távozott Pécsrõl,
amikor is Kiskunfélegyházára nevezték ki fõorvosnak. Amatõr
képzõmûvészként tanítómestere a pécsiek elõtt leginkább fres-
kóiról ismert Gebauer Ernõ festõmûvész volt. Takátsy kitûnõen
rajzolt, amit az is bizonyít, hogy több orvosi szakkönyv illuszt-
rációit õ készíthette el, mint pl. Burg Ete fejlõdéstana, vagy
Berde Károly bõrgyógyászata. Akatalógusban szereplõ alkotásai
között a Pécsi Zenekedvelõk Egyesületének és a pécsi középisko-
lák dalos ünnepének érmei, két PEAC érem, egy dekoratív színes
autós zománcjelvény és Pécs stilizált városkulcsa található. (Kár,
hogy Takátsy a tavaly megjelent Pécs Lexikonban nem kapott szó-
cikket!)

A könyvben a 20. századi magyar éremmûvészek színe-java
szerepel, de most csak két nevet említünk pécsi vonatkozásuk mi-
att. Az egyik Gecsõ Sándoré, aki a Gyermekklinika elõtt álló Heim
Pál és a Szülészeti Klinika elõtt álló Scipiades Elemér szobrok al-
kotója. A másik Sinkó Andrásé, aki a Scipiades érmet (lásd ábrá-
inkon) jegyzi, de neki is vannak Pécsett köztéri alkotásai, például
a Pálos templom elõtt látható, pirogránitból készült Szûz Mária,
vagy az Irgalmas Kórház homlokzatát díszítõ, beteget gyámolító
irgalmas barát szobra. Ezek anyaga nem véletlen, ugyanis Sinkó
hosszú évekig a Zsolnay Gyár tervezõ mûvésze volt.

Az elõszóban felszólítást olvashatunk, hogy jelezzük az ész-
lelt hibákat, hiányosságokat. Nos, elsõ átolvasásra alig sikerült
ilyeneket találni, de azért néhány apróságra mégis csak ráakad-
tunk, melyeket a szerzõ kérésének eleget téve közreadunk: pl. a
pécsi, majd budapesti sebész professzor nem Sebestyén, hanem
Sebestény, a múzeumalapító Széchényi Ferenc pedig még é-vel
írta a nevét, tehát nem úgy, mint késõbb fia, Széchenyi István.
Bakay Lajos, Heim Pál, Pekár Mihály és Rhorer László profesz-
szorok életrajzában nem szerepel, hogy Pécsett (is) voltak egye-
temi tanárok.

A kötetet mûvész névmutató, illetve külön név-, helynév, in-
tézmény és tárgymutató zárja, ami azért dicséretes, mert az ilyen
jellegû munkáknál ez elengedhetetlen és nagyban növeli a mû
használhatóságát és értékét.

Végezetül megállapíthatjuk, hogy óriási munka lehetett ezt a
hatalmas anyagot összegyûjteni, rendszerezni, az életrajzi és
éremtani adatokat beszerezni és feldolgozni! De megérte, mert
bizton állíthatjuk, hogy Török Pál maradandót alkotott!

Süle Tamás

Török Pál: Magyarországi érem- és plakettmûvészet 1850-1945
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Az Anatómiai Intézetbõl

� A Sümegen megrendezett 41. Memb-
rán-Transzport Konferencián (2011.
május 17-20.) intézetünk munkatársai a
következõ poszterpezentációkkal vettek
részt:
Brubel Réka és mtsai: Presence of pitu-
itary adenylate cyclase activating polypep-
tide in human body fluids.
Horváth Gabriella és mtsai: Mice defi-
cient in pituitary adenylate cyclase activat-
ing polypeptide (PACAP) show increased
susceptibility to in vivo renal ische-
mia/reperfusion injury.
Tamás Andrea és mtsai: Immunhistologi-
cal examination of PAC1-receptor and
Ca2+ buffering proteins in the inner ear of
wild type and pituitary adenylate cyclase
activating polypeptide (PACAP) deficient
mice.
� Intézetünk aktívan részt vett a Pécsett
megrendezett FAMÉ 2011 Konferencia
szervezésében (2011. június 8-11.), a szer-
vezõbizottság tagjai: Csernus Valér, Nagy
András, Reglõdi Dóra, Tamás Andrea.
A konferencián Reglõdi Dóra és Tamás
Andrea Hypophysis adenilát cikláz aktivá-
ló polipeptid (PACAP) – gerincetelenektõl
az emberig címmel szimpóziumot szerve-
zett. A konferencián szereplõ elõadások:
Reglõdi Dóra és mtsai: PACAP klinikai
alkalmazásának jövõbeli lehetõségei.
Tamás Andrea és mtsai: Retina és cochlea
morfológaiai vizsgálata hypophysis ade-
nilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)
KO egerekben.
A konferencián szereplõ poszterek:
Brubel Réka és mtsai: Hypophysis ade-
nilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)
elõfordulása a humán placentában és hatá-
sai cytotrophoblast sejteken.
Horváth Gabriella és mtsai: Az endogén
hypophysis adenilát cikláz aktiváló
polipeptid (PACAP) szerepének vizsgálata
in vivo vese ischaemia/reperfúzió modellben.
Kiss Péter és mtsai: Ingergazdag környe-
zet és szociális izoláció hatásának összeha-
sonlítása ischaemiás retinadegenerá-
cióban.
László Eszter és mtsai: Ischaemia/reper-
fúzió hatásának vizsgálata heterozigóta
PACAP knockout egerek veséjében.
Tamás Andrea és mtsai: PACAP és PAC1-
receptorok vizsgálata humán tejmintákban
és juh emlõmirigy mintákban.
Varga Andrea és mtsai: Hypophysis ade-
nilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)

elõfordulása a humán ondófolyadékban és
hatása a spermium motilitására.
Horváth Gabriella poszter prezentációjá-
ért Poszter Díjban részesült.
� 2011. május 25-én kihirdették a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Lendület
Program nyerteseit. Idén elõször egyete-
mekrõl is pályázhattak kutatók. A program
elsõdleges célja a kiváló kutatók külföldrõl
való hazatérése utáni kutatási háttér bizto-
sítása, illetve az itthoni kutatók segítése
abban, hogy céljaik megvalósítása érdeké-
ben ne kelljen feltétlenül külföldre távozni.
Az idei évben a nyertesek között van inté-
zetünk munkatársa, Reglõdi Dóra, aki ku-
tatócsoportjával tovább kívánja szélesíteni
és fejleszteni a PACAP nevû neuropeptid-
del kapcsolatos kutatásokat. A tervek kö-
zött szerepel továbbá a kutatócsoport bõví-
tése is.
� Lázár Gyula professor emeritus „Arany
Katedra-díjat” kapott a PTE rektorától, a
pedagógus nap alkalmából, 2011. jún. 4-én.
� Ugyanõ elõadást tartott „Béka-perspek-
tíva” címen a Székely György akadémikus
85. születésnapja alkalmából rendezett
szimpóziumon, a FAME Pécsi kongresz-
szusán, 2011. jún. 11-én.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� A Magyar Belgyógyász Társaság
Dunátuli Szekciójának 56. Vándorgyûlése
Velencén 2011. május 26-28. között  került
megrendezésre. Az alábbi felkért elõadá-
sok hangzottak el: Tóth Kálmán: „Mellka-
si fájdalom a kardiológus szemével”, Solt
Jenõ: „Mellkasi fájdalom a gasztroen-
terológus szemével (nyelõcsõ)”, Vincze
Áron: „Hasi fájdalom a gasztroenterológus
szemével (máj, epe, pancreas)”, Pakodi
Ferenc: „Az icterusos beteg a gasztroen-
terológus szemével”, Hunyady Béla: „Be-
tekintés a varázsgömbbe: A hepatológiai
diagnosztika és terápiás jövõképe”. Az
üléselnök Pár Alajos volt.
Pár Gabriella (Vincze Á., Miseta A. és
mtsai): „Nem-invaziv fibrosis diagnoszti-
ka krónikus C hepatitisben: szérum
hialuronsav, aszpartát-aminotranszferáz/
thrombocyta hányados index (APRI) és
tranziens elasztográfia (FibroScan)”, Rucz
Károly (Nagy Zs., Mezõsi E.): „Familiáris
papillaris pajzsmirigy-carcinoma” címmel
tartott elõadást.
Kenyeres Péter (Késmárky G., Halmosi R.
és mtsai): „Venlafaxin antidepresszáns
mellett megjelenõ Takotsubo-szindróma

középkorú nõbetegnél” esetismertetéssel
szerepelt. Ruzsics István (Fábián Gy., Fe-
hér E. és mtsai): „Pulmonológiai betegség
extrapulmoális tünetekkel”, Ruzsa B (Mez-
õsi E., Bajnok L. és mtsai): „Kallmann-
szindrómában szenvedõ nõbetegünk kór-
története és kivizsgálása”, Feiszt Zsófia
(Péterfi Z.): „Viszcerális leishmaniasis-
trópusi betegség?” címmel tartott elõadást.
Gulyás Erna „Acromegaliás betegek
szomatosztatinreceptor-ligand kezelésével
szerzett tapasztalataink” címû elõadása
(Ruzsa B., Nemes O. és mtsai) a Fiatalok
Fórumán elsõ díjat nyert.
A vándorgyûlésen megválasztott új veze-
tõségbe került Tóth Kálmán, Hunyady Bé-
la, Dávid Marianna, Mezõsi Emese, Bajor
Judit és Vincze Áron.
� 2011. május 11-14. között Balatonfüre-
den rendezték meg a Magyar Kardiológu-
sok Társasága Tudományos Kongresszu-
sát, melyet többek között Michel
Komajda, az Európai Kardiológus Társa-
ság elnökének részvétele fémjelzett. Klini-
kánkról dr. Tóth Kálmán, dr. Habon Ta-
más, dr. Szabados Eszter, dr. Késmárky
Gábor, dr. Halmosi Róbert, dr. Vass Erika,
dr. Mester László, dr. Kenyeres Péter, dr.
Magyar Klára és dr. Papp Judit vettek
részt az eseményen. Dr. Tóth Kálmán több
üléselnöki felkérés mellett, „Szisztolés
szívelégtelenség – epidemiológia, kórélet-
tan és a gyógyszeres kezelés problémái”,
valamint „Role of hemorheological factors
in coronary microcirculation”, illetve
„Szûkülõ erek – bõvülõ lehetõségek” cím-
mel tartott elõadásokat. Dr. Halmosi Ró-
bert „A poli (ADP-ribóz) polimeráz gátlás
hatása a kináz kaszkádok aktivitására és a
hõsokk-fehérjék expressziójára doxoru-
bicin-indukálta szívelégtelenségben” cím-
mel, dr. Kenyeres Péter „Acetil-szalicilsav
és tienopiridinek trombocita aggregáció
gátlásának szinergizmusa” címmel, dr.
Magyar Klára „A Akt és a MAP kináz
rendszer szerepe krónikus hipertenzív pat-
kánymodellben a PARP gátlás által kivál-
tott védelemben” címmel, dr. Papp Judit
„Különbözõ technikákkal végzett koszo-
rúér bypass mûtétek (CABG) hatása a
hemoreológiai és vérzési-transzfúziós pa-
raméterekre” címmel tartott elõadást.
� 2011. június 8-11. között Pécsett ren-
dezték meg a Magyar Farmakológiai,
Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani
Társaságok Közös Tudományos Konfe-
renciáját, melyen az I. sz. Belgyógyászati
Klinika Kardiológiai Munkacsoportjából
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dr. Magyar Klára „Az Akt és a MAP kináz
rendszer szerepe krónikus hipertenzív pat-
kány modellben a PARP gátlás által kivál-
tott védelemben” címû és dr. Papp Judit
„Acetilszalicilsav és metamizol tromboci-
ta aggregáció gátló hatásának in vitro ösz-
szehasonlítása egészséges önkéntesek vér-
mintáin” címû poszterekkel vettek részt.
� A Magyar Gasztroenterológiai Társa-
ság 53. Nagygyûlése Tihanyban, június 4-
7. között került megrendezésre. Ülésel-
nökként dr. Hunyady Béla, dr. Király Ág-
nes, dr. Pár Alajos, dr. Pár Gabriella sze-
repelt. Poszterbíráló dr. Vincze Áron volt.
Hunyady Béla „Új lehetõségek a krónikus
C hepatitis kezelésében”, Pár Alajos
„Génpolimorfizmusok mint a terápiás vá-
lasz prediktorai hepatitis C vírus infekció-
ban” címmel tartott referátumot. Pár Ala-
jos (Kisfali P., Tornai I. és mtsai): „Genetic
polymorphisms in HCV infection: both
IL28B and IL10R -1087 variants are pro-
tective and predict sustained virological
response. A nationwide multicentric
study.” Vincze Áron (Gódi Sz., Szabó I. és
mtsai) „Kezdeti tapasztalatok post ERCP-
s pancreatitis kivédése céljából behelyezett
pancreas stentekkel”, Illés Anita (Solt J.)
„A ballon dilatatio hatása a nyelõcsõ funk-
cióra achalasiás betegekben” címmel tar-
tott elõadást. Gyökeres T. „Endoscopic
treatment of antral vascular ectasia –
nationwide multicenter survey. APC or
ligation?” címû elõadásában Gódi Szilárd,
Vincze Áron és Hunyady Béla társszerzõ-
ként szerepelt. Posztereket Pár Gabriella
és mtsai: „Association between IL28B CC
genotype  and increased TNF-alfa and IL-
2 production of peripheral blood mononu-
clear cells in patients with chronic hepati-
tis C virus (HCV) infection”, Pakodi F.
(Szabó I., Tornóczky T. és mtsai) „Egy fur-
csa vesetumor – Elsõ közlés renális
Crohn-betegségrõl”, Gódi Szilárd (Szabó
I., Pakodi F. és mtsai): „Successful endo-
scopic band ligation of gastric antral vas-
cular ectasia (GAVE) a case riport” cím-
mel mutattak be.
A „Pro optimo merito in gastroenterolo-
gia” díjat idén dr. Solt Jenõnek ítélték oda.
� A Hetényi Géza Endokrinológiai és
Anyagcsere Tanszék részérõl dr. Mezõsi
Emese április 28-án Debrecenben, „Nagy
dózisú pajzsmirigyrák-terápia” címmel
tartott elõadást. A Debreceni Endokrinoló-
giai Napokon május 21-én dr. Mezõsi
Emese „Graves-Basedow kór: kísérleti
modellek jelentõsége” címmel tartott elõ-
adást, dr. Bajnok László pedig üléselnöki
feladatot látott el. A Romániai Magyar Or-
vos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület

marosvásárhelyi továbbképzõ elõadásso-
rozatán május 23-25. között dr. Mezõsi
Emese endokrinológiai, dr. Bajnok László
pedig kardio-metabolikus témájú kurzust
tartott.

II. sz. Belgyógyászati Klinika
és Nephrológiai Centrumból

� 2011. május 25-én Laczy Boglárka
„The role of oxidative stress, subclinical
inflammation and protein O-GlcNAcyla-
tion in diabetes mellitus, ischemia-reperfu-
sion and chronic kidney disease” címû
PhD-értekezését 100%-os eredménnyel
védte meg.
� A Magyar Belgyógyász Társaság Du-
nántúli Szekciójának Vándorgyûlése
2011. május 26-28. között, 56. alkalommal
került megrendezésre a Fejér megyei Ve-
lencében. Dr. Wittmann István a rendezvé-
nyen üléselnökként szerepelt, valamint dr.
Nagy Judit elõadást tartott az „Oedema”
témájában.
� Június 1-3. között zajlott a „XVI. Deb-
receni Nephrológiai Napok”, melynek so-
rán dr. Wittmann István elõadást tartott
„Antidiabetikumok vesemûködést érintõ
vonatkozásai”, és „Diabetes és protein-
uria” témában, valamint üléselnökként
szerepelt. Dr. Kovács Tibor „Automatizált
vizeletüledék-vizsgálat a nephrologus sze-
mével” címmel tartott elõadást, valamint a
szekcióban üléselnökként vett részt. Dr.
Nagy Judit szintén üléselnökként és elõ-
adóként szerepelt, elõadásainak címe „Be-
vezetõ – a proteinuria fontossága ma”; va-
lamint „Mikor javasolt vesebiopszia vég-
zése thromboticus microangiopathia ese-
tén?” volt. Dr. Degrell Péter a „6 éves he-
veny veseelégtelen gyermek esete” címû
esetismertetésben társszerzõként vett részt.
Dr. Wittmann István „Adiabetológia és ha-
tárterületeinek aktuális kérdései”-vel fog-
lalkozó, Baján június 3-5-ig megrendezett
találkozón „Az inzulin érhatásai” címmel
tartott tudományos elõadást.

ABiokémiai és 
Orvosi Kémiai Intézetbõl

� A MBKE Szakosztály XXVI. Munka-
értekezletén (Balatonõszöd, 2011. május
9-11.) intézetünkbõl részt vett Debreceni
Balázs: „A new mechanism for cytoplas-
mic effect of PARP-1 activation” címû
elõadásával.
� A Sümegen megrendezésre került 41.
Membrán-Transzport Konferencián
(2011. május 17-20.) intézetünkbõl az
alábbi munkatársak vettek részt poszterek-

kel és elõadásokkal:
Nagy-Miklós Bence, Antus Csenge, Kál-
mán Nikoletta és mtsai. Inhibition of
TLR4-TRAF6-NF-κB pathway with
resveratrol in murine macrophages.
Hocsák Enikõ, Cseh Anna, Nagy-Miklós
Bence és mtsai: Egy új, BH3 domén fehér-
je oxidatív stresszben elõsegíti a mitokon-
drium belsõ és külsõ membránjának per-
meabilizációját.
Mester László, Nagy-Miklós Bence, Szabó
Alíz és mtsai: Induction of angiogenetic
cytokine expression in H2O2 treated cul-

tured RPE cells.
Nagy-Miklós Bence, Antus Csenge, Rad-
nai Balázs és mtsai: Egy új rezveratrol
analóg, az SZV1361 antiproliferációs és
citotoxikus hatása humán hepatocelluláris
karcinoma sejtvonalon.
Pribér János Krisztián, Nagy-Miklós Ben-
ce, Fónai Fruzsina és mtsai: Mitokon-
driális permeabilitás tranzíció szerepe az
LPS-indukálta gyulladásos folyamatok-
ban.
Rácz Boglárka, Hocsák Enikõ, Solti Iza-
bella és mtsai: Regulation of MKP-1
expression and MAPK activation by
PARP-1 in oxidative stress: new mecha-
nism for cytoplasmic effect of PARP-1
activation.

ABõrgyógyászati Klinikáról

� 2011. május 5-8. között Eszéken meg-
rendezésre kerülõ IV. Dermatoveneoroló-
giai Nemzetközi Kongresszuson Battyáni
Zita felkért elõadóként „A vulva malignus
melanomája” címmel tartott elõadást.
� 2011. május 16-án az Országos
Melanoma Nap alkalmából klinikánk am-
bulanciáján egész napos anyajegyszûrést
tartottunk, melyen nagyszámú érdeklõdõ
vett részt.
� 2011. május 21-én a Bõr-, Nemikórtani
és Onkodermatológiai Klinika szervezésé-
ben került sor az V. Országos Pszoriázis
Betegtalálkozóra klinikánk aktív közre-
mûködésével, melyen az ország minden
részébõl érkezõ több mint száz pszoriá-
zisos beteg vett részt.

Az Élettani Intézetbõl

� Az Élettani Intézet munkatársai részt
vettek a Pécsett 2011. június 8-11. között
megrendezett FAME2011 konferencián.
Dr. Karádi Zoltán szervezõje és társelnöke
volt a „Homeostatic control mechanisms”
címmel megrendezett szimpóziumnak,
melynek keretében „Complex functional
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attributes of forebrain glucose-monitoring
neurons in the maintenance of homeosta-
sis” címmel elõadást tartott. Dr. Buzás Pé-
ter társszervezõje és társelnöke volt a
„Photoreceptors and beyond: inter- and
intracellular signalling pathways in the re-
tina” témakörben megrendezett szimpózi-
umnak. Munkatársaink nagy számban
képviselték intézetünket poszter bemutatá-
sokkal: Gálosi R., Tóh A., Petykó Z., Lé-
nárd L.: Operáns szignál diszkriminációs
teszt: a prelimbikus kéreg noradrenerg be-
idegzését érintõ lézió hatása; Petykó Z.,
Tóh A., Gálosi R. et al.: Jutalomfüggõ egy-
sejt tevékenység változások patkány
mediális prefrontális kérgében; Tóh A.,
Petykó Z., Gálosi R. et al: Auditoros szen-
zoros kapuzó mechanizmus multi-unit és
lokális mezõpotenciál analízise a mediális
prefrontális kéregben, szabadon mozgó
patkányon; Kovács A., László K., Ollmann
T. et al.: RFRP-3 intraamygdaloid
mikroinjekciójának hatása patkány folyé-
kony táplálékfelvételére; László K.,
Madarassy-Szûcs A., Tóth K. et al.: Az
amygdala centrális magjába injektált neu-
rotenzin hatása helypreferencia tesztben és
emelt keresztpalló tesztben; Ollmann T.,
Péczely L., László K. et al.:Aventrális pal-
lidumba injektált neurotenzin és neuroten-
zin antagonista hatása kondícionált hely-
preferencia paradigmában; Péczely L.,
Szabó Á., Ollmann T. et al.: A ventrális
pallidum és a nucleus accumbens D2
dopamin receptorainak szerepe passzív el-
hárító szituációban; Szabó I., Nagy B., Ta-
kács G. et al.: Glukóz-monitorozó idegsej-
tek: endogen és exogén kémiai érzékeny-
ség a nucleus accumbensben; Nagy B.,
Szabó I. , Papp Sz. et al.: A mediodorzális
prefrontális kéreg glukóz-monitorozó
idegsejtjeinek sajátos dopamin érzékeny-
ségi mintázata és kémiai információ fel-
dolgozása; Gyenge M., Mikó-Baráth E.,
Budai A. et al.:Abinokuláris fúzió és a tér-
látás neurális feldolgozási idejének össze-
hasonlítása.

AFarmakognóziai Tanszékrõl

� Dr. Szabó László Gy. 2011. május 20-án
elõadást tartott az ÁOK aulájában, az Ápo-
lók napján, Kovácsné Kelemen Judit fõnõ-
vér szervezésében a Melius Alapítvány
közremûködésével megtartott ünnepi
szakülésen, kb. kétszáz résztvevõnek. Elõ-
adásának címe: “Nil Nocere – Táplálék-ki-
egészítõk, vitaminok, gyógynövények. Bi-
zonyítékok és visszaélések a használatban.
Hogyan alkalmazzuk helyesen? – DIET
2011”.

� Dr. Szabó László Gy. 2011. május 28-án
elõadást tartott Budapesten „Az élõvilág
elleni ártások” címmel dr. Kellermayer
Miklós felkérésére „Az út, az igazság és az
élet” szabadegyetem keretein belül. “A tu-
domány és az istenhit újraegyesítésének
eszmeiségében az élet megmentéséért” cí-
mû hároméves program elsõ szemeszteré-
nek záró elõadására a Belvárosi
Nagyboldogasszony Fõplébániatemplom-
ban az esti szentmisét követõen került sor.
� A Dombóvári Városszépítõ és Város-
védõ Közhasznú Egyesület (DVVKE) és a
Dombóvári Helytörténeti Múzeum “Dom-
bóvári Herbárium” elnevezésû közös ren-
dezvényén 2011. június 3-án dr. Papp Nó-
ra és Csepregi Kristóf szakdolgozatát ké-
szítõ hallgató „Kolostori gyógyászati ada-
tok a Pannonhalmi Fõapátság régi orvos-
botanikai mûveiben” címmel tartottak elõ-
adást.
� Tanszékünk három munkatársa elõadá-
sokat tartott 2011. június 4-én Pécsett, a
Phoenix Pharma Zrt. által szervezett
gyógyszerész továbbképzésen. Dr. Farkas
Ágnes elõadásai: „Kisegítõ terápia alkal-
mazása meghûléses megbetegedéseknél,
figyelembe véve az Evidence-Based
Medicine adta lehetõségeket”; „Daganatos
megbetegedések célzott terápiája mellett
felhasználható alternatív lehetõségek”. Dr.
Horváth Györgyi elõadásai „Az EU terüle-
tén belül felhasználható nyugtató hatású
gyógynövények, alkalmazási lehetõségek,
korlátok;  „Évszázados tapasztalatok a
mozgásszervi megbetegedések gyógyítá-
sánál a XXI. század tudományos kutatási
eredményeinek alátámasztásával”. Dr.
Papp Nóra elõadása: „A modern kor der-
matotoxikus hatása, kivédési lehetõségei-
nek módozatai.”
� Magyarország Európai Úniós Elnöksé-
gével összefüggésben az Országos
Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-
OGYI) az Európai Gyógyszerügynökség
(EMEA) növényi eredetû gyógyszerekkel
foglalkozó bizottsága [Committee on
Herbal Medicinal Products (HMPC)] szá-
mára informális tanácskozást szervezett
Budapesten 2011. június 9-10-én a Hilton
Szállóban. A nemzetközi rendezvényen dr.
Molnár Péter, dr. Szepezdi Zsuzsanna fõ-
igazgató és Bíróné dr. Sándor Zsuzsanna,
a HMPC magyarországi referense felkéré-
sére „Current Research Projects at the
Department of Pharmacognosy in Pécs”
címû elõadásában mutatta be a tanszék ku-
tatómunkáját.
� A Kutató Diákokért Alapítvány és a Pé-
csi Tudományegyetem „Mentornap a Pé-
csi Tudományegyetemen” elnevezésû kö-

zös rendezvényén 2011. június 10-én dr.
Horváth Györgyi „Középiskolától az
egyetemig: a mentor-diák munkakapcso-
lat” címmel tartott elõadást.
� Dr. Papp Nóra a budapesti Oázis Ker-
tészet által szervezett „Gyógynövény-
alapismeret” tanfolyam keretén belül elõ-
adást tartott „Fitoterápiai alapismeretek”
címmel 2011. június 10-én.
� Dr. Papp Nóra 2011. június 11-én me-
cseki gyógynövényismereti túrát vezetett
dr. Kõszegi Tamás, a Melius alapítvány el-
nöke felkérésére.

AFül-Orr-Gégészeti és
Fej-nyaksebészeti Klinikáról

� Dr. Gerlinger Imre 2011. február 10-én
a Baranyai Orvos Klub tagjainak tartott
elõadást „Újabb diagnosztikus és terápiás
lehetõségek a fül-orr-gégészetben” cím-
mel.
� 2011. március 13-19. között megrende-
zésre került Salzburg Weill Cornell Szemi-
nárium Fül-, Orr-, Gégészeti szekciójában
dr. Révész Péter a „Childhood laryngeal
neoplasm causing acute airway obstruc-
tion” címû elõadását „Kiváló esetismerte-
tés” oklevéllel jutalmazták.
� Dr. Tóth Eszter Szekszárdon 2011.
március 23-án felkért elõadást tartott a Tol-
na megyei háziorvosok részére „Rhinitis
allergica társbetegségei és az orrdugulás”
címmel.
� Dr. Gerlinger Imre 2011. március 24-én
a Baranya Megyei Háziorvosok számára
tartott továbbképzõ elõadást Pécsett a
Tettye étteremben „Rhinitis társbetegségei
– az orrdugulás és orrtünetek csökkentése”
címmel.
� Dr. Gerlinger Imre 2011. március 25-én
Budapesten a Magyar Fül-orr-gége Orvo-
sok Egyesülete szakosztály ülésén tartott
elõadást „Perzisztáló panaszok chronicus
rhinosinusitis miatt végzett FESS mûtét
után – hogyan tovább?”.
� Nagy érdeklõdés mellett került meg-
rendezésre 2011. április 28-30. között a
szombathelyi endoscopos orrmelléküreg
sebészeti kurzus, amelyen neves nemzet-
közi hírû elõadók, mint pl. Stammberger
professzor mellett klinikánkról dr.
Gerlinger Imre és dr. Pytel József vett részt
meghívott elõadóként. Klinikánkról részt-
vevõként volt jelen dr. Szanyi István és dr.
Török László.
� Dr. Bakó Péter 2011. május 2-13. kö-
zött egy, az egyetem által kiírt pályázat se-
gítségével két hetes tanulmányúton vett
részt Németországban, Tübingenben. Ez-
által lehetõsége nyílt az ottani fül-orr-gé-
gészeti klinika, valamint a világhírû belsõ-
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fül kutató laboratórium munkájába bete-
kintést nyerni.
� 2011. május 12-15. között Athénban dr.
Gerlinger Imre és dr. Németh Adrienne
vettek részt az Európai Gyermek
Cochleáris Implantációs Kongresszuson.
Annak ellenére, hogy az elnevezés európai
kongresszusként szerepel, a résztvevõk a
világ minden tájáról érkeztek, és nagyon
színvonalas elõadásokat tartottak.
� Dr. Lujber László „Cochlearis implan-
tátum” címmel elõadást tartott Siófokon a
Házi Gyermekorvosok Egyesülete XIII.
Tudományos Konferenciáján 2011. május
15-én.
� Dr. Gerlinger Imre Székesfehérváron a
2011. május 19-21. között megrendezésre
került XIX. Gyermek fül-orr-gégészeti
kongresszuson üléselnöki feladatokat lá-
tott el és elõadást tartott „Liquor fistula
megoldása bath-plug technikával egy 12
éves gyermeknél”.
� Ugyanezen kongresszuson dr. Ráth Gá-
bor „Pars tensa retrakciós hámzsákok ki-
metszése egyidejû ventillációs tubus behe-
lyezéssel – prospektív study” címmel elõ-
adást tartott és egyúttal az Egyesület titká-
rának választották négy éves idõtartamra.
Dr. Vóna Ida „Beszéljünk az orrdugulás-
ról” címmel tartott elõadást ugyanezen a
kongresszuson.
� 2011. május 23. és június 3. között dr.
Móricz Péter Amszterdamban a National
Cancer Institute-ben szerzett tapasztalato-
kat az egyetem által kiírt pályázat segítsé-
gével. A világhírû fej-nyaksebészeti inté-
zetben új metódusokat ismert meg és bõví-
tette az ismereteit a fej-nyaki rehabilitáció
terén is.
� Dr. Gerlinger Imre 2011. június 9-11.
között a Magyar Fül-orr-gége Orvosok
Egyesülete elnökeként fõorvosi tovább-
képzõ kirándulást szervezett a Kassai
Egyetemre. A program során a 25 résztve-
võ számára Juraj Koval élõ mûtéti de-
monstrációt szervezett. A kirándulás során
a résztvevõk megtekintették az Andrássy
család kastélyait is.
� A 2011. évi pedagógusnap alkalmából
Pytel József egyetemi tanárt Arany Kated-
ra díjjal tüntették ki több évtizedes egyete-
mi oktatói munkája elismeréseképpen.

AGyermekgyógyászati Klinikáról

� A18. European Congress on Obesity-n,
2011. május 24-28. között Isztambulban a
Gyermekgyógyászati Klinika munkatársai
három elõadásban társszerzõként szerepel-
tek: Pigeot, I et al.: “IDEFICS study -
baseline results and future perspectives”;

De Henauw S et al.: „HELENA - healthy
lifestyle in Europe by nutrition on adoles-
cence”, Singh A.: „Energy-project”. A
kongresszus során dr. Molnár Dénes részt
vett az International Journal of Peadiatric
Obesity ill. az Obesity Facts szerkesztõbi-
zottsági ülésén, valamint az European
Childhood Obesity Group vezetõségi ülé-
sén; továbbá dr. Kovács Évával együtt az
IDEFICS EU-s projekt értekezletén.
� 2011. május 14-16. között dr. Kovács
Éva részt vett az IDEFICS EU-s projekt
intervenciójának disszeminációs értekez-
letén Göteborgban. A WHO a támogatását
dr. Caroline Bollarsnak, a táplálkozás, fi-
zikai aktivitás és obesitas program techni-
kai tisztviselõjének a delegálásával fejezte
ki. A résztvevõ centrumok, ill. önkor-
mányzatok képviselõi aláírták az
IDEFICS Chartát, jelezve elkötelezõdésü-
ket a gyermekkori elhízás közösségi inter-
venciója iránt. A kezdeményezés célja,
hogy az IDEFICS projekt keretében kidol-
gozott sikeres intervenciós program hosz-
szú távon fenntarthatóvá váljon.
� A Táplálkozástudományi Kutatócso-
port munkatársai három poszter bemutatá-
sával vettek részt a 44th Annual Meeting
of the European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition elnevezésû rendezvényen
Sorrentóban, 2011. május 25-28. között:
Györei E., Fekete K., Verducci E. Et al.:
„Systematic review of fatty acid status in
obesity”; Fekete K., Decsi T.: „Long-chain
polyunsaturated fatty acids in phenylke-
tonuria: a systematic review”; Szabó E.,
Marosvölgyi T., Steiger Z. Et al.: „Fatty
acid composition of plasma phospholipids
in expecting women during pregnancy and
at delivery: a systematic review of 102
articles”.
Dr. Györei Eszter PhD-hallgató poszterét a
kongresszus szervezõi beválasztották az
elõadás tartását is jelentõ Poster of
Distinction kitûntetõ kategóriába.
� Dr. Decsi Tamás „Benefits and Risks of
Fish Intake in Children” címmel szimpózi-
umot szervezett a 44th Annual Meeting of
the European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition kongresszus keretében,
Sorrentóban, 2011. május 27-én. A szim-
póziumon „N-3 LCPUFA in the diet of
children” címmel tartott referátumot.
Dr. Decsi Tamás részt vett a „Workshop on
Quality and Safety in Infant Nutrition”
rendezvényen Sorrentóban 2011. május
24-én.
� Dr. Decsi Tamás részt vett a Committee
of Nutrition of the European Society for

Paediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition szakértõi szervezet soros
ülésén Sorrenatóban 2011. május 27-én.
� 2011. május 27-én Budapesten rendez-
ték „Az inkontinencia korszerû diagnoszti-
kája és terápiája” címmel a REHA Hunga-
ry 2011-es Továbbképzõ Konferenciáját
az Esélyegyenlõség napjához kapcsoló-
dón. A rendezvényen elõadást tartott dr.
Juhász Zsolt „Diszfunkcionális vizelés
gyermekkorban” címmel.
� A Fiatal Gyermekgyógyászok X. Kon-
ferenciáján, 2011. május 27-29. között
Gyõrben a klinika munkatársai az alábbi
elõadásokkal vettek részt: Lakatos O., Só-
lyom A., Török K. és mtsai: „Fulminans
SLE és “késõi” vesebioszia”; Komlósi K.,
Hadzsiev K., Sólyom A. és mtsai: „Az en-
zimpótlás rögös útjai Hunter-kórban”; Bí-
ró É., Tóth G., Kopcsányi G. és mtsai.:
„Az elfelejtett betegség”; Benke M.,
Adonyi M., Péterfia Cs.: „Recidiváló lég-
úti tünetek hátterében álló ritka kórkép”.
Dr. Török Katalin üléselnöki feladatot lá-
tott el.

AGyógyszerészeti Intézet és 
Klinikai Központi Gyógyszertárból

� AXIII. Magyar Gyógyszerésznapok al-
kalmával dr. Botz Lajosnak a Magyar
Gyógyszerészi Kamara Országos Elnök-
sége a Pro Homine Nobile Pharmaciae dí-
jat adományozta.
Dr. Fittler András gyógyszerésznek a
Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos
Elnöksége a Pro Praxis Pharmaciae díjat
adományozta.

Az Orvosi Népegészségtani Intézetbõl

� 2011. május 26-28. között Esztergom-
ban került megrendezésre a Fiatal
Higiénikusok VII. Fóruma. Intézetünkbõl
a következõ elõadók vettek részt az alábbi
elõadásokkal: Ember István: „MikroRNS-
ek mint biomarkerek a megelõzésben”;
Gõcze Katalin, Gombos Katalin, Juhász
Krisztina és mtsai: „MikroRNS-ek, mint
prediktív markerek primer humán cervix
karcinomában”; Juhász Krisztina, Gom-
bos Katalin, Pajkos Gábor és mtsai:
„MikroRNS expressziós eltérések szerepe
laphámsejtes fej-nyaki daganatokban”.
� Dr. Tibold Antal Bostonban, a május
26-27-én megrendezett GTC 7th Stem
Cell Research & Therapeutics nemzetközi
konferencián az alábbi poszterrel képvisel-
te intézetünket: Tibold Antal, Szabó Lász-
ló, Bujdosó László et al.: „Potential stem
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cell effect on regeneration of isoproterenol
induced myocardial injury”.

Az Onkoterápiás Intézetbõl

� A 2011. május 8-12. között Londonban
megrendezett ESTRO kongresszuson
részt vett dr. Bellyei Szabolcs, dr. Farkas
Róbert, Kovács Péter és Sebestyén Klára.
Az Onkoterápiás Intézet két poszterrel
szerepelt: Kovács P., Sebestyén Zs., Farkas
R. et al.: „Conformal stereotactic radio-
surgery: Plan, evaluation methods and
results”; Sebestyén Zs., Kovács P., Sebes-
tyén K. et al.: „Conres: conformal rectum
sparing 3D non-coplanar radiotherapy
treatment for prostate cancer as an alterna-
tive to IMRT”.
� A 2011. május 20-22. között Szegeden
megrendezett MST X. kongresszusán 17
fõ vett részt az intézetbõl, és 14 elõadással
illetve poszterrel szerepeltek munkatársa-
ink: Mangel L., Lövey J., Farkas R. és
mtsai: „Besugárzással kombinált temozo-
lamid kezelés hatása glioblasztómás bete-
gek túlélésére: budapesti és pécsi tapaszta-
latok”; Farkas R., Pozsgai É., Bellyei Sz.
és mtsai: „Klinikai és molekuláris predik-
tív markerek vizsgálata rectum tumoros
betegeknél”; Boronkai Á., Sárosi V.,
Ruzsics I. és mtsai: „Hyperfrakcionált su-
gárkezelés szimultán kemoterápiával
SCLC limited stádiumában”; Lõcsei Z.,
Aradi M., Orsi G. és mtsai: „A 3T-ás MR
alkalmazása a mesenchimális tumor poszt-
operatív sugárkezelésénél”; Bellyei Sz.,
Cseh A.,Hocsák E. és mtsai: „Új kezelési
lehetõségek a glioblastoma multiforme ke-
zelése során”; László Z., Farkas R.,
Kalincsák J. és mtsai: „Neoadjuváns
radiokemoterápiás kezelés hatékonyságá-
nak vizsgálata és prediktív markerek kere-
sése lokoregionálisan elõrehaladott
nyelõcsõtumorok esetében”; Nagy Zs.,
Bércesi É., Csere T. és mtsai: „Erbitux-szal
kombinált sugárkezelés hatása elõrehala-
dott fej-nyak daganatokban – tapasztalata-
ink”; Szappanos Sz., Nagy Zs., Mangel L.:
„Az életmód és az anyagcserezavarok sze-
repe az emlõ rosszindulatú daganatainak
kialakulásában és a terápiára adott válasz-
ban”; Kalincsák J., Kovács P., Sebestyén
Zs. és mtsai: „Sokcéltérfogatú sztereota-
xiás sugársebészet mikro-multileaf kol-
limátorral”; Sebestyén K., Kovács P., Se-
bestyén Zs. és mtsai: „Patkány központi
idegrendszer besugárzás sztereotaktikus
módszerrel – BrainLab rendszer komplex
értékelése”; Sebestyén Zs., Kovács P., Far-
kas R. és mtsai: „Prosztata tumorok besug-
árzástervezése Conres technikával”; Szige-
ti A., Farkas R., Bellyei Sz. és mtsai: „Pé-

csi tapasztalatok a vestibularis schwan-
nomák sztereotaxiás sugárterápiájában”;
Kovács P., Sebestyén Zs., Mangel L.: „Mé-
rési eljárások, tapasztalatok és minõség-el-
lenõrzés a mikro-multileaf kollimátoros
sztereotaxiás besugárzásnál”; Olaszné Ha-
lász J., Simonné Révész J., Farkas R. és
mtsai: „Különbözõ kontúrozási módsze-
rek hatása a rectum számított dózisterhelé-
sére prosztata daganat besugárzás tervezé-
se során”.
Dr. Kalincsák Judit a legjobb poszternek
járó díjazásban részesült.
� 2011. május 30-án került sor a Novalis
TX sugárterápiás és sugársebészeti beren-
dezés ünnepélyes üzembe helyezése alkal-
mából szervezett szakmai napra.
A sajtótájékoztatón dr. Bódis József, a PTE
rektora, dr. Páva Zsolt, Pécs MJV polgár-
mestere, dr. Kásler Miklós, az Országos
Onkológiai Intézet fõigazgatója – dr.
Szócska Miklós egészségügyért felelõs ál-
lamtitkár nevében is –, valamint dr. Kollár
Lajos, a PTE Klinikai Központ fõigazga-
tója és dr. Miseta Attila, az ÁOK dékánja
köszöntötte a résztvevõket, majd a szak-
mai rendezvényen a következõ elõadások
hangzottak el:
Polgár Csaba, a Magyar Sugárterápiás
Társaság Elnöke: „A magyar sugárterápia
jelenlegi helyzete”; Csere Tibor: „A pécsi
sugárterápia története”; Szigeti András:
„Új lehetõségek a sugárterápiában”; Hor-
váth Zsolt: „Az agyi sugársebészet Pé-
csett”; Smrdel Uroš, Onkološki Inštitut
Ljubljana, Slovenia: „Frameless intra cra-
nial indications with Novalis Tx™”;
Marc-André Mahé, Head of Radiotherapy
Department, CLCC René Gauducheau, St.
Herblain-France: „Novalis stereotactic
body radiotherapy for extra-cranial
lesions”.

Az Orvosi Biológiai Intézetbõl

� Szabó Klaudia, az Orvosi Biológia In-
tézet TDK hallgatója elsõ helyezést ért el a
2011. április 19-21. között, Budapesten
megrendezett XXX. Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia Biológia szek-
ciójában. Bemutatott pályamunkájának cí-
me: „Az urocortin 2 hatása a Ras/ERK út-
vonalra PC12 sejtekben”, témavezetõi:
Harci Alexandra (PTE ÁOK Orvosi Bio-
lógiai Intézet) és dr. Atlasz Tamás (PTE
TTK Testnevelés- és Sporttudományi Inté-
zet).
� A2011. május 17-20. között megrende-
zett 41. sümegi Membrán-Transzport
Konferencián dr. Tarjányi Oktávia
„Proteaszóma gátló (MG-132) ERK akti-

vációra kifejtett hatásainak vizsgálata pat-
kány feokromocitóma (PC12) sejtekben”
címû poszterével vett részt.

APatológiai Intézetbõl

2011. február 25-én az intézet szervezte az
évente 3-4 alkalommal, az STE II. sz.
Pathologiai Intézetében megrendezett Or-
szágos Metszetkonzultációt. Ezen az inté-
zet szakorvosai az alábbi eseteket mutatták
be: Pajor László: Castleman lymphoma;
Recesszív polycystás májbetegség;
Splenicus diffúz vöröspulpa kis B-sejtes
lymphoma (SDRP-SBCL); Monoostoti-
cus enchondromatosis; Kajtár Béla:
Blastos plasmocytoid dentritikus sejtes
neoplasia; Kereskai László: Leishmaniasis
esete; Kovács Krisztina: FATWO (Female
adnexal tumour of probable Wolffian ori-
gin) esete; Bogner Barna: Paneth sejtes,
pecsétgyûrû sejtes és nyáktermelõ colon
adenocarcinoma; Xanthoma recti esete;
Kálmán Endre: Hepatitis virosa acuta her-
petica esete; Tornóczki Tamás: Tumor-sze-
rû renalis érintettség Crohn betegség kap-
csán.
� Dr. Alpár Donát elnyerte a „European
Cytogeneticists Association” ösztöndíját
és 2011. február 28. és március 8. között
részt vett a „European Advanced
Postgraduate Course in Classical and
Molecular Cytogenetics” címû továbbkép-
zésén Nimes-ben (Franciaország).
� Az „International Society for Advance-
ment of Cytometry” (ISAC) „ISAC
Scholar” státuszt adott dr. Alpár Donátnak
2011-2015 közötti idõtartamra, melynek
kapcsán részt vett az „International
Cytometry Certification Examination”
tesztkérdéseinek összeállításában, illetve
poszterbírálati tevékenységet végzett a
CYTO 2011 konferencián (2011. május
20-25., Baltimore, MD, USA).
� Dr. Kálmán Endre és dr. Tornóczki Ta-
más társszerzõk közremûködésével, dr.
Matolcsy András szerkesztésében megje-
lent „A patológia alapjai – szókratészi mo-
dorban” címû tankönyv a Medicina
Könyvkiadó gondozásában. A könyv gaz-
dagon illusztrált 24 fejezetet tartalmaz,
amely több száz esetet dolgoz fel. Szerke-
zete, tematikája követi a „A patológia
alapjai” tankönyvét. A bemutatott betegsé-
gek gyûjteménye kiváló kiegészítõ gya-
korlati tananyag a patológia szigorlatra
vagy szakvizsgára készülõk számára.
� Dr. Kálmán Endre üléselnökként szere-
pelt az IAP magyar divíziójának szervezé-
sében 2011. április 7-9. között, a Balaton-
füreden megrendezett Technology
Transfer in Diagnostic Pathology. 6th
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Central European Regional Meeting:
Cytopathology nemzetközi továbbképzés
„Immuncytokémia a mindennapi gyakor-
latban. Újdonságok az emlõdaganatok
molekuláris cytodiagnosztikájában” címû
plenáris ülésen.
Elõadások:
2011. elsõ félévében az alábbi elõadáso-
kat prezentálták az intézet munkatársai:
� Bogner Barna „Colorectalis daganatok
– TME patológiai feldolgozása” címmel
felkért elõadóként elõadást tartott a SE II.
sz. Pathologiai Intézet által szervezett
szakvizsga elõkészítõ tanfolyamon patoló-
gus szakorvosjelöltek számára 2011. janu-
ár 26-án.
Ugyanõ „A gyakori daganatok patológiai
diagnosztikája” címmel az Onkoterápiás
Intézetben (Pécs) megrendezésre került
Onkológiai betegellátás a háziorvosi gya-
korlatban címû akkreditált tanfolyamon
felkért elõadóként szerepelt 2011. január
28-29. között.
� Pajor László felkért elõadóként „Diffúz
és gócos májbetegségek pathologiája” cí-
mû elõadást tartott az akkreditált
Gasztroenterológia Szakvizsga Elõkészítõ
Tanfolyamon 2011. március 10-én, Bala-
tonfüreden. 
� Bogner Barna „A gyomor bél rendszer
pathologiája” címmel elõadást tartott
Obergurglban (Németország) a 2011. már-
cius 20-23. között megrendezésre került
Gastro Update-en. Az elõadás anyagából
könyvfejezet készül, mely a Gastro
Update 2011. címû könyvben fog megje-
lenni 2011 õszén. 
� Az I. Pannon Klinikopathologiai Kon-
zultáció keretében elõadást tartottak Pé-
csett, 2011. március 31-én:
Pajor László „Májmetasztázisok szövetta-
ni és immunhisztokémiai (+) differenciál-
diagnosztikája” címmel, és Bogner Barna
„A májmetasztázisok kialakulását jelzõ
szöveti és immunhisztokémiai jellegzetes-
ségek colon carcinomában” címmel.
� Bogner Barna (Varjú C., Répásy I.):
„Uterus és ovarium érintettséggel járó
MPO-ANCA pozitív vasculitises nõbeteg
esetének bemutatása” címmel elõadást tar-
tott a IX. Pécsi Reumatológus Rezidens és
Szakorvosjelölt Fórumon 2011. március
25-én.
� Bogner Barna (Varjú C., Répásy I.) „A
CA-125 (Cancer Antigen-125) emelkedés
okairól egy eset kapcsán” címel tartott elõ-
adást a Tanulságos esetek fórumán 2011.
április 18-án.
� Bogner Barna „A gyomor daganatok
patológiája” címmel elõadást tartott a
TMÖK Balassa János Kórházának akkre-

ditált onkológiai továbbképzésén 2011.
április 26-án Szekszárdon.
� Bogner Barna „A vastagbélrákok prog-
nosztikája”címmel A gastrointestinalis da-
ganatok diagnosztikájának és kezelésének
aktuális kérdései c. immunhisztokémiai,
molekuláris morfológiai és hisztopatoló-
giai továbbképzésen tartott elõadást, Sze-
geden, 2011. május 20-án.
� Semjén Dávid az Urológiai Klinika ál-
tal szervezett kreditpontos továbbképzõ
postgradualis tanfolyamon „A prostata da-
ganatairól urológusoknak” címmel tartott
felkért elõadást 2011. május 25-én Pécsett.
� Tornóczki Tamás a 2011. május 27-én, a
STE II. Pathologiai Intézetében megrende-
zett Országos metszetkonzultáción
„Mediastinalis cysta ectopias pancreas
szövettel” címmel tartott esetbemutatást. A
metszetkonzultáció témája „A retroperi-
toneum, mediastinum, pleura, peritoneum
betegségei” volt.
� Kereskai László elõadást tartott
„Prediktív vizsgálatok a haematopatholo-
giában” címmel az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudo-
mányi Szakosztály XXI. Kongresszusán,
2011. április 7-9. között.
� Pajor Gábor (Somogyi L., Melegh B. et
al): „Urovysion: considerations on modi-
fying current evaluation scheme, including
immunophenotypic targeting and locally
set statistically derived diagnostic criteria”
címmel elõadást tartott a CYTO 2011 kon-
ferencián, Baltimore-ban (MD, USA)
2011. május 22-én.
� A 2011. május 26-28. között Magyar
Hematológiai és Transzfúziológiai Társa-
ság XXIII. Kongresszusán elõadást tartot-
tak Pécsett: Pajor László (Benkõ E., Alpár
D. et al): „In utero leukemogenezis. Pre-
leukémiás klón azonosítása t(12;21) gyer-
mekkori akut limfoblasztos leukémiában”
címmel, Kajtár Béla (Hermesz Judit,
Kereskai László és mtsai): „A fluoreszcen-
cia in situ hibridizáció szerepe a krónikus
myeloid leukaemia nyomon követésében”
címmel, valamint Andrikovics Hajnalka
(Alpár Donát, Kajtár Béla és mtsai): „A
BCR-ABL molekuláris monitorozás hazai
standardizációja” címmel.
Poszter prezentációk:
Az elmúlt negyedévben az alábbi poszte-
rek kerültek bemutatásra az intézet mun-
katársainak jóvoltából:
� Pajor Gábor (Alpár D., Kajtár B. et al)
posztert mutatott be „Bladder cancer spe-
cific multiprobe-FISH assay evaluated by
automated signal enumeration, using a
user-trainable workstation” címmel a
CYTO 2011 kongresszuson, Baltimore-

ban (MD, USA) 2011. május 22-én.
� A 2011. május 26-28-án Magyar He-
matológiai és Transzfúziológiai Társaság
XXIII. Kongresszusán posztert mutattak
be: Dr. Alpár Donát (Nagy G., Carsten H.
és mtsai): „Az allogén csontvelõ transz-
plantációt követõen megjelenõ genetikai
aberrációk félrevezethetik a kimérizmus
vizsgálatot”; Kereskai László „Infektív
kórképek a malignus haematologiai beteg-
ségek differenciál diagnosztikájában –
esetismertetések kapcsán”; Holczer-Nagy
Zsófia (Alpár D., Kajtár B. és mtsai): „Ci-
togenetikai aberrációk vizsgálata plazma-
sejtes myelomában fluoreszcens in situ
hibridizációval”.
� Alpár Donát (Nagy Zs., Kajtár B. és
mtsai): „Initiating role of recurrent IgH
translocations during the oncogenesis of
plasma cell myeloma is questionable in a
not negligible subset of cases” címmel
posztert mutatott be 16th Congress of the
European Hematology Association kong-
resszuson, Londonban, 2011. június 10-én.

ARadiológiai Klinikáról

� A Magyar Kardiológusok Társaságá-
nak 2011. évi, balatonfüredi kongresszu-
sán részt vett és elõadást tartott Várady
Edit, elõadásának címe: Várady E., Szukits
S., Simor T., Battyáni I.: „Hogyan érvé-
nyesítsük az ALARA elvet 64 szeletes DS
CT készülékkel végzett szív vizsgálatok
során?”.
� A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Baranya Megyei Szervezete
2011. május 12-én az Ápolók Napján
szakmai napot szervezett „Speciális eljárá-
sok a képalkotó diagnosztikában” címmel.
Ezen a Nukleáris Medicina Intézet és a
Radiológiai Klinika munkatársai adtak
elõ. Bonyár Krisztina: „Medence törések
képalkotó diagnosztikája”; Hetesiné Békés
Boglárka: „Szakasszisztensi feladatok a
modern komplex emlõdiagnosztikában”;
Ribarics Ildikó: „Abetegtájékoztatás törté-
nete és a modern betegtájékoztatás etikai
irányelvei intervenciós radiológiai beavat-
kozás során”; Weninger Csaba: „A CT al-
kalmazása nem orvosi okból. ACTdiagnosz-
tika fejlõdésének legújabb eredményei”.
� 2011. május 18-20. között rendezték
meg az Országos Onkológiai Intézetben az
International Cancer Imaging Society to-
vábbképzõ kurzusát. Ezen elõadást tartott:
Battyáni István, Percutaneous manage-
ment in HCC címmel. Aklinika munkatár-
sai között részt vett Faludi Szandra és
Szukits Sándor.
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Az Európai Gasztroeneteorlógiai és Hasi
Radiológia Társaság (ESGAR) ez évi, 22.
éves konferenciáján és továbbképzõ kur-
zusán részt vett dr. Csete Mónika és dr.
Weninger Csaba (május 21-24., Velence).

ASebészeti Oktató és 
Kutató Intézetbõl

� Dr. Rõth Erzsébet (Gasz B., Balatonyi
B. és mtsai): „Az oxidatív stressz befolyá-
solása a Glutathion-S-transzferáz enzim
gátlásával szívizom-sejttenyészetben”
címmel tartott elõadást a Magyar
Szabadgyök-Kutató Társaság VI. Kong-
resszusán (Gödöllõ, 2011. május 27-28.).
� A 46th Congress of the European
Society for Surgical Research (ESSR)
kongresszuson (Aachen, Germany, 2011.
május 25-28.) az alábbi poszterek kerültek
bemutatásra intézetünkbõl: Miklós Zs.,
Kürthy M., Lantos J. et al: „Effect of kid-
ney ischaemic and pharmacological post-
conditioning on plasma big endothelin
level in healthy and diabetic rats”;
Balatonyi B., Kovács V., Jávor S. et al:
„Influence of MAPK inhibitors on the
effect of GST enzyme inhibition on the
viability and apoptosis of cardiomy-
ocytes”; Jávor S., Hocsák E., Balatonyi B.
et al: „Bioflavonoid quercetin attenuates
oxidative stress caused by transvaginally
created pneumoperitoneum”.
� A Magyar Sebészeti Társaság Kísérle-
tes Sebészeti Szekció 2011. évi XXIII. Kí-
sérletes Sebész Kongresszusán (Budapest,
2011. június 2-4.) az alábbi elõadások
hangzottak el intézetünkbõl: Wéber Gy.
„Mini-laparoscopia Aesculap AdTec esz-
közökkel”; Jávor Sz., Hocsák E.,
Balatonyi B. és mtsai: „Transzvaginális
pneumoperitoneum káros hatásának csök-
kentése antioxidáns kezeléssel”; Takács I.,
Horváth Sz., Gáspár S. és mtsai: „Eltérõ
szerkezetû sérvhálók generálta idegentest
típusú gyulladásos reakció összehasonlítá-
sa”; Balatonyi B., Kovács V., Jávor Sz. és
mtsai: „A GST enzim gátlás vizsgálata
szívizomsejtek apoptózisára MAPK inhi-
bitorok jelenlétében”; Jancsik V., Cseh G.,
Frank D. és mtsai: „Pyogén csontfertõzé-
sek terápiája PMMA-szorbitol kapszulá-
val”; Lantos J., Csontos Cs., Mühl D. és
mtsai: „Oxidatív stressz paraméterek ösz-
szehasonlító vizsgálata intenzív betegellá-
tást igénylõ kórképekben”; Nõth LG.,
Brocks CA., Vámhidy L. és mtsai: „A fe-
hérjék poszttranszlációs O-tipusú n-acetil-
glükózamin módosulásának protektív sze-
repe hemorrhagiás shockot követõen pat-
kányokban”; Fekecs T., Ferencz A., Kádár

Zs. és mtsai: “Human plazma differenciál
scanning kalorimetriás vizsgálata
melanoma malignumos betegekben”.
� A Magyar Élettani Társaság LXXV.
Vándorgyûlésén (Pécs, 2011. június 8-11.)
az alábbi elõadások hangzottak el intéze-
tünkbõl: Lantos J., Csontos Cs., Mühl D.
és mtsai: „Oxidatív stressz paraméterek
változása klinikai kórképekben – Az
antioxidáns terápia hatékonysága”; Miklós
Zs., Kürthy M., Lantos J. és mtsai: „A ve-
se reperfúziós károsodásának csökkentése
posztkondicionálással egészséges és dia-
béteszes patkányokban”; Csontos Cs.,
Földi V., Bogár L. és mtsai: „Afolyadékte-
rápia hatása a gyulladásra és az oxidatív
stresszre kritikus állapotú égett betegeken”.
� 2011. május 30-31. között hét orvoskol-
léga vett részt intézetünkben emelt szintû
laparoszkópos tanfolyamon.

ASzemészeti Klinikáról

� A 2011. május 25-29. közöttt London-
ban tartott 11th Euretina Kongresszuson
Biró Zsolt, Pámer Zsuzsanna és Tóth-
Kovács Katalin vettek részt és poszter pre-
zentációt tartottak: Tóth-Kovács K., Pámer
Zs.: „Correlation between functional and
anatomical improvement after intravitreal
anti-VEGF therapy in wet AMD patients”
címmel.
� Tóth-Kovács Katalin az ausztriai
Mayrhofenben 2011. június 2-án rendezett
Annual Congress of the Austrian
Ophthalmic Society ülésén az
„Association of Alzheimer’s disease and
age-related macular degeneration in
South-Western Hungary” címû elõadással
EVER (European Association for Vision
and Eye Research) díjban részesült.
� A 2011. június 3-7. között Genfben tar-
tott Joint Congress of the European
Society of Ophthalmology (SOE) and the
American Academy of Ophthalmology
(AAO) éves kongresszusán klinikánkról
Biró Zsolt, Pámer Zsuzsanna, Tóth-
Kovács Katalin és Ajtony Csilla vettek
részt. Dr. Biró Zsolt meghívott elõadóként
tartotta a „Cataract surgery in patients with
small pupils” és a „Managing posterior
capsule rupture” címû prezentációkat, a
poszter szekcióban Tóth-Kovács K.,
Pámer Z., Rideg O. et al: „Genetic and
clinical association between Alzheimer’s
dementia and age-related macular degen-
eration” címû munka került bemutatásra.
� A Magyar Szemorvostársaság éves
kongresszusát idén 2011. június 15-17. kö-
zött Siófokon tartotta. Klinikánkról a ren-
dezvényen részt vettek Biró Zsolt, Pámer

Zsuzsanna, Vékási Judit, Ajtony Csilla,
Balla Zsolt, Nagy Ágnes, Schvöller Móni-
ka, Balogh Teodóra, Pusztai Ágota, Papp
Gabriella, Kölkedi Zsófia, Balázsy Mari-
ann és Rozmán Beáta. Az esemény kereté-
ben rendezték meg a Magyar Szemorvos-
társaság Továbbképzési Napját, amelyen
Biró Zsolt: IFIS – Intraoperatív „Floppy
Iris” Szindróma címû elõadást tartotta. A
Magyar Szemorvostársaság Glaukóma
Szekciójának ülésén Ajtony Csilla elnökölt
és az Ajtony Csilla, Füstös Réka, Jakab
Orsolya és mtsai: „A retinális idegrost-
réteg-vastagság meghatározó szerepe chi-
asma kompressziós szindróma miatt ope-
rált betegek látótérdefektusának alakulásá-
ban” címû elõadást tartotta. A Katarakta
szekció Biró Zsolt elnökletével zajlott,
ahol intézetvezetõnk elõadása a Biró Zsolt,
Balla Zsolt, Rozmán Beáta, Balázsy Mari-
ann „Keratoplasztika után végzett szürke-
hályogmûtét” címet viselte. A Magyar
Szemorvostársaság Retina Szekciójának
ülésén Pámer Zsuzsanna elnökölt, illetve
elõadást tartott Pámer Zsuzsanna, Tóh-
Kovács Katalin, Horváth Adrienn „Ned-
ves AMD anti-VEGF kezelésének ered-
ményességét befolyásoló klinikai ténye-
zõk vizsgálata” címmel. Ugynebben a
szekcióban hangzott el Kölkedi Zsófia,
Tóth-Kovács Katalin, Horváth Adrienn,
Pámer Zsuzsanna „Életminõség változása
VEGF gátlóval kezelt idõskori maculade-
generációban szenvedõ betegeknél” címû
elõadás is.
Klinikánk további elõadásai a rendezvé-
nyen: Vékási Judit, Márton Zsolt, Biró
Zsolt: „A pentoxifyllin, piracetam és vin-
pocetin antioxidáns hatásának in vitro
vizsgálati eredményei” és Balogh Teodó-
ra, Balla Zsolt, Pámer Zsuzsanna, Biró
Zsolt: „Felsõ légúti infekciót követõ egy-
oldali látásromlás – esetismertetés” cím-
mel hangzottak el.

ASzívgyógyászati Klinikáról

� A május 17-20. között megrendezett
párizsi EURO PCR elnevezésû rendezvé-
nyen dr. Horváth Iván két alkalommal
üléselnökként szerepelt, továbbá Kónyi At-
tila tartott elõadást stent trombózis téma-
körben a Magyar, Román Intervencionális
Kardiológiai és a Skót Kardiológiai Mun-
kacsoport közös szekcióján.

ASzülészeti és 
Nõgyógyászati Klinikáról

� A 31. Gyermeknõgyógyász Kongresz-
szus 2011. május 13-14. között Gyulán ke-
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rült megrendezésre, amelynek megnyitó
ünnepségén dr. Csermely Tamás a Magyar
Gyermeknõgyógyász Társaság elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd „Sürgõs-
ségi fogamzásgátlás – gyakori igény ser-
dülõkorban” címmel referátumot, vala-
mint a közgyûlésen „Elnöki beszámolót”
tartott. Rajta kívül a kongresszuson még
dr. Halvax László is üléselnöki teendõt lá-
tott el. Elõadást tartottak: Bálint Irisz
„Laparoszkópia gyermek- és serdülõkor-
ban”, Stefanovits Ágnes „A méhnyakrák-
szûrés helye és jelentõsége serdülõkor-
ban”, valamint Menyhárt Csilla
„Hydrokele of the Canal of Nuck” cím-
mel. Akongresszus dr. Csermely Tamás el-
nök zárszavával ért véget.
� A 12. Európai Gyermeknõgyógyász
Kongresszust 2011. május 25-28. között
Plovdivban (Bulgária) rendezték meg. A
kongresszus küldöttgyûlésén dr. Csermely
Tamás, mint az Európai Gyermeknõ-

gyógyász Társaság (EURAPAG) 2008-
ban megválaszott „President-Elect” tiszt-
ségviselõje – a küldöttgyûlés moderálása
mellett – három évre átvette az EURA-
PAG Elnöke tisztet. A kongresszuson
szekció-üléselnöki teendõk ellátása mellett
két felkért referátumot tartott: „Isolated
cervical agenesis – a rare developmental
disorder of the Müllerian duct”, illetve
„Emergency contraception – freequent
demand during adolescence” címmel. A
kongresszuson elõadott még dr.
Stefanovits Ágnes „Significance of the cer-
vical cancer screening in adolescence”, és
dr. Menyhárt Csilla „Hydrocele of the
canal of Nuck” címmel.
� Dr. Bálint Irisz sikerrel vizsgázott le a
nemzetközi gyemeknõgyógyász (IFEPAG)
szakvizsgán, és posztert prezentált
„Laparoscopic intervention in paediatric
and adolescent gynecology” címmel. A
kongresszus dr. Csermely Tamás, az Euró-

pai Gyermeknõgyógyáz Társaság elnöké-
nek zárszavával ért véget.
� Dr. Gõcze Péter és dr. Kiss Róbert részt
vettek a Lisszabonban 2011. május 8-10.
között megrendezett EUROGIN kong-
resszuson, ahol posztert mutattak be
„Reconisation or repeated HPV test” cím-
mel. A poszter szerzõi Koiss Róbert,
Babarczi Edit, Jenei Csaba, Horányi Dá-
niel, Siklós Pál és Gõcze Péter voltak.
� Dr. Gõcze Péter 2011. május 27-28. kö-
zött Siófokon a Hotel Azúrban megrende-
zett Magyar Nõorvos Társaság I. Szakmai
Továbbképzõ Tanfolyamán felkért referáló
elõadást tartott „A HPV szerepe a nõ-
gyógyászati onkogenezisben” címmel.
� Dr. Tamás Péter május 13-án „Effects
of central hemodynamics on fetal growth
and well-being” címmel felkért elõadást
tartott Nyitrán, a szlovák szülész-nõ-
gyógyászok 18. nemzetközi kongresszu-
sán.
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Pályázati kiírás a 2010. év Kiemelkedõ Publikációja Díjára
A Pécsi Tudományegyetem tudományos céljainak megvalósítása érdekében, az egyetemen folyó kutató- és alkotómunka,
mûvészeti tevékenység elismerése céljából pályázatot ír ki Az Év Kiemelkedõ Publikációja Díjra.

Pályázhatnak: A PTE teljes munkaidõben foglalkoztatott oktató, kutató közalkalmazottai, valamint a PTE-n mûködõ MTA
tanszéki kutatócsoportokban közalkalmazottként teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók. 
Pályázni bármilyen jelentõs szellemi alkotással lehet (tudományos mû, könyv vagy könyvrészlet, szabadalom, mûtéti
eljárás, képzõmûvészeti alkotás, zenemû stb.), amely a 2010. évben jelent meg.

IV.  A pályázat feltételei

� A díjra pályázni a kitöltött pályázati ûrlappal és a pályázati mû egy példányával, esetlegesen másolatával, illetve
részletes bemutatásával, leírásával lehet.

� Egy pályázó csak egy alkotással, illetve egy kategóriában pályázhat.

A pályázatokat az egyetem karain a kari tudományos tanácsokhoz , illetve a Klinikai Központ Titkárságához kell
benyújtani a pályázati határidõig.

Az egyes karok tudományos bizottságai rangsorolják a pályázatokat és karonként a legjobbnak tartott pályázatot továb-
bítják az egyetemi Tudományos Tanácshoz. 
A Tudományos Tanács dönt a karonként legjobbnak tartott pályázatokról és ezekrõl terjeszti fel javaslatát a rektorhoz. (
(karonként 1 X 300 ezer Ft.) 

A karokról beérkezõ elõterjesztésnek tartalmaznia kell:

� A pályázati ûrlapokat.

� A karok által készített pályázati értékelést.

� A pályázatra benyújtott rangsorolt pályamûveket.

Pályázati támogatási összeg: 300 ezer Ft.

Benyújtási határidõk: A karokra történõ leadási határidõ: 2011. szeptember 30.
A karok által történõ rangsorok benyújtási határideje: 2011. október 20.

(A karok, illetve a Klinikai Központ a rangsorolt pályázatokat a Rektori Hivatalba, Szilágyi László, a Tudományos Tanács
titkára nevére továbbítják.) A határidõ után érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

Pécs, 2011. június 15.
Dr. Bódis József s.k.
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HIMLÕ, más néven FEKETEHIMLÕ, tudományos nevén
VARIOLA VERA, röviden VARIOLA, fertõzõ betegség, járványai
évezredeken keresztül fenyegették az emberiséget. A himlõ
az írásbeliség kezdete elõtt évezredekkel pusztított: a tudósok
tízezer évvel ezelõttre teszik megjelenését.1Az Egészségügyi
Világszervezet 1977-ben a betegséget megszûntnek nyilvání-
totta. A legtöbb kézikönyv szerint a himlõt már Kr. e. 1122-
ben leírták Kínában (jóllehet a Kr.e. ezret megelõzõ idõszak-
ból Kínában semmiféle írás nem maradt fenn; de ebbõl az
ezer körüli idõbõl is csak teknõsbékapáncélba vésett jelek
maradtak, amelyek írásjeleknek is értelmezhetõk!). De emlí-
tették a himlõt az õsi indiai szanszkrit írásokban is (a legré-
gebbi a Rigvéda, amelynek elsõ sorait Kr. e. 1500 körül írták
le). Egyes szakértõk szerint V. Ramszesz egyiptomi fáraó
(1146-1142; más adatok szerint 1161-1157) fiatalon himlõ-
ben halt meg (a betegségét leírt papirusz alapján ez a valószí-
nû): múmiájának fején felismerhetõk a betegség nyomai
(más tudósok bõrráknak hiszik). 

Az Iliászban Homérosz részletesen ír különféle járványos be-
tegségekrõl csakúgy, mint Hippokratész. A Corpus Hippocraticum
hét könyve foglalkozik a járványokkal. Apulzusdiagnosztika nagy-
mestere, a kínai Vang Su Ho (180-270) követõje, Ko Hung (281-
341) taoista orvos receptkönyvében ír errõl a betegségrõl (a himlõ-
rõl) is (Kr.u. 1000 táján – állítólag – Kínában elterjed a himlõoltás).2

Maga a fogalom (V. Ramszesz korához viszonyítva) jó másfél év-
ezreddel késõbbi: a VI. században – dokumentumok szerint – egy (a
mai svájci Lausanne környékén élt) Marius nevû püspök használta
elõször a variola szót 570 körül a betegség jelölésére. Érdemes
megjegyezni, hogy himlõ tizedelte meg a Makorába (a késõbbi
Mekka) ellen támadó etióp hadsereget 568-ban (az Elefánt évében),
amint arról a Korán tudósít. A legfélelmesebb mégis talán Európá-
ban, éspedig a XVIII. században volt a himlõ: a század elején éven-
te 400 ezer gyerek halt meg ebben a betegségben (1730-ban II. Pé-
ter orosz cár – így írják a feljegyzések – éppen esküvõje napján halt
meg himlõben).3 1796-ban jelentette be Edward Jenner (1749-
1823) a himlõoltás elvi jelentõségû felfedezését: az eddigi vari-
olizációs4 eljárás továbbfejlesztésérõl, amit vaccinatio néven ismert
meg a világ.5

A himlõ6 heveny fertõzõ betegség, vírus okozza. Lázzal jár, a

kiütések kb. két nappal késõbb jelennek meg göbcse formájában,
melybõl hólyagcsa, majd gennytartalmú hólyagcsa lesz, végül le-
szárad, és többé-kevésbé kifejezett heget hagy maga után. A jelleg-
zetes kiütések olyan sûrûn helyezkedhetnek el, hogy szinte össze-
folynak, fõleg az arcon, máskor viszont olyan ritkák, hogy nem is
látszik a bõrelváltozás. Van, aki szeme világát veszti el a himlõben.
A jellegzetes körülírt kiütéseken kívül (göbcse, hólyagcsa, genny-
hólyagcsa, var, heg) a kezdeti lázzal egy idõben toxikus kiütésnek
nevezett elváltozások jelenhetnek meg. Ezek a kiütések képezhet-
nek egyenletes bõrpírt a törzsön vagy a végtagokon, máskor söté-
tebb vörös, apró, bolhacsípésszerû vagy nagyobb foltos vérzések-
bõl állnak. Ahalványabb kiütéseknek nincs klinikai jelentõségük, a
sötétebb, vérzéses kiütések azonban a legsúlyosabb, rendszerint ha-
lálos kimenetelû betegségformában jelennek meg. Ezek a betegek
gyakran már a valódi himlõs bõrelváltozások kialakulása elõtt meg-
halnak, így a betegséget fel sem ismerik. Ebben a stádiumban azon-
ban a betegek általában nem fertõznek, mert a himlõ addig nem fer-
tõz, míg a jellegzetes körülírt kiütések meg nem jelennek a torokban
és a bõrön.7

A betegség minden esetben beteg emberrel történõ közvetett
vagy közvetlen érintkezés következménye. A vírus igen stabil,
hosszú ideig élhet a szervezeten kívül. Gyapotbálákban 18 hónapig

Benke József
HIMLÕ

1Állítólag Észak-Afrikából terjedt szét a világra. Ez a járvány a szakértõk szerint történelemalakító tényezõvé vált. Arégi korokban a fertõzöttek 30%-a meghalt. Európát elõször
állítólag a korai középkorban érte el: 700 körül. Apusztítása óriási volt: egész városok néptelenedtek el. 
2Bizonyos adatok szerint Kr.e. 500 körül Kínában az orvosok a himlõs sebhelyekbõl származó váladékot egészséges emberek bõrébe dörzsölték, s azt állapították meg, hogy be-
tegségük enyhe lefolyású lett (mindenesetre életben maradtak).
3Ez kétségtelenül rendkívül tragikus esemény volt. Több koronás fõ is áldozatul esett (pl. II. Mária angol királynõ – 1689-1694 – is), de a legszerencsétlenebbnek mégis XV. La-
jos francia királyt (1715-1774) mondhatjuk. Nem elég, hogy nagyapja, XIV. Lajos fia (50 évesen) és apja, XIV. Lajos unokája (30 éves korában) kanyaróban meghalt, maga XV.
Lajos himlõben hunyt el 64 évesen (április 27-én kapta meg, május 4-én meghalt). A szerencsétlenséget tetõzendõ fia, XVI. Lajos király (1774-1792) a francia forradalmárok
vérengzésének esett áldozatul. Voltak másutt is ilyen szerencsétlenségek. II. József (1780-1790) mindkét felesége, Bourbon Izabella (1763), ill. Mária Jozefa (1765) himlõben
halt meg. 
4Himlõoltást Indiában bizonyíthatóan évezredek óta végeztek. Az 1700-as években az egész Közel- és Közép-Keleten ismerték a variolizációs oltást: ez abból állt, hogy a veszé-
lyeztetett emberekbe, általában õsszel, a „legfinomabb” himlõs gennyet beleoltották (testfelületük valamely részébe), s az így keletkezett betegség könnyû lefolyású volt és 8-10
napig tartott, s végleges védettséget eredményezett. A törökországi angol követ felesége, Lady Montagu az 1710-es években ismerkedett meg a keleten meghonosodott eljárás-
sal, és hozta át Európába. Ennek értékét sokszorozta meg Jenner, akinek felfedezését az angol akadémia egyszerûen ostobaságnak nevezte.
5Úgy mondják a tudósok: tudománnyá lett az orvoslás. Minden katasztrófa ellenére 2000 év alatt 170 millióról 6 milliárdra nõtt a világ népessége. Hogy a 170 millióról 100 mil-
lióval növekedjék a Föld lakosságának lélekszáma, ezer év kellett. Az újabb 100 milliós gyarapodásra 200 évet kellett várni: 1200-ban a világ népessége 360 millió volt. Atársa-
dalmi és egészségügyi csapások következtében a világ lélekszáma a következõ két évszázadban nem változott: 1400-ban ugyancsak 360 millió volt. 1800-ra megközelítette az
egy milliárdot. Az elõzõ évszázadban mintegy 300 milliós volt a növekedés. Ekkor lépett be az orvostudomány az emberiség életébe. 1900-ra az emelkedés mégis csak 600 mil-
lió volt. Akövetkezõ évszázadban 4,4 milliárd, vagyis 2000-ben elérte a 6 milliárdot.
6Aszó a magyar nyelvben 1533-ban Himlõ alakban fordult elõ (Lexicon Johannis Marmellii…Krakkó, 1533.).
7Egyik legismertebb védõszentje a himlõnek és más bõrbetegségeknek, valamint a ráknak és az elmebetegségnek (sok-sok egyéb mellett) egy Athénban született bencés szerze-
tes, Szent Egyed (640-720), aki Galliába ment és Provenceban remetéskedett. Legendája szerint Isten egy szarvastehenet küldött segítségére, hogy tejével táplálja. Avizigót ki-
rály rálõtt a szarvasra, Egyed testével védte meg, ezért a király a vadászterület ezen részét a remete rendelkezésére bocsátotta, ahol késõbb Egyed (Gilles) kolostort alapított: Saint
Gilles-du Gard.

Bakr ibn Zakaríja (ar-Rází) Li Shi-chen kínai orvos 1578-as
könyvében leírta a himlõoltást
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képes elélni, így az a szennyes, amelyet a himlõs beteg viselt, fer-
tõzésforrásnak számít.8Az európai járványokban gyakran terjesz-
tette a betegséget szennyes fehérnemû. A vírus a porban száraz
formában ugyancsak megmaradhat, akár hónapokig is, ezért fon-

tos a betegszobák és
kórházi osztályok fer-
tõtlenítése a betegek
távozása, ill. halála
után. A legtöbb áldozat
azonban úgy fertõzõ-
dik, hogy beteggel ke-
rül kapcsolatba, és
belégzi a beteg lehele-
tébõl vagy kifröccsenõ
nyálából származó ví-
rust. Bár a vírus ellen-
álló, a himlõ nem na-
gyon fertõzõ, egy be-
teg rendszerint csak a
legszorosabb kapcso-
latban lévõk közül fer-
tõz meg egy-két em-

bert. A betegség nagy veszélye, hogy beoltottaknál igen enyhe
formában jelentkezhet, és ezek a betegek úgy terjeszthetik a halá-
los betegségformát, hogy nincsenek is tisztában saját fertõzöttsé-
gükkel. Járvány kitörése esetén ezért alapvetõen fontos a betegek-
kel érintkezésbe került összes lehetséges személyt felderíteni, s ál-
lapotukat mindaddig követni kell, amíg bizonyossá nem válik fer-
tõzésmentességük. Ha pedig bármely tünet megjelenik, el kell
õket különíteni.

A himlõvírusnak egy fõ törzse ismeretes, a variola major. Az
ebbõl készített védõoltás megvédi az embert a kórokozóval köze-
li rokonságban álló egy-két más vírustörzstõl is, például a sokkal
enyhébb betegséget okozó variola minortól. Ahimlõ valamennyi
formája ellen egyetlen, egykomponensû védõoltás létezik, és a
betegségnek nincs természetes gazdája. Ez lehetõvé tette, hogy az

Egészségügyi Világszervezet megkísérelje felszámolni a himlõt
az egész Földön. Ehhez fel kellett kutatni és idõben beoltani min-
denkit, aki himlõbeteggel kapcsolatba kerülhetett. A feladatot si-
keresen végrehajtották. 1967-ben a himlõ halálos áldozatait két-

millióra becsülték. 1977-tõl 1980-ig nem fordult elõ megbete-
gedés, leszámítva a két angliai esetet 1978-ban, amikor a fertõ-
zés forrása laboratóriumi vírus volt. A legtöbb országban meg-
szüntették a himlõ ellen rutinszerûen adott védõoltást, és a vírust
mindössze néhány laboratóriumban õrzik a világon, készen arra,
hogy oltóanyagot készítsenek belõle, ha valaha szükség lenne rá.9

A himlõ legsúlyosabb, halálos fajtája a véres- vagy fekete-
himlõ (Variola haemorrahagica), amely képes néhány nap alatt
végezni a beteggel. Jóllehet a himlõ a hét leggyilkosabb fertõzõ
járványos betegség közé tartozik, még a fejlett országokban is,
így pl. a Német Birodalom területén csak 1874-ben határozták
el, hogy minden gyereket egy éves koráig kötelezõ a himlõ ellen
beoltani (az iskolásokat pedig 12 éves korig). Speciális oka le-
hetett a német-francia háború következménye: csak Poroszor-
szágban 1871-ben 60 ezer ember halt meg himlõben és 400 ezer
betegedett meg.

Avírus némely változata háziállatokban fordul elõ. Ajuhhim-
lõ és a nyúlhimlõ a levegõben lebegõ fertõzõ részecskék belégzé-
sével terjed. A lóhimlõ, baromfihimlõ és az egérhimlõ terjedésé-
hez rendszerint a bõrfelületek érintkezése szükséges. Atehénhim-
lõ (vaccinia) és a nem valódi tehénhimlõ (paravaccinia), amely a
tehenek tõgyén okoz elváltozásokat, bõrkontaktus útján emberre
is átterjedhet. A lóhimlõ (fertõzõ gennyes szájgyulladás) ma már
ritkán fordul elõ. Asertéshimlõ két fajtája még elõfordul, de ritkán
halálos kimenetelû. Ajuhhimlõ, valamint a kecskehimlõ már csak
Délkelet-Európában, Észak-Afrikában és Ázsiában fordul elõ.10

FOTÓK A HÁTSÓ BORÍTÓN (a szerzõ e témához 40 képpel ren-
delkezik)
V. Ramszesz fáraó (1146-1142) himlõben halt meg. A Rigvéda (elsõ
sorait Kr. e. 1500 körül írták) már foglalkozik a himlõvel (a mû két
lapja). Susruta (800-720) indiai sebészprofesszor, szülész és gyógysze-
rész. Az õ korában már jól ismerték a himlõt. Ar-Rází (845-925) írta az
elsõ tudományos mûvet a himlõrõl (a könyv két lapja). Rázi könyve az
egész középkor legeredetibb alkotása. Landini (1335-1397) itáliai
zeneszerzõ ugyancsak himlõben pusztult el. I. Lajos spanyol király 17
évesen halt meg 1724 nyarán néhány hónapos uralkodás után. Ranc
(1674-1735) munkája. XV. Lajos francia király (1715-1774) is himlõ-
ben halt meg 64 éves korában. Ismeretlen festõ mûve. II. Mária angol
királynõ (1689-1694), aki 32 évesen lett a himlõ áldozata (a festmény
1677-ben, Vilmossal történt házasságkötésekor készült). Sir Peter Lely
(1618-1680) festménye. Nattier (1685-1766): Pármai Izabella (1741-
1763), II. József (1741-ben született), a késõbbi császár (1780-1790) fe-
lesége. Maria Josepha von Bayern (1739-1767), II. József második fe-
lesége. Mindketten a himlõ áldozatai lettek. Meytens festménye. Maria
Josepha (1751-1767) Habsburg-Lotharingiai fõhercegnõ himlõben halt
meg 16 éves korában. Meytens festménye. Végül Mária Terézia világ-
szép leánya, Maria Elisabeth (1743-1808) fõhercegnõ – akinek kezéért,
amíg a himlõ meg nem támadta arcocskáját, királyok vetélkedtek –
kénytelen volt kolostorba vonulni. Meytens (1695-1770) mûve (Mária
Terézia két másik gyermeke is himlõben hunyt el tizenéves korában).

8Az újkor elején már biológiai fegyverként használták a britek. Az indiánok ellen harcoló katonaság brit parancsnoka kórházban fekvõ, himlõs betegek által használt pokró-
cokat küldött ajándékba az egyik delavar törzsfõnek (miután az amerikai indiánok szervezete teljesen védtelen volt a kórokozókkal szemben, ezzel az igen hatékonynak bi-
zonyult biológiai fegyverrel irtották az indiánokat).
91992-ben egy orosz ellenzéki disszidens felfedte, hogy Oroszországban biológiai fegyverkísérletek folynak a himlõvírussal.
10Az amerikai kontinensre a spanyol hódítók vitték be. Amai Mexikóváros helyén épült az Azték Birodalom fõvárosa, Tenochtitlan 1330 táján. 1415-re igazi nagyvárossá
nõtt, 100 ezernél több lakossal. Egy évszázados virágzás után, 1519-21 között Cortez (1485-1547) vezetésével meghódították a spanyolok. Abehurcolt himlõjárványban a
birodalom lakosságának harmada elpusztult. Több más fertõzõ járványos betegség is pusztított (tífusz, sárgaláz, influenza, kanyaró, kolera), amelyeknek a latin-amerikai õs-
lakosság 90%-a áldozata lett (a XVI. század elején Mexikó lakosságából négymillió embert vitt el csak a himlõ). Afentiek mellett a harcok újabb nagyarányú veszteséget je-
lentettek. Mai becslések szerint 25 millió mexikói élt a birodalom korabeli területén a XVI. század elején, közülük 2,5-3 millió maradt. Szinte hihetetlen, mégis tény, hogy a
hideg éghajlatú Grönland lakosságának 75 %-a pusztult el himlõben az európaiak odaérkezése után.

Szent Egyed (640-720),
a himlõ elleni védõszent

Edward Jenner (1749-1823) szob-
ra a londoni Kensington parkban

Ar-Rázi könyv címlapja
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Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülés a PTE-n
Megtartotta Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülés a Pécsi Tudományegyetem június 16-án a Dr. Halasy-Nagy József Aulában. Az
eseményen az egyetem szenátusa elismeréseket és kinevezéseket adott át az intézmény oktatóinak, hallgatóinak.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2011. február 24-i ülésén a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Karon folyta-
tott több évtizedes oktatói-kutatói tevékenysége elismeréseként professzor emeritus címet adományozott:

Klein Sándor egyetemi tanárnak.

A PTE Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitûzõt adományozott:
Hóvári Jánosnak, a Külügyminisztérium globális ügyekért felelõs helyettes államtitkárának, Michael Toepell-nek, a lipcsei
Egyetem Tanítóképzõ Intézete igazgatójának, Vaday Andreának, az MTA Régészeti Intézete tudományos fõmunkatársának,
Vonyó Józsefnek, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitûzõt
adományozott:

Balázs Péternek, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának, Matthias Heimann-nak, a Lipcsei
Egyetem Neveléstudományi Intézet tudományos munkatársának, Kisely Mihálynak, a Vas Megyei Markusovszky Kórház
osztályvezetõ fõorvosának, Kovács Tibornak, a Dráva Hotel szállodaigazgatójának, Módos Ernõnek, az Emberekért közhasz-
nú nonprofit Kft. borászati vezetõjének, Oberfrank Ferencnek, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete ügyvezetõ
igazgatójának, Soós Lászlónak, a Tolna Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nyugalmazott igazgatójának,
Stephan Falk-nak, a Frankfurti Egyetem privátdocensének, Kurt Schmidt-nek, a frankfurti Márkus Kórház Orvos Etikai rész-
leg vezetõjének, Lothar Walter Schrod-nak, a Höchsti Városi Kórház igazgatójának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa egyetemi magántanári címet, és a PTE címerét ábrázoló ezüst kitûzõt adományozott:
Muráth Ferencné Péntek Juditnak, a Közgazdaságtudományi Kar Terminológiai Dokumentációs Központja vezetõjének,
Csébfalvi Györgynek, a Közgazdaságtudományi Kar habilitált egyetemi docensének.

A PTE Szenátusa az egyetemi szabályzatban elõírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitált doktori címet ítélt oda:
Az állam-és jogtudományok területén: Chronowski Nórának, a PTE Állam-és Jogtudományi Kara egyetemi docensének,
Herger Csabánénak, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi docensének, Herczog Máriának, az Eszterházy Károly Fõisko-
la egyetemi docensének, Szalayné Sándor Erzsébetnek, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi docensének.

Az orvostudományok területén: Adamovich Károlynak, a PTE Klinikai Központ egyetemi docensének, Balaskó Mártának, az Álta-
lános Orvostudományi Kar adjunktusának, Barakonyi Alíznak, az Általános Orvostudományi Kar adjunktusának, Berente Zol-
tánnak, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docensének, Buzás Péternek, az Általános Orvostudományi Kar adjunk-
tusának, Csábi Györgyinek, a Klinikai Központ adjunktusának, Kerényi Mónikának, a PTE Általános Orvostudományi Kar
egyetemi docensének, Kovács Kálmán Andrásnak, a Klinikai Központ adjunktusának, Lujber Lászlónak, a Klinikai Központ
egyetemi docensének, Nagy Ákos Károlynak, a Klinikai Központ egyetemi docensének, Szabados Eszternek, a Klinikai Köz-
pont egyetemi docensének, Szabó Istvánnak, a kaposvári Kaposi Mór Kórház osztályvezetõ fõorvosának, Kelemen Annának,
az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet osztályvezetõ fõorvosának, Szapáry Lászlónak, a PTE Általános Orvostudo-
mányi Kar adjunktusának.

Az egészségtudományok területén:
Mészáros Ágnes Andreának, a Semmelweis Egyetem Gyógyszertári Központ vezetõjének.

A képzõmûvészetek területén:
Sturcz Jánosnak, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem egyetemi docensének.

A biológiai tudományok területén:
Blaskó Ágnesnek, a PTE ÁOK tudományos segédmunkatársának, Horváth Eszternek, a Kecskeméti Fõiskola tanársegédjének.

Az egészségtudományok területén:
Ujváriné Siket Adrienn-nek, a Debreceni Egyetem adjunktusának.

A filozófiai tudományok területén:
Bedõ Viktornak, a HPI School for Design Thinking óraadó tanárának.

A földtudományok területén:
Szabó Attilának, a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola igazgatójának.

A neveléstudományok területén:
Dezsõ Renátának, a PTE Bölcsészettudományi Kar tanársegédjének.

A nyelvtudományok területén:
Domschitz Mátyásnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanársegédjének, Kovács Tímeának, a Modern Üzleti Tudományok
Fõiskolája nyelvészeti tanszékvezetõjének.

Az orvostudományok területén:
Ajtay Zénónak, a PTE Klinikai Központ adjunktusának, Hocsák Enikõnek, a PTE Általános Orvostudományi Kar tanársegéd-
jének, Kenyeres Péternek, a Klinikai Központ tanársegédjének, Kiss Pál Péternek, az Elgavish Paramagnetics Inc.ügyvezetõ
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igazgatójának, László Kristófnak, a PTE Általános Orvostudományi Kar tanársegédjének, Mester Lászlónak, a Science Please
Projektiroda munkatársának, Sáfrány Enikõnek, a PTE Általános Orvostudományi Kar tanársegédjének, Sipeky Csillának, az
Általános Orvostudományi Kar tanársegédjének, Takács Gábornak, az Általános Orvostudományi Kar tanársegédjének, Vetõ
Sárának, az Általános Orvostudományi Kar tanársegédjének, Vörös Viktornak, a Klinikai Központ adjunktusának.

A pszichológiai tudományok területén:
Fülöp Évának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédjének.

A politológiai tudományok területén:
Koller Inez Zsófiának, a PTE Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kara óraadó tanárának.

Az állam-és jogtudományok területén:
Buzás Gábornak, a Rendõrtiszti Fõiskola adjunktusának.

A biológia területén:
Antal Juditnak, a MEDA Pharma Hungary Kft munkatársának.

Az orvostudományok területén:
Bartha Évának, a University of Texas Medical Branch at Galveston tudományos kutatójának, Markó Lajosnak, a berlini Ex-
perimentális és Klinikai Kutatóközpont tudományos kutatójának, Tucsek Zsuzsannának, az Általános Orvostudományi Kar
tanársegédjének.

A Pécsi Tudományegyetem a hagyományok szerint megrendezte Ünnepi Szenátusi Ülését a Pedagógusnap alkalmából 2011. június 4-
én. A rendezvény helyszíne idén is a PTE Általános Orvostudományi Kar Dr. Romhányi György Aulája volt. Az esemény keretében át-
adták a Pécsi Tudományegyetemen és jogelõd intézményeiben 50, 60, 65 és 70 éve diplomát szerzett hallgatók arany-, gyémánt-, vas-
és rubin okleveleit, valamint minisztériumi és egyetemi kitüntetések és elismerések átadására is sor került.

Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:
Dr. Bernáth Attiláné Kapcsos Aranka, Boros Ernesztin, Borovszkyné Gyõr Zsuzsanna, Elek Lászlóné László Katalin, Gelle
László, Görög József, Hamar Józsefné Sörös Mária, Herkéné Molnár Veronika, Hermann Jenõné Czéh Mária Klára,
Istvánder Józsefné Tóth Simon Éva, Jägerné Rudolf Éva, Jakóné Fekete Terézia, dr. Kálózdi Tamásné Fodor Judit, Károlyi
Józsefné Schranz Hilda, dr. Kok Miklós, Mecseki Lajosné Purgel Anna, Miklós Zoltánné Vargha Ildikó, Molnár Jánosné
Magusics Ágota, Nagy Istvánné Fülöp Mária, Papp Albertné Szabó Éva, Pávics György, Régaisz István, Sásdi /Schultheisz/
Béla, dr. Schrott Géza, Serfõzõné Horsetzky Márta, Simon Miklósné Kalocsa Mária, Solymár Istvánné Illés Julianna, Strasser
Jakabné Wald Teréz, Sulyok Bertalan, Szalai Dezsõ, dr. Szentjóbi Szabó Tiborné Drégelyi Zsuzsanna, dr. Takács Sándorné Pék
Judit, Tóth Béláné Puchmann Erzsébet, Tóth Józsefné Póda Anikó, dr. Végh Józsefné Török Klára, Vida Péter, dr. Villányi An-
tal, Zsoldos Tiborné dr. Olay Ágnes.

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Csaba Károlyné Vörös Etelka középiskolai tanár.

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Dallos Nándor általános iskolai tanító.

Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet és a Pécsi Tudományegyetem címerével ellátott ezüst ki-
tûzõt vehetett át:

Dr. Búzás Huba jogász, dr. Elmer Jánosné Turi Mária Magdolna jogász, dr. Fekete Sándor jogász.

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet és a Pécsi Tudományegyetem címerével ellátott ezüst
kitûzõt vehetett át:

Dr. Goda Gyula jogász, dr. Harász Tibor jogász, dr. Kónya György jogász, dr. Krasó Sándor jogász, dr. Páva István jogász,
dr. Péterfalvy István jogász, dr. Rendeki Sándor jogász, dr. Strasser Tibor jogász, dr. Szemerédy Szilárd jogász, dr. Tiborcz Csa-
ba jogász.

Diplomaszerzésének 65. évfordulója alkalmából vas oklevelet vehetett át:
Dr. Aczél György.

Diplomaszerzésének 70. éves jubileuma alkalmából rubin díszoklevelet és a PTE címerével ellátott ezüst kitûzõt vehetett át:
Dr. Hujber Jenõ.

A 2011. esztendõben Arany Katedra-díjban részesült:
Dr. Barics Ernõ, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense, dr. Kocsis Mihály, a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fej-
lesztési Kar egyetemi docense, dr. Lázár Gyula Levente, az Általános Orvostudományi Kar professor emeritusa, dr. Orbán Jó-
zsef, a Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kar fõiskolai tanára, dr. Pytel József, a Klinikai Központ professor emeritusa,

Forrás: www.pte.hu
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Pécs és a PTE brillírozott elsõsegélynyújtásból
Pécsi csapat nyerte a Magyar Vöröskereszt 40. Országos Elsõsegélynyújtó Versenyének felnõtt kategóriáját Zánkán. Az öt-
tagú csapatból négyen a Pécsi Tudományegyetem hallgatói.

A döntõben 58 csapat csaknem 300 versenyzõje adott számot társadalmi elsõsegélynyújtási ismereteirõl. A megmérettetésen a Hor-
vát Vöröskereszt zágrábi csapata is részt vett. A versenyzõknek egy 20 állomásos körpályán hat és fél óra alatt kellett teljesíteniük
a feladatokat.
150 önkéntes segítõ, baleseti imitátor, 20 vöröskeresztes elsõsegélynyújtó koordinátor és 45 Országos Mentõszolgálati (OMSZ)
munkatárs vett részt a megmérettetésen. Az OMSZ képviselõi értékelték a gyakorlati állomásokon a versenyzõk felkészültségét. 
A szimulációs gyakorlatokon gyermek, ifjúsági és felnõtt kategóriákban mérhették össze elsõsegélynyújtó tudásukat a résztvevõk.
A felnõtt kategória gyõztese utazhat 2012-ben a nemzetközi elsõsegélynyújtó versenyre, hogy képviselje hazánkat.

A csapat tagjai:
Ertlinger Márton (BME)
Horváth Péter (PTE ÁOK)
Imhoff Viktória (PTE KTK)
Váradi Bianka (PTE ÁOK)
Zalay Dorottya (PTE BTK)

Felkészítõ: Dr. Sárdi Ferenc

Emlékeim Szentföldrõl
Szentföldön, Izraelben és Jordániában jártam ez év márciusában. Régi álmom, vágyam, vált valóra. A tíznapos utunkon Pál Tibor
személyében kiváló idegenvezetõnk volt, aki nélkül nem lettek volna teljesek a meglátogatott bibliai és történelmi helyek. Az út lel-
ki vezetõje dr. Keresztes Pál, paksi plébános úr volt. Az utat a budapesti MSE Tours szervezte, nagy odafigyeléssel. 
Lelki békét kerestem és megnyugvásra leltem. Több mint ezer felvételt készítettem, és a legjobbakból a Biblia alapján, mûvészet-
történeti tanulmányaim érzékenységével egy szép prezentációs anyagot szeretnék készíteni. 
Köszönöm Tám Lászlónak a segítséget, hogy a képeim ily módon megjelentek, valamint az Orvoskari Hírmondó szerkesztõségé-
nek, hogy egy számukban helyet kaptam.
Kívánom továbbá mindenkinek, hogy jusson el Szentföldre!

Dr. Lengváriné Szelier Márta

dr. Rózsás Eszter, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense, dr. Rudl József, a Természettudományi Kar egyetemi do-
cense, Schadt Györgyné dr., a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense, Szász-Kolumbán Olga, a Babits Mihály Gyakorló
Gimnázium és Szakközépiskola tanára, dr. Varró Zoltán, a Közgazdaságtudományi Kar mestertanára, dr. Vas Bence, a Mûvé-
szeti Kar egyetemi docense.

A Pécsi Tudományegyetem Rektora a szervezeti egységek vezetõinek javaslatára az egyetem érdekében kifejtett eredményes és
tartósan magas színvonalú munkavégzésük elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat:

Az 1. Számú Gyakorló Általános Iskolában Keszei Ferencné kisegítõ alkalmazott, az Általános Orvostudományi Karon
Babarciné Stettner Lenke szerkesztõ, Hegyi Ildikó gazdasági ügyintézõ, dr. Ohmacht Róbert egyetemi tanár, a Babits Mihály
Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában dr. Gimesi Lászlóné Gyimesi Eszter tanárnõ, a Bölcsészettudományi Karon
Huszárné Mánfai Márta tanulmányi osztályvezetõ, a Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában Nyírõ Gizel-
la tanító, dr. Pap Gáborné Ádám Györgyi tanár, az Egyetemi Könyvtárban Mészáros Béláné könyvtárvezetõ, a Felnõttképzé-
si és Emberi Erõforrás Fejlesztési Karon Schreiner Lászlóné Kisfali Márta ügyvivõ szakértõ, a Gazdasági Fõigazgatóságon
Füri József fõkönyvelõ, az Illyés Gyula Fõiskolai Karon Gabi Gabriella igazgatóhelyettes, a Klinikai Központban Fábiánné
Farkas Valéria fõnõvér, Horváthné Salamon Tünde fõnõvér, dr. Vástyán Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi
Karon Szilágyi Szilvia kommunikációs vezetõ, a Mûvészeti Karon Lengyel Péter adjunktus, az Oktatási Igazgatóságon
Hoffmann Nikolett ügyvivõ szakértõ, a Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Karon dr. Achs Ágnes egyetemi docens, a Rek-
tori Hivatalban Harka Éva, az UNIV Pécs fõszerkesztõje, a Természettudományi Karon Tóth Jánosné Benkovics Zsuzsanna
gazdasági vezetõ, az Állam- és Jogtudományi Karon Kalmár-Nagy Károlyné Ottohál Csilla tanulmányi ügyintézõ, a Klinikai
Központban dr. Kalmár-Nagy Károly klinikai fõorvos.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete több éves szakszervezeti bizalmi munkája elismeréseként FDSZ emlékplakettet ado-
mányoz:

Gayer Évának, a Rektori Hivatal volt szakszervezeti fõbizalmijának, Barabás Bélának, a Pollack Mihály Mûszaki és Informa-
tikai Kar szakszervezeti titkárának.




