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1./ Egyetemi docensi pályázat véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta az
egyetemi docensi pályázatot. 

2./ Címzetes egyetemi tanári címre történõ felterjesztés

3./ Záróvizsga bizottsági elnökök megválasztása.
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a
Gyógyszerész Szak Záróvizsga bizottsági elnökeinek megválasztásáról szóló javaslatot.

4./ A2012. évi kari költségvetés
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a 2012. évi kari költség-
vetésre tett javaslatot.  (Lásd még a következõ oldalt.)

5./ A2012/2013-as tanév idõbeosztása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a 2012/2013-as tanév
idõbeosztására tett javaslatot. 

6./ Elektronikus leckekönyv bevezetése a 2012/2013-as tanévtõl
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta az elektronikus lecke-
könyv 2012/2013-as tanévtõl való bevezetésére tett javaslatot. 
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Elõterjesztés
az ÁOK Kari Tanács 2012. április 12-i ülésére

Az ÁOK 2012. évi Egység Gazdasági Terve

Tisztelt Kari Tanács!

Az ÁOK által elõterjesztett Egység Gazdasági Terv (ÁOK EGT) a PTE Szenátusa által 2012. március 22-én elfogadott
2012. évi PTE Gazdasági Tervben foglaltaknak megfelelõen, annak 12.2. sz. mellékletével egyezõen készült.

A 2012. évet a források szûkössége (KTF-normatíva alacsony szintje, KIR-elvonások minimális mérséklése, KK-átfi-
nanszírozások 50%-ot meghaladó növekedése) mellett jelentõs többletkiadások (egyetemi szinten hozott döntések pénzügyi
következményeinek karra hárulása, alapfeladatok megfelelõ minõségû ellátásához szükséges kiadások biztosítása)
jellemzik. Ennek eredményeként az ÁOK -170 MFt-os tervezett egyenleggel számol.

A negatív egyenleg miatt karunk konszolidációs terv készítésére kötelezett, melyet az elõterjesztés 6. pontja tartalmaz.
A konszolidáció eredményeként +15,7 MFt-os egyenleg várható.

A kormányzati és egyetemi megszorítások következtében a 2012. évben sem számolhatunk olyan, a kar
versenyképessége erõsítéséhez, javításához szükséges fejlesztések indításával sem, melyek a költségtérítéses képzés
bõvítéséhez elengedhetetlen feltételek megteremtését céloznák (infrastruktúra, oktatói állomány).

A 2012. évi Kari EGT-t a Kar Dékáni Tanácsa és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta és azt a Kari Tanács, valamint a
Szenátus általi megtárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Kari Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

„A Kari Tanács az ÁOK 2012. évi Egység Gazdasági Tervét a beterjesztett tartalommal tudomásul veszi és azt a PTE
Szenátusa általi megtárgyalásra alkalmasnak tartja.”

Pécs, 2012. április 5. 

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán

Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

a karunkon második alkalommal
megrendezésre kerülõ

ingyenes Tavaszi Koncertre,
melyen hallgatóink lépnek fel.

A hangversenyt
2012. május 7-én, hétfõn 

20:00 órakor
a Dr. Romhányi György Aulában

tartjuk.

Támogatók: PTE ÁOK, ÁOK HÖK
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2012. április 2.

1. Habilitációs ügyek
1/a Habilitációs pályázatok lezárása

A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az
alább nevezett részére a cím odaítélését:
Dr. Debreceni Balázs László, egyetemi adjunktus, Biokémiai és

Orvosi Kémiai Intézet 
Dr. Halmosi Róbert, egyetemi adjunktus, I. sz. Belgyógyászati

Klinika

1/b Habilitációs pályázatok nyilvános részének indítása
A felkért bíráló bizottságok véleményét is figyelembe véve a Ta-
nács engedélyezi alább nevezetteknek a nyilvános eljárás megin-
dítását:
Dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, Farmakognóziai Inté-

zet
Dr. Kalmár Katalin, egyetemi adjunktus, Sebészeti Klinika
Dr. Lövey József, nemzetközi igazgató, Országos Onkológiai In-

tézet
Dr. Najbauer József, kutató, City of Hope National Medical Cen-

ter & Beckman Research Institute California
Dr. Szabó Imre László, egyetemi adjunktus, I. sz. Belklinika
Dr. Visegrády Balázs, egyetemi adjunktus, Biofizikai Intézet

1/c A habilitáció oktatással kapcsolatos kritériumrendszeré-
nek áttekintése. A Doktori és Habilitációs Tanács dr. Szeberényi
József elnökhelyettes vezetésével bizottságot hozott létre a rész-
letek kidolgozására.

1/d Az egyetem akkreditációja keretében az ÁOK doktori kép-
zésével és a habilitációs eljárással kapcsolatban is megbeszélést
tartott a látogató bizottság. 

2. Doktori ügyek
2/a Állami ösztöndíjas PhD-hallgatók ügyei
Dorn Ágnes III. éves PhD-hallgató (Orvosi Mikrobiológiai és

Immunitástani Intézet) PhD-tanulmányait 2010. január 1-tõl
a FAGCENTR pályázati keret terhére kezdte meg, mely pá-
lyázat pénzügyi kerete 2012. augusztus 31-ig biztosítja neve-
zett hallgató ösztöndíját. A fennmaradó tanulmányi idõre –
2012. szeptember 1-tõl 2013. január 31-ig – támogatást igé-
nyel. Kérését a DHT támogatja.

Dr. Kalmár Zsuzsanna II. éves PhD-hallgató (Neurológiai Klini-
ka) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigor-
lati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési
bizottság kijelölése megtörtént.

Kardos Roland II. éves PhD-hallgató (Biofizikai Intézet) elkészí-
tette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak,
a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság ki-
jelölése megtörtént.

Dr. Markovics Adrienn III. éves PhD-hallgató (Farmakológiai
Intézet) szigorlata 2012. március 28-án summa cum laude
eredménnyel megtörtént. 

2/b Levelezõs PhD hallgatók ügyei
Dr. Zalán Petra levelezõs PhD-hallgató (Biokémiai és Orvosi

Kémiai Intézet) társ-témavezetõje dr. Sümegi Balázs mellett

dr. Kovács Krisztina. A kérést a DHT támogatja.
Kálmán Nikolett levelezõs PhD-hallgató (Biokémiai és Orvosi

Kémiai Intézet) társ-témavezetõje dr. Sümegi Balázs mellett
dr. Berente Zoltán. A kérést a DHT támogatja.

Fábián Eszter levelezõs PhD-hallgató (Anatómiai Intézet) társ-
témavezetõje dr. Reglõdi Dóra mellett dr. Kovács Krisztina.
A kérést a DHT támogatja.

Dr. Farkas Róbert levelezõs PhD-hallgató (Onkoterápiás Intézet
– Sebészeti Klinika) szigorlata 2012. március 2-án summa
cum laude eredménnyel megtörtént. 

2/c Egyéni felkészülõk ügyei
Dr. Steier Roy egyéni felkészülõ (Idegsebészeti Klinika) elkészí-

tette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak,
a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság ki-
jelölése megtörtént.

Dr. Kádár Balázs egyéni felkészülõ (Miskolc – Orvosi Nép-
egészségtani Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõ-
bírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az oppo-
nensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Markó Katalin egyéni felkészülõ (Élettani Intézet) elkészítet-
te értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a
szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság kije-
lölése megtörtént.

Dr. Zeke József egyéni felkészülõ (Budapest – Szülészeti Klini-
ka) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigor-
lati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési
bizottság kijelölése megtörtént.

Pajor Gábor egyéni felkészülõ (Patológiai Intézet – Orvosi Ge-
netikai Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírá-
lók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek
és a védési bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Sárszegi Zsolt egyéni felkészülõ (Szívgyógyászati Klinika)
szigorlata 2012. február 27-én summa cum laude ered-
ménnyel megtörtént. 

Dr. Börzsei Rita egyéni felkészülõ (Farmakológiai Intézet) szi-
gorlatai 2012. március 6-án cum laude és summa cum laude
eredménnyel megtörténtek. 

Dr. Füredi Réka egyéni felkészülõ (Farmakológiai Intézet) szi-
gorlata 2012. március 12-én summa cum laude eredménnyel
megtörtént. Az opponensek és a védési bizottság kijelölése
megtörtént.

Dr. Szabó Mariann egyéni felkészülõ (IBI) szigorlata 2012. már-
cius 13-án summa cum laude eredménnyel megtörtént.

Dr. Beöthe Tamás egyéni felkészülõ (Urológiai Klinika – Labo-
ratóriumi Medicina Intézet) felkért opponense a bírálatot
nem tudja elvállalni. Az új személy kijelölése megtörtént.

Dr. Vigh Éva egyéni felkészülõ (Kórélettani Intézet) szigorlata
2012. április 4-én lesz. Az opponensek kijelölése megtörtént.

Dr. Bánáti Miklós János egyéni felkészülõ (Neurológiai Klinika)
értekezésének védése 2012. március 2-án 100%-os ered-
ménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag ja-
vasolja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Vincze András egyéni felkészülõ (Központi Elektronmikro-
szkópos Laboratórium) értekezésének védése 2012. március
20-án 100%-os eredménnyel megtörtént. ADHT ennek alap-
ján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat oda-
ítélését.

A Doktori és Habilitációs Tanács ülése
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Dr. Gaál Valéria egyéni felkészülõ (Szemészeti Klinika – Anató-
miai Intézet) értekezésének védése 2012. március 22-én
100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egy-
hangúlag javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Gyürüs Éva egyéni felkészülõ (Gyermekklinika) értekezésé-
nek védése 2012. március 29-én 100%-os eredménnyel meg-
történt. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az
EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

3. Egyebek
� Dr. Pintér Erika programjában társ-témavezetõként szeretné

szerepeltetni dr. Czeglédi Leventét (DE Agrártudományi
Centrum). Kérését a DHT támogatja.

� Dr. Wittmann István kreditpont beszámítását kéri a Magyar
Diabetes Társaság Nagygyûlésén résztvevõ és vizsgázó PhD
hallgatók részére. A DHT három kreditpont beszámítását en-
gedélyezi.

� Dr. Barthó Loránd a Gyógyszertudományi Doktori Iskola
vezetõje lemond tisztségérõl. A DHT a bejelentést tudomásul
vette és a doktori iskola további mûködésérõl a DHT követ-
kezõ ülésén dönt.

Dr. Fischer Emil egyetemi tanár
A PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke

Forrás: www.pte.hu

Az év onkológusa

A Magyar Rákellenes Liga 4. éve írja ki „Az év onkológusa – az én orvo-
som”, címre a jelölési lehetõséget rákbetegek illetve hozzátartozóik részé-
re, mely jelölés során a betegek megnevezhetik, hogy véleményiik szerint

az õ onkológusuk méltó e „Az év onkológusa” címre és az ezzel együtt járó dr.
Dollinger Gyula emlékéremre.
Idén a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztály osztályveze-
tõ fõorvosa, dr. Ottóffy Gábor kapta a legtöbb jelölést, egyenlõ aranyban dr. Halász
Gyöngyi szombathelyi fül-orr gégész fõorvossal. Az elismerést 2012. április 12-én
vehette át Ottóffy Gábor, a Magyar Rákellenes Liga Nemzeti Rákellenes Nap köz-
ponti rendezvényén.

Az alábbiakban a Magyar Rákellenes Liga elnökének, dr. Simon Tamás levelé-
bõl idézünk, amelyet dr. Bódis Józsefnek a Pécsi Tudományegyetem rektorának írt
a jelölés kapcsán:

„Jelen levelemet azért írom, mert dr. Ottóffy Gábrról betegei olyan csodálatosan
és elismerõen nyilatkoztak, hogy úgy érzem, mind a cím elnyerését, mind a nyilat-
kozatok szellemét Önnek, mint a Pécsi Tudományegyetem rektorának, tudomására
kell hoznom.

Most, hogy a közhangulat inkább az orvosok ellen van, igen jólesett olvasni eze-
ket az elismerõ szavakat, és engedje meg, hogy gratuláljak, hogy ilyen méltó em-
ber, az Önök munkatársa, áll a Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai
Osztálya élén.

Az elismeréshez szívbõl gratulálunk!

Dr. Ottóffy Gábor így összegzi a kitüntetéssel kapcso-
latos gondolatait: 

„...Múlt héten, a Magyar Rákellenes Liga éves köz-
gyûlésének keretében, a NEFMI-ben vehettem át a
kitüntetést és a dr. Dollinger Gyula emlékplakettet.

Közben megtudtam, hogy a kiírt pályázatra a
betegek (jelen esetben részben szüleik) jelölték orvo-
saikat legalább 2500 karakternyi terjedelmû indoklással, történettel. Ezúton is köszönöm Nekik, hogy idõt szántak erre a
jelölésre. Tudom, hogy nehéz lehetett megírni, különösen azoknak, akiknek a gyermeke nem gyógyult meg.

A betegeink és szüleik egy részétõl érkezett szavazatok alapján nekem átadott pozitív minõsítés nagyon jól esett,
megerõsítést adott. Osztályunk jó eredményei azonban nyilván nem csak nekem köszönhetõek. Köszönöm mesteremnek,
Kajtár Pálnak, akitõl nemcsak a szakmát, hanem nagyon sok emberséget is tanultam. Köszönöm lelkiismeretes, szeretettel
teli közvetlen munkatársaimnak. Betegeink követését Szûcs Rozália végzi nagy gondossággal. 

Az Onkohematológiai Osztály a Gyermekklinika és Klinikai Központ része. Kiváló kollégák vesznek részt az ellátásban
mind saját klinikánkon, mind a többi klinikán, a képalkotó és laboratóriumi diagnosztika területén… Kis betegeink szinte
mindenhonnan azzal jönnek vissza, hogy mekkora szeretettel bántak velük. A hét Gyermekonkológiai Centrum egyikeként
sok segítséget kapunk a Magyar Gyermekonkológiai és Gyermekhematológiai Társaságtól.”
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A z idei rendezvényen a Pécsi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Karát tíz hallgató kép-
viselte. A nemzetközi rendezvényen részt

vettek természetesen horvátországi, illetve szlovákiai,
lengyel és román egyetemek hallgatói is. Magyaror-
szágról idén csak a Pécsi Tudományegyetem hallgatói
szerepeltek. A konferenciának a Zágrábi Egyetem Or-
vostudományi Kara adott helyszínt.

Az elsõ nap a nyitó rendezvénnyel indult, melyen
elõször a horvát himnuszt hallgathattuk meg, azután
egy kis ünnepi mûsorral készült a kar kórusa. A részt-
vevõket köszöntötte Vedran Dodig, a Szervezõbizott-
ság elnöke, majd meghallgattuk Davor Milièiæ, az
Orvostudományi Kar dékánjának, valamint Rajko
Ostojiæ, egészségügyi miniszter köszöntõbeszédeit.

A hallgatók tudományos elõadásainak és poszte-
reinek bemutatására a konferencia második, harmadik
és negyedik napján került sor. A program szakmailag
sokszínû és tartalmas volt. Idei témakörnek a sebésze-
tet jelölték ki, ehhez kapcsolódtak a plenáris elõadá-
sok, melyeket horvátországi orvostudományi egyete-
mek professzorai tartottak.

APTE ÁOK hallgatói hat angol nyelvû elõadással
és négy szintén angol nyelvû poszterrel szerepeltek. A
résztvevõk nevei és munkájuk címei a következõk:
� Benkõ Eszter: Detection of residual tumour

load and pre-leukemic cells in t(12;21)+
childhood acute lymphoblastic leukaemia
(elõadás), témavezetõk: dr. Pajor László, dr.
Alpár Donát.

� Botz Bálint: Investigating the role of pituitary
adenylate-cyclase activating polypeptide in a
mouse model of traumatic mononeuropathy
(elõadás), témavezetõ: Dr. Helyes Zsuzsanna

� Füredi Nóra: Age-associated alterations in
cholecystokinin effects concerning energy
balance are disparate (poszter), témavezetõk:
dr. Pétervári Erika, dr. Balaskó Márta.

� Gilitsch Annamária: Impact of fetal growth
restriction on postnatal adaptation, neonatal
mortality and morbidity (poszter), témaveze-
tõ: dr. Funke Simone, dr. Ertl Tibor.

� Kósa Dalma: Age related changes in NE-
induced vasomotor activity (elõadás), témavezetõk: dr.
Koller Ákos, dr. Vámos Zoltán, dr. Cséplõ Péter.

� Mihályi Krisztina: Changes of the fatty acid composition
of breast milk during lactation (elõadás), témavezetõ: dr.
Decsi Tamás.

� Mikó Alexandra: Complex changes in the energy home-

ostasis of spontaneously hypertensive rats (SHR) (posz-
ter), témavezetõk: dr. Pétervári Erika, dr. Balaskó Márta.

� Tenk Judit: Age-associated alterations in corticotrophin
effects on energy homeostasis are disparate (poszter), té-
mavezetõk: dr. Balaskó Márta, dr. Pétervári Erika.

� Török Orsolya: Nebivolol induces dilatation in isolated
rat basilar artery (elõadás), témavezetõk: dr. Cséplõ Péter,
dr. Vámos Zoltán, dr. Koller Ákos.

� Trásy Domokos: Bacterial examination of lymph nodes
(elõadás), témavezetõk: dr. Bátai István, dr. Kerényi Monika.
A diákok munkáját egy tudományos zsûri értékelte. Õk mér-

ték fel a hallgatók vitakézségét is. Ezzel kapcsolatban csak azt
szeretném megjegyezni, hogy számomra érdekes volt, hogy a bi-
zottság tagjait végzõs vagy harmadéves orvostanhallgatók, illetve

Kiemelkedõ pécsi szereplések a 
8. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencián
2012. március 28-31. között Horvátország fõvárosában, Zág-
rábban került megrendezésre a 8. Nemzetközi Tudományos
Diákköri Konferencia, a CROSS8. Az évente megszervezett
konferencia a tudományos diákköri munkát végzõ orvostan-
hallgatók nemzetközi fóruma. 

A CROSS8 Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia résztvevõi (balról
jobbra): Botz Bálint, Kósa Dalma, Mihályi Krisztina, Török Orsolya, Tenk Ju-
dit, Füredi Nóra, Mikó Alexandra, Gilitsch Annamária, Benkõ Eszter, Trásy Do-
mokos

A konferencia elsõ napján. Felsõ sor balról jobbra: Török Orsolya, Füredi Nó-
ra, Mikó Alexandra Tenk Judit. Alsó sor balról jobbra: Benkõ Eszter, Trásy Do-
mokos, Kósa Dalma, Botz Bálint, Gilitsch Annamária, Mihályi Krisztina
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PhD-hallgatók alkották.
Akonferencia záró rendezvényén került sor a díjak kiosztásá-

ra. Poszter-díjat sajnos nem osztottak ki, mivel nem tudott dönteni
a bizottság. Négy munkát is kiemelkedõnek tartottak, azt sajnos
nem tudtuk meg, hogy melyek voltak ezek. Viszont az elõadások-
kal kapcsolatban két elsõ díjat is kiosztottak, melyeket a PTE
ÁOK két diákkörös hallgatója, Kósa Dalma és Török Orsolya ve-
hetett át. Ezúton is szívbõl gratulálunk nekik!

A fenti munkák és eredmények is méltón bizonyítják, hogy a
PTE Orvostudományi Karán, nemzetközi szinten is elismert diák-
köri munkák készülnek az egyes tudományos mûhelyekben. Kí-
sérõ tanárként lehetõségem volt arra, hogy valamennyi diákunk
munkáját megismerjem. Tisztelt Olvasó! Legyünk büszkék hall-
gatóinkra és természetesen felkészítõ tanáraikra, mentoraikra.
Hallgatóink magas szintû szakmai tudásról és angol nyelvtudás-
ról tettek bizonyságot a konferencián, mellyel kapcsolatos elis-
meréseket nekem személyesen is tolmácsoltak a horvát kollégák!

A konferencia egyik napján találkozhattam a horvát egyetem
dékánjával, akivel tartalmas szakmai tanácskozást folytathattam a

két egyetemen folyó diákköri munkákkal és az orvosképzéssel
kapcsolatban. Ígéretet kaptam arra is, hogy a közeljövõben meg-
látogatják személyesen is egyetemünket és városunkat, szeretnék
a szakmai kapcsolatokat tovább erõsíteni a két egyetem között,
valamint megismerni a karunkon folyó diákköri munkákat. Né-
hány hallgatónk lehetõséget kapott arra is, hogy megtekintsék a
Patológiai Intézetet és elbeszélgessenek az intézetvezetõvel, dr.
Sven Seiwerth professzorral.

A szakmai programon kívül természetesen egy városnézés
keretében megismerhettük Zágráb nevezetességeit, a gyönyörû
katedrálisukat és mozgalmas városi életüket.

Még egyszer szívbõl gratulálok hallgatóinknak és felkészítõ
tanáraiknak, mentoraiknak! 

Dr. Horváth Györgyi
Tudományos Diákkör, vezetõségi tag
Farmakognóziai Tanszék 

AGyermekklinika Elhízás és Anyagcsere részlege
európai akkreditációban részesült
Az Európai Elízástudományi Társaság (European Association for the Study of Obesity) 2012. januártól húsz, elhízással
foglalkozó centrumot akkreditált Európában. A szigorú kritériumoknak (betegellátás, gondozás, felszereltség, oktatás és
tudományos tevékenység) megfelelõ centrumok között van a PTE KK Gyermekklinika Anyagcsere és Elhízástudományi
részlege is.
Az akkreditált 20 centrum:

� Austria: Medical University Graz
Medical University of Vienna

� Czech Republic: Institute of Endocrinology, Prague

� Denmark: University of Copenhagen

� Finland: Kuopio University Hospital

� France: Pitie-Salpetriere Hospital, Paris

� Hungary: University of Pécs_

� Israel: Rabin Medical Center Hasharon Hospital

� Norway: Haukeland University Hospital
Morbid Obesity Centre, Tonsberg
Nordland Central Hospital (NLSH)
Oslo University Hospital

� Poland: Obesity Management Clinic WAGA, Katowice

Medical University of Silesia

� Serbia: Clinical Centre of Serbia, Belgrade

� Spain: Clinica Universidad de Navarra, Pamplona

Vall D’Hebron University Hospital

� Sweden: Ersta Hospital, Stockholm

� Turkey: Istanbul University Cerrahpaºa

� UK: Aintree University Hospital, Liverpool
Dr. Molnár Dénes
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BeSt3 oktatási szakkiállítás
A BeSt3, Ausztria legnagyobb oktatási szakkiállítása, az idén
március 8-11. között került megrendezésre immár 27. alkalom-
mal, 343 kiállító és több mint 1000 tanácsadó közremûködésével.

AWiener Stadthalle adott otthont a kiállításnak, melyen a kö-
zel 85.000 látogató négy elõadóteremben és számos workshop
keretében informálódhatott a pályaválasztással kapcsolatos kü-
lönbözõ témákban: általános pályaválasztási tájékoztató és ta-
nácsadás, szak- és továbbképzések, felnõttoktatás, munkalehetõ-
ségek Európában, hallgatói támogatások. A programok egy része
élõ internetes közvetítésen is követhetõ volt, mindazon érdeklõ-
dõk számára, akik személyesen nem tudtak részt venni. Számos
elõadáson jeltolmácsot is alkalmaztak.

Ausztriában hatalmas a túljelentkezés az általános orvos és
fogorvos képzésekre, így nagy érdeklõdéssel fogadták standun-
kat, amely közvetlenül a bécsi és grazi orvosi egyetemek mellett
kapott helyet. “Medizinstudium in Ungarn” megnevezéssel a ha-
zai német nyelvû orvos- és fogorvosképzés lehetõségeirõl igye-
keztünk minél bõvebb tájékoztatást nyújtani az érdeklõdõ fiatalok
és az aggódó szülõk számára. Információs füzeteink és szóró-
anyagunk mellett két német programos hallgatónk – Caroline
Odpadlik és Johannes Brunner – segédkezett, személyes tapasz-
talataikat megosztva a nálunk folyó magas színvonalú oktatással
és színes hallgatói élettel kapcsolatban.

A tavalyi sikeres részvételünket jelzi, hogy karunkon jócskán
megemelkedett az osztrák jelentkezõk, ill. sikeresen felvett hall-
gatók létszáma.

Krammné Mezei Anikó
Német Hallgatói Szolgáltató Iroda
PTE ÁOK
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A
Semmelweis Egyetem Családorvostani Intézetének szer-
vezésében 2012. február 24-25-én került megrendezésre a
Hotel Budapest konferenciatermében a Családorvos Ku-

tatók Országos Szervezetének (CSAKOSZ) XI. Konferenciája.
Aszervezet 2001 áprilisában Pécsett jött létre azzal a céllal, hogy

továbbfejlessze, emelje az egészségügyi alapellátásban a kutatási te-
vékenység szakmai, módszertani színvonalát.

A konferencia ünnepélyes megnyitóján dr. Kalabay László, a
CSAKOSZ elnöke, házigazda, és dr. Éger István a Magyar Orvosi
Kamara elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az üdvözlõ szavak
után plenáris ülés keretében került sor a CSAKOSZ Életmûdíj át-
adására, amelyet a kuratórium az idei évben dr. Végh Máriának, a
PTE Családorvostani Intézet intézetvezetõ-helyettesének adomá-
nyozott több évtizedes odaadó munkája elismeréseképpen. A köszö-
nõ szavak után az ünnepelt tartotta meg életmû elõadását, melyben
a pécsi egyetem családorvostan oktatását mutatta be.

A plenáris ülésen a továbbiakban, mint nyitó referátumok hang-
zottak el a következõ elõadások: 1. dr. Falus András (SE Genetikai,
Sejt és Immunbiológiai intézet): Megváltoztatja-e életmódunk a ge-
netikai örökségünk érvényesülését?, 2. dr. Manfred Maier (Zentrum
für Public Health, Medizinische Universitat Wien): Current research
projects at the department of general practice in Vienna, 3. dr.
Rihmer Zoltán (SE Klinikai és Kutatási
Mentálhygienes Osztály): Depresszió, kardiovascularis
betegségek és diabetes mellitus, 4. dr. Éger István (Ma-
gyar Orvosi Kamara): Az alapellátásban végzett kutató-
munka a Magyar Orvosi Kamara szemszögébõl, 5. dr.
Hajnal Ferenc (Szegedi Egyetem, Családorvostani In-
tézet és Rendelõ): A családorvoslás európai kompeten-
cia elemeinek összevetése a hazai háziorvos hatásköri
listával.

Az ebédet követõen kutatási eredmények bemutatá-
sára került sor párhuzamos szekciók keretében. Az
„Hangulatzavar-Mentális egészség” témakörben kilenc
elõadás, „Onkológia-Hospice ellátás” témakörben öt
elõadás, valamint különbözõ témakörökben tizennégy
elõadás hangzott el a délután folyamán.

Ezt követõen beszámoló hangzott el a TÁMOP tá-
mogatással készülõ „Képzés- és tartalomfejlesztés, kü-
lönös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényei-
hez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére. A csa-
ládorvostan elmélete és gyakorlata képzésfejlesztés” cí-
mû oktatási programról.

Az elsõ nap programját a CSAKOSZ közgyûlés és
zenés esttel egybekötött fogadás zárta.

A kongresszus második napi programja további ku-
tatási eredmények bemutatásával folytatódott párhuza-
mos szekciók keretében. Az egyik szekció a
„Kardiovaszkuláris prevenció, obstruktiv alvási apnoe
szindróma”, a másik a „Nem konvencionális medicina”
témakör keretében mutatott be öt-öt elõadást.

A délelõtt második felében felkért referátumokkal

folytatódott a program: 1. dr: Toldy-Shedel Emil (Budai
Irgalmasrendi Kórház, Kardiológia): A béta-blokkolók szerepe a há-
ziorvosi gyakorlatban, 2. dr. Nagy Erzsébet (Szent Imre Kórház,
Diabetológia): A 2-es típusú diabetes mellitus korszerû kezelése, 3.
dr. Kopp Mária (SE, Magatartástudományi Intézet): Magatartásor-
voslás, epidemiológia és epigenetike: környezet, lélek és egészség,
4. dr. Ócsai Lajos (Országos Tisztiorvosi Hivatal Járványügyi Fõ-
osztály): Felnõttek oltása címû elõadásai hangzottak el.

Az ebédszünetet követõen „Indikátorok, gyógyszerfelírás” és
„Elhízás, prevenció” témakörökben hangzott el további tíz kutatási
eredményeket bemutató elõadás. 

Összességében negyvennyolc háziorvosi kutatási témájú elõadás
szerepelt a programban, melyek közül tizennégy családorvosi terüle-
ten TDK munkát végzõ orvostanhallgatók részérõl hangzott el.

A kongresszust dr. Kalabay László zárta a résztvevõk vélemé-
nyét is tükrözõen elégedetten a konferencia tartalmával és lebonyo-
lításával kapcsolatban, búcsúzásképpen meghívta a résztvevõket a
következõ évi konferenciára, melyet 2013. februárjában a Szegedi
Egyetem Családorvostani Intézete fog megrendezni.

Dr. Heim Szilvia
PTE OEC Családorvostani Intézet

Beszámoló a Családorvos Kutatók Országos Szervezetének
(CSAKOSZ) XI. Konferenciájáról

A Pécsi Akadémiai Bizottság
V. Orvosi Osztály Klinikai Orvostudományok

Operatív Orvosi Tudományok Munkabizottsága
tisztelettel meghívja Önt

Dr. Rõth Erzsébet

70. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülõ
ünnepi tudományos ülésre

Az ülés helyszíne: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza
(Pécs, Jurisics M. u. 44.)

Az ülés idõpontja: 2012. június 15. 11 óra

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák,

az oncologiai sebészet, a mellkassebészet, a tüdõgyógyászat
és az oncologia közös határterületeit befogó MTA nagydoktori
értekezésem nyilvános védése 2012 május 24-én lesz, 11
órakor az Akadémia nagytermében. Maga az értekezés (A
sebészi agresszivitás optimalizációjáról. Elvek és gyakorlat a
mellkasi mûtétek körébõl), a bírálatok és a válaszok az alábbi
webhelyen, a nevem alatt találhatók meg: 

http://mta.hu/cikkek/folzamatban_levo_doktori_eljarasok

A védésre nagy tisztelettel és szeretettel várlak Benneteket:

Dr. Molnár F Tamás
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A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizott-
ságának székházában tartották március 26-án annak a há-
rom pályázatnak a projekt indító találkozóját, amelyek ré-

vén a magyar orvosképzésben résztvevõk a jövõben a lehetõ legkor-
szerûbb digitális tananyag révén sajátíthatják majd szakmai tudásuk
alapjait. A három pályázat pécsi vezetéssel valósul meg, ám a tan-
anyagok kidolgozása nemzetközi összefogásban, budapesti, debre-
ceni, marosvásárhelyi és szegedi szakemberek bevonásával történik
az elkövetkezõ két év során.

A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 sz. pályázati projekt ré-
vén a gyógyszerészi kémia, a gógyszertechnológia és biofarmácia, a
gyógyszerészet, valamint farmakognózia területein készülnek napra-
kész tananyagok dr. Perjési Pál, a PTE ÁOK Gyógyszerésztudomá-
nyi Szak vezetõjének vezetésével; a PTE ÁOK oktatói és kutatói
mellett a munkában Debreceni Egyetem és a Marosvásárhelyi Orvos
és Gyógyszerészeti Egyetem szakértõi is részt vesznek. A végered-
mény olyan tananyag lesz, amely naprakészsége és színvonala révén
a külföldi hallgatók Pécsre és Magyarországra csábításában is jelen-
tõs szerepet játszhat.

Hiánypótló, az egész magyar fogorvosképzést megújító digitális
tananyagot készítenek a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kar Fogászati Klinikájának oktatói a Semmelweis Egye-
tem és a Nordex Kft. Dialóg-Campus Kiadó részvételével, az elké-
szült tananyagot mind a budapesti, mind a pécsi, mind a szegedi fog-
orvosképzésben felhasználják majd.

ATÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0095 sz. pályázat révén megva-
lósuló fejlesztésre azért is nagy szükség van, mert az ennek során lét-
rehozásra kerülõ 21 tananyag jelenleg egyáltalán nem létezik digitá-
lis formában és beszerzésük sem lehetséges. A PTE ÁOK Fogászati
Klinikájának igazgatója, dr. Nagy Ákos vezetésével megvalósuló
projekt átfogja a magyar fogorvos oktatás elméleti tárgyainak jelen-
tõs részét, valamint a gyakorlati tárgyak kisebbik részét, többek kö-
zött a fogorvosi anatómiát, fogpótlástant, szájsebészetet, avagy gye-
rekfogászatot, fogszabályozást és megtartó fogászatot.

Az orvosképzés egésze során, az elsõtõl egészen az ötödik évig
használhatóak lesznek azok a digitális tananyagok, amelyeket a
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0094 sz. pályázat keretében készíte-
nek el a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kará-
nak oktatói a Szegedi Tudományegyetem és Debreceni Egyetem
szakmai segítségével és a Nordex Kft. Dialóg-Campus Kiadó
együttmûködésével. Akorszerû tananyagot a debreceni, pécsi és sze-
gedi orvosképzésben hasznosítják majd.

A három nyelven – angol, magyar, német – elkészülõ digitális
tananyagok újszerûségük miatt hiánypótló szerepûek, és nem csupán
a magyar nyelvû orvosképzés korszerûsítésében, hanem a külföldi
hallgatók Magyarországra vonzásában is jelentõs szerepet játszhat-
nak majd. Adr. Komoly Sámuel, a PTE ÁOK Neurológia Klinika in-
tézetvezetõjének vezetésével zajló tananyagfejlesztés az emberi élet-

folyamatok ide-
gi szabályozásá-
nak területén
hoz létre napra-
kész digitális
tananyagokat.

A három,
összesen mint-
egy 285 millió
forintból megva-
lósuló fejlesztési
program eleve több nyelven, a magyar mellett angolul és németül zaj-
lik, amely révén a magyar orvosképzés a magyar nemzetgazdaság egé-
sze számára jelentõs bevételt hozó külföldi hallgatók Magyarországra
vonzásában is még jobb eredményeket érhet el. A korszerû digitális és
interaktív tananyagok 2014 márciusára készülnek el.

Szabó Gábor

Digitális tananyagok révén újul meg
a magyar orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés
A magyar orvosképzés egésze számára jelentõs elõrelépést jelentenek azok a digitális tananyag-fejlesztési programok, amelyek az Új
Széchenyi Program keretében valósulnak meg pécsi szakmai vezetéssel. A fogorvosi, gyógyszerésztudományi és általános orvosképzés
területén zajló többnyelvû digitális tananyag fejlesztések korszerû, nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudásbázist biztosítanak
a hallgatók részére és fokozhatják a magyar orvosképzés külföldi népszerûségét is.
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A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara
második alkalommal hirdette meg középiskolás diákok számá-
ra tudományos, kreatív pályázatát, „Tudomány, ami összeköt”
címmel. A témakiírások aktuális kérdéseket boncolgattak, me-
lyekre a középiskolás diákok szemszögébõl vártunk válaszokat.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a beérkezett pályázatok szá-
ma a tavalyi évhez képest jelentõsen megnõtt.

Adíjátadó ünnepségen karunk oktatási dékánhelyettese dr. Csernus
Valér köszöntötte a megjelent díjazottakat, vendégeiket és a tavaszi
elõkészítõ tábor résztvevõit. Ezt követõen dr. Bíró Gábor, a Tehet-
ségért Mozgalom kari képviselõje mondott néhány lelkesítõ szót a
diákok számára. A díjazottak, az elismerõ oklevelek és díjak átvé-
tele után power pointos elõadás
formájában mutathatták be pá-
lyamûvük lényeges elemeit. A
program egyik legérdekesebb
eleme dr. Szeberényi József az
Orvosi Biológiai Intézet intézet-
vezetõ tanárának elõadása volt,
mely révén a genetika rejtelmei-
be nyerhettünk betekintést.

Ezúton is gratulálunk a díja-
zottaknak! Köszönjük, hogy
megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel és elõadásaikkal! Ta-
nulmányaikhoz, a felvételi vizs-
gáikhoz ezúton is sok sikert kí-
vánunk!

Díjakat kapják:
Biológia kategória – A baktériumok és az ember kapcsolata címû
témában:
Käfer Dóra – Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. osztály, Budapest
Molnár Nikolett –Kölcsey Ferenc Gimnázium 13. osztály, Zala-

egerszeg
Kémia kategória – Élelmiszeradalékok kémiája címû témában:
Kocsis Réka – Németh László Gimnázium 12. osztály, Budapest
Rill Leila – Kisfaludy Károly Gimnázium 13. osztály, Mohács
Fizika kategória – A radioaktivítás áldás vagy átok címû témában:
Király Adrienn – Leõwey Klára Gimnázium 13. osztály, Pécs
Nyerki Emil – Lánczos Konrél Gimnázium 11. osztály,

Székesfehérvár

Különdíjban részesül – A radioaktivitás áldás, vagy átok témában
írt mûve alapján:
Bogó Ákos – Széchenyi István Gimnázium 11. osztály, Dunaúj-
város
Dékáni dicséretben részesültek: 
Apró Kristóf, Pintér Barbara, Bartók Emese, Budai Johanna,
Dimén Diána, Erlitz Luca, Fábián Milán, Hamzi Nikolett, Inger
Szandra, Jánosa Leonetta, Józan Lajos Zoltán, Kalangya Norbert,
Kise Rebeka, Kiss-Pápai Levente, Kozák Bernadett, Laklóth Krisz-
tián, Magó Évi, Nagy Andrea, Preisz Zsolt, Schranc Álmos, Szabó
Veronika, Szabolcs Góger, Szeifert Viktória, Szmodics Bálint Dávid,
Tóka Orsolya, Tóth Anna Renáta, Vass Réka, Vilmányi Gábor

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a beküldött pályázatok
elbírálásában nyújtott segítségükért: dr. Sipos Katalinnak, dr.
Grama Lászlónak, dr. Pandúr Edinának, Jakus Péternek, Poór Vik-
tornak.

Duga Zsófia
PR referens,
Beiskolázási Program,
programfelelõs

Tudomány, ami összeköt – középiskolás diákoknak szó-
ló pályázat díjátadó ünnepsége
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A mindannyiunk által ismert és kedvelt Nemzetközi Estet
idén március 24-én tartottuk az Expo Centerben.

Az új és jóval szigorúbb rendezvényszervezési szabályok
miatt a tavalyinál közel ezer négyzetméternyivel nagyobb terüle-
tet béreltünk a tavalyi évben bevezetett helyszínen. A karunkon
tanuló diákok idén 59 országból érkeztek és ugyanígy nõtt a ta-
valyihoz képest a különbözõ nemzetek ételeit kínáló asztalok
száma is. Sõt, idén az Erasmus program keretében egyetemünk-
re érkezett diákok is összefogtak, hogy bemutassák küldõ orszá-
guk gasztronómiáját.

Egyszerre már három színpadon szórakoztattuk – szinte tel-
jes egészében hallgatóink fellépésével – változatos és nagyon
színvonalas produkciókkal a megjelenteket. Nõtt a magyarorszá-
gi követségeket képviselõk száma, és természetesen a látogatók
száma is.

Felemelõ érzés, hogy több mint háromezer vendég, több
mint hatvan nemzet képviselõi szórakoztak teljes egyetértésben
karunk kulturális kavalkádján. Valamennyien közösen tettünk
azért, hogy adományt gyûjtsünk rászorulóknak.

Mai szóhasználattal élve – megarendezvénnyé vált a Nem-
zetközi Est. Mindez óriási hallgatói összefogással hozott hatal-
mas sikert és feledhetetlen élményt, hangulatot. A háttérben na-
gyon komoly szervezõmunka és rengeteg erõfeszítés állt, amit
persze azonnal feledtünk, amint azt az önfeledt jókedvet és büsz-
keséget éreztük, ami egész reggelig éltette rendezvényünket.

A szervezésben, fõzésben, mûsorok színrevitelében sokat tett
hallgatókkal arról beszélgettem, amirõl eddig keveset hallhattak
a vendégek.

– Idén elõször vállaltam szerepet a magyar asztal szervezésé-
ben. Amióta egyetemre járok, egy kivételével az összes
Intenational Evening-en ott voltam, és mindig irigykedtem a ma-
gyar csapatra, akik gyönyörû népviseletben kínálták nemzeti éte-
leinket. Most végre nekem is volt alkalmam megtapasztalni ezt
az élményt, és azt mondhatom, örömmel részt vennék benne jö-
võre is! Mind az elõkészületek, mind maga az est fantasztikus él-
mény volt! – meséli Budai Anna, aki házigazdaként a magyar
asztal vendéglátását koordinálta.

– Mi volt a magyar kínálat?
– A mi menünk a következõ volt: paprikás krumpli kolbász-

szal és kovászos uborkával, Stefánia-szelet, túrós csusza szalon-
nával, kolbászkatonák, rétes, Kossuth-kifli, és más egyéb süte-
mények – nagyot nyelünk mindketten, majd folytatja.

– Ezeket az ételeket közösen, a tíz tagú csapattal választottuk
ki szavazással. Mindenki kikérte otthon anyukája vagy nagyma-
mája tanácsát, nagy receptbörzét tartottunk, majd felosztottuk az
egyes fogásokat, hogy ki minek legyen a felelõse.

– Hogyan folytak az elõkészületek?
– A 30 kg krumpli és a 7,5 kg hagyma pucolását egy szuper

fõzõparti keretében mindannyian együtt csináltuk a B kollégium-
ban. Együtt vásároltunk be csütörtökön, együtt fõztünk pénteken
és szombaton. Hosszú órák munkája, kisebb-nagyobb kudarcok,
néha egy kis tanácstalanság és mértéktelen nevetés jellemezte ezt
a három napos munkát. Mindenki keményen dolgozott, de bát-
ran mondhatom, hogy minden percét élveztük.

– Mindenre jutott idõtök?
– Persze a sütemények, dekorációk nem jöhettek volna létre,

ha nincs az a sok lelkes nagymama és édesanya, akiknek ezúton
is köszönjük a támogatást!

Nemzetközi Est 2012
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– Házigazdaként, magyarként mit tartottatok fontosnak a re-
mek kínálaton kívül?

– Szívügyünknek éreztük, hogy kihozzuk magunkból a ma-
ximumot. Alapfeltétel volt a népviselet, amit nem volt annyira
egyszerû beszerezni, de végül sikerült. Nagy hangsúlyt fektet-
tünk a dekorációra, és a szponzorok keresésére. Mi vagyunk itt-
hon, talán nekünk volt a legkönnyebb az alapanyagokat besze-
rezni. 

– Úgy sikerült minden, ahogy terveztétek?
– Leírhatatlan érzés, amikor a saját népi ruhádban állsz a

„bajtársaiddal”, a szépen feldíszített, ínycsiklandó ételeket kíná-
ló asztal mögött, és bezsebeled az elismerõ pillantásokat és di-
cséreteket nem csak tanárainktól, hanem a külföldi diákoktól és
vendégektõl is. Nagyon sokan jöttek oda hozzánk gratulálni és
fényképezkedni. Büszkék voltunk arra, hogy ezen a nagyszabá-
sú eseményen mi képviselhetjük Magyarországot.

– A nemzetek mûsorait láttátok a nagy ételosztás közepette?
– Eléggé el voltunk foglalva az asztalunk körüli teendõkkel,

hiszen nagy volt az érdeklõdés, így sajnos nem tudtuk végignéz-
ni az összes produkciót, de amit láttunk, az rendkívül színvona-
las volt. Mivel eddig sok Nemzetközi Esten részt vettem, a ta-
pasztaltak alapján azt gondolom, évrõl évre egyre jobbak és job-
bak a produkciók, hálás köszönet érte a lelkes diákoknak.

A norvég asztal sok különlegességet kínált. Sigrid Anna
Vikjord-ot kérdezem, hogyan és mivel készültek a norvég diá-
kok?

– A Norvég Hallgatók Szövetségével (ANSA) és néhány tá-
mogatónkkal terveztük meg az ételek sorát és készítettük el a de-
korációt. Norvégia híres a tengeri ételekrõl, ezért halas ételeket
fõztünk. A burgonyatortát és a kenyeret otthonról, Norvégiából
hoztuk, volt még az elmaradhatatlan „barna sajtos”, vagyis kecs-
kesajtos gofri is, melyet szinte minden alkalommal készítünk ott-
hon vendégeinknek.

– Milyen volt a dekorációtok?
– Egy kis házikót építettünk az asztal fölé, melyet lucfenyõ

ágakkal díszítettünk a tipikus norvég hétvégi faházakat idézve.
Mindannyian jellegzetes ruhadarabokat vettünk fel. Piros hegyi
anorákot, vagy Marius-kardigánt, ami gyapjúból készül, illetve a
gimnáziumi ballagáskor szokásos egyenruhát viseltünk.

A szerb asztalt tavaly és idén is Galambos Dóra szervezte. Mik
voltak a két év tapasztalatai?

– Nehéz elõre felmérni, hogy ennyi étel elkészítése mennyi
idõt és energiát igényel. Atavalyi tapasztalatok azonban sokat se-
gítettek, idén szervezettebbek voltunk, gyorsabban ment a mun-
ka. Összesen egy éjszakába nyúló délutánt és egy délutánba nyú-

ló délelõttöt töltöttünk sütéssel-fõzéssel. Ezen kívül a dekoráció
elkészítése tartott még hosszabb ideig.

– Hányan vettetek részt a munkálatokban?
– Összesen tízen dolgoztunk, mindenki olyan munkát vállalt,

amit szívesen csinált, így senkinek sem jelentett terhet, minden-
ki kedvét lelte benne. A társaság is igazán jó volt. Mindenképp
szeretnénk jövõre is részt venni ezen az eseményen, mindig nagy
élmény más kultúrákkal, ételekkel, italokkal ismerkedni, nem tu-
dunk betelni vele!

– Idén szereplést is vállaltál egy zenekarral. Mikor jutott idõ
a próbákra?

– Két örökzöld dallal készültünk. Mivel a zenészek nem
mind pécsiek, interneten értekeztünk és külön készültünk fel a
fellépésre. Ráadásul ez volt az elsõ alkalom, hogy együtt zenél-
tünk és csak aznap délután próbáltuk össze a hangszereket az
énekkel. Igazán profi, nagy gyakorlattal rendelkezõ zenészekkel
álltam egy színpadon, akiknek nem jelentett gondot a kevés kö-
zös gyakorlás. 

– Nagy sikeretek volt. Neked is van színpadi rutinod?
–Nekem csak kevés színpadi gyakorlatom van, régen énekel-

tem egy zenekarban, most pedig az orvoskar „The Voicebox” kó-
rusában – mosolyodik el Dóri.

Mary Ann Allston, aki remekül beszél már magyarul, bekapcso-
lódik a beszélgetésbe. Õ az Egyesült Államokból érkezett.

– Mi, akik részt vállaltunk a feladatokban, összesen tizen-
egyen voltunk. Elõször egy megbeszélést tartottunk, ahol a teen-
dõket egyeztettük és megbeszéltük a menünket. Elsõként az dõlt
el, kik fõznek, a többi feladatot késõbb osztottuk el egymás kö-
zött. Persze aztán kellett módosítanunk, mert az elképzeléseink-
nek az anyagi lehetõségek határt szabtak.

– Hogy osztottátok be végül a pénzt?
– Szinte minden forintot alapanyagok beszerzésére fordítot-

tunk, így a dekoráció nagy fejtörést okozott. A barátnõnk ugyan
igen leleményes volt, de még így sem kérdés, hogy saját pénzt is
áldozott, mire elégedett lett az alkotással. A vásárlás sok helyen
zajlott, zöldségekért a Vásárcsarnokba mentünk, az alapvetõ dol-
gokat a Metroban, a húsokat a Novroban vettük, természetesen
csináltunk hamburgert is, amihez a zsemle az Európa Pékségnél
a legjobb.

– Úgy látom, minden hazai íz elkészítéséhez megtaláltátok
már a legjobb pécsi lelõhelyet.

– Igen, a sajtot a „sajtos srác-tól” vettük, akihez mindig a Vá-
sártérre megyünk, mondtam is azóta neki, hogy adhatna kedvez-
ményt, amiért itt reklámozom.

– Mindig is kedveltem a humorodat! Remélem, õ pedig érté-
keli annyira, hogy legközelebb tényleg kedvezõbb árat számol!
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Jutott energiátok mûsor elõadására is?
– Képzeld, egy magyar lány lépett fel a képviseletünkben, aki

korábban az USA-ban élt és csodásan énekelte el egyéni stílusban
a „Sweet Home Alabama” címû népszerû számot.

– Akadt segítõtök a hallgatókon kívül?
–A pécsi Amerikai Kuckó-val tartottuk a kapcsolatot, õk segí-

tettek igazán, sajnos a budapesti követségtõl csak udvarias választ
kaptunk. Talán majd jövõre…

– Értem, hát bízzunk akkor ebben, de bízhatunk-e abban is,
hogy jövõre ismét lesz amerikai asztal?

– Mindent összegezve nagyon élveztem, de egyáltalán nem
volt könnyû feladat. Jövõre nehezebb tanév is vár rám, így ha vál-
lalok is feladatot, csak kisebb erõbedobásra lesz lehetõségem.

A Nemzetközi Est hagyománya biztos nem szakad meg. Mi a
legfontosabb üzenet, kérdezem dr. Martin Triphan EGSC elnö-
köt, az Angol-Német Hallgatói Önkormányzat angol programjának
vezetõjét.

–  Ahhoz, hogy valaki külföldön tanuljon, nemcsak bátorságra
van szükség, de nyitottnak kell lennie az új környezet és a minket
fogadó emberek felé is. Pécs, ahol különbözõ kultúrák és nemzetek
élnek egymás mellett békességben, hasonlatos a kultúrák olvasztó
tégelyéhez. Mi, hallgatók nem csak hasonló korúak vagyunk, de
közösek hivatásunkkal kapcsolatos vágyaink is, azonban iskoláink,
kultúránk, vallásunk, nemzetiségünk eltérõ, vagyis mindaz, ami
körülvesz, befolyásol és
egyéniséggé formál
minket. Ezért különösen
nagy öröm, hogy egy
olyan egyetemre járha-
tunk, ahol hatvannál
több nemzet képviselõi
tanulnak. Ez az a külön-
leges fûszer, mely Pé-
cset egyedülivé, a Föld
egy varázslatos pontjává
alakította. A Nemzetkö-
zi Estnek egy egyszerû,

de fontos célja van. Az, hogy diáktársaink érezzék át, ismerjék fel,
hogy választott „otthonunk” és társaink világa milyen elragadóan
színes és változatos kultúrájú. Ezért választottuk idei rendezvé-
nyünk mottójául az „Elfogadni egymást – elviselni a különbözõsé-
get”.

Bár ezt évente csak egyszer ünnepeljük a Nemzetközi Esttel,
ugyanez a gondolat itatja át mindennapjainkat.

Földényi Gabriella

Biológus doktoranduszok konferenciája
(Pécs, 2012. november 15-16.)

APécsi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottsága és Sejtbiológiai Munkabizottsága 2012. november 15-16-án szimpóziumot szer-
vez a PAB székházában (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.) a régió élettudományok területén dolgozó PhD-hallgatói számára. A rendez-
vényre a Tudomány Ünnepe keretében kerül sor. A konferencián a doktoranduszok magyar vagy angol nyelvû elõadással vehetnek
részt. A rendezvényen való részvétel ingyenes. A régió más városaiból érkezõ résztvevõknek a szállást nem tudjuk biztosítani. (Korlá-
tozott számban a PAB vendégházában van lehetõség szállás foglalására.)

Attól függõen, hogy milyen nyelven kívánnak elõadást tartani, kérjük a részt venni kívánó fiatal kollégákat, minél elõbb töltsék ki
a www.aok.pte.hu honlapon, az Orvosi Biológiai Intézet hírei között elérhetõ magyar vagy angol nyelvû jelentkezési lapot és küldjék el
dr. Pap Mariannának (email: , fax:72-536-453, telefon: 72-536-216).

Dr. Szeberényi József ifj. Dr. Sétáló György 
a PAB Biológiai Szakbizottság                                                         a PAB Biológiai Szakbizottság 

elnöke                                                                                                   titkára 

Dr. Pap Marianna Dr. Balogh Péter
a PAB Sejtbiológiai Munkabizottság                                                    a PAB Sejtbiológiai Munkabizottság

elnöke                                                                                                    titkára
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Híradás középiskolás diákok részére
tartott tavaszi elõkészítõ táborról

Akarunkon mûködõ Tehetségért Mozgalom szerveze-
te hagyományaihoz híven április 3-7. között idén is
megtartotta a középiskolásoknak szóló érettségire

felkészítõ táborát. Nagy örömünkre szolgált, hogy táborunk-
ban 66 diákot köszönthettünk. A megnyitóra április 3-án ke-
rült sor, a középiskolásoknak szóló „Tudomány, ami össze-
köt” elnevezésû pályázat díjátadójával egybekötve dr.
Csernus Valér dékánhelyettesnek, valamint dr. Biró Gábor, a
TM szervezet elnökének lelkesítõ szavai után dr. Szeberényi
József megnyitó elõadását hallgathattuk. Este a diákoknak
alkalmuk nyílt jobban megismerni egymást különféle játékos
feladatok megoldásának kíséretében. Az oktatás másnap reg-
gel, szerdán 8 órakor kezdõdött biológia, fizika és kémia tár-
gyakból. Az órák között a diákoknak lehetõségük adódott a
kar egyes intézeteit meglátogatni és az ott folyó munkába be-
pillantva egyedi élményekkel gazdagodni. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani az Anatómia Intézet és az Immu-
nológiai és Biotechnológiai Intézet munkatársainak segítsé-
géért. Az esti programok tovább színesítették az amúgy sem
szürke napokat, a városismereti vetélkedõ keretében nem pé-
csi tanulóink is némi helyismeretre tehettek szert. Szomba-
ton a tábor zárásaként oklevelet és fényképes emléklapot ka-
pott minden kedves résztvevõ. 

Az alábbi vélemény az egyik táborozónktól származik:
„Az egyetlen gond az volt, hogy rövid volt a tábor. Szívesen
maradtam volna még. Köszönöm szépen ezt a sok élményt,
remélem, szeptemberben találkozunk!”
Ezt mi is szívbõl reméljük!

Az oktatói csapat nevében:
Kupó Péter
a Tehetségért Mozgalom hall-
gatói titkára
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2011 szeptemberében kezdõdött az eszéki
Biotechnológia BSc szak és a pécsi Orvosi
Biotechnológia MSc szak oktatásfejlesztésére
és harmonizációjára a Magyarország-Horvát-
ország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban, az Európai Unió társfinanszíro-
zásával támogatást nyert BIOTECHEDU
(HUHR/1001/2.2.1/0010) pályázati projekt.

Az egy éves futamidejû projekt rövid távú

célja, hogy a Josip Juraj Strossmayer Egyetemen, Eszéken vég-
zõ biotechnológus hallgatók kimeneti tudása harmonizáljon a
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvo-
si Biotechnológia Mesterképzés felvételi követelményeivel. A
félidejét betöltõ projekt keretében a genetika, a sejt-biológia, a
biofizika, a biokémia, az élettan és a bioinformatika tantárgyak
harmonizációját segítõ multimédiás képzés megszervezésre ke-
rült sor Pécsett 2012. március 28-án. A hatórás multimédiás kép-
zésen résztvevõ horvát és magyar oktatók elõször Czulák Szilvia
informatikus mérnök segítségével sajátíthatták el interaktív kép-
zés keretében az animációk oktatásban történõ felhasználását.
Ezt követõen dr. Fekete Csaba egyetemi docens elõadásában a
bioinformatika tárgy példáján keresztül saját maguk tapasztalhat-
ták meg, hogy oktatóként, hogyan tudják a hallgatók figyelmét

felkelteni és fenntartani az elõadás illetve gyakorlat során.
A képzés tapasztalatait felhasználva a projektben résztvevõ

oktatók interaktív ábrákkal ellátott elektronikus oktatási anyagot
készítenek. A horvát és magyar fejlesztõk az eszéki Biotechnoló-
gia Alapképzés és a pécsi Orvosi Biotechnológia Mesterképzés
adott tantárgyainak harmonizálására is javaslatot tesznek. 

Az idén augusztusban záruló projekt pécsi szakmai koordi-
nátora dr. Pongrácz Judit, az Orvosi Biotechnológia Mesterkép-
zés szakvezetõje, míg Eszéken dr. Ljubica Glavaš-Obrovac, a
Biotechnológia Alapképzés szakvezetõje, akik szintén részt vet-
tek a multimédiás képzésen.

Dr. Bognár Rita
projektmenedzser

Multimédiás képzés a horvát-magyar
oktatásfejlesztési projektben

Dr. Fekete Szabolcs köszönti a résztvevõket

Multimédiás képzésA projekt szakmai koordinátorai
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Dr. Molnár F. Tamás a PTE ÁOK KK Sebészeti Klinika egyetemi
tanára, a UEMS (European Union of Medical Specialities) Mellkas-
sebészeti Szekciója magyar nemzeti delegátusaként 2012. február 24-én
Brüsszelben egynapos konferencián vett részt a „UEMS Division of
Thoracic Surgery” nyitó ülésén (start-up meeting). A UEMS a brüssze-
li Európa Parlamenthez affiliált, annak tanácsadó szerve, szervezetsze-
rûleg azonban nem része, az egyes tagországok összefogó orvosi társa-
ságainak nemzetközi ernyõje. Hazánkat a Magyar Orvostársaságok és
Egyesületek Szövetsége (MOTESZ: elnöke dr. Ertl Tibor) képviseli. A
UEMS egyik fõ küldetése az orvosi specialitások kölcsönös elismerte-
tése, a képzés és a végzettség harmonizációja, ugyanakkor a minõség-
biztosítás is. Az egyes szakágak szekciókba tömörülnek, melyek divizi-
ókra oszlanak. A szekciók fejlettségi foka eltérõ: például az anesztézia,
intenzív terápia, az urológia és a szemészet már egységes európai szak-
vizsgával (is) rendelkezik, melyet bizonyos tagállamok sajátjukként is-
mernek el, azaz nincs is saját, hazai szakvizsgájuk. Élen jár ebben Finn-
ország, Svájc és Lengyelország. A mellkassebészet 1993 óta rendelke-
zik Fellow of European Thoracic and Cardiovascular Surgery (FETCS)
európai szakvizsga jelleggel rendelkezõ címmel.  Évente két angol nyel-
vû komplex vizsgát szervez  az EACTS/ESTS (European Association
of Cardiothoracic Surgeons/ European Society of Thoracic Surgeons) –
mely a diplomát kiadja, a cím viselésére jogosít. Molnár F Tamás pro-
fesszor a vizsgabizottság tagja. A FETCS vizsgára bocsájtás abszolút
feltétele a jelölt hazai, állampolgárság szerinti mellkassebész vagy szív-
sebész szakvizsgája, ugyanakkor nem jogosít automatikusan másik EU
országban való szakorvosi tevékenységre. A jelölt domináns tevékeny-
ségétõl függõen a vizsga vagy az általános mellkassebészetre fókuszál,
vagy szívsebészetre. Erre a különbségre azért van szükség, mert nem-
hogy egymással összevethetõ európai gyakorlat nincs, de gyakorlatilag
ahány ország, annyi szervezési forma létezik. Belgiumban nincs mell-
kassebészeti szakvizsga, Németországban általános mellkassebészet
van és külön szív- és nagyérsebészet, Nagy Britanniában együttes szív-
és mellkassebészeti szakvizsga van, de éppen most önállósodik az álta-
lános mellkassebészeti képzettség.

A két hónapja szervezõdõ brüsszeli konferencia azt az évtizede hú-
zódó problémát hivatott megoldani, amit az hozott létre, hogy az általá-
nos mellkassebészetet a UEMS 2003-ban, az országonkénti különbözõ-
ségek feloldására, egyszerre két helyre is besorolta. Egyrészrõl a Section
of Thoracic and Cardiovascular Surgery alá, mely két „divisionból” áll:
mellkasi (thoracic) és szív-nagyérsebészetbõl (cardiovascular). Ez az
angolszász és az északi országok gyakorlatának felelt volna meg, illet-
ve az EACTS szemléletébe is ez illik. A kontinentális országok zömé-
nek, ahol a mellkassebészet az általános sebészet része (a német és a
francia, olasz iskola, a spanyol irány), az a struktúra felel meg, amely-
nek megfelelõen a UEMS a Sebészeti Szekcióban létrehozott egy Álta-
lános Mellkassebészeti Divíziót is. Ez a kényszerû megkettõzöttség ér-
telemszerûen sok zavar forrása, és nem is egészséges. Akettõsséget tük-
rözi a két európai társaság az EACTS/ESTS párhuzamos léte, illetve
együttélésük változékony dinamikája is. Az USA-ban egyébként hason-
ló folyamat zajlik, több társaság párhuzamos létével, és az általános
mellkassebészet mint önálló szakág (oktatási, vizsga és szervezési) nö-
vekvõ tér és pénzigényével. A kérdést a fejlett világban az tette élõvé,
hogy a tevékenységi körét veszítõ szívsebészet érthetõen kárpótolni
igyekszik magát, miközben szemlélete, tudásanyaga az onkológiától át-

hatott modern általános mellkassebészet mûvelésére nem teszi automa-
tikusan alkalmassá. Az azonban nyilvánvaló, hogy igen szoros rokon-
szakmákról van szó, ahol az átjárás szervezési, oktatási szempontból is
kívánatos, a kérdést ennek mértéke és feltételei alkotják.

AUEMS Section of Thoracic and Cardiothoracic Surgery az elmúlt
három évben semmiféle érdemi tevékenységet nem fejtett ki, így T.
Lerut (Belgium) és D. Branscheid (Németország) az UEMS Elnöksé-
gének egyetértésével a Section of Surgery-n belül egy önálló Thoracic
Surgery Division (Single Division/Board) felállítását indították el,
melynek alakuló ülése volt. Tizenhat ország delegátusai illetve a két eu-
rópai társaság (EACTS, ESTS) képviselõi, és az UEMS vezetése vol-
tak jelen. Elnök T. Lerut, titkár D. Branscheid lett, és Molnár F. Tamást
választottak treasurer-nek – így áll fel a háromtagú vezetõség. Megin-
dult az Únión belüli mellkassebész-képzési és akkreditációs adatgyûj-
tés, illetve a szervezeti és mûködési szabályzat (charta) kidolgozása.
Döntöttek az Európai Mellkassebészeti Szakvizsga ügyében is. A jövõt
illetõen a sebészetre alapított „Basic Speciality ( t.i. sebészet) followed
by Particular Qualification” sémát követik. Nem célszerû az általános
sebészet nélküli (primer) általános mellkassebészet szakvizsga seme-
lyik országban sem, mert túlságosan leszûkíti az adott orvos mozgáste-
rét. Szükséghelyzetben (költözés, gazdasági nyomás, kellõ álláshely hi-
ánya, átszervezés, kiégés stb.) a szûkre profilírozott specialista elhelyez-
kedése lehetetlenné válik.

Atervezés egyébként EU szinten is parancsoló, mert 2020-ra várha-
tó kontinensünkön az általános orvoshiány krízis (Greeen Paper of
Healthcare Professionals). Három fõ pontban csatlakozunk az EU prog-
ramjához. Ezek a Working Time Directive, a Mutual Recognition of
Medical Qualifications, a Cross Border Health Care/Patient Safety
Issues. Máltán épp ezen a hétvégén tárgyalják az Orvosi Munkaidõ Ala-
pot, mely hamarosan a képzési sémákat is alapvetõen meghatározza.

A konferencián történt megbeszélés alapján a Bizottság tehát már
mûködik. A következõ ülést a kora õszre, Belgiumba tervezik.

Dr. Molnár F. Tamás

Szubjektív utóirat:Az UEMS szabályai szerint a delegátusoknak sem-
milyen térítést nem ad (útiköltség, szállás, napidíj etc.), azt a küldõ tag-
országok viselik. AMagyar Mellkassebészeti Társaság anyagi helyzeté-
ben ez illúzió, ezért utazásomat a PTE ÁOK dékánja engedélyezte, fe-
dezte, tekintettel arra, hogy egyetemünk nemzetközi súlya, szerepe ezen
a fórumon is elismerést, hangsúlyt kapott.

A találkozó személyes megbeszélésre adott alkalmat a UEMS két
német delegátusával. Gunda Lebscher-rel (Charite, Berlin, illetve az
ESTS Past President 2011) és Detlev Branscheid-del (Gross-Hansdorf,
illetve a PTE ÁOK németországi partnerklinikája mellkassebésze, az
UEMS Thoracic Surgery Division titkára) az oktatás-kutatás szélesíté-
sérõl, a kapcsolatok elmélyítésérõl. Továbbá P. Rajesh, az EACTS
(European Association of Cardiothoracic Surgeons) részérõl felkért,
hogy az EACTS/Mellkasi Trauma munkacsoportjában (Birmingham)
trainer/advisor legyek, illetve a birminghami kongresszuson Postgradu-
ate Training Course-t vezessek (2012. október). Ezek azok a hasznosu-
lási lehetõségek, melyekre más módon nem lehet szert tenni. A kapcso-
lati tõke esete a tudománnyal…

mft
Pécs, 2012. március 9.

Egy európai szakvizsga megszületésének nehézségei
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Ahároméves PROMOVAX (Promoting Migrants’Vaccination
among Migrant Populations in Europe) projekt soron következõ,
4. partner találkozója 2012. március 5-én, Athénban került meg-
rendezésre.

Röviden a programról:

A PROMOVAX projekt 2010 májusában indult az Európai
Bizottság – DG SANCO (Directorate General for Health,
Consumer Protection and Animal Health) finanszírozásával, a
Public Health Program 2008-2013 keretében. A projekt általános
célkitûzése, hogy elõsegítse a migráns népesség immunizációját
Európában, ezzel hozzájáruljon a védõoltásokkal megelõzhetõ
betegségek térségen belüli eliminációjához, illetve megelõzze
azok újbóli megjelenését, valamint az egészségügyi ellátók szá-
mára segédanyagokat, a migránsok részére oktatóanyagokat fej-
lesztenek ki, ezzel is hozzájárulva az egészségügyi ellátás során
mutatkozó egyenlõtlenségek csökkentéséhez.

A projekt konzorciumvezetõje, az athéni székhelyû PRO-
LEPSIS (Institute of Preventive Medicine, Environmental and
Occupational Health,) intézet koordinálja a PROMOVAX társu-
lás 11 társintézetét és 12 együttmûködõ partnerét.

Az említett szakmai tanácskozáson a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karának Klinikai Infektológia és Mig-
rációs Egészségügyi Intézetét – a program egyik társintézetét – dr.

Szilárd István és Marek Erika képviselte. A találkozó egyik fõ té-
mája, a projekt 5. munkafázisának értékelése, bemutatása volt. A
PROMOVAX 5. munkacsomagjának (Workpackage 5 = WP5)
koordinálásával, megvalósításával intézetünket bízták meg,
melynek eredményeirõl, tanulságairól kollégáink számoltak be. 

A WP5 témája a migránsok vakcinációja során alkalmazott,
kivitelezett immunizációs gyakorlatok azonosítása, összegyûjté-
se, valamint értékelése volt. A folyamat több fázisra tagolható. El-
sõként a PROMOVAX projektben résztvevõ, mintegy 11 társin-
tézetbõl felkért szakértõk bevonásával kifejlesztésre került a
„Best Practice Evaluation Tool for Migrant Vaccination” (ETMV)
elnevezésû értékelõlap. Az ETMV végleges formáját a 2011. áp-
rilis 28-29-én lebonyolított „Migrant vaccination – best prac-

tices in the EU” szakmai értekezésen nyerte el. Az értékelõ ívben
foglalt szempontrendszer statisztikai elemzését követõen több
mint 30 vakcinációs program került értékelése, melynek eredmé-
nyeként született meg az „Index of Best Practice” dokumentum
és egy vakcinációs ajánlás a migránsok immunizációját célzó
programokra vonatkozóan.

Anevesített dokumentumok létjogosultságát mi sem bizonyít-
ja jobban, nint hogy az Európai Unió (EU) országaiban nincs egy-
séges, nyomon követhetõ immunizációs gyakorlat a migránsokra
vonatkozóan, sõt még az EU lakosaira sincs. A projekt egyik fõ
célkitûzése éppen az, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az
egészségügyi döntéshozók számára az immunizációs gyakorlat-
ban tapasztalható hiányosságok orvoslására, pótlására.

Dr. Katz Zoltán

Intézeti beszámoló a PROMOVAX projekt
legújabb eredményeirõl

Társult partnerek:
� Technische Universität Dresden – Németország

� Universitá degli Studi di Sassari – Olaszország

� The SINTEF Foundation – Norvégia

� Nofer institute of Occupational Medicine – Lengyelország

� University of Zagreb, Medical School – Horvátország

� Research Unit in Behaviour and Social Issues – Ciprus

� University of Pécs – Magyarország

� Universitá degli Studi di Milano – Olaszország

� Istituto Superiore di Sanitá – Olaszország

� Cyprus University of Technology – Ciprus

Együttmûködõ partnerek:
� Public Health Institute – Albánia

� Baskent University – Törökország

� Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli’.
Universitat Autonoma de Barcelona – Spanyolország

� Institute of Occupational Health – Szerbia

� WHO/Europe Occupational Health – Németország

� WHO/Europe Communicable Disease Units – Dánia

� Alpert Medical School of Brown University – USA

� IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels –
Belgium

� Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public
Health – Görökország

� National School of Health. Instituto de Salud Carlos III.
Ministry of Science and Innovation – Spanyolország

� European Center for Disease Prevention and Control
(ECDC) – Svédország

� National Centre of Infectious and Parasitic Diseases
(NCIPD) – Bulgária

A PTE Integrált Egészségügyi Szakszervezet üdülõjének

(Siófok, Tímea u. 1) üdülési lehetõségei

Turnusok

1. 2012. július2-8-ig (7 nap)
2. 2012. július 9-16-ig (8nap)
3. 2012. július 18-26-ig (9 nap)
4. 2012. július 27-augusztus 4-ig (9 nap)
5. 2012. augusztus 6-14-ig (9 nap)
6. 2012. augusztus 15-20-ig (6 nap)

Bõvebb információk: www.aok.pte.hu/szakszervezet

Érdeklõdni az 536-228-as telefonon lehet.
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A vigilancia eredeti értelmében éberséget, felvigyázást jelent. Átvitt értelemben akkor használjuk, amikor a biztonságra foko-
zottan kell ügyelni.

Ez a kifejezés a gyógyszerek alkalmazása során a fellépõ problémák, mellékhatások felismerését, elemzését, megelõzését je-
lenti.

Még egészségügyi szakmai körökben is kevéssé ismert a tény, hogy a gyógyszerek mellékhatásai miatt kerül kórházba a bete-
gek 5 %-a, és hogy az EU-ban a gyógyszer-mellékhatások miatt fellépõ egészségkárosodás az ötödik leggyakoribb halálok.

Március 27-én tartották a „Farmakovigilanciáról gyógyszeripari szakembereknek II.” címû, Medical Tribune által rendezett
konferenciát. Az OEP székházának konferenciaterme biztosított helyszínt a fõleg iparból, kutatásból érkezõ résztvevõknek.

A konferencia egyetlen elõadója, Dr. Pallós Júlia, az Országos Gyógyszerészeti Intézet Farmakovigilancia Osztályának veze-
tõje elõadásait a gyógyszerbiztonság és a minõségügy párhuzama köré építette fel.

Az Európai Bizottság a farmakovigilanciára vonatkozóan új direktívákat dolgozott ki, amiket a hazai szabályozásnak ez év jú-
liusig kell átvennie. Ezzel együtt több, a gyógyszerellátással, illetve kutatással kapcsolatos jogszabály is változni fog.

Hazánkban még mindig sajnálatosan kevés gyógyszer-mellékhatás bejelentés történik, habár a bejelentési kötelezettséget már
most is jogszabály írja elõ.

A további modulok (idõszakos biztonsági jelentések, monitorozás, kockázatkezelési rendszer, forgalombahozatali engedély
utáni hatásossági vizsgálatok) elsõsorban a gyógyszeripari szakemberek számára voltak maguktól értetõdõk (és követhetõk). A ki-
vetített ábrák zsúfolva voltak a legkülönfélébb betûszavakkal, több ábrán láthattuk a gyógyszerbiztonsági aggályok különbözõ tí-
pusainak uniós bizottságoknak történõ jelentési formáit, részletesen elemezte az elõadó a különbözõ kommunikációs csatornák sze-
repét a gyógyszerbiztonsági bejelentések alkalmazásánál.

Anem teljes (és átalakulóban levõ) szabályozást jól mutatta, hogy a konferencia végén feltett konkrét, a gyógyszergyártást köz-
vetlenül érintõ kérdések némelyikére a problémakört kitûnõen ismerõ elõadó sem volt képes egyértelmû választ adni. A jogsza-
bályok változásával – remélhetõleg – minden, gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos kérdés megválaszolásra kerül.

Molnár Béla
KK Gyógyszertár

Ösztöndíjpályázat Japánba, a Kansai Gaida University-re 
A Kansai Gaidai University-vel kötött szerzõdés értelmében a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzet-
közi Oktatási Központja (PTE ÁOK NOK) tanulmányi pályázatot hirdet a 2013-as évre (2013. januárjától decemberig) egy hall-
gató részére.

A pályázatot elnyerõ egy hallgató a következõ anyagi juttatásokban részesül:

� tandíjmentesség,
� 80.000 yen ösztöndíj 12 hónapon keresztül, amennyiben elnyeri a japán kormány által meghirdetett JASSO ösztöndíjat is.

Minden más költség a kiutazó hallgatót terheli.

A pályázat feltételei:
� PTE hallgatói jogviszony,
� minimum két befejezett szemeszter,
� magas szintû angol nyelvtudás (B2).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� angol nyelvû önéletrajz,
� motivációs levél,
� index fénymásolat,
� két tanári ajánlás.

A programról bõvebb tájékoztatás illetve a kurzuslista a Kansai Gaidai University honlapján található:

www.kansaigaidai.ac.jp és www.kansaigaidai.ac.jp/asp/index.swf

Pályázati határidõ: 2012. május 11.

Farmakovigilancia-konferencia

A pályázatokat a következõ címre várjuk:

Álmosné dr. Kajdy Ella központvezetõ
PTE ÁOK NOK
7633 Pécs
Szántó Kovács J. u. 1/B.
almos.ella@pte.hu
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A
HMAA(Hungarian Medical Association of America) min-
den évben négy turnusban összesen tizenhat magyar szi-
gorló orvostanhallgatónak adja meg a lehetõséget, hogy

cseregyakorlatot teljesítsen az Egyesült Államokban. Csoporttársam-
mal, Lovász Miklóssal abban a szerencsében volt részünk, hogy
2011. októberétõl kezdõdõen három hónapot tölthettünk a New York
állambeli Buffaloban. Az utazásomhoz az ösztöndíjat a HAESF
(Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund) biztosította.

Elõször szakmai tapasztalataimról írok. Elsõ hónapomat a
Roswell Park Cancer Institute-ban, a keleti part egy jelentõs daganat-
gyógyító és kutató központjában, Uro-onkológiai osztályon töltöt-
tem. Örültem a beosztásnak, mert nagyon érdekel ez a szakterület.
Rengeteg beavatkozáson vehettem részt, melyek közül a Da Vinci®
robot asszisztált mûtéteket emelném ki (ez a technika Magyarorszá-
gon még nem áll rendelkezésre). Egyedüli hallgatóként kiemelt fi-
gyelmet élveztem, asszisztálhattam a mûtéteken, részt vehettem a be-
tegekkel való kommunikációban, szabadidõmet pedig az intézmény
kiválóan felszerelt sebészeti gyakorló laborjában töltöttem. Az ellá-
tás magyar szemmel szokatlanul betegközpontú volt: rövid várako-
zási idõk, partnerkapcsolat orvos és beteg között és teljes körû tájé-
koztatás. Második hónapomat az „Endocrinology and Diabetes Cen-
ter of Western NY” nevû klinikán töltöttem. Az buffaloi orvostan-
hallgatókkal együtt önálló betegfelvétel, vizsgálat, receptírás és vizs-
gálatkérõk írása volt a feladatunk. Bár a munkánkat mindig szigorú-
an ellenõrizték, eddigi tanulmányaim során itt élveztem a legna-
gyobb önállóságot, ez nagy sikerélményt jelentett. Megtiszteltetés
volt ezen kívül személyesen együtt dolgozni dr. Paresh Dandonával,
New York állam egyik legelismertebb endokrinológusával. Harma-
dik hónapom során neurológiai gyakorlatomat töltöttem egy fõleg
stroke-on átesett betegekkel foglalkozó centrumban, ahol szintén ér-
dekes volt bekapcsolódni a mindennapos munkába.

Pozitív tapasztalatom az USA egészségügyével kapcsolatban,
hogy a betegek elégedettségének érdekében a diákoktól is elvárás
volt a mindennapos rendezett, elegáns megjelenés (ing, nyakkendõ,
szövetnadrág, bõrcipõ) és a fényképes névjegytábla. Különösen ta-
nulságos volt számomra az amerikai orvostanhallgatókkal való talál-
kozás. Szerencsére befogadóak és segítõkészek voltak velünk, és az
együtt töltött idõ nagyon jó hangulatban telt. Megfogott bennük a
képzésük gyakorlat-orientáltsága és a sokkal komolyabb hozzáállá-
suk a tanulmányaikhoz, amirõl jó lenne példát venniük a magyar
hallgatóknak.

A kórházban töltött napok mellett szerencsére volt alkalmunk
megismerkedni az amerikai kultúrával. Buffalo egy körülbelül 300 000
fõs békés kisváros. A múlt században faipari központ volt, mára az
ipar nagy része megszûnt, a fõ húzóerõt most a kórházak, az egyete-
mek és a kutatóintézetek jelentik. Két fõ nevezetessége a hatalmas,
art deco stílusban épült városháza és a buffaloi fûszerezésû
csirkeszárny zellerrel és márványsajttal. Utazásaink során ellátogat-
tunk a HMAA éves kongresszusára, amit minden év októberében
rendeznek meg Floridában. A szövetség az épp cseregyakorlatukat
töltõ hallgatóknak részvételi lehetõséget és szállást biztosít ezen az

eseményen. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy USA-ban élõ szín-
vonalas magyar elõadók mellett prezentálhattuk kutatási témáinkat.
A szakmai programon kívül lehetõségünk volt kikapcsolódásra és a
kint élõ magyar orvosokkal való ismerkedésre, kapcsolatteremtésre.
A szövetség vezetõi mind nagyon közvetlenek és barátságosak vol-
tak velünk, diákokkal. Egy másik emlékezetes utazásunk volt, ami-
kor a Torontóban élõ nyugdíjas kardiológus professzort, dr. Forbáth
Pétert látogattuk meg, aki túl 80. életévén teljes szellemi frissesség-
nek örvend, és elragadó értelemmel mesélt történeteket az orvostu-
dományról és a mûvészetekrõl, természetesen magyarul. Ezen kívül
jártunk New Yorkban, a Finger Lakes vidék nemzeti parkjaiban, Ga-
rami Zsoltnak texasi radiológusnak köszönhetõen Las Vegasban, a
Grand Canyonnál, Greenvilleben és közelsége miatt többször a Nia-
gara vízesésnél.

Összességében elmondhatom, hogy rengeteg tapasztalattal és él-
ménnyel gazdagodtam, minden kollégának szeretettel ajánlom fi-
gyelmébe a HMAA rendezvényeit és cseregyakorlatát!

Sarlós Donát Péter

Élménybeszámoló a HMAA Buffalo Exchange
Programban való részvételrõl

A 2011. októberi turnus résztvevõivel a Niagara vízesésném rajta bal-
ról Lovász Miklós György, Szegõ Andrea, Kacsala Norbert és lent Sar-
lós Donát Péter.

A Millard Fillmore Gates Hospital Neurológiai Osztályán, rajta balról Lo-
vász Miklós György, Elise Janicke, Dr. Robert N. Sawyer, Sarlós Donát Péter.
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M ackós termet és járás, hatalmas aktatáska, elgondol-
kodó tekintet. Aki az utcán látja, ennyi tûnik fel belõ-
le. Ismeretlenül valószínûleg munkájának élõ köny-

velõnek vélné bárki. Aki ismeri, tisztában van vele, hogy a mun-
kájának élés nagyon is megállja a helyét. Irodája zsúfolásig tele
szaklapokkal, tudományos dolgozatok példányaival, herbáriu-
mokkal és gyógynövényekkel, amitõl a belépõnek azonnal a ré-
gi idõk patikái jutnak eszébe. Egy gazdag és sokrétû tudományos
pálya kellékei.

A hivatalos szakmai életút:
Gyógyszerészi oklevelét 1965-ben kapta a Semmelweis Or-

vostudományi Egyetemen, ugyanitt szerzett gyógyszerészdokto-
ri diplomát 1971-ben. 1976-ban a mezõgazdasági tudományok
kandidátusa tudományos fokozatot érte el, 1978-ban agrártudo-
mányokból doktorált. Biológiai tudományokból 1994-ben habili-
tált, az MTA doktora fokozatot 2000-ben nyerte el.

Elsõ munkahelye az Országos Agrobotanikai Intézet volt,
ahol tudományos osztályvezetõként dolgozott 1972-ig. Innen a
Takarmánytermesztési Kutatóintézetbe került, ahol ugyancsak
tudományos osztályvezetõként mûködött. 1984-ben a Baranya
megyei Tanács Gyógyszertári Központjában létrehozta és 1993-
ig mûködtette az ország egyetlen vidéki gyógynövénykutató la-
boratóriumát. 1993-tól a JPTE TTK Növénytani Tanszék és Bo-
tanikus Kert egyetemi docense, 1994-tõl egyetemi tanára, 1997-
tõl tanszékvezetõje. 1997-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíj-
ban részesül. 2005-ben a Növénytani Tanszéktõl elkülönülõ Nö-
vényélettani Tanszék elsõ vezetõje.

2000-tõl a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudomá-
nyi Kar Gyógyszerésztudományi Szakán bekapcsolódott a
gyógyszerészhallgatók növénytani és farmakognóziai (gyógynö-
vényismeret) oktatásába. E tanszék elsõ vezetõje 2003-ban.

Tudományos munkásságát 1991-ben a Magyar Gyógyszeré-
szeti Társaság Augustin Béla-emlékéremmel, majd 2010-ben
Szebellédy László emlékéremmel jutalmazta. A Magyar Termé-
szettudományos Társaság 2001-ben Kitaibel Pál-emlékéremmel
tüntette ki, a mezõgazdasági felsõoktatásért Óvár-emlékérmet

kapott. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság Tudo-
mányi Kar címzetes egyetemi tanára. A Magyar Biológiai Társa-
ság 2008-ban Huzella Tivadar emlékérem-díjjal ismerte el nö-
vényélettani munkásságát.

Húsz könyv, monográfia és jegyzet, nyolcvanegy könyvfeje-
zet, százhatvanöt tanulmány szerzõje. A Magyar Tudományos
Akadémia Botanikai Bizottsága, a Szent István Akadémia, vala-
mint az International Allelopathy Society tagja. Mindezek mellett
hosszú éveken át a Pécsi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület
Környezetvédelmi Szakosztályának vezetõje.

Afenti hivatalos összegzés minden olyan bizottság elõtt meg-
állná a helyét, amelyik tudományos fokozatok odaítélésére jogo-
sult. Olyan fokozatokéra, amilyenekbõl Szabó professzor többel
is rendelkezik. E sorok írója kollégaként és félig-meddig tanít-
ványként szeretne valami kevésbé hivatalosat hozzáfûzni ehhez:

Amikor lekértem Szabó professzor publikációs listáját, csak
a felsorolás harminckét oldalt tett ki. Amikor próbaképpen az an-
tikváriumok listáit böngésztem, szinte mindegyiknél találtam
olyan szakkönyvet, amelynek szerzõje, vagy szakmai lektora õ
volt.

Amikor az internet még nem volt ilyen mindennapos (sõt
egyáltalán nem is létezett), akkor is megszerzett minden szüksé-
ges információt. Rengeteg könyvébõl, jegyzeteibõl, könyvtárak-
ból, a Földgolyó túlsó felére írt levelekbõl. Szakcikkek lektorálá-
sánál kínosan ügyelt mindenki helyesírására. Számítógép helyett
mechanikus írógéppel, ollóval, ragasztóval szerkesztette tudomá-
nyos dolgozatait. Egyforma lelkesedéssel adott tanácsot kísérle-
tes munkákhoz és ahhoz, hogy a kiskertben milyen dísznövényt
volna célszerû telepíteni.

Vélhetnénk akár szobatudósnak is. Ez a véleményünk hamar
megváltozik, amikor látjuk hátizsákkal, gyûjtõfelszereléssel járni
a természetet, számára meghitten ismerõs növényei után kutatva.

Szabó László Gyula professzort így ismerjük és így szeret-
nénk még ismerni sokáig. Boldog születésnapot, Professzor Úr!

Dr. Molnár Béla

Szabó László Gyula professzor 70 éves 
– rendhagyó születésnapi írás

A z Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége
(EAHP, European Association of Hospital Pharma-
cists) idén 17. alkalommal rendezte meg éves kong-

resszusát március 21-23. között, ezúttal Milánóban. A fennállá-
sának 40. évfordulóját ünneplõ Szövetség Európa 31 országának
kórházi gyógyszerészeit képviseli európai és nemzetközi szinten.
A kongresszus több ezer résztvevõje között az összes kontinens-
rõl érkeztek látogatók. A konferencián „Identification and pre-
vention of deleterious effects of supplementary health products
on medical therapy – A challenge for clinical pharmacists” címû
poszterrel képviseltük a Pécsi Tudományegyetemet.

A konferencia mottója: „Special patient groups – hospital
pharmacists creating standards for care”. Ennek megfelelõen ki-
emelt téma volt a betegbiztonság, valamint az új terápiás eljárá-
sok alkalmazásának lehetõségei és korlátai. Agyógyszerek közül

az új típusú orális antikoagulánsok, a daganatellenes kis moleku-
lájú, orálisan adható multikináz inhibitorok és az oszteoporózis-
ban alkalmazható monoklonális antitestek kaptak szerepet. A
résztvevõk számos párhuzamosan zajló szeminárium és work-
shop közül választhattak a három nap alatt, ezek közül emelnék
ki néhányat. Egy kórházi farmakogenetikai vizsgálatokkal fog-
lalkozó szeminárium keretében a holland elõadók arra hívták fel
a figyelmet, hogy az utóbbi hat hónapban megduplázódott az
FDA honlapján közzétett validált markerek száma, ami jól il-
lusztrálja a terület rohamos fejlõdését, és kihívások elé állítja a
klinikai-kórházi gyógyszerészeket, akiknek fontos szerepe lehet
a tesztek elrendelésében és az eredmények egyénre szabott terá-
piában való felhasználásában, ehhez azonban elengedhetetlen az
ilyen irányú ismeretek megszerzése és a folyamatos továbbkép-
zés. Szintén kiemelt, több blokkban is tárgyalt téma volt a bio-

Beszámoló az EAHP 2012-es kongresszusáról
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hasonló készítmények alkalmazásának kérdése: az elõadók
hangsúlyozták, hogy ezek a termékek nem tekinthetõk a biológi-
ai készítmények generikumainak, mivel sajátos tulajdonságaik
miatt a generikumoktól alapvetõen különbözõ megközelítést kell
alkalmazni a vizsgálati és engedélyeztetési módszerek, valamint
terápiás protokollok kialakítása során. A témához kapcsolódóan
ismertették az Európai Gyógyszerügynökség biohasonló monok-
lonális antitestekkel kapcsolatos irányelv-tervezetét, ami a far-
makodinámia, biztonság és hatékonyság értelmében vett hason-
lóság igazolásának klinikai és nem-klinikai követelményeit defi-
niálja. Szintén nagyon érdekes, klinikai és farmakoökonómiai
megközelítésû elõadássorozatot hallhattunk a reumatoid artritisz
biológiai terápiájával kapcsolatos tapasztalatokról. Tanulságos és
motiváló erejû volt az EAHP 2010-es, a tagországok kórházi
gyógyszertárainak sajátságait, feladatait, gyógyszerészi gyakor-
latát vizsgáló felmérés eredményeit ismertetõ szeminárium,
melynek részletes összefoglalása hamarosan elérhetõvé válik az
EAHP honlapján is. Utolsóként Petra Thuermann professzorasz-
szony elõadását emelném ki, ami a geriátriai betegek gyógyszer-
terápiájának biztonsági problémáit tárgyalta, példákon keresztül
kiemelve többek között a polifarmácia és az antikolinerg mellék-
hatások szerepét.

A kongresszuson bemutatott több, mint 350 poszter a követ-
kezõ hét téma köré csoportosult: általános kockázatkezelés és be-
tegbiztonság, technológia, gyógyszerellátás/logisztika, gyógy-
szerinformáció, farmakoterápia (farmakokinetika és farmako-

dinámia), egyéb kórházi gyógyszerészeti témák, klinikai gyógy-
szerészet és klinikai vizsgálatok. prof. dr. Vagn Handlos, az
EAHP Tudományos Bizottságának elnöke szerint a bejelentett
poszterek száma és emellett átlagos szakmai színvonala is évrõl-
évre növekszik, komoly feladatot adva az absztraktok elõzetes
szakmai bírálását végzõ bizottságnak.

A résztvevõ kiállítók jelentõs része (a trendeknek megfelelõ-
en) robotikával, automatizált gyógyszer kiszereléssel, elosztással
és tárolással, valamint infúziók és citosztatikus készítmények
elõállításához kapcsolódó biztonsági szerelékekkel, kellékekkel
foglalkozott.

Összességében nagyon színvonalas és sokrétû programot ál-
lítottak össze a szervezõk, melynek a betegbiztonságra való oda-
figyelés, a mellékhatások megfelelõ kezelésének és a belsõ pro-
tokollok kialakításának szükségessége volt a fõ üzenete.

A konferencián való részvételemet a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-
2010-0029 Tudományos képzés mûhelyeinek támogatása a Pé-
csi Tudományegyetemen program támogatta.

Dr. Végh Anna
PhD hallgató

Gyógyszerészeti Intézet és
Klinikai Központi Gyógyszertár

Tisztelt Olvasók!

„Te aranyok Aranya!”, „Imádott Jankóm!”, „My dear Dzsenko!”  Petõfi Sándor szólította így, gyakran irodalmi értékû lev-
eleiben – e-mailjeink közül marad-e meg ilyen…? – kedves barátját.  Arany János 195 évvel ezelõtt született. A mindig
komoly, filozófus hajlamú költõ képét szeretném teljesebbé tenni az alábbi versek humoros, könnyedebb hangvétele által.
Persze a bölcsesség ezekben is megtalálható.

Kiss Tamás
könyvtáros

ARANY JÁNOS, (1817-1882.) a legnagyobb epikus költõ, Petõfi mellett a
magyar irodalom legnagyobb alakja, a magyar nemzeti jelleg és egyéniség-
nek legmûvészibb kifejezõje irodalmunkban. Mûvei: Az elveszett alkot-
mány, víg éposz, (1849. a Kisfaludy-társaság Évlapjai VII. kötet); Toldi
(1847.); Murány ostroma (1848.); Katalin, költõi beszély (1850.); Nagyidai
czigányok. Víg hõsköltemény, (1852.); Toldi estéje, (1854.); Kisebb költe-
ményei, 2 köt., (1856.); Buda halála. Hún rege. (1864.); A szentivánéji álom
(1864.); Hamlet, (1867.); János király (1867.); Összes költeményei, 6 köt.,
(1867.); Toldi szerelme (1879.); Prózai dolgozatai (1879.); Aristophanes
vígjátékai 3 kötet, (1880.); Összes mûveit kiadta Ráth Mór 1884-85., VIII
kötetben. Hátrahagyott iratait és levelezéseit pedig 1887-89-ben IV kötet-
ben. PETÕFI és ARANY barátsága azon levéllel kezdõdik, a mellyel Petõ-
fi 1847. február 4-én Aranyt, „Toldi ”-jának sikere alkalmából üdvözölte.
Azóta a két nagy költõ állandó levelezésben állt egymással. Személyesen
akkor ismerkedtek meg, midõn Petõfi 1847. június l-jén Aranyt Szalontán
meglátogatta és nála 10 napig tartózkodott. Ezen alkalommal rajzolta le Pe-
tõfi a szalontai Csonka-tornyot, valamint Aranyt is, mellképben, irónnal. Az
arczkép nem nagyon sikerült, azért irta Arany alája „tréfás kritika gyanánt”
a négysoros verset.

Forrás: OSZK Digitális Képarchívum Arany János arczképe és kézirata.
(Petõfi Sándor rajza.)
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AHEGEDÛ
Víg legenda 

Krisztus urunk Szent-Péterrel
Vándorolván gyalogszerrel,
Magyarhont is útba ejté,
Az alföldet nem felejté,
Ha a beszéd nem szófia
És áll a géográfia,
Amit ugyan eldönteni
Szoroska hely az itteni.
Mondom tehát, mennek vala:
Elõl az Úr, -
Nehány lépésre szótlanúl
Követte hû apostola. 

Útközben egy csárdához értek,
Vendég ivott abban temérdek,
Azaz hogy mindenféle sok
Palóc, matyó fuvarosok,
Jó alkura, még jobb hiszembe’
Tehert szállítva Debrecenbe,
Bogárhátú, széles faru
Szekereik, mint egy falu,
Oly szanaszét, rendetlenül,
Hevertek az állás körül;
Míg a lovak, mint ünnepen,
Szélt vettek a széles gyepen
S nem látszanak busúlni rajta,
Hogy valaki el-, vagy behajtja,
Vagy eltévednek és soha
Nem lesznek a matyó lova.
Ellenben a jókedvû gazdák -
Õk úgyse’ gondolnak vele:
Busúljon a ló - arra bizzák -
Hiszen elég nagy a feje;
A kancsó kézrõl-kézre jár,
Énekelik, hogy: isz - sza már;
Hallani zajt,
Hangos kacajt,
Szidalmat is, épûletest,
Rohadt beszédekkel vegyest. 

Péternek mindez új dolog,
Szeretné látni, hallani
Kissé közelrõl az egészet,
És, mintha vonná valami,
A csárda felé sompolyog,
Gondolva, hogy tán csak benézhet.
Aminthogy rögtön is bement,
Urának ellenére, ki
Szelíd hangon így szólt neki:
„Ne menj be, Péter!”
Nem mondja kétszer;
De, büntetésül, hogy bement,
Hátára hegedût teremt. 

S alighogy a küszöbre lép,
Alig fordúl egyet elébb,
Midõn körötte, mint a méh,
Felzendül a garázda nép.
„Huzd rá! huzd rá! kiáltja mind,
Dolgozván a sok itce, pint;

Az egyik a borát köti,
A másik pénzét csörgeti;
Furfangosabb elmével egy
A léces kármentõbe megy
S a fürge csaplárnét kivonja,
Szintúgy repít belé a kontya,
És táncra-billegõn a pár
Elébe áll, nótára vár.
Péter pedig csak néze szét:
Mirevaló minde beszéd?
A hegedû... az oly csodás:
Nem látja õ, de látja más.
Hiába szólt, hiába kért,
Hogy õ a nótához nem ért: -
Tûzre olaj a kifogás,
Kopasz mentség, szabadkozás.
És már nõttön-növõ dühök
Miatt a házpalló dübög;
Alant a ház pallója, fent a
Béketürõ mester-gerenda;
Ütés ütésre, botra bot:
Veszedelmes egy állapot!
Én nem tudom, de gondolom,
Hogy abból Péter is kapott. 

Az Idvezítõ ezalatt
Szép csöndesen tovább haladt,
S midõn elérte a tanitvány,
Feléje fordult, így tanitván:
“Kiváncsiság bûnnek fele,
A rossznak már nézése ront;
Ki szántszándékkal lett bolond,
Hagyd ott! ne szólj aznap vele;
Józanság! a szavam, - de részeg
Ember elõl én is kitérek.” 

(1853 ápr. 17)

DE GUSTIBUS
Magyar Miska olyan ember,
Hogy a könyvet nem szereti,
Csak azt hányja, csak azt veti:
Minek a könyv? kell is neki. 

Egyszer mégis, (ha nem lopott),
Ajándékba könyvet kapott,
És, így levén az állapot,
Olvasni kezde egy lapot. 

„Hallja maga, János deák!
Mi van ebben?” - Hát ídeák
Felel neki a kérdezett,
Költõi finom ídeák. 

„Értem. De mért nem rak tehát
Belé vaskosabb ídeát?
Én úr vagyok, nem böjtölök;
Sódorral mártom a theát.” 

(1853 jan. 2)
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DOMOKOS NAPRA
Midõn szüleid és mind akik szeretünk
Nyájas köszöntéssel tehozzád sietünk;
Midõn kedvedért a – bár hiános – család
Vígan ülte körül innepi asztalát:
Kedves fiú, hát én mit adjak most neked?
Egy édes csemegét: hizelgõ éneket?... 

Nem! azt én nem adok, te sem várod, hiszem.
Gaz, ki a Múzsáknak hamis tömjént viszen.
Szégyen a lantra, mely költött érdem által
Meggyaláztatni és gyalázni nem átall;
Minél édesb, annál émelygõsb csemege -
Annál undoritóbb, minél szebb éneke. 

Zengjem érdemeid? oh, azok lehetnek:
Állasz még küszöbén ifjú életednek;
Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged, az erõs megállja.
És tudod: az erõ micsoda? - Akarat,
Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat. 

Áldjad a jó Istent, ki megálda téged,
Adván õreidül szeretõ szüléket,
Adván eszközöket, elhárítni pályád
– Annyi más futónak nehéz – akadályát.
Áldjad Istent, hanem óvakodj’, amivel
Õ álda meg, saját érdemül róni fel. 

Nemes önbizalom, de ne az önhittség,
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.
Serdülj, kedves ifju... poharam cseng érted! -
Légy ember, ha majdan azt az idõt éred. 

Szeressed hazádat... Oh, a honszerelem
Most lehet õszinte, igaz, önzéstelen.
Ne is tõle kívánd, amit õ nem adhat:

Magadban keressed az édes jutalmat.
Csillagi nem lesznek, fényes díszjelei:
Keresztje elég van, – de maga viseli. 

Vess számot erõddel s legjavát, amelyet,
Leghasznosbnak itélsz, hazádnak szenteljed.
Vagyon sok szüksége, sok fogyatkozása:
Bárhol állj, csak tõled elõmentét lássa.
Serdülj, kedves ifju – habzó kelyhem dagad -
A haza igényel munkás, hû fiakat. 

S ha talán, az érzés tengeréhez jutva,
Néked a szelíd lant tisztessége jutna:
Hass! buzdíts! egyesíts! hogy osztály ne légyen
Köztünk, hol magyar szó, honfiérzet – szégyen.
Virág a költészet... egy nép irodalma:
De ha nem virágzik, nem is terem a fa. 

Ha pedig a tettdús férfikor elhíván
A lanttól, komolyabb munkásságot kíván:
Ne feledd, mily gyönge ama virág bokra,
Van szüksége közös ápoló karokra.
Serdülj, kedves ifju – még egyszer a kelyhet! -
Nõj eléggé nagyra - betölteni helyed! 

(1851 aug. 4)

CIVILIZÁCIÓ

Ezelõtt a háborúban
Nem követtek semmi elvet,
Az erõsebb a gyengétõl
Amit elvehetett, elvett. 

Most nem úgy van. A világot
Értekezlet igazgatja:
S az erõsebb ha mi csinyt tesz,
Összeûl és - helybehagyja. 

(1877 után)

Tóth Sándor: Szekeres László

Szekeres László (Gyõr, 1921. július 4. – †Szeged, 2012. január
9.) szülõvárosában érettségizett, ezt követõen a Pécsi Erzsébet
Tudományegyetem Orvosi Karán folytatta tanulmányait, ahol
1949-ben szerzett diplomát. Már orvostanhallgató korában bejárt
kutatni az egyetem Méhes Gyula professzor vezette Gyógyszer-
tani Intézetébe, majd doktorrá avatása után is itt dolgozott tanár-
segédi, adjunktusi, végül pedig docensi rangban. 1957-ben sze-
rezte meg a kandidátusi, 1965-ben pedig az orvostudományok
doktora tudományos fokozatot. Huszonnégy év pécsi tanulás és
munkálkodás után, 1967-ben nevezték ki a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem Gyógyszertani Intézetének igazgató professzo-
rává. 1991-ben vonult nyugdíjba, de ezt követõen, még évekig,
mint professzor emeritusz tevékenykedett. Mielõtt röviden felvá-
zolnánk Szekeres professzor szakmai életútját, feltétlenül érde-
mesnek tartjuk elmondani, hogy több generációs orvos dinasztia
tagjának tudhatta magát, hiszen nagyapja, édesapja (sõt elsõ,

1990-ben elhunyt felesége is) orvos volt, majd mindkét leánya
ugyancsak ezt a hivatást választotta életcéljául! Továbbá említés-
re méltó még az is, hogy – látva kedvtelésbõl született alkotásait
- festõmûvészként is megállta volna a helyét. Az impresszionis-
ta stílust kedvelte. 

Tudományos munkásságának fõ irányát a különbözõ szívbe-
tegségek, elsõsorban a ritmuszavarok és a szívkoszorúér keringé-
si zavarok megelõzésének, illetve hatékony gyógyszeres kezelé-
sének kutatása képezte. De nem csak mint kutatóorvos, hanem,
mint tanítómester is eredményes, iskolateremtõ munkát végzett,
mert tanítványai közül sokan szereztek magas tudományos mi-
nõsítést, többen pedig egyetemeinken a gyógyszertani intézetek
tanszékvezetõ egyetemi tanárai lettek. Több külföldi tudomá-
nyos társaság fogadta tiszteletbeli tagjává, a krakkói és a tübin-
geni egyetem díszdoktorává avatta, a Német Természettudomá-
nyi Akadémia (Leopoldina) pedig tagjává választotta. Számtalan
kitüntetése közül a nagy elõdökrõl elnevezett elismeréseket em-
lítjük: 1978-ban kapta meg a Jancsó Miklós, majd 1984-ben az
Issekutz Béla Díjat. (Mindkét rangos díj névadója akadémikus és

„Újabb” pécsi orvosi érmek XVI.*
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Szekeres professzor tanszéki elõde volt a szegedi
egyetemen.) Végül, de nem utolsó sorban kiemeljük,
hogy 90 éves korában az International Academy of
Cardiovascular Sciences (Szív- és Érrendszeri Tudo-
mányok Nemzetközi Akadémiája) a “Medal of
Merit” díjával ismerte el életmûvét.

1991-ben, nyugdíjba vonulásakor munkatársai
egy éremmel ajándékozták meg. A 105 mm átmérõ-
jû, kétoldalas öntött bronzmedál elõlapján Tóth Sán-
dor szobrászmûvész a professzor jobbra nézõ profil
portréját mintázta meg, félkörívesen pedig az ábrá-
zolt rangja és neve olvasható: PROF. SZEKERES
LÁSZLÓ. A mesterjegy (TÓTH / S) a tarkó mögött
látható. A hátlapon angol nyelvû körirat található: ALBERT
SZENT-GYÖRGYI MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE
OF PHARMACOLOGY. (Szent-Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszertani Intézete.) Az éremmezõ közepén a
kehelyre tekeredõ kígyó a gyógyítást és a gyógyszerészetet szim-
bolizálja, míg az öt vízszintes sorban elhelyezett - a kehely szá-
rán is átmenõ – angol nyelvû orvosi szakkifejezések tudományos
munkásságának fõ irányait, az évszámok pedig szegedi munkál-
kodásának idejét jelölik: ANTIARRHYTHMICS / ANTIANGI-
NAL DRUGS / CARDIOPROTECTION / 1967-1991 / SZE-
GED. (Magyarul: ritmuszavarok elleni / szívfájdalom elleni
gyógyszerek / szívizom védelem.) A példányszámról nincs ada-

tunk. Sajnos az érem nem található a Csoma Mária: Magyar or-
vosi érmek katalógusa 1974-1994 c. kötetben, aminek egyebek
mellett az is lehet az egyik oka, hogy létezése csak a könyv meg-
jelenése után, 2001-ben jutott e sorok írójának tudomására. Re-
méljük, hogy a második kiadásban már elfoglalja méltó helyét a
személyi érmek között!

Süle Tamás

*(„Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Száz-
ötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimarad-
tak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természete-
sen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelye-
ket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.) 

Ismertetõ

Az élet elsõ esztendejében az optimális táplálás biztosítása
meghatározó fontosságú a csecsemõ egészsége, testi és szellemi
fejlõdése szempontjából. Az elsõ életévben az egészséges cse-
csemõ testsúlya hozzávetõlegesen megháromszorozódik. Az
újonnan képzõdõ szövetek felépítéséhez szükséges elemi
építõköveknek (aminosavaknak, zsíroknak, szénhidrátoknak,
ásványi anyagoknak, nyomelemeknek) megfelelõ mennyiség-
ben és arányban kell a csecsemõ rendelkezésére állniuk. A cse-
csemõkorban az akárcsak átmeneti mennyiségi vagy minõségi
tápanyaghiány az élet késõbbi szakaszára is áthúzódóan,
maradandóan megzavarhatja a csecsemõ fejlõdését. A gyorsan
növekvõ és differenciálódó idegrendszer különösen érzékeny a
nem megfelelõ táplálás károsító hatásával szemben.

Ennek a könyvnek a megírásával az volt a célom, hogy a
gyermeküket váró, vagy nemrégen született gyermekükrõl gon-
doskodó szülõknek és környezetüknek összefoglaljam a cse-
csemõtáplálással kapcsolatos korszerû ismereteket. Az újszülött-
kortól a totyogó életkorig tartó idõszakra nézve tárgyalom,
milyen táplálékok szavatolják legjobban a csecsemõ egészséges
fejlõdését. Nem valamiféle menetrendet vagy forgatókönyvet
kívántam összeállítani, amit felütve az érdeklõdõ választ kaphat
például arra a kérdésre, hogy mit egyen õszi idõben, délelõtt 10
órakor a nagyvárosban élõ öthónapos csecsemõ. Sokkal inkább
a csecsemõtáplálás olyan általános érvényû összefüggéseit
foglaltam össze, melyeket szem elõtt tartva a szülõk
életkörülményeik, a család hagyományai, személyiségük alapján
állíthatják össze, alakíthatják ki a csecsemõ étrendjét. Hiszen
minden csecsemõ önálló egyéniség, akinek a viselkedésbeli és
így táplálkozásbeli sajátosságait már egészen fiatal kortól
figyelembe kell venni.

Egy kérdésben azonban nincs helye az egyéni mérlegelés-
nek: az egészséges csecsemõt legalább hat hónapon keresztül

szoptatni kell, az anyatejpótló csecsemõtápszer nem alternatívá-
ja, hanem csupán jobb hiányában rendelkezésre álló pótléka az
anyatejnek! Munkámban a legnagyobb teret a szoptatás gyakor-
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lati kérdéseinek szenteltem, ugyanis ma a fiatal szülõk többsége
önálló otthonban él, és így a szoptatással kapcsolatos ismeretek
az egyik nemzedékrõl a másikra történõ átadásának a lehetõségei
korlátozottak. Gyakorló gyermekorvosként sajnos nap, mint nap
tapasztalnom kellett, hogy a megkezdett szoptatás a csecsemõ
néhány hetes korában megszakadt, mégpedig leggyakrabban
olyan indokolatlan aggály vagy valós kisebb-nagyobb nehézség
miatt, amely néhány perc alatt eloszlatható, feloldható,
elhárítható lett volna.

A magyarországi helyzet ismeretében ugyanakkor tisztában
vagyok azzal is, hogy különbözõ gazdasági és társadalmi okok
miatt a családok jelentõs részében minden jó szándék ellenére
sincs mód a csecsemõ a kívánatos ideig tartó szoptatására.
Ilyenkor a ma már hazánkban is nagy bõségben rendelkezésre
álló anyatejpótló csecsemõtápszerek valamelyike válik a csec-
semõ fõ táplálékává az élet elsõ hónapjaiban. A tápszerrel táplált
csecsemõk nagy száma szükségessé teszi, hogy az ilyen táplálási
mód gyakorlati kérdéseivel is részletesen foglakozzam.

Mind az anyatej, mind a csecsemõtápszer önmagában is
fedezi az egészséges csecsemõ tápanyagszükségletét az élet elsõ
négy-hat hónapjában. Azt követõen azonban feltétlenül szük-
séges az étrend kiegészítése szilárdabb és így magasabb tápa-
nyagtartalmú ételekkel. Könyvemben részletesen tárgyalom
ennek az ún. hozzátáplálásnak a javasolt módját is. Végül rövi-
den összefoglalom az egészséges csecsemõ testi és szellemi
fejlõdésének különbözõ állomásait, hiszen a csecsemõtáplálás

célja nem más, mint az ehhez a fejlõdéshez szükséges ideális
tápláltsági állapot biztosítása.

Remélem, hogy könyvemet a családtagokon kívül haszonnal
forgathatják a csecsemõ ellátásával foglalkozó szakemberek, így
a védõnõk, ápolónõk, dietetikusok is. Sõt, az ismeretek rendsze-
rezett felfrissítése talán még a háziorvosoknak és a gyermekgyó-
gyász szakorvosoknak is hasznára válhat. A csecsemõtáplálás
kérdésköre iránt mélyebben érdeklõdõknek pedig a bevezetõ
végén feltüntetett munkáimat ajánlom a figyelmébe.

Pécsett. 2011. november hónapban

Dr. Decsi Tamás 

Ajánlott részletesebb szakirodalom:
Decsi Tamás: A csecsemõtáplálás szakkönyve. Dialóg Campus

Kiadó, Budapest–Pécs, 2001, pp. 1-178.
Decsi Tamás: Csecsemõtáplálás. In: Dr. Maródi László (szerk.):

Gyermekgyógyászat. Harmadik, bõvített, átdolgozott kiadás.
Medicina Könyvkiadó ZRT, Budapest, 2006, pp. 71-82.

Decsi Tamás: Az egészséges csecsemõ és gyermek táplálása – A
koraszülöttek táplálása. In: Decsi Tamás (szerk.): A beteg
gyermek táplálása. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2009, pp. 19-46 és 135-172.

EMLÉKEIM 
A PÉCSI EGYETEMI MUNKAHELYEIMRÕL

1960-2010

Lázár Györgyné
PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

Sajátos képet kapunk alulról, belülrõl egy egyetem belsõ életérõl
szöveggel, fõleg sok képpel. A szerzõ Lázár Györgyné laborató-
riumi asszisztensnõ. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Kór-
bonctani  Intézetének asszisztensnõje Jobst Kázmér tanársegéd
munkatársnõje volt, majd a Jobst  Kázmér által szervezet  Labo-
ratóriumi Medicina Intézet szakasszisztensnõje, titkárnõje lett. A
Kórbonctani intézetben a szakmai munkája mellett két dolgot sa-
játított el: kitûnõen fényképezett (késõbb derült ki), mint gyûjtö-
getõ típus  feljegyzett, dokumentált minden közösségi eseményt,
kinevezést, kitüntetést, születésnapot, a „szocialista  brigád  ki-
rándulásait”, nyugdíjba vonulásokat, csoport ünnepléseket.  Idõ-
rendi sorrendben látjuk  a Pécsi Egyetem  több évtizedes kiala-
kulását. A Kórbonctani Intézet vezetõjének  Romhányi profesz-
szornak, Jobst  akadémikusnak az általa vezetett Klinikai Kémi-
ai laboratórium közösségének, azon belül a kiadvány írójának
életpályáját.

A Pécsi Egyetem több évszázados története a XIV. századdal
kezdõdik, Nagy Lajos korában, majd Mátyás király századában
folytatódik. Újra alakítása  1910-ben a  Pozsonyi Egyetem, mint
Erzsébet Tudomány Egyetem. megalapításával kezdõdik. Alig
fél évtizedes mûködését  megszünteti a trianoni szerzõdés, átke-
rül hosszas szervezés után 1923-ban Pécsre. Az Egyetem köz-
ponti épülete a Rákóczi úton volt, 1954-55-ben sikerült terjesz-
kedni  a volt Szigeti úti laktanya területén. Ott épült fel a 400
ágyas Klinikai tömb. Az Egyetem neve a jogi kar újra szervezé-
sével a  Pécsi Tudományegyetem névvel 1948-cal alakult ki vég-
leges formában.  AKórbonctani intézet a Dischka Gyõzõ utcából
az új telephelyre költözött.  Mindezt  fényképek  és a rektorok,

professzorok felsorolása dokumentálja. Késõbb láthatjuk  a  80-
as években Romhányi  professzort, és az Egyetem   kari tanácsát.

A Klinikai Kémiai  Intézet a 400 ágyas tömb legfelsõ szint-
jén  alakult 1966-ban, majd Jobst  Kázmér professzor vezetésé-
vel szervezõdött végleges formában 1968-ban. Induláskor  4 dip-
lomás és 11 szakdolgozó kezdett itt. Késõbb a létszán 24-26-ra
bõvült . 1991-92   összevonások után  a létszám 43-45 emelke-
dett.  A fejlõdés egyes  fázisait, a laboratóriumokat, mûszereket a
kezelõ személyzetet  számos fénykép dokumentálja (a képek
alatt a dolgozók nevei feltüntetésével). A születésnapokat, kirán-
dulásokat (Gemenc-be, Ormánságba, Sellyei arborétumba stb.),
nyugdíjba vonulásokat, karácsonyi ünnepségeket  sok-sok foto
mutatja be  és a fotók láthatóan egy jól együttmûködõ laborató-
riumi   közösség  kellemes benyomását keltik.

Az Intézet  vezetõje Jobst Kázmér, valamint Kellermayer
Miklós   és a  könyv  szerkesztõje  is a Kórbonctani Intézetbõl
került át. A Klinikai Kémiai Laboratóriumban meghatározó volt
az  iskola, amit Romhányi György kórbonctan professzor kiala-
kított.  AKórbonctani Intézet  eseményeit számos fotó dokumen-
tálja. Részletesen közölt a Hallama Erzsébet interjú Romhányi
professzorral, az õ 1988. évi MTA székfoglaló elõadása, a pro-
fesszor 60 éves születésnapja, jubileumai dokumentáltak a régi
munkatársakkal,  majd a nyugdíjba vonulásán megjelentek is jól
éreztetik azt a miliõt , amibõl az említetteken kívül számos veze-
tõ került ki. 

Jobst Kázmér  16 évet  dolgozott Romhányi mellett, átvette
és alkalmazta a igényességet, az elvárást, a pontos munkát a ru-
tinban  és a  tudományos munkában. Jobst professzort 1968-ban.
nevezeték ki a Klinikai Kémiai  Laboratórium vezetõjének.
Munkáját  legértékesebbé az tette, hogy itt alakította ki  az or-
szágban  elsõként  a Klinikai Laboratóriumi Medicina tanszéket.
Ezt a mintát vette át  a  többi  (a debreceni, szegedi , majd buda-
pesti ) orvosi egyetem.  A kiadvány dokumentálja, hogy Jobst
professzor munkatárasaival mi mindent  valósított meg. Kong-
resszust szervezett  (1974),  oktatást vezetett be az élettani  disz-
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ciplina keretében, szakvizsgáztatott, fogadott külföldi kollégákat
(Tübingenbõl D. Niederland-ot,  fogadta H. Pfeifer urat a Hum-
boldt alapítvány fõtitkárát, E Kaiser professzort Bécsbõl,  G.:
Young professzort, az IFCC fõtitkát), Jendrassik Lorándnét stb.
Maga is  résztvevõje volt  a hazai kongresszusoknak  (Gyula,
Sopron, Veszprém, stb.)  és  számos külföldi kongresszuson sze-
repelt (München, stb.). Mindez képekben dokumentált. Szakmai,
vezetõi megbecsülésére  jellemzõ, hogy a Pécsi Orvostudományi
Egyetem tudományos  rektorhelyettessé  választotta  1973-1979
között.  Kiemelkedõ tudományos munkája elismeréséül
a Tudományos  Akadémia 1982-ben levelezõ-, majd
1990-ben rendes tagjává  fogadta és az Akadémia Or-
vosi Szekciójának vezetõje volt (1990-1995 között).
Születésnapjait (70, 75, 80, 85) a Pécsi  Egyetem illetve
az  Akadémia  rendezvénnyel  ünnepelte. Számos kitün-
tetésben részesült (Széche-nyi-díj, Batthyány-
Strattmann-díj,  a Magyar Köztársaság Érdemrend Kö-
zépkeresztje, Jendrassik ezüst emlékérem, Romhányi
emlékplakett, Pécs díszpolgára kitüntetés, stb). 1992-
ben  ment nyugdíjba, de továbbra is aktív  tagja a  szak-
mai és egyetemi, akadémiai rendezvényeknek. Utódja,
Kellermayer Miklós professzor, majd Kovács L. Gábor
akadémikus továbbfejlesztette a tanszéket, jelenleg már
43 munkatárssal és évi 5,5 millió vizsgálattal kiemelke-
dõ teljesítményt nyújt a tanszék.

Aki mindezt bemutatta: Lázár Györgyné, Irénke.
1960-ban került  a Kórbonctani Intézetbe  mint asszisz-
tensnõ, gyors- és gépírónõ. Jobst Kázmér  laboratóriu-
mában dolgozott, vele együtt került át az egyetemi Kli-
nikai Kémia Laboratóriumba. Ott  szerzett szakasszisz-
tensi  képesítést, majd tanszéki titkárnõ lett. Munkáját
nagyra értékelték  és Egészségügyi Minisztériumi dicsé-
rõ elismerést nyert 1988-ban. Gyûjtögetõ, jó fotográ-
fikusi készsége tette lehetõvé, hogy megismerhettük be-
lülrõl, alulról egy egyetem mûködését és egy újonnan
szervezett tanszék dolgozóit, országosan elismert kö-

zösségét, eredményeinek fotókkal dokumentált munkásságát. 
A Kórbonctani Intézet, de az egész Pécsi Egyetem volt és je-

lenlegi dolgozói élvezettel lapozgathatják  ezt a  kiadványt, mely
hiteles képet ad a  Pécsi Egyetem 1960-2010-es éveinek életérõl,
az Egyetem  tagjairól, a rektoroktól, a diplomás munkatársaktól
a szakdolgozókig egyaránt.

Németh-Csóka  Mihály 

Az Anatómiai Intézetbõl

� Dr. Reglõdi Dóra, dr. Tamás Andrea, dr.
Kiss Péter és dr. Farkas József a Nemzet-
közi Kapcsolatok Bizottsága és az
Erasmus által támogatott ösztöndíj segítsé-
gével tanulmányúton vettek részt Spanyol-
ország három egyetemén Madridban,
Murciában és Castellonban.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

Kardiológiai Munkacsoport
� A Hippocrates MKT Specialista hétvé-
ge 2012. január 21-22. között került meg-
rendezésre Siófokon. A továbbképzõ ren-
dezvényen dr. Tóth Kálmán üléselnöki fel-
kérés mellett az ACC, ESC és az AHA
2011-es kongresszusainak leglényegesebb
új eredményeit és a SHIFT vizsgálat nem-

zeti koordinátoraként az új alcsoportelem-
zéseket ismertette. Dr. Habon Tamás
„Kombinált antihipertenzív kezelés” cím-
mel tartott elõadást, majd másnap a to-
vábbképzés gondolatainak összefoglalása
mellett „Balkamrai remodelling és szív-
elégtelenség – patofiziológia és kezelés”
címmel tartott elõadást.
� A 2012. január 27-28-án Hajdúszo-
boszlón megrendezett IV. Szívelégtelen-
ség Napokon klinikánkról Tóth Kálmán:
„Hogyan kezeljük úgy a hypertóniás bete-
get, hogy ne váljon szívelégtelenné?” cí-
mû felkért elõadása, illetve dr. Gál Roland
esetbemutatása „Tachycardia indukálta sú-
lyos szívelégtelenség komplex kezelése –
Mit tegyünk, ha a gyógyszeres kezelés
már nem segít?” címmel hangzott el.
� 2012. február 3-4-én, a Székesfehérvári
Kardiológiai Napok keretében Tóth Kál-
mán „A stabil koszorúérbetegség kezelése

– 2012” címmel tartott elõadást.
� A Hippocrates Vándorgyûlés 2012.
március 3-án szombaton került megrende-
zésre Pécsett az MTA PAB Székházában.
Tóth Kálmán üléselnöki teendõk mellett
„Terápiahûség fontossága a kardiológiá-
ban”, Habon Tamás „Antihipertenzív ke-
zelés és komplex szervvédelem” címmel
tartott elõadást.
� A PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klini-
ka Kardiológiai Osztályáról Tóth Kálmán
és Habon Tamás vett részt a XVII. Kardi-
ológiai Napok Továbbképzõ Konferencián
Debrecenben, 2012. március 8-10. között.
Tóth Kálmán több üléselnöki felkérés mel-
lett „Újabb tanulmányok az ivabradin al-
kalmazásával kapcsolatban, és a jövõ pers-
pektívái” címmel tartott elõadást, valamint
az „Egy év a kardiológiában (válogatások
az elmúlt év nemzetközi kongresszusainak
témáiból” – szekcióban az ACC, ESC és
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az AHA 2011-es kongresszusainak leglé-
nyegesebb új eredményeit ismertette. Ha-
bon Tamás az „Új guideline-ok a kardioló-
giában” szekcióban a perzisztens ST
elevációval nem járó akut koronária
szindróma kezelésének 2011-es ESC út-
mutató irányelveit ismertette, emellett
„Frekvencia, mint CV rizikó (célfrekven-
cia különbözõ CV betegségekben)” cím-
mel tartott elõadást. Az ezt követõ, nagy
médiaérdeklõdés mellett zajlott hazai szív-
elégtelenségben szenvedõ betegek kezelé-
sével kapcsolatos kerekasztal megbeszé-
lésben Tóth Kálmán és Habon Tamás is
részt vett.
� Az EGIS Kardiovaszkuláris Klub ren-
dezvényén 2012. március 16-án Habon
Tamás „A valóban eredményes lipid-
csökkentõ terápia mérföldkövei” címmel
tartott elõadást.
� Habon Tamás „Szívbetegségek és
gyermekvállalás: a kardiológus szempont-
jai” címmel tartott referáló elõadást a
Szekszárdi Kardiológiai Napon (2012.
március 24.), ugyanitt Tóth Kálmán szim-
pózium üléselnöki teendõket látott el.
� Tóth Kálmán az Egri Kardiológiai Na-
pokon (2011. március 30-31.) üléselnöki
feladatok mellett felkért referáló elõadást
tartott „A pitvarfibrilláció epidemiológiája
és gyógyszeres kezelése. Ritmuskontroll,
vagy frekvenciakontroll?” címmel.
� A Hippocrates Vándorgyûlés 2012.
március 31-én került megrendezésre Lilla-
füreden. Tóth Kálmán üléselnöki teendõk
mellett „Terápiahûség fontossága a kardio-
lógiában” címmel tartott elõadást.
� A Kardiometabolikus Klub rendezvé-
nyén 2012. április 5-én, Pécsett Habon Ta-
más „Lipidtherápás célértékek – A Multi-
GAP vizsgálat” címmel tartott elõadást.
Endokrinológiai és
Anyagcsere Munkacsoport:
� A Hippocrates Vándorgyûlésen 2012.
március 3-án dr. Bódis Beáta „Pajzsmi-
rigybeteg az alapellátásban” címmel tartott
elõadást.
Gasztroenterológiai Munkacsoport:
� A Magyar Májkutatási Társaság és a
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
március 10-13. között Egerszalókon ren-
dezett „Hepatológia 2012” címû konferen-
ciáján elõadást tartott Hunyady Béla („El-
sõ hazai tapasztalatok Boceprevir alkalma-
zásával”, valamint „Haematológiai mel-
lékhatások HCV kezelése során”), Pár
Gabriella („A HCV inferferon kezelésé-
nek immunológiai vonatkozásai”) és Pár
Alajos („A HCV infereron alapú kezelésé-
nek genetikai prediktorai”).
� 2012. március 30. és április 2. között
került megrendezésre a Fiatal Gasztroente-

rológusok Munkacsoportjának (FIGA-
MU) VII. Kongresszusa Mezõkövesden.
A kongresszuson Czimmer József és Pár
Gabriella üléselnök volt. A közgyûlés Pár
Gabriellát FIGAMU vezetõségi tagnak
választotta.

AFarmakognóziai Tanszékrõl

� Dr. Horváth Györgyi 2012. március 22-
én „Antibakteriális hatóanyagok a termé-
szetbõl” címmel elõadást tartott a Gyógy-
szerésztudományok Fóruma rendezvény-
sorozat keretében.
� Dr. Horváth Györgyi karunk TDK-hall-
gatóinak hivatalosan felkért kísérõjeként
részt vett a 2012. március 28-31. között
Zágrábban megrendezett CROSS8 Nem-
zetközi Hallgatói TDK-konferencián. A
rendezvényrõl szóló részletes beszámolója
lapszámunkban olvasható.
� Dr. Szabó László Gyula, tanszékünk
korábbi vezetõje 2012. március 28-án ün-
nepelte 70. születésnapját. Professzor urat
tanszékünk munkaközössége bensõséges
ünnepség keretében köszöntötte.
� A Pécsi Tudományegyetem Természet-
tudományi Kara és a Society of Plant
Reproductive Biologists közösen rendezte
meg 2012. április 15-18. között Pécsett a
„2nd Global Congress on Plant
Reproductive Biology” elnevezésû nem-
zetközi konferenciát. Három szekcióban
ötven magyar és külföldi résztvevõ mutat-
ta be kutatási eredményeit. A plenáris elõ-
adásokat az Amerikai Egyesült Államok,
India, Izrael és Magyarország egy-egy
egyetemét illetve kutatóintézetét képviselõ
neves kutatók tartották. A konferencia má-
sodik napján a résztvevõk Pécs környéki
gyümölcsösökbe tettek szakmai kirándu-
lást. Részletes információ a konferencia
honlapján (http://plantrepro.eu) található.
A rendezvény egyik fõ szervezõje tanszé-
künk munkatársa, dr. Farkas Ágnes volt,
aki „Nectar Secretion Dynamics and
Insect Attraction of some Cotoneaster
Species” címmel tartott elõadást, valamint
három poszterben szerepelt témavezetõ-
ként.

AGyermekgyógyászati Klinikáról

� Dr. Pintér András 2012. március 18-21.
között Cape Town-ban (Dél-Afrika) a 9th
PAPSA Biennial Conference-Surgical
Infections and Technical Innovations elne-
vezésû rendezvényen felkért elõadást tar-
tott „Bladder augmnetation and continent
urinary diversion: Indications, technique
and surgical complications” címmel.
� Dr. Pintér András 2012. március 29-31.

között részt vett Krakkóban a EUPSA 5th
Central & Eastern European Course in
Pediatric Surgery Anomalies of the
Gastrointestinal Tract rendezvényen, és
felkért elõadást tartott „Duodenal atresia/
Pancreas annulare” címmel.
� Dr. Decsi Tamás „Az anyatej és a táp-
szerek fehérjetartalmának korai és késõi
hatása” címmel tartott elõadást a „Csecse-
mõtápszerek az anyatejkutatás tükrében”
rendezvényen Budapesten, 2012. március
29-én.
� Dr. Decsi Tamás részt vett a Committee
of Nutrition of the European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition szakértõi szervezet soros
ülésén Párizsban, 2012. március 30-31-én.
� A dombóvári Szent Lukács Kórház ál-
tal szervezett továbbképzésen (2012. már-
cius 28. Dombóvár) a Gyermeksebészeti
Tanszék dolgozói részérõl az alábbi elõ-
adások hangzottak el: Vajda Péter: „Leg-
gyakoribb gyermeksebészeti kórképek”;
Oberritter Zsolt: „Gyermekkori széklet-
ürítési zavarok diagnózisa és kezelése”;
Juhász Zsolt: „Gyermekkori alsó húgyúti
funkcionális rendellenességek – disz-
funkcionális vizelés”.
� Dr. Szabó Éva és dr. Decsi Tamás refe-
rátumok tartásával vett részt a
„Gyermekgasztroenterológia, hepatológia
és táplálás aktuális kérdései” továbbképzõ
tanfolyamon Budapesten, 2012. április 13-
14-én. Decsi T.: „A koraszülöttek táplálása
az újszülött osztályon és otthonukban”; „A
csecsemõkori és gyermekkori táplálás le-
hetõségei az elhízás megelõzésében”; Sza-
bó É.: „A diabeteses gyermek táplálása”.
� Dr. Lohner Szimonetta PhD-hallgató,
valamint Vágási Judit és Mihályi Krisztina
TDK-hallgatók elõadások tartásával szere-
peltek a „IV. Nemzetközi és X. Országos
Interdiszciplináris Grastyán Konferencia”
rendezvényen Pécsett, 2012. április 11-13-
án. Lohner Sz.: „Dietary omega-3 or
omega-6 fatty acids for the prevention of
atopy and asthma”; Mihályi K.: „Az anya-
tej zsírsavösszetételének változása a szop-
tatás elõrehaladtával”; Vágási J.: „A több-
szörösen telítetlen zsírsavakkal való ellá-
tottság vizsgálata szkizofréniában”.
� Dr. Gyürüs Éva „Gyermekkori I-es tí-
pusú diabetes mellitus epidemiológiája
Magyarországon” címû doktori értekezé-
sét 2012. március 29-én sikeresen meg-
védte a PTE Gyermekgyógyászati Klini-
káján.
� Magyar Diabetes Társaság XXI. Kong-
resszusán (Tihany, 2012. április 12-15.) dr.
H. Nagy K., dr. Erhardt É, dr. Kozári A., dr.
Soltész Gy.: „I-es típusú diabetes és mel-
lékvese-elégtelenség” címmel tartottak



esetismertetést. Dr. Soltész Gyula ülésel-
nöki funkciót látott el, a Magyar Diabetes
Társaság ismételten vezetõségi tagnak vá-
lasztotta.

ANukleáris Medicina Intézetbõl

� 2012. április 2-án a Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi Doktori Is-
kolája által szervezett „Egészség-
Akadémia” elnevezésû programsorozat
keretén belül Intézetünk igazgatója, dr.
Zámbó Katalin az „Izotópokkal a dagana-
tok nyomában” címû felkért elõadást tar-
totta.
� Az IME, Az egészségügyi vezetõk
szaklapja 2012-ben ünnepli megalakulásá-
nak 10. évfordulóját. Ebben az évben VII.
alkalommal rendezte meg Képalkotó Di-
agnosztikai Konferenciáját Képalkotó Ro-
vatához kapcsolódóan „Kihívások a képal-
kotó diagnosztikában – változások”cím-
mel 2012. április 5-én Budapesten, ahol
Zámbó Katalin „A nukleáris medicina he-
lye a mai korszerû képalkotó diagnosztiká-
ban” címû felkért elõadást tartotta.
� 2012. április 14-én Budapesten, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Székházá-
ban, a Hevesy György Magyar Orvostudo-
mányi Nukleáris Társaság és a Magyar
Tudományos Akadémia Orvosi Tudomá-
nyok Osztálya „Hevesy György Emlék-
ülést” rendezett, ahol dr. Vécsei László, az
MTA rendes tagja, az MTA Orvosi Tudo-
mányok Osztályának elnöke és intézetünk
igazgatója, Zámbó Katalin a Hevesy
György Magyar Orvostudományi Nukleá-
ris Társaság elnöke dr. Csernay László ré-
szére MONT életmûdíjat adtak át.
Csernay László professzort Zámbó Kata-
lin méltatta.

Az Ortopédiai Klinikáról

� Március hónapban a PTE ÁOK Orto-
pédiai Klinika munkatársa, dr. Tunyogi
Csapó Miklós az európai gerincsebész
szakképzés keretén belül svájci tanul-
mányúton vett részt. A „European Spine
Diploma” lényege és célkitûzése az egysé-
ges európai gerincsebészeti követelmény-
rendszer megteremtése. A program a
Eurospine Foundation támogatásával va-
lósulhat meg.
A program célja az ideg- vagy ortopédse-
bész alapképzettségû, gerincsebészettel
foglalkozó szakemberek egységes szemlé-
letû képzése, mely öt alapmodult valamint
egy minimum fél éves „fellowship”-et
foglal magában. A Eurospine Foundation
reményei szerint ezt követõen válhat való-

ra „az egységes európai gerincsebészeti
szakvizsga” bevezetése.
Kollégánk, Tunyogi Csapó Miklós egy éve
kapcsolódott be a képzésbe, és eddig négy
modult abszolvált a kritériumrendszerbõl.
Márciusi tanulmányútja során a 2. és 4.
modult teljesítette.

APatológiai Intézetbõl

� Magyarországról Alpár Donát vehetett
részt a 2011. augusztus 29-31. között meg-
rendezett „International BioCamp 2011”
biotechnológiai táborban (Basel, Svájc). A
baseli szervezõk elõzetes szelektálás alap-
ján 24 ország 60 fiatalját látták vendégül.
Pajor Gábor „Automated evaluation of a
multicolor, multiprobe FISH assay for the
detection of bladder cancer” címû poszter-
rel szerepelt a 3rd EMBO Meeting tudo-
mányos programon, amit 2011. szeptem-
ber 10-13. között tartottak Bécsben.
� A Magyar Pathologusok Társasága ál-
tal 2011. szeptember 29. és október 1. kö-
zött megrendezett 70. Pathologus Kong-
resszuson a Pathologiai Intézet munkatár-
sai az alábbi elõadásokkal és poszterekkel
szerepeltek: Bogner Barna: „Kolorektális
karcinomák” és „Patológiai feladatok és
problémák a neoadjuvánsan kezelt rectum
carcinomák mûtéti anyagaiban”; Pajor
László: „Az Epstein-Barr vírus szerepe
pathologiai kórképekben”; Smuk Gábor:
„Emlõdaganatok neoadjuváns terápiájá-
nak hatásossága, a tumorregresszió értéke-
lésének gyakorlati kérdései”; Márton Ba-
lázs: „A gyomor nyálkahártya atrofiájának
és az intestinalis metaplasia gyakoriságá-
nak felmérése OLGA (Operative Link for
Gastritis Assessment) szisztéma szerint”;
Yadamsuren Enkh-Amar: „A nem elõreha-
ladott és elõrehaladott colorectalis ade-
nomák és carcinomák strukturális jellegze-
tességeinek és K-ras mutációs státuszának
összehasonlító elemzése”; Lotz Gábor és
Pajor Gábor: „Molekuláris módszerek a
vizeletcitológiai preparátumok vizsgálatá-
ban”; Hegedûs Ivett, Csizmadia Csaba,
Cseke László, Yadamsuren Enkh-Amar,
Pajor László, Bogner Barna: „Proton-
pumpagátló kezelés mellett kialakult gas-
trectomiához vezetõ masszív fundus mi-
rigy polyposis”.
� Pajor Gábor részvételi ösztöndíjat
nyert a European Society of Human
Genetics [ESHG], European Genetic
Foundation [EGF] – „4th Course in integ-
ration of cytogenetics, microarrays and
massive sequencing in biomedical and
clinical research” tudományos kurzusra,
melyet 2011. október 25-28. között tartot-

tak az olaszországi Bolognában.
� Pajor Gábor részvételi ösztöndíjat
nyert a European Science Foundation
[ESF] – „13th International EMBL PhD
Symposium The Rhythm of Life-Cycles
in Biology” – EMBL szimpóziumra, me-
lyen „Bladder cancer detecting molecular
cytogenetic assay in combination with
immunocytochemistry: there is room to
improve” címû poszterével szerepelt. A
rendezvényt 2011. november 17-19. kö-
zött került megrendezésre a németországi
Heidelbergben.
� Alpár Donátnak az International
Society for Advancement of Cytometry
„Certified Cytometrist” minõsítést adott
2011 decemberében.
� László Terézia a „Boeck sarcoidosis
pathologiája” címmel felkért elõadást tar-
tott a Magyar Tüdõgyógyász Társaság Kö-
telezõen Választható Továbbképzõ Tanfo-
lyamán Budapesten 2012. január 20-21-
én.
� Semjén Dávid az Urológiai Klinika ál-
tal szervezett kreditpontos továbbképzõ
posztgraduális tanfolyamon „A here daga-
natai” címmel tartott felkért elõadást 2012.
február 1-jén Pécsett.
� Hegedûs Ivett, Csizmadia Csaba,
Cseke László, Pajor László, Bogner Barna
„Gastrectomiához vezetõ masszív
gyomorpolyposis” címmel esetbemutatást
tartott a PTE ÁOK Tudományos Szakosz-
tályának Tanulságos esetek címû fórumán
2012. február 6-án.
� Dr. Bogner Barna és dr. Hegedûs Ivett
2012.február 24-26. között részt vett az
IAP Német Divíziója által Bonnban szer-
vezett éves konferencián.
� Alpár Donát sikeresen pályázott
Fulbright Research Grant-re, valamint
Marie Curie Intra-European Fellowship-
re, melyek kapcsán öt hónapot tölthet a
Fred Hutchinson Cancer Research Center-
ben (Seattle, WA), valamint 24 hónapot az
Institute of Cancer Research-ben (London,
UK).
� Pajor László „Diffúz és gócos májbe-
tegségek pathologiája” címmel tovább-
képzõ elõadást tartott a Gastroenterologia
Szakvizsga Elõkészítõ Tanfolyamon Pé-
csett, 2012. február 23-án.
� Pajor László „Chronicus myeloid
leukémia és follicularis lymphoma együt-
tes elõfordulása” címmel tartott elõadást a
Magyar Hematológiai és Transzfúzioló-
giai Társaság Tanulságos Klinikopatoló-
giai Lymphomás Esetek címû tudományos
ülésén, melyet 2012. március 23-24. kö-
zött rendeztek meg Velencén.
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APszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikáról 

� 2012. március 20. és 23. között dr.
Fekete Sándor és dr. Hajnal András Prágá-
ban részt vettek egy pszichofarmakológiai
témájú munkamegbeszélésen.
� Dr. Kovács Attila 2012. március 23-án
Budapesten a szkizofrén betegekkel foly-
tatott hatékony kommunikációról és a ke-
zeléssel való együttmûködés javításáról
tartott workshopot pszichiáter rezidensek
és szakorvosok számára. 
� 2012. március 30-án dr. Tényi Tamás és
dr. Herold Róbert a Semmelweis Egyetem
CME rendezvényén tartottak felkért elõ-
adásokat.

� 2012. április 11-én dr. Fekete Sándor
tartott felkért elõadást az öngyilkos maga-
tartás okairól a Szegedi Tudományegye-
tem CME programja keretében.

ARadiológiai Klinikáról

� 2012. március 1-5. között Bécsben ren-
dezte meg az Európai Radiológus Társa-
ság soron következõ kongresszusát. Ezen
dr. Battyáni István, dr. Weninger Csaba, dr.
Járay Ákos, dr. Vigh Éva, dr. Faluhelyi
Nándor, dr. Farkas Péter, dr. Szukits Sán-
dor, dr. Giyab Omar vett részt. Akongresz-
szuson elektronikus posztert mutattak be
Járay Ákos és munkatársai „Proper settings
of technical parameters in contrast enhanced

ultrasound examinations to avoid pitfalls
and artifacts – tips and tricks”.
� ALarix Kiadó április 5-én szervezte meg
a VII. Képalkotó diagnosztikai Konferenci-
át, Budapesten. A rendezvényen mutatko-
zott be a Magyar Radiológusok Társaságá-
nak Szív képalkotó diagnosztikai szekciója,
melynek elnöke dr. Battyáni István, titkára
dr. Várady Edit egyetemi tanársegéd. A be-
mutatkozó szekcióban esetbemutatást tartott
dr. Várady Edit. További elõadás: Járay
Ákos: „Kontrasztanyagos ultrahang vizsgá-
latok a klinikai gyakorlatban”.

Ritka fülészeti mûtét a Gyermekgyógyászati Klinikán
2012. márciusban a Gyermekklinika Fül-Orr-Gégészeti mûtõjében elsõ ízben került sor cochlearis implantatiora egy nagyfokú, ha-
gyományos hallókészülékkel már nem rehabilitálható halláscsökkenésben szenvedõ 10 éves kislánynál. A mûtétet prof. Gerlinger
Imre végezte.

Dr. Ráth Gábor
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