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XXXII. Egyetemi Orvosnapok

TARTALOM

2000. október 13-14.
Program
XXXII. Egyetemi Orvosnapok
Pro Facultate Medicinae kitüntetések
Tanévnyitó ünnepség
Dékáni vezetõi értekezletek
Flerkó Béla és Götz Frigyes
professzorok kitüntetése
A Kari Tudományos Bizottság hírei
A Szívgyógyászati Klinika története
(Papp Lajos)
Nyelvvizsga-központ az Orvoskaron
(Rébék Nagy Gábor)
Kongresszusok, tudományos
kapcsolatok

2000. október 13. péntek
10:00 Hangverseny az aulában
A PTE VOX MEDICATA énekkar mûsora
Vezényel: Lakner Tamás és Kutnyánszky Csaba
10:30 Az Orvostudományi Kar ünnepi ülése az aulában
Ünnepi beszédet mond dr. Fischer Emil dékán
Pro Facultate Medicinae emlékérmek átadása
Arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomák adományozása
Dékáni dicséret átadása
15:00 Évfolyamtalálkozók
1950-ben végzett hallgatók II. szemináriumi terem (fsz.)
1955-ben végzett hallgatók kistanácsterem (I. em.)
1960-ban végzett hallgatók III. szemináriumi terem (fsz.)
1965-ben végzett hallgatók tanácsterem (I. em.)
1970-ben végzett hallgatók V. szemináriumi terem (fsz.)
1975-ben végzett hallgatók I. sz. tanterem (I. em.)
1980-ban végzett hallgatók II. sz. tanterem (I. em.)
1985-ben végzett hallgatók III. sz. tanterem (I. em.)
1990-ben végzett hallgatók IV. sz. tanterem (I. em.)
Ezt követõen az egyes évfolyamtalálkozón résztvevõk közös rendezvénye (vacsora)

Ünnepség az
Egyetemi Gyógyszertárban
Pilaszanovich Imre
vendégprofesszori elõadás

2000. október 14. szombat

Tudományos délelõtt
A végzett évfolyamok képviselõinek tudományos elõadásai
(PTE Általános Orvostudományi Kar IV. sz. tanterme)

Az Egészségügyi Fõiskolai Kar hírei
10:00

Egyetemtörténeti múzeum
(Benke József)

10:30

Elõdeink: Niedetzky Antal,
Burger Tibor, Székely József
(Benke József)

11:00

Intézeti, klinikai hírek

11:45

Tudományos közlemények Karunkról

14:00

11:25

Pályázatok
20:00

Dr. Karmos György (MTA Pszichológiai Kutatóintézet): Új eredmények az
agykérgi bioelektromos jelek genezisének vizsgálatában
Dr. Losonczy Hajna (PTE Általános Orvostudományi Kar): Modern
diagnosztikus és terápiás eljárások a haematológiában
Dr. Balikó Zoltán (Baranya Megyei Kórház Tüdõgyógyintézet):
„Dönteni nehéz”
Dr. Molnár Dénes (PTE Általános Orvostudományi Kar): Gyermekkori
elhízással kapcsolatos kutatások újabb eredményei
Dr. Környey József (PTE Általános Orvostudományi Kar): Sejtszaporodás
szabályozása az emberi méhben: serkentõ és gátló tényezõk
Az évfolyamtalálkozók szabadon választott programja
A Szívgyógyászati Klinika (Pécs, Ifjúság u. 13.), a II. sz. Belgyógyászati Klinika
és Nephrologiai Centrum (Pécs, Pacsirta u. 1.) és az Orvostörténeti Múzeum
(Pécs, Szigeti u. 12.) megtekintése
Dékáni fogadás az aulában
Részvétel csak külön meghívóval)

Felelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Loránd, Buzogány István
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Arany fokozat
Dr. Tekeres Miklós egyetemi tanár
1972-2000 között az Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet igazgatója volt, jelenleg nyugdíjas egyetemi tanár. Munkásságával alapvetõen hozzájárult a szakma nemzetközi szintû elismertetéséhez. Klinikai rektorhelyettesként 1991 és 1995 között meghatározó szerepe volt a pécsi szívsebészet megteremtésében. Az Orvostudományi Kar Oktatási Bizottságának elnökeként elsõsorban a
klinikai oktatás korszerûsítése fûzõdik nevéhez. Az 1999-ben elindult rezidensképzés kari szintû
elõkészítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Ezüst fokozat
Czopf János
az Egészségügyi Informatikai Központ vezetõje
1967 óta dolgozik az Élettani Intézet Idegélettani Kutatócsoportjában. Már 1974-tõl bekapcsolódott
a számítógépes fejlesztõ munkába. Az egyetem Számítástechnikai Bizottságának titkáraként dolgozott hosszú éveken át, majd az egyetem Informatikai Bizottságának elnökévé választották. A klinikák és intézetek informatikai fejlesztését nagy hozzáértéssel és országosan elismert szakértelemmel
koordinálta. 1998-tól az Informatikai Központ vezetõje.

Dr. Kocsis Béla egyetemi docens
1969 óta dolgozik a POTE (PTE ÁOK) Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetében. Kiemelkedõ tapasztalatú oktató, melynek elismeréseként többször nyerte el a kiváló oktató címet.
Több mint 30 éves egyetemi tevékenysége alatt számos kiváló TDK hallgatót nevelt ki, akiknek
a tudás mellett élettapasztalatot és emberséget is átadott. Oktató és kutató munkája mellett az intézet Diagnosztikai Laboratóriumának munkájában is fáradhatatlanul tevékenykedik.

Bronz fokozat
Brettner Zsuzsanna fõmûtõsnõ
1977 óta dolgozik a Balesetsebészeti- és Kézsebészeti Klinikán. 1989 óta fõmûtõsnõi munkakört lát
el. Nagy munkabírása és szervezõkészsége eredményeként a fõnõvéri teendõk ellátásával is
megbízták 1989-ben. Munkáját kifogástalan szakmai színvonalon, kiemelkedõ szorgalommal, nagy
hozzáértéssel végzi. Az általa kinevelt mûtõsnõi gárda a klinika legjobban dolgozó csapata, mely a
túlterhelés ellenére magas szakmai színvonalon végzi a betegellátást.
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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Czink Józsefné állatgondozó

Dr. Gyõri Katalin ügyintézõ

A Humán Anatómiai Intézet nyugdíjas, de jelenleg
is dolgozó állatgondozója.
Munkáját 28 éve látja el
példamutató szorgalommal és lelkiismeretességgel. Megbízhatósága, segítõ és együttmûködõ készsége munkatársai körében
nagy tiszteletnek örvend.

1951 óta áll alkalmazásban a Kórélettani
Intézetben. Az intézet alapítója, dr
Donhoffer Szilárd professzor titkárnõjeként dolgozott, majd Donhoffer profeszszor rektori illetve az MTA Orvosi Osztály elnöki feladatainak adminisztrációs
tevékenységében is elismerésre méltó
munkát végzett. Levelezõ képzés keretében a jogi egyetemet is elvégezte. Jelenleg félállásban segíti az intézeti adminisztrációs munkát, felhasználva öt évtizedes tapasztalatát és kiváló kapcsolatteremtõ képességét.

Dékáni dicséret
Dr. Weisenbach János, egyetemi docens, Gyermekklinika
Dénesné Török Márta, telefonkezelõ, Telefonközpont
Babarciné Stettner Lenke, tördelõszerkesztõ, Sajtóiroda
Csanádi Erika , intézetvezetõ fõnõvér, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

Tanévnyitó
ünnepség
Az ünnepséget 2000. szeptember 6án tartottuk. A város képviseletében
dr. Újvári Jenõ alpolgármester vett
részt az ünnepségen, míg dr. Tóth
József rektort dr. Törõcsik Mária
rektorhelyet-tes asszony képviselte.
Tanévnyitó beszédet dr. Fischer
Emil dékán és dr. Szekeres Júlia
professzor asszony, az Angol Program Bizottságának elnöke mondott.
Az ünnepségen Káposztás

Zsolt, Tóth Ambrus és Kovács
Krisztina VI. éves orvostanhallgatók vehették át a BIOGAL-TEVA
Pharma által meghirdetett pályázat
díját. Az idei tanévben köztársasági
ösztöndíjban részesülnek: Csernus
Katalin, Gõcze Katalin, Hernádi
Gabriella, Illés Anita, Juhász Árpád, Komlósi Katalin, Orosz Tamás, Till Ágnes, Tóth Mónika, Tóth
Orsolya, Zsdrál Krisztina.

Dr. Fischer Emil dékán tanévnyitó
ünnepi beszéde

Kedves Vendégeink! Kedves I. éves Hallgatók! Kedves Szülõk és Hozzátartozók!
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Tanári Testület!
Ismét eltelt egy esztendõ, és a mai tanévnyitónkkal megkezdjük az új tanévet, illetve azon ünnepségek sorát, amelyek minden õsszel felidézik bennünk az egyetemi
élet ismétlõdõ, egyszersmind megújuló
eseményeit, ünnepi pillanatait.
A keresztény magyar államalapítás
1000. évében tartott tanévnyitónknak a
minden évben érzett feszültség, reményteli
és szorongó várakozás mellett különlegesen
ünnepélyes és emelkedett hangulata van.
Dékánként mögöttem van az elmúló
évezred utolsó tanéve. Karunknak, egyetemünknek, de úgy gondolom, egész társadalmunknak rendkívüli nehézségeket és
megpróbáltatásokat hozott az elmúlt 440
nap. Itt nem csak a hatalmas természeti katasztrófákra gondolok, hanem a szûkebb
környezetünkben arra is, hogy az elõzõ tan-

Arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomát adományozunk azok
számára, akik 50, 60, 65, 70 éve szereztek diplomát
egyetemünkön.
Aranydiplomát vehetnek át: Dr. Rihmer Józsefné dr.
Jármay Gizella, Dr. Csordás Jenõ, dr. Szy Sándor, dr. Bordács
Szilárd, dr. Helf László, dr. Fodor József, dr. Hegyi Eugenia
dr. Harcos Ottóné, dr. Zsámár Erzsébet
Gyémántdiplomát kapnak: Dr. Lukáts András és dr. ifj.
Lust Iván†;
Rubindiplomát vesznek át: Dr. Tunyogi Csapó Miklósné
dr. Algover Ilona és dr. Csúcs László.

év elsõ félévét még, csak úgy mint az elmúlt fél évszázadot, a karunkra sok dicsõséget hozó Pécsi Orvostudományi Egyetem tagjaiként éltük meg, a második félévet
pedig az újból egyesült, többkarú, kilenc
fakultású Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara létesítésének és mûködésének szenteltük. Bízom abban, hogy ha lehetõségeinkkel élni tudunk – és ez nem kis
erõfeszítést követel személy szerint mindegyikünktõl –, ez a tanév és az új évezred
elsõ, belátható évei az elmúlt esztendõnél
akár még sikeresebbek is lehetnek.
Egy olyan történelmi helyzetben, melyben az elõttünk álló félév lezár egy sorsfordulatokban rendkívüli magyar évezredet,
legyen szabad remélnünk, hogy a megnyíló
újabb évezred mentes lesz azoktól a tragédiáktól, amelyeket népünknek el kellett viselnie a korábbiak során.
Egy ilyen történelmi helyzetben és egy
olyan városban, amelyrõl Orbán pápa 633
éve azt írta, hogy „A tudományok számára
minden más városnál alkalmasabb”, tágabb környezetünkre is kell – legalább egy-

két mondat erejéig – utalni.
Joggal merül fel a kérdés, hogy mi tette
Pécs városát hat és egyharmad évszázada
Veszprém és Pozsony, Kassa és Munkács,
Debrecen és Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged, Buda és Temesvár, Brassó és Székesfehérvár, vagyis a korabeli 70 magyar város
közül olyan kiemelt jelentõségûvé, hogy a
pápa – Nagy Lajos kérésére – itt, e városban
engedélyezte az egyetemalapítást. Ez a legszorosabban összefügg az elmúló magyar
keresztény évezred elsõ éveivel, hiszen városunk elsõ püspöke Bonipertus, több mint 9
évszázada Pécsett már szervezett valamiféle
felsõfokú oktatást. A tudományok mûködésének a püspök által megfogalmazott vágya
egy hosszú, a magyar honfoglalás elõttire
visszatekintõ folyamat része volt, hiszen városunk – ekkor még Sopianae néven – a
Szent István alapította pécsi püspökség elõtt
már 7 évszázada püspöki székhely volt.
Így fonódik össze a mi magyar nemzeti
és keresztény múltunk a már itt élt népek
történetével, vagyis elmondhatjuk a 200
éve született nagy költõnkkel, Vörösmarty

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

5

kar számára elõnyös kapcsolódási pontokat. Régiónkban az integrációs folyamat
során Kaposvárott alakult még felsõoktatási intézmény Kaposvári Egyetem néven.
A Pécsi Tudományegyetem hallgatói
létszáma mintegy 25 ezer, ezt a paramétert
tekintve az ország legnagyobb egyeteme a
miénk. Munkáltatói oldalról pedig Baranya
megye legnagyobb intézménye az egyetem, a
legtöbb dolgozót a megyében az egyetem foglalkoztatja.
Engedjék meg, hogy
itt, e helyen tegyek eleget
szomorú kötelességemnek, amikor is bejelentem, hogy az elmúlt tanévben orvoskarunk dolgozói közül az alábbiak
hunytak el: Gáspár Gézáné, dr. Guth Péter, Kanizsai Zoltán, dr. Karlinger
Gy. Tihamér, Kocsisné Jakab Terézia,
Krasznai Nándor, Rózsa Imréné, dr. Takáts
István. Kérem, hogy munkájuk elismeréseként emléküknek egy perces néma felállással adózzunk.
Karunk, az Általános Orvostudományi
Kar tevékenysége összetett, mûködési területe lényegében három részbõl áll, ezek: az
oktatás, a kutatás és a gyógyítás. Ezek részletes bemutatása és elemzése meghaladja
jelen ünnepségünk kereteit, ezért engedjék
meg, hogy a tanévnyitó ünnepség jellegének megfelelõen most elsõsorban az oktatásról, annak helyzetérõl, feladatairól és
problémáiról szóljak.
Az Általános Orvostudományi Karon
három szak keretében történik az oktatás: az
orvostudományi, a fogorvostudományi és
nagy örömünkre ettõl a tanévtõl kezdve már
a gyógyszerészettudományi szakon is. Mind
a három szakon államilag finanszírozott és
költségtérítéses helyekre is történt felvétel, a
most induló tanévre az alábbi létszámban:
orvostudományi 150+10, fogorvostudományi 19+1, gyógyszerészettudományi
31+7. Az Orvostudományi Karon angol
nyelven is történik oktatás orvostanhallgatóinknak, évfolyamonként átlagosan 40-50
fõs létszámmal. A gyógyszerészettudományi szakon elsõ ízben történt felvétel hozzánk ebben az évben, a jelentkezõk száma
137 volt, tehát többszörösen meghaladta a
felvehetõ hallgatók számát. El kell mondanom, hogy az Orvostudományi Kar vezetése
és oktató gárdája lelkiismeretesen és nagy
lelkesedéssel készítette elõ a gyógyszerészképzés indítását. Meggyõzõdésem szerint az

új szak beindítása emelni fogja az Orvostudományi Kar és az egyetem presztízsét, szélesíti az oktatási spektrumot és bõvíti a tudományos kutatómunka lehetõségeit, végül, de
nem utolsó sorban konkrét és kézzel fogható
lehetõséget teremt a különbözõ karok (elsõsorban az Orvostudományi és a Természettudományi Kar) együttmûködésére. Az új

szak beindításával összefüggésben sokan
végeztek áldozatkész, önzetlen és elismerésre méltó munkát. Tevékenységüket ezúton is
ismételten köszönöm.
Az oktatással kapcsolatban feltétlenül
említésre érdemes, hogy a karunkon elkezdtük a kreditalapú oktatás elõkészítését,
amely megvalósítása esetén biztosítani hivatott a hazai, de a külföldi egyetemek közötti átjárhatóságot is és a diplomák kölcsönös elismerhetõségét. Ez más szóval azon
feltételek kimunkálását is jelenti, amelyek
az Európai Unióhoz való csatlakozásunk
szempontjából a graduális oktatás tekintetében szükségesek. Itt említem meg, hogy
az elmúlt év során az elméleti intézetek és
klinikák oktatóinak közremûködésével elkészítettük az általános orvosképzés egyes
tárgyaiban elsajátítandó gyakorlati készségek listáját. Ezekbõl évfolyamonként leckekönyvek készülnek, amelyeket – kísérleti jelleggel – egyszerre vezetünk be ebben a
tanévben valamennyi évfolyamon, a magyar és angol nyelvû képzésben is. A
2000/2001-es tanévben hasonló készséglistákat állítunk össze a fogorvosi és gyógyszerészi szak gyakorlati képzésére vonatkozóan is.
A gyakorlati készségek leckekönyveit
fontos, képzésünk minõségét javító oktatási eszköznek tekintjük. Hasonló leckekönyveket alkalmaznak a nyugat-európai
és a tengerentúli egyetemeken is. Bevezetésük így egy lépéssel közelebb visz bennünket az Európai Unió országai által elfogadott diplomához, képzésünk uniós akkreditálásához. A készség-leckekönyvek bevezetése karunkon, de országosan is úttörõ
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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Mihállyal, hogy ránk, pécsiekre nem vonatkozik az a megállapítás, mely szerint „a
történelem nélküli népek híre csak árnyék”.
Ez a gazdag, sok évszázados történelem
lehet a legfõbb biztosítéka annak, hogy reményteljes jövõnk legyen. Ezt azonban csak
közös munkával, valóságos erõfeszítéssel
érhetjük el. Nem véletlenül hangsúlyozom a
közös erõfeszítést, az alig 10 milliónyi lakosunkból mindenkire háruló közös munkát.
Nem vélem ugyanis helyesnek azoknak a
magatartását, akik „bélyegzõvel a kezükben
járnak embertársaik között, és majd ezt,
majd azt igyekeznek megbélyegezni. Én
ilyen bélyegzõs embereket nem használhatok az újjáépítési munkában” – mondotta
gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter
1928. április 22-én a Szent Mór Kollégium
alapkõletételi ünnepségén. A kultuszminiszter bölcs szavaihoz csak annyit tennék hozzá: hibát csak az követ el, aki cselekszik. Az
pedig, aki egy nehézségekkel, küszködésekkel teli ország életében nem cselekszik, az
nem hibát követ el, hanem bûnt.
Tisztelt Hallgatóim!
A történelmi aspektusok néhány elemének e vázlatos említése után szeretnék néhány szót szólni a jelen helyzetrõl és a jövõ
teendõirõl is.
Amint az mindannyiunk számára ismert, a kormányzati szándék és a parlamenti döntés nyomán a felsõoktatási intézmények szerkezete átalakult. 2000. január 1-tõl
az egyetemek és a fõiskolák száma az integrációs folyamat eredményeképpen jelentõsen csökkent. Ami bennünket, a pécsi és a
regionális felsõoktatást illeti, városunkban a
korábbi két egyetem (Janus Pannonius Tudományegyetem és Pécsi Orvostudományi
Egyetem) és a szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképzõ Fõiskola egyesítése révén jött létre
a Pécsi Tudományegyetem. Ezen új integrált egyetemnek 9 kara van: Ezek az Államés Jogtudományi, Bölcsészettudományi,
Illyés Gyula Fõiskolai, Közgazdaságtudományi, Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai,
Mûvészeti, Természettudományi, Egészségügyi Fõiskolai és az Általános Orvostudományi Kar. Az egészségüggyel és az orvostudománnyal foglalkozó két utóbbi kar a
speciális és a közös feladatok összehangolására és érdekeik érvényesítésének az elõsegítésére létrehozta az Orvostudományi és
Egészségtudományi Központot. Valamenynyi karral korrekt együttmûködésre törekszünk, a dolog természetébõl adódóan a legszorosabb kapcsolatunk az Egészségügyi
Fõiskolai karral van. A közös feladatok
megoldása által kínált és igényelt együttmûködésen túl tudatosan is keressük és építjük
a harmonikus, gyümölcsözõ, és mind a két
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jelentõségû. Ez az elsõ komoly kísérlet az
orvosképzés gyakorlati céljainak pontos és
részletes meghatározására. Ezzel a módszerrel a világosan definiált célok megvalósulása (mind a hallgatók, mind az oktatók
részérõl) könnyebben ellenõrizhetõ. A leckekönyvek tehát a képzést, a kurrikulumot
szervezettebbé fogják tenni és az oktatásunkban a minõségbiztosítás fontos eszközévé válnak. Végül megemlítem, hogy a
graduális oktatás gyakorlati képzésének
fejlesztése nagy mértékben emeli az elmúlt
tanévben bevezetett új szakorvosképzési
rendszer hatékonyságát is.
Az orvoskar vezetése tehát sokat vár a

szerzett szakképesítések nemzetközi szinten elismertek és kompatibilisek legyenek.
Kedves Elsõéves Hallgatók, Kedves
Leendõ Kollégák!
Önökhöz most külön is szeretnék szólni! Nagy szeretettel és kiemelt figyelemmel
köszöntöm Önöket, akik most minden bizonnyal megilletõdve, feszült várakozással, aggódva és reménykedve, de – szeretném remélni – azért boldogan állnak elõttünk, az Orvostudományi Kar aulájában.
Boldogságuk és örömük jogos, mert a
többszörös túljelentkezés adta létszámból
saját teljesítményük alapján nyertek felvételt egyetemünkre, annak Általános Orvostudományi Karára. De
indokolt az arcukon látható feszültség és reményteli várakozás is,
hiszen még nem tudják,
hogy tulajdonképpen
milyen 6, illetve 5 év is
áll elõttük. A végcélt bizonyára elképzelték, hiszen azért jelentkeztek
az Általános Orvostudományi Karra, mert a
beteg embertársaikon
akarnak segíteni orvosKáposztás Zsolt átveszi a BIOGAL-TEVA Pharma díjat
ként,
fogorvosként,
készség-leckekönyvek
bevezetésétõl. vagy gyógyszerészként. Ennél nemesebb
Nyilvánvaló azonban, hogy ez a módszer cél, ennél szebb, magasztosabb hivatás pecsak akkor láthatja el feladatát, ha mindkét dig alig képzelhetõ el. Legyen bármilyen
érintett fél, a hallgatók és az oktatók maxi- változó is a különbözõ kurzusok és kormámális támogatását élvezi. Éppen ezért ké- nyok értékítélete és az általuk biztosított
rem mind az oktatókat, mind a hallgatókat, anyagi elismerés az egészségügyi ellátást
hogy minden tõlük telhetõt tegyenek meg illetõen, a beteg emberek segítése és gyóaz említett célok megvalósítása érdekében.
gyítása során a szívet és lelket megérintõ
A posztgraduális oktatás területén je- öröm és a sikerélmény minden körülmélentõs változások történtek az utóbbi évek- nyek között és elidegeníthetetlenül az Önöben. Ezek következtében kialakult a tudo- ké lesz. Kívánom és remélem persze, hogy
mányos fokozatszerzés új rendszere, amit az említett tényezõk mihamarabb egyenáltalában doktori képzésnek, vagy PhD súlyba és harmóniába kerüljenek egymásképzésnek hívunk. Ez az új rendszer joggal sal és ne csak az utóbbiban leljék örömüket.
nevezhetõ az utóbbi évek sikertörténetének Azért, hogy az említetteket elérhessék, az
és jólesõ érzéssel mondhatom, hogy az Or- egyetemi évek alatt nagyon keményen kell
vostudományi Kar PhD programjai kereté- dolgozniuk, mert az elsajátítandó ismereben ez a folyamat magas színvonalon és tek tárháza az orvostudományban és a
eredményesen valósul meg. A doktori isko- gyógyszerészettudományban óriási és folák és programok bizonyos fokú átszerve- lyamatosan nõ. Kérem Önöket, vegyék nazése jelenleg is folyik, minden reményünk gyon komolyan a tanulmányaikat az elsõ
megvan arra, hogy a mûködésünk ezen te- naptól kezdve, mert mint a felsõbb évfolyarülete az új formában is sikeres maradjon.
mon oktatók egyike is mondhatom, hogy
Második évébe lépett a szakorvossá vá- az elsõ években megszerzett bizonytalan
lás új formája, az úgynevezett rezidenskép- tudással csak labilis és ingatag alapot szezés. A még viszonylag új képzési mód szá- rezhetnek, amelyekre késõbbi tanulmányamos feladat elé állít bennünket és már eddig ik során, még sokkal több munkával is
is sok problémát vetett fel. A gondok elle- rendkívül nehéz a preklinikai és klinikai isnére ígéretesnek nevezhetõ a szakorvoskép- mereteket ráépíteni. Szeretném nyomatékzésnek ez az új formája, amely kifejlõdése kal hangsúlyozni, hogy diplomájukat intézesetén garanciája lehet annak, hogy a meg- ményünktõl csak akkor kapják meg, ha tel-

jesítik az elõírt magas követelményeket és
birtokában vannak annak a magas szintû tudásnak, ami a végzés utáni felelõsségteljes
munkájukhoz szükséges.
A hivatástudatukra is apelláló komoly
intelmek után azt is szeretném elmondani,
hogy mindezzel együtt az egyetemi évek
életük legboldogabb és örömteli periódusát
is jelentik majd. A komoly munka mellett
mód és lehetõség nyílik önfeledt szórakozásra, barátságok kialakítására, szerelmek
kibontakozására és fellobbanására, sõt a
sok éves tapasztalat alapján megjósolhatóan sokan közülük itt, ebben a közegben, az
egyetemi évek alatt találják meg házastársukat is. Mind az Orvostudományi Kar,
mind a most már szélesebb horizontot és
több lehetõséget kínáló és biztosító Pécsi
Tudományegyetem mindent megtesz azért,
hogy egyetemi éveik ne csak hasznosan, de
kellemesen is teljenek el.
Külön szeretnék szólni az Önök szüleihez, hozzátartozóihoz, akik közül sokan
most Önökkel együtt itt vannak a tanévnyitó ünnepélyünkön. Szülõként magam is tudom, mert megtapasztaltam, hogy Önök
mit éreznek most. Tudom, hogy izgalmuk
talán még a gyerekükénél is nagyobb, a féltõ gondoskodásuk okozta szorongó érzés
talán a torkukat is jobban szorítja, mint a
gyermekükét. Elkísérték, elhozták hozzánk
legféltettebb kincsüket, leányukat, vagy fiukat, akiket szívük minden melegével és
szeretetével ápoltak, neveltek, ahogy mondani szokták, talán még a széltõl is óvtak.
Az élet rendje szerint sokuknak talán ez az
elsõ pillanat, amikor a féltõ gondoskodás
további fennmaradása mellett ugyan, de
gyermekük kezét a szó szoros értelmében
és képletesen is egy kicsit mostantól lazábban fogják, vagy el is kell, hogy engedjék.
Biztosíthatom Önöket, hogy gyermekeiket,
most már a mi hallgatóinkat, olyan szeretettel és gondoskodással fogadjuk, oktatjuk
és neveljük, ahogy azt Önök remélik és el is
várják tõlünk. Kedves I. éves hallgatóinkat
pedig ez úton is arra kérem, hogy tegyenek
meg mindent azért, hogy ne okozzanak
csalódást szüleiknek, szeretteiknek és oktatóiknak. Ez lehet ugyanis a záloga annak,
hogy az elkövetkezõ 6 vagy 5 év kemény
munkája után mindnyájunk örömére ebben
a teremben átvehessék orvosi vagy gyógyszerészi diplomájukat.
Tisztelt Hallgatóim!
Köszönöm a megtisztelõ figyelmüket,
köszönöm a türelmüket!
Afenti gondolatok jegyében a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán a 2000/2001-es tanévet ezennel
megnyitom.
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A megyét Lászlóné dr. Kovács Ilona
fõjegyzõ asszony, városunkat dr.
Toller László, Pécs város polgármeste, az egyetemet dr. Sipos Béla
rektorhelyettes képviselte az ünnepségen.

Szabados György, dr. Boglári Gábor, dr. Kovács István, dr. Tóth
Pál, dr. Kocsis Béla.
A végzõs hallgatók szavazatai
alapján a legjobb intézet címet
sorrendben a Biológiai Intézet, a
Patológiai Intézet és a Humán
Anatómiai Intézet nyerte el, míg a
legjobb klinikának a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, a Gyermekklinika
és az Ortopédiai Klinika bizonyult.
Az ünnepségen 154 jelölt vette át orvostudományi doktori diplomáját.
Ünnepi beszédet dr. Fischer
Emil dékán és dr. Szeberényi József dékánhelyettes mondott. Az
Orvostudományi Kar Tanácsának
döntése értelmében a legjobb
végzõs TDK-s hallgatónak járó
dr. Mestyán Gyula-díjat Lukáts
Balázs nyerte el.

Fotók: ifj. Vadász István

Dr. Szabados György átveszi a
kiváló gyakorlatvezetõ díjat

Dékáni vezetõi értekezletek
(2000. augusztus 17.)
Ferenci fõigazgató-helyettes és dr. Szabó
István dékánhelyettes beszámoltak arról,
hogy az ágylétszámmal kapcsolatos tárgyalásokon az Orvoskar által beterjesztett javaslatot elfogadták.


A Gyermekgyógyászati Klinika a sürgõsségi betegellátással kapcsolatos pályázatát elküldte az Egészségügyi Minisztériumba.
Tavaly Nagy Lajos professzor a felnõtt sürgõsségi betegellátással kapcsolatos pályázatot nyert el, melynek kiegészítéseként
idén mûszeres fejlesztésre pályáztak.

A Taszáron állomásozó SFOR erõk egészségügyi fõtisztje levelére, melyben egyetemünk betegellátásának körülményeirõl érdeklõdnek, dr. Szabó István dékánhelyettes
válaszolt.


Dr. Polecsák Mária összefoglalót készített
a betegellátással kapcsolatos jogszabályokról, illetve azokról a szempontokról, melyek a korrekt betegtájékoztatók elkészítéséhez szükségesek. Az anyagot minden klinika és intézet vezetõje megkapja.

kérte a vezetést arra, hogy a Radiológiai
Klinika részére 40 ápolási ágyat biztosítson
a kar vezetése a II. sz. klinikai tömbben. Mivel a klinikáktól az ágyszámra beérkezett
igényeket július 28-ig kellett továbbítani, a
vezetés most érdemben nem tudott intézkedni, de döntött arról, hogy az egész onkológia helyzetét egyszer átfogóan kell megtárgyalni.




Ervin Antal Steiner szülész-nõgyógyász
egyetemünkön kívánja benyújtani doktori
értekezését. A Doktori Tanács fog dönteni
az ügyben.

Dr. Horváth László egyetemi tanár levélben



EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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Doktorrá avatás

Szeptember 23-án tartottuk doktorrá avatási ünnepségünket,
mely a hagyományoknak megfelelõen több, oktatással kapcsolatos kitüntetésre is alkalmat nyújtott. A VI. éves orvostanhallgatók
szavazatai alapján idén a legjobb
oktató kitüntetõ címet, a Romhányi-emlékérmet dr. Nagy Judit
egyetemi tanár, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum igazgatója nyerte el.
Kiváló gyakorlatvezetõ emlékérmet vehettek át: dr. Rékási
Zoltán, dr. Tima Lajos, dr. Than
Péter, dr. Matolcsy András, dr.
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Az ÁNTSZ és Bogár professzor is tájékoztatta levélben a dékáni vezetést arról, hogy
az AITI-ra vonatkozó felvételi zárlatot feloldják. A Gazdasági Igazgatóság intézkedik az AITI-n a kardiológiai intenzív részleg közegészségügyi hiányosságainak pótlásáról szeptember 15-ig.


A dékáni vezetés dr. Bogár Lajos profeszszor kérésével kapcsolatban döntött arról,
hogy dr. Sütõ Balázs intézeti orvos, aki polgári szolgálatát tölti az AITI-n, részesüljön
a törvényesen adható lakhatási támogatásban (a minimálbér 30 %-a). A vezetés minden hasonló helyzetben lévõ kolléga kérelmét támogatja a jövõben.


Dr. Horváth Örs Péter professzor tájékoztatta a vezetést arról, hogy az intenzív részleg
mûködése miatt az áplószemélyzet munkája nagymértékben megnövekedett, ezért jutalmazásukat kéri. A dékáni vezetés támogatja a jutalom kifizetését, de csak intézeti
keret terhére tudja engedélyezni azt, mivel
egyéb keret nem áll rendelkezésre.


Dr. Dóczi Tamás professzor levelében beszámolt arról, hogy az osztály elektromos
berendezéseinek felújítása miatt a befogadókapacitást csökkentették. A vezetés a
levelet átküldte a Gazdasági Igazgatóságnak, hogy keressen megoldást arra, hogy a
klinika bizonyos részfinanszírozásban részesüljön ez idõ alatt is.


A dékáni vezetés Róka Antal HÖK elnök
kérésére, a korábbi gyakorlatnak megfelelõen 300.000 Ft-tal támogatta a gólyatábor
megrendezésével kapcsolatos költségeket.


A Teva Biogal-díj pályázatok elbírálására
alakult bizottság elnöke dr. Szeberényi József, tagjai dr. Ludány Andrea és dr. Tima
Lajos.

ni, hogy melyik kar vállalja a szakindítást
és menedzselést.


Dr. Farkas Beatrix intézetvezetõ levélben
kérte egy, a régiót kiszolgáló Dermatoallergoimmunológiai Centrum létrehozását. A
dékáni vezetés az ügyben akkor dönt, ha
megismeri a centrum létrehozásához szükséges feltételeket, melyeket a professzor
asszony Ferenci fõigazgató-helyettessel
fog megtárgyalni.


Az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága tájékoztatta a vezetést arról, hogy a
Magyar Tudomány Napja 2000 rendezvénysorozat nyitóünnepsége november 3án lesz. Ebben az évben karunk az egyetemi szintû rendezvényen képviselteti magát.


Harminckilenc pályázat érkezett be a normatív kutatásfinanszírozási keretbõl történõ
támogatásra. ATudományos Bizottság meghatározott szempontok szerint értékeli a pályázatokat, döntés ezt követõen születik.


A Pécsbányatelepi Kórház adásvételére vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak.


Az Irgalmasrend képviselõi szívesen
meghosszabbítanák a 2002-ben lejáró szerzõdést. A dékáni vezetés véleménye szerint
a Czirják professzor által vezetendõ immunológia-reumatológiai részleg kapna helyet
az épületben, a maradék kapacitást rehabilitációs ápolásra lehetne használni.


A kollégiumi felvételi kérelmet kérõk száma
megemelkedett, fõként a fõiskolai hallgatók
körében, valamint rezidensek és PhD hallgatók is kérték felvételüket. Ferenci József fõigazgató-helyettest kérte fel a vezetés a finanszírozási kérdések áttekintésére. A vezetés
célszerûnek tartaná a kérvények elbírálását a
dékáni vezetés hatáskörébe utalni.



Az Ohio-i Egyetem kérésére november elején egy küldöttség fog kiutazni, melynek
tagjai dr. Fischer Emil dékán, dr.
Szeberényi József oktatási dékánhelyettes,
dr. Szekeres Péter, a Pályázati Iroda vezetõje. Az egyetem dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszert is felkérte a kiutazásra.
(augusztus 24.)
A vezetõi értekezlet tárgyalta a népegészségügyi és környezetegészségügyi szakirányú továbbképzés helyzetét, képesítési követelményeit. A Humán Közegészségtani
Intézetet dr. Ember István professzor és dr.
Sándor János képviselték. A vezetés megállapította, hogy elsõsorban azt kell tisztáz-

tõnek van módja megadni.


Dr. Ember István professzor intézetében
bevezette a közegészségügyi és járványügyi laboratóriumi gyakorlatokat a magyar
és az angol nyelvû orvosképzésben. Mivel
jelenleg kölcsön-mikroszkóppal dolgoznak, kérik két hallgatói mikroszkóp beszerzését. A dékáni vezetés úgy vélte, hogy tematika-egyeztetésre van szükség, mivel a
mikrobiológia témaköréhez is csatlakozik a
parazitológia, és mert az intézet gazdálkodása jelentõs negatívumot mutat.


Nagy Judit professzor asszony az intézeti
keretbõl megtakarított összeget mûszerbeszerzésre, állománybõvítésre és véglegesítésre kívánja fölhasználni. Adékáni vezetés
korábbi korlátozásait részben felfüggesztette, így az intézeti keret megtakarításának
tervezett felhasználását támogatta.


Dóczi professzor levélben tájékoztatta a vezetést arról, hogy az intenzív osztályokon a
betegellátás színvonala a tolerálható szint
alá csökkent. Az osztály felszerelése javításra szorul, a szubintenzív ágyak minimum feltételeit teljesíteni kell, mert ellenkezõ esetben a klinika további hátrányt
szenvedhet. A dékáni vezetés úgy dönt,
hogy a teljesíthetõ korrekciókat meg kell
tenni és hasonló módon kell eljárni a több
klinikát is érintõ implantátum-felhasználás
kérdésében is.


Horváth Örs Péter professzor beszámolt a
vezetésnek arról, hogy a nõvérhiány miatt
bezáratta az implantációs Osztályt és a
transzplantációs tevékenységet a klinikán
felfüggesztették. A vezetés döntése értelmében a nõvérek fizetésével kapcsolatban
már korábban megtárgyalt fizetésemelési
gyakorlatot át kell tekinteni, és a szakdolgozói rétegen együttesen kell segíteni.


2000. szeptember 7.
A Pécsbányatelepi Kórház vásárlásának
pénzügyi tervét dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyûlés elnöke megküldte a
vezetésnek. Amíg nem tisztázódik az ágykapacitásra vonatkozó finanszírozás, a vezetés nem tartja idõszerûnek a döntést.

Szekeres Péter, a Minõségügyi Bizottság
elnöke levélben megküldte az Orvostudományi Kar minõségügyi rendszerének fejlesztésére irányuló javaslatát. Belsõ pályázat keretében intézeti mintaprojektek kerülnének meghirdetésre.



Karunk és a Remény Rádió együttmûködési megállapodást kötött, melyet a rádió részérõl dr. Trischler Bernadett írt alá.
Mivel a rádió az egészségüggyel, illetve az
Orvostudományi Kar mûködésével kapcsolatban óhajt sugározni, a tématerület illetékes dékánhelyettesének segítsége fogja biztosítani a korrekt, szakszerû információellátást.

Erdélyi Józsefné, az Idegsebészeti Klinika
adminisztrátora a FEFI személyügyi szervezõ szakán kezdi meg tanulmányait és
tandíja 50%-ának elengedését kéri. A vezetés úgy dönt, hogy a támogatást megadja,
mivel egyetemi dolgozóknál a tandíj 50%ának elengedésére lehetõség van. A másik
50 %-ot az intézeti keretbõl az intézetveze-
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zsi költsége alapján kiszámított bérleti díjak megállapítására három kategóriában:
térítésmentes, csökkentett az orvoskar dolgozóinak és teljes összeg más igénylõknek.

Ferenci fõigazgató-helyettes fog javaslatot
tenni a díjakra a kimutatás áttekintése után.
Szerkesztõ: dr. Rõth Erzsébet



A dékánhelyettesek számára szoba került
kialakításra a hivatal területén, ahol az iratok elhelyezése és az ügyintézés zavartalanul folyhat.


A Tudományos Bizottság hírei

A dékáni vezetés megtárgyalta az Egyetemi Orvosnapokkal kapcsolatos teendõket,
a programot, mely a hagyományoknak
megfelelõen alakul. A beérkezett kitüntetési javaslatokról a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen a Kari Tanács fog szavazni.

A Tudományos Bizottság 2000. szept. 26-iki ülésén megtárgyalta a „belsõ” kutatási pályázatra és külföldi kongresszusi részvétel támogatására érkezett pályázatokat és az
alábbi döntéseket hozta.



Dr. Dóczi Tamás klinikaigazgató profeszszor jelezte a dékáni vezetésnek, hogy a
gyógyszerek kiszállítása nem zökkenõmentes. Dr. Botz Lajos fõgyógyszerész a
kérdéssel kapcsolatban a közeljövõben
konkrét megoldásra tesz javaslatot a dékáni vezetésnek.


Dr. Szolcsányi János professzor felméri a
gyógyszerészképzés oktatásával kapcsolatban felmerült állásfejlesztési igényeket.
Döntés után a minisztériumtól vár segítséget a kar.


Dr. Bogár Lajos professzor levélben fordult a vezetéshez, hogy október l-jétõl 5
státuszfejlesztést kíván eszközölni az intézetben. Ferenci fõigazgató-helyettes áttekinti a betöltetlen állásokat és a bérmaradvány összegét, a vezetés ez alapján fog
dönteni a kérdésben.


Oxfordból, egy kutatóintézet jelezte, hogy
kutatói adatbázist kívánnak létrehozni,
melybe az Ovoskart is bevonnák. Dr.
Somoskeöy Szabolcsnak és az Egészségügyi Centrumnak továbbította a vezetés a
levelet.


A TEMPUS Közalapítvány információs
napokat rendez az ország több nagyvárosában, így Pécsett is. Karunkat Szekeres Péter
képviseli.


A vezetés dr. Sulyok Endre fõorvos érdeklõdésére döntött arról, hogy a 18 év alattiak
gyógyúszására a korábbi éveknek megfelelõen ezután is mód van. A vezetés az eddigi
havi bérleti díjat 1.100 Ft-ról 1.500 Ft-ra
emelte.


Ángyán professzor levelében kéri a vezetést az uszoda, tornaterem és edzõterem re-

1. A PTE Általános Orvostudományi Karának 2000. évi „belsõ” kutatási pályázatán 38
pályázó közül az alábbiak nyertek támogatást:
dr. Csete Béla
dr. Csutora Péter
dr. Dérczy Katalin
dr. Domán István
Fekete Éva
dr. Gálosi Rita
dr. Hejjel László
dr. Herold Róbert
dr. Kálmán Endre
dr. Kasó Gábor
dr. Kerényi Mónika
dr. Kiss István
dr. Lujber László
dr. Mühl Diána
dr. Nádasi Edit
dr. Osváth Péter
dr. Pál Endre
dr. Pétervári Erika
dr. Simon Mária
dr. Tornóczky Tamás
dr. Török Katalin
dr. Várbiró Gábor
dr. Vereczkei András

Bõrgyógyászati Klinika
Klinikai Kémiai Intézet
II. sz. Belklinika
Ortopédiai Klinika
Élettani Intézet
Élettani Intézet
Szívgyógyászati Klinika
Pszichiátriai Klinika
Pathológiai Intézet
Idegsebészeti Klinika
Mikrobiológiai Intézet
Közegészségtani Intézet
Fül-, orr-, gégeklinika
AITI
Közegészségtani Intézet
Pszichiátriai Klinika
Neurológiai Klinika
Kórélettani Intézet
Pszichiátriai Klinika
Pathológiai Intézet
Gyermekklinika
Biokémiai Intézet
Sebészeti Klinika

200 eFt
200 eFt
200 eFt
180 eFt
200 eFt
200 eFt
100 eFt
200 eFt
200 eFt
200 eFt
200 eFt
200 eFt
100 eFt
200 eFt
200 eFt
150 eFt
200 eFt
200 eFt
100 eFt
200 eFt
200 eFt
200 eFt
200 eFt

2. Külföldi kongresszusi részvétel támogatására 18-an nyújtottak be pályázatot. A Tudományos Bizottság 15 pályázónak tudott támogatást javasolni, személyenként 60 e Ftot. A nyertes pályázók:
dr. Biki Barbara
dr. Debreceni Gábor
dr. Habon Tamás
dr. Hadjiev Janaki
dr. Heigl Péter
dr. Garai János
dr. Illés Tamás
dr. Kiss István
dr. Kovács Kálmán
dr. Kulcsár Gyula
dr. Morava Éva
dr. Olasz Lajos
dr. Oszter Angéla
dr. Szabó Gyula
dr. Szilágyi András

AITI
AITI
I. sz. Belklinika
Radiológiai Klinika
AITI
Kórélettani Intézet
Ortopédiai Klinika
Közegészségtani Intézet
Szülészeti Klinika
Biokémiai Intézet
Orvosi Genetikai Intézet
Fogászati és Szájseb. Kl.
Élettani Intézet
Fogászati és Szájseb. Kl.
Szülészeti Klinika

Franciaország
Franciaország
Kanada
Horvátország
Franciaország
Dánia
Szlovénia
Kínai Népköztársaság
Ausztrália
Svájc
Anglia
Svájc
Ausztrália
Hollandia
Olaszország

Dr. Lázár Gyula
a Tudományos Bizottság titkára

EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000

online: www.pote.hu>Közinform center

(szeptember 21.)
Dr. Tóth Gyula dékánhelyettes vesz részt a
budapesti EU-5 keretprogramokkal kapcsolatos tájékoztatón.
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A pécsi Szívgyógyászati Klinika
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az 50-es évek elején Kudász József professzor, Szabó
Zoltán és Kiss Tibor doktorok asszisztenciával szívmûtéteket végeztek. Kudász profeszszor Budapestre kerülését követõen Kiss Tibor professzor még néhány zárt mitrális
komisszurotómia mûtétet végzett, de a 60-as évek elejétõl gyakorlatilag semmiféle szívsebészeti tevékenységet nem végeztek a pécsi egyetemen.
Többször felmerült a szívsebészet létesítésének kérdése, de annak megvalósítása valós és
mondvacsinált problémákra hivatkozva elmaradt.
Bármilyen furcsa is, a zalaegerszegi szívsebészet létrejötte siettette, inspirálta a pécsi szívsebészet létrehozását. Zalaegerszegen az elsõ szívmûtét 1994. november 8-án történt.

Korompai Ferenc professzor urat az Amerikai Egyesült Államokból hívták haza a
POTE vezetõi, hogy az Irgalmasok Kórházában (többszázéves épület) jelentõs átalakítások árán szívsebészetet hozzanak létre. Nagyon szerény körülmények között 1996 februárjában elvégezték az elsõ szívkatéteres
vizsgálatokat és az elsõ szívmûtéteket. Ezt a
szívsebészetet ideiglenesnek tekintették, mi
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a 90-es
évek elején elkezdett (még az Antall kormány idején) lobbizást a Horn kormány idején rendkívül eredményesen dr. Toller László
képviselõ folytatta a végleges szívgyógyászati központ kialakításának érdekében.
A képviselõ (képviselõk) és az egyetem
vezetése (az események történtekor dr. Bauer
Miklós rektor úr) rendkívüli erõkifejtésének
következtében az új centrum létrehozására
3,9 milliárd forintot különítettek el, három éves
ütemezésben 1999 decemberére tervezték az
új szívgyógyászati központ átadását.
Sajnos a „magyar viszonyok” felõrölték
Korompai professzor úr energiáit és tûrõképességét, aki váratlanul és elõzetes bejelentés
nélkül 1996. december 2-án felült egy repülõgépre és visszatelepült Amerikába.
Az 1996-os év a „Bokros csomag” megszorító intézkedéseit hordozta magában és
biztosan nem tudni, de valószínûsíthetõ,
hogy a megszorító intézkedések okán 1996.
december 4-én Korompai professzor távozását követõen, 2 napon belül a Kormányzati
Ellenõrzési Iroda a már jóváhagyott pécsi
Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum létrehozásának indokait kérdõjelezte meg.
Az egyetem vezetõi nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a már megvalósulni látszó pécsi centrum a legkritikusabb helyzetben maradt vezetõ nélkül. Bauer és Horváth profeszszorok (rektor és rektorhelyettes) ekkor kerestek meg a zalaegerszegi szívsebészeten és
kérték segítségemet.

Nehéz döntés elõtt álltam: a zalaegerszegi szívsebészet szakmailag jó eredményei és
a zalai nép szeretõ segítsége maradásra inspiráltak, a pécsi szívgyógyászati központ megvalósulásának meghiúsulása katasztrofális
helyzetbe hozta volna a Pécsi Orvostudományi Egyetemet.
A helyzet jellemzésére álljon itt egy rövid
értékelés a feladat felvállalásakor a Pécsi Orvostudományi Egyetem lapjában megjelent,
„A szívsebészet jelene és várható jövõje –
Katasztrófa vagy felemelkedési lehetõség ?”
címû cikkbõl:
„A drámai alcím nem véletlenül került a
fõcím alá. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen a jelenleg mûködõ szívsebészet kialakulása óriási feszültségeket okozott az elmúlt
években. Valós és mesterségesen gerjesztett
problémák, indulatok, gyakran a valós tények személyi indulatoktól sem mentes hamis interpretációja jelent meg egymás közötti beszélgetésekben, az egyetemi, a helyi és
az országos sajtóban.
Kötelességemnek érzem, hogy az egyetem polgárait az indulatoktól letisztulva, a kialakulni látszó konszenzus idõszakában a
múlt és jelen történéseirõl korrektül tájékoztassam, az elõttünk álló drámaian nehéz
helyzetben az egyetem minden polgárának
segítségét kérjem. A múlttal csak annyiban
kívánok foglalkozni, amennyiben tapasztalataiban a jövõt szolgálja. Az új Kardiológiai és
Szívsebészeti Centrum létrehozása nemcsak
a szakembereknek, hanem az egyetem vezetõinek is egyik legnagyobb feladata az elkövetkezendõ években.
Az ország jelenlegi gazdasági helyzete,
morális állapota, a fogyatkozó népesség,
nagy mértékû idõ elõtti halálozásában szerepet játszó, az aktív (középkorú) férfiak és
nõk háborús méreteket öltõ kardiovaszkuláris betegségek okozta halálozása
szinte megoldhatatlan problémák elé állítják

az egészségügyben dolgozókat.
Minden kritikus helyzet valamiképpen
orvosolható, ha az érintettek minden személyes torzsalkodást, egyéni érdeket alárendelnek a megvalósítandó ügynek.
Dönteni csak akkor tudnak felelõs személyek, ha információ birtokában vannak és
tudják, hogy mirõl kell dönteni. A demokratikus testületek (mint amilyen az egyetem
döntéshozó testületei) csak akkor tudják betölteni hivatott szerepüket, ha nemcsak múltban és jelenben, hanem a jövõben is tudnak
gondolkodni.
A szívsebészet és kardiológia egyetemünkön csecsemõkorát éli, egyelõre az
egész egyetemnek gondoskodási kényszert
és terhet jelent, de ma mindenkinek tudnia
kell, hogy a XX. század végén orvosegyetem
nem létezhet, európai szintû akkreditációt el
nem érhet, leendõ orvosgenerációt nem nevelhet a fenti diszciplinák nélkül. Ily módon
kapcsolódik össze az egyetemi oktatás és kutatás kialakításának, és a jelenkori „Morbus
Hungaricus” gyógyításának feladata.
A politikai hatalom ha nem tudja megoldani feladatát – a történelem minden idõszakában, – a „divide et impera“ elvét alkalmazta és alkalmazza. Ma Magyarországon a
szívsebészet finanszírozása megoldatlan.
1997 májusi kimutatás szerint a szívsebészeti adósságállomány országos szinten megközelítette az 1,2 milliárd forintot, egyetemünkön a 100 millió forintot. Fölösleges gazdaságosságról beszélni jelen helyzetben, amikor minden egyes nyitott szívmûtét kb. 450
ezer forint hiányt termel egyetemünknek.
Azonos nehézségû szívmûtét költségtérítése
nem éri el az Országos Kardiológiai Intézet
költségtérítésének felét. Belátható, hogy ha az
Országos Kardiológiai Intézetben nem fedezi
a valós költségeket a társadalombiztosítási
rendszer, akkor reményünk sincs arra, hogy
problémáinkat egyetemi szinten megoldjuk.
Valós gazdasági kimutatások szerint a szívsebészet – megindulásától napjainkig – folyamatosan „hiányt” termel. Az ilyenfajta megközelítés bár igaz, de félrevezetõ lehet, mert a
puszta számok messze nem azt mutatják,
hogy ki milyen hatásfokkal dolgozik, de alkalmat ad arra, hogy az egyetem egyes intézményeit egymás ellen hangolja, megossza.
A bûnöst nem a szívsebészetben kell keresni, a közös ellenség nem a szívsebészet,
hanem az a hatalom, amely ezt a helyzetet
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elõidézi.”
Ez a drámai hangvételû bevezetõ jól érzékelteti azt a helyzetet, amely 1997 évben kialakult. Terjedelmi okokból a szakmai indoklást a centrum létrehozására nem részletezem,
nyilvánvaló mindenki számára, hogy egyetem
az ezredforduló idõszakában nem létezhet jól
felszerelt kardiológia és szívsebészet nélkül.
A döntéshozók mindenesetre a centrum
létrehozása mellett foglaltak állást és így
1997 májusában az úgynevezett 400 ágyas
Klinikai Tömb mellett lerakták a Szívgyógyászati Klinika alapkövét. Magyarországi
viszonyok között rendkívül gyorsan és jó minõségben, 1998. november végén a több
mint 8000 m2 bruttó alapterületû, 5 szintes
klinika építészetileg és gépészetileg kész állapotban átadásra került.
Sajnos az 1995-ös évben tervezett építészeti költségeket messze meghaladták a valós építészeti költségek, és praktikusan a
mintegy 2 milliárd forintot igénylõ szakmai
gép- és eszközberuházásra mindösszesen
400 millió forint maradt.
Az egyetem a következõ dilemma elõtt
állt: fantom épületként nem szereli fel az
újonnan létesült klinikát (mint ahogy ez országunkban az elmúlt idõszakban több helyütt is elõfordult), vagy merõben új koncepciójú beruházási költségátvállalással az állami beruházást önerõbõl befejezi.
A tárgyszerûség kedvéért, a Konszenzus
1999. február hónapban megjelent, „A szívsebészet jelene és várható jövõje – Katasztrófa vagy felemelkedési lehetõség ?”címû cikkembõl idézek egy rövid részt:
„Szívsebészeti Centrum mûszerbeszerzési versenytárgyalása
A szívsebészeti és kardiológiai centrum
mûködéséhez nélkülözhetetlen mûszerek jegyzékét a centrum tervezése során 1995-ben állították össze az akkori mûszaki színvonalnak
megfelelõen. Mint ismeretes, a tudomány és
technika fejlõdése exponenciális, ezen belül a
szívsebészet különösképpen fejlõdõ tudományág. Következésképpen az ott felhasznált
eszközök fejlõdése és ezzel egyidejûleg az erkölcsi kopása hallatlanul gyors. Ennek tudható
be, hogy noha a tervezés során messzemenõ
elõrelátással dicséretes módon tervezték meg a
felhasználandó eszközöket, az eltelt három év
elkerülhetetlenné teszi ennek felülvizsgálatát,
és bizonyos mértékéig a fejlõdés irányába történõ korrekcióját. Mindemellett bizonyos, az

egyetem funkciójából, mûködésébõl fakadó
idõközben bekövetkezett változásokra is fel
kell hívni a figyelmet.
Az alábbiakban – annak hangsúlyozása
mellett, hogy változatlanul helyesnek és
végrehajthatónak tartjuk a 1995. évi mûszerértéket – az alábbi finomításokat, illetve korrekciókat elengedhetetlennek tartjuk.

Monitorrendszer
Az 1995-ös mûszerjegyzék anyagát nem
annyira mûszaki paramétereiben, mint szemléletében szükséges kiegészíteni: alapelvként
kell érvényesíteni a komplex rendszerben való mûködés lehetõségét. E komplex rendszer
integrálja az egész házban történõ adattárolást, feldolgozást, kezelést és így szervesen
kapcsolódik az elõzõ pontban leírt archiválás
problematikájához.

Hemodinamika
Az eredeti tervnek megfelelõen az épületben
2 munkahely épült és ez 2 db gép mûködtetését teszi lehetõvé. A finomítás mindössze
az, hogy a betelepítendõ 2 db gép közül az
egyik helyre 1 db biplane gépet, míg a másik
egységbe 1 db swinglab gépet kérünk telepíteni. Ezáltal gyakorlatilag három munkahely
alakulna ki lévén, hogy a swinglab gép két
ikermunkahely mûködtetésére nyújt lehetõséget.

Aneszteziológia és intenzív terápia
Az eszközrendszernek nem volumenében,
hanem a már említett koncepcióban kell változnia. A mûtét alatti és mûtét utáni vitális
funkciók biztosítása és ennek során a szükséges információk elérhetõsége, archiválása és
felhasználása érdekében a 2-es ill. 1-es pontban jelzett informatikai rendszer szerves részévé kell tennünk az aneszteziológiai és intenzív terápiás monitor rendszert.

Mûtõ
A szívsebészeti mûtõ, a már kialakult
kubatúrájában lényegében a jelen kor követelményét is képes kielégíteni. A már meglévõ és a továbbiakban új helyen felhasználható instrumentárium két vonatkozásban szorul
kiegészítésre:
 a mûtéti tálcák alkalmazása;
 a konténerrendszer bevezetése és biztosítása.

A betegfelvétel, az ambuláns betegellátás
szerves része és ugyanakkor az ellátási folyamat egy fontos, rendkívül hatékony és gazdaságos fázisa. Az egyes súlyponti kérdések,
fázisok – amelyek döntõen a mobilitáshoz
kötõdnek – e tevékenységi körben nyernek
elhelyezést.
 Echocardiográfia
 Holter rendszer
 Impedanciakardiográfia
 Spiroergometria
 Ergometria
 Ambuláns vérnyomás monitorozás
(ABPM)
Célszerû, hogy ezen tevékenységek ehelyütt történjenek megszervezésre.

Archiválás
Tipikusan az a terület, ahol az eltelt három év fejlõdése óhatatlanul jelentkezik. Az
eredeti tervben hagyományos 8 mm-es mozifilmen történt volna a képarchiválás. Ezzel
szemben az informatika, a digitális képalkotás és képfeldolgozás, adattárolás fejlõdése
megkívánja a kor követelményének megfelelõ technikai eszközök alkalmazását, melyek
az épületen belüli távolabbi helyek között az
on-line adatátvitelt és képfeldolgozást is lehetõvé teszik.

Oktatás-távoktatás
A bevezetõben említett egyetemi funkciókban történõ változás, illetve az egyetemi
funkciókhoz történõ nagyobb mértékû, fokozottabb illesztés követelménye, hogy az
egyetem egyik alapvetõ funkciójának, az oktatásnak a lehetõsége és szem elõtt tartása a
teljes szívsebészeti, kardiológiai vertikumon
áttetsszék. Az épületben több különbözõ
ponton zajlik az oktatás, azonban ezeknek a
helyeknek az oktatók, illetve az oktatottak
szempontjából informatikai tekintetben egységesként és egészként kell funkcionálni.
Meg kell valósítania azt az elvet, hogy bármely forrásból származó anyagot bármely
helyen feldolgozni, illetve bemutatni lehessen. Ez feltételezi a hemodinamikánál, illetve a monitorrendszernél már jelzett igényt:
online kapcsolatban kell lenni a mûtõvel,
illetõleg a szívsebészeti épület egyes helyiségeivel. Az informatika különféle csatornáit
felhasználva meg kell teremteni a lehetõséget, hogy külföldi kontaktusfelvételek is történhessenek.”
Az egyetem vezetése – élén Bellyei Árpád rektor úrral – és az egyetem köztestületei
bírva Gógl Árpád egészségügyi miniszter
ígéretét (a minisztérium a késõbbiekben az
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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rövid története napjainkig

Ambuláns betegellátás – betegfelvétel
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PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika – Ambulancia
Elvégzett vizsgálatok 2000. január 1. és 2000. szeptember 20. között

szívsebészeti ambulancia
kardiológiai ambulancia
preoperatív ambulancia
speciális diagnosztikai vizsgálatok
EKG
ABPM
HOLTER: 862
ERGOMETRIA
ECHO
TEE
IKG
vérvétel
autotranszfúzió

1215
4267
296
8267
5508
496
1695
6199
218
109
1735
101 fõ/E

Diagnosztikus szívkatéteres beavatkozás 1999. november 18-tól, 2000.
szeptember 15-ig: 2564
Terápiás beavatkozás 1999. november 18-tól 2000. szeptember 15-ig –
PTCA: 471, ebbõl stent implantáció 360 esetben (474 stentet ültettünk be)

Mûtét neme

CAB
CAB dobogó
CAB+carotis
AVR
MVR
AVR+CAB
AVR+CAB+carotis
AVR+ASDzárás
MVR+CAB
AVR+ASDzárás+CAB
AVR+MVR
AVR+MVR+CAB
AVR+MVR+Tricuspidalis plasztika
AVR+Mitr.mûbill.plaszt.
CAB+MVR+Tricuspidalis plasztika
CAB+Tricuspidalis deVega plasztika
CAB+Mitr.mûbill.plaszt.
CAB+AVR+Mitr.bill.plasztika
Embulus exstirp., alscessus evacuatio,
BP fal rekonstrukció
MVR+AVR+bal fülcse ligatura
MVR+Tricuspidalis DeVega plasztika
ASD zárás
ASD+Tricuspidalis plasztika
VSD
aneurysma
BP myxoma
Rupturalt sin.vals.zárás+aorta plastica
Kettõs ligatura
Tracheostomia
Összesen

egyetem által felvállalt terheket részben,
vagy egészben átvállalja) tendert hirdetett
– melyet a Philips nemzetközileg ismert,
jónevû cég nyert meg – a Szívgyógyászati
Klinika mûszeres felszerelésére.
1999. évben, januártól augusztusig fizikailag semmi nem történt, az épület üresen állt. A sikeres tendertárgyalásokat követõen, augusztus közepén kezdõdött meg
az orvosi mûszerek telepítése. 1999. au-

gusztus 25-ig funkcionált az Irgalmasok
Kórházában a szívsebészet, a II. számú
Sebészettel együtt.
1999. augusztus
20-án avatták fel az
új Szívgyógyászati
Klinikát. Augusztus
23-án a kardiológiai
szakrendelés, szeptember elején a kardiológiai
osztály
megkezdte mûködését, október 6-án
elvégzetük az elsõ
szívmûtétet, megnyitottuk az intenzív
osztályt, november

vérvételi és autotranszfúziós laboratórium.
26 ágyas szívsebészeti, 30 ágyas kardiológiai osztály (18 hotel kardiológiai ágygyal és 12 intervenciós /hemodinamikai/
ággyal), 6 ágyas kardiológiai és 10 ágyas
szívsebészeti intenzív osztály alkotja a
gyógyító egységet. 3 önálló szívsebészeti
mûtõ és 3 hemodinamikai asztal 2 sugárforrással (1 biplane, 1 swinglab) biztosítja
a mûtéti és a szívkatéteres diagnosztikus és
terápiás beavatkozásokat.
Kliniánk az elmúlt fél évben átlagosan
havi 1100 HBCS pontot ért el.
Sok száz beteg köszönheti gyógyulását
annak, hogy egyetemünk vezetõi és a pécsi
egyetem polgárai jelentõs anyagi terheket
vállaltak fel kölcsöntörlesztés formájában.
Az Egészségügyi Minisztériumtól a
mai napig egyetlenegy fillér támogatást az
ígéretek ellenére nem kapott az egyetem.

1999. 10. 06-tól 2000. 01. 01-tõl
1999. 12. 31-ig 2000. 09. 20-ig Összesen

53
10
9
3
4
1
1

425
8
3
41
30
15
1
1
10
16
3
3

1

1
1
1
3
6

1
1
96

2
1
2
2

5
13
1
3
2
1
1
589

478
8
3
51
39
18
1
1
14
1
17
3
3
1
2
1
2
3
1
1
8
19
1
3
2
1
1
1
1
685

közepén megkezdõdött a hemodinamikai
laboratórium tevékenysége. 1999 decemberére az intézet a jelenlegi struktúrát alakította ki.
Minden kardiológiai igényt kielégítõ
ambuláns betegellátás: 2 spirogergometriás, 2 echocardiographiás, 2 EKG,
2 EKG, és vérnyomásmérõ HOLTER laboratórium, impedancia kardiográphia,
szívsebészeti és kardiológiai ambulancia,

Dr. Papp Lajos
egyetemi tanár

Elszállt a rigó ....

Saját
Ha az itt következõ sorok egy mindenkihez naponta tömegével eljutó reklámújság
hasábjain jelennének meg, bizonyára úgy
kezdõdnének: Ilyen még nem volt! Szerencsére ennél sokkal jobb a helyzet: az
eseményt, amelyrõl hamarosan szó lesz, az
„Orvoskari hírmondó” ünnepi számában
tárhatjuk a közvélemény elé, ami összehasonlíthatatlanul nagyobb tekintélyt és hitelességet ad a bejelentésnek.
Az esemény: a Nyelvi Intézet által állami akkreditációra benyújtott PROFEX orvosi-egészségtudományi szaknyelvi vizsga 2000. szeptember 11-én belépett az ún.
„államilag elismert nyelvvizsgák” közé.
Másképpen szólva: 2000 õszétõl kezdõdõen a három fokozatú (alap-, közép-, felsõ-),
szóbeli (A típusú) és írásbeli (B típusú)
PROFEX szakmai nyelvvizsga követelményeit teljesítõk ugyanolyan elõnyöket
élveznek, mintha bármely más államilag
elismert (pl. Rigó utcai) nyelvvizsgát tettek volna, vagyis nyelvpótlékra jogosultak
és nyelvvizsga-bizonyítványukkal a diplomaszerzés feltételeként megfogalmazott
nyelvi követelmény teljesítését is igazolhatják. Ilyen még valóban nem volt, de ez
még nem is minden!
A jó hírnek része az is, hogy a Nyelv-

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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szûk populáció (a magyar egészségügyben
dolgozó fõiskolai és egyetemi végzettségû
értelmiségiek, illetve az ilyen végzettség
megszerzése elõtt álló egyetemi és fõiskolai hallgatók) szakmai-nyelvi igényeinek
megfelelõen igyekszik
mérni a nyelvtudást,
egyelõre angol és német nyelvbõl. A hétköznapok nyelvére lefordítva: nem képzelhetõ
el, hogy a PROFEX
nyelvvizsga során a
vizsgázó a mélytengeri
búvárok technikai problémáival, a „Fürge ujjak” címû folyóirat „Jó
tanácsok kezdõ csipkeverõknek” c. cikkével
vagy a személyautó
kesztyûtartójában elhelyezett használati tárgyak felsorolásával találkozzon. (A példákat egy „Nyelvvizsgázók mesélték” címû

írni, illetve értelmezni stb.) az, aminek mérésére a PROFEX szaknyelvi vizsga vállalkozik. Tehát nem az egyes szakterületek
legújabb vívmányainak terjesztésében kíván részt venni.

Az új szaknyelvi vizsgáról szóló tájékoztatás talán hitelesebbé tehetõ, ha válaszolunk arra a kérdésre:
„Szükséges-e szakismeret a
vizsga letételéhez?”. A válasz egyértelmûen: „Igen,
szükséges”, de a vizsga nem
ezt méri. Ha pl. egy beteg kikérdezése a feladat, mindig
is a szakemberre van bízva a
vány elkészítésének érdekében tett közös cikkben szinte vég nélkül lehetne szaporí- kérdezõsködés tartalma és iránya. A klinierõfeszítések elég alapot adnak a további tani.) A felhasználók igényeinek figyelem- kai tárgyak tanulását éppen csak elkezdõ
hatékony és sikeres együttmûködéshez. be vétele azonban nem korlátozódik a medikusnak éppenúgy szakmai alapú kérVégsõ soron közös célunk valósult meg az vizsga tematikájára. Legalább ilyen fontos dezési stratégiája van, mint az évtizedek
állami elismertség elnyerésével: olyan az, hogy a nyelvet ki, milyen problémák óta sikeres operatõrnek. A két teljesítmény
„felhasználóbarát” nyelvvizsgát kívántunk vagy feladatok megoldására, milyen part- közötti szakmai színvonalbeli különbség
létrehozni, amely az Orvostudományi, nerekkel, milyen helyzetekben és milyen megítélése nem tartozik a nyelvvizsga biFogorvostudományi, Gyógyszerészettudo- konvenciók alapján használja. E feladato- zottságra, hiszen tagjai az ügyben nem
mányi és Egészségügyi Fõiskolai Karokon kat, célokat, szituációkat és partnereket a kompetensek. Az azonban, hogy milyen
a nyelvtanulást kimeneti oldalról vezérel- potenciális vizsgázók a szakmájuk része- nyelvi színvonalon történik a feladat megve, annak megfelelõ irányt szab, másrészt ként ismerik. A szaknyelvtanulás vagy a oldása, hogy az idegen nyelven sikerül-e a
kitûzött kommunikatív célt elRENDELET SZERINTI VIZSGADÍJAK
érni, már sokkal inkább a hatéPROFEX alapfok (Ft)
PROFEX középfok (Ft)
PROFEX felsofok (Ft) kony nyelvi kommunikáció
szóbeli ("A" típusú)
3.400
5.800
7.400
kérdése, és mint ilyen, a vizsírásbeli ("B" típusú)
5.300
6.900
12.700
gán értékelésre kerül. Egy mákomplex ("C" típusú)
8.700
12.700
15.900
sik fontos kérdés a vizsgáztatók kompetenciája: mennyire
kell nekik ismerni a szakmát
véget vet annak a lehetelen helyzetnek, PROFEX nyelvvizsgára való felkészülés ahhoz, hogy az azzal kapcsolatos nyelvi
hogy a diplomaszerzés feltételeinek tartal- elsõsorbaan a célnyelv kulturális hátteré- produkció szintjét mérni tudják. A válasz
mi szintû meghatározásába az autonóm ben és – esetünkben nem egyszer a nem- itt is egyszerû: legalább a mûvelt laikus
egyetemen kívüli szervezet beleszólhas- zetközi kommunikáció hagyományaiban – szintjén. Bizonyos mértékig át kell látniuk
son. Elszállt tehát a rigó ... .
gyökerezõ nyelvi konvenciók megismeré- a szóba kerülõ dolgok szakmai hátterét,
De mit jelent a manapság oly divatos, sét jelenti. E konvencionális nyelvhaszná- azonban tudatában kell lenniük annak a
magyarul mégis kissé furcsán csengõ „fel- lat (pl. hogyan szokás németül anamnézist ténynek, hogy nem szakmai ismereteket,
használóbarát” (lásd: user-friendly) kifeje- felvenni, vagy egy beteget informálni és hanem szaknyelvi készségeket mérnek.
zés a PROFEX esetében? Legfontosabb megnyugtatni, angolul kongresszusi elõ- Talán még világosabbá tehetõ a kérdés, ha
jellegzetessége az, hogy egy viszonylag adást tartani vagy tudományos közleményt kertelés nélkül kimondjuk: az utcáról be-

nyelvvizsga-központ az Orvoskaron!
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vizsgákat Akkreditáló Testület a Nyelvi Intézetet mint PROFEX Szaknyelvi Vizsgaközpontot is akkreditálta. E minõségében
ezidáig az egyetlen vidéki nyelvvizsgaközpont kezdheti meg mûködését karunkon,
amelyhez vizsgahelyként csatlakozott a
Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központja és Egészségügyi Fõiskolai Karának Lektorátusa, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi,
Gyógyszerészettudományi és Egészségügyi Fõiskolai Karainak Idegennyelvi Intézete valamint a Dunaújvárosi Fõiskola
Nyelvi Lektorátusa.
A kedves olvasó a kissé hosszúra sikerült vizsgahely-elnevezések elolvasása
utáni elsõ kábulatából felocsúdva most bizonyára hitetlenkedve csóválja fejét,
mondván, nem lesz annak jó vége, ha egy
országos intézmény székhelye nem Budapesten van. Bár az ügyért és értünk érzett
aggodalma egyáltalán nem alaptalan, reméljük, hogy a résztvevõ intézményeket
összekovácsoló, az akkreditációs bead-
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lépve, laikusként, felkészülés nélkül sem a
vizsgázó, sem a vizsgáztató nem lehet sikeres, még alapfokon sem.
Pontosan ez utóbbi tényezõ az, ami a
PROFEX szakmai nyelvvizsgát nem teszi
igazán gyümölcsözõ üzleti vállakozássá,
de ezt a célt soha senki nem is tûzte ki. A
vizsga célpopulációja nem csupán a korlátozott száma, hanem egyetemhez-fõiskolához kötõdõ elit, értelmiségi jellege miatt
nem szélesíthetõ, vagyis – ellentétben az
ún. általános nyelvvizsgákkal – soha nem
válhat igazán tömegessé. Nagy valószínûséggel állíthatjuk, hogy Magyarország az
egyetlen olyan hely a világon, ahol az
egyetem egy oktatási egysége által nyújtott
képzés és vizsga az adott képzés követelményeit törvényben rögzített módon NEM
elégíti ki. (Vagyis: a diploma megszerzésének feltétele államilag elismert nyelvvizsga, ilyet azonban csak olyan szervezetek
képesek kiadni, akik hajlandók és képesek
akkreditáltatni saját nyelvvizsgájukat.) Az
akkreditációs beadvány elkészítését leegyszerûsítve úgy is értelmezhetjük: „Ezen ne
múljon, mi ennek a (kissé furcsa) követelménynek is meg tudunk felelni.”
Ennek a sokak számára felemásnak tûnõ filozófiának az elfogadása természetesen következményekkel jár. Ezek közül talán leginkább szokatlan, hogy ez a vizsga
pénzbe kerül, hiszen maga az akkreditációs eljárás kötelezõvé tétele tulajdonképpen a szabad piac szakmai „megregulázása” érdekében történt. Az egyetem persze
messze nem tartozik a szabad piac kategóriájába (legalábbis Magyarországon biztosan nem), mégis az akkreditáció odaítélésével annak (gyengéd erõszakkal) részévé
tették. Egyelõre csak a vizsgaközpont bevételeibõl tervezett állami elvonások jogcímei és a rendeletileg elõírt vizsgadíjak
mértéke ismert, amelyet táblázatunk szemléltet.
A központi elvonások tartalmazzák az
akkreditáció felügyeleti díjat, a központi
költségvetésbe befizetendõ összeget, a
PTE-nek befizetendõ rezsiköltséget, a karnak befizetendõ rezsiköltséget valamint az
állandó munkatársak (adminisztrátor, technikus, informatikus stb) bérét és annak járulékait. Ezen felül a vizsgaközpontnak
olyan költségei is vannak, amelyek az
akkreditáció feltételeként is szerepelnek
(pl. vizsgáztatók továbbképzése, vizsgáztatók utaztatása a vizsgahelyek között
(Szeged, Budapest, Dunaújváros). A kedves olvasótól ebben a pillanatban elnézést
kell kérnünk a ráömlesztett adathalmaz
mennyisége miatt. Ennek a nem túl ünnepi
hangulatú eszmefuttatásnak az volt a célja,

hogy rámutasson: a PROFEX szaknyelvi
vizsgarendszer mûködtetésébõl sem az
egyetem, sem a karok sem pedig a Nyelvi
Intézet nem fog meggazdagodni. Az
akkreditáció nem az arany tojást tojó tyúkot adta kezünkre. „Mindössze” arról van
szó, hogy egy tisztességes kollektív szakmai munka eredményeként saját hallgatóink és más egyetemi polgárok számára sikerült lehetõvé tennünk azt, hogy egyetemi elõmenetelükkel összefüggõ nyelvvizsgákat „hazai pályán” tehessék le.
A PROFEX vizsgarendszer és vizsgaközpont mûködésével kapcsolatban most
az akkreditáció elnyerése pillanatában
több a kérdés, mint a válasz. Tudnak-e a
karok valamiféle vizsgadíj-kedvezményt
nyújtani a „hazai” vizsgázóknak, legfõképpen a hallgatóknak? Milyen státuszt
szánnak a kari tanácsok a vizsgának? Hogyan alakul a PROFEX részes intézményeinek további együttmûködése? Milyen
PR tevékenységet kell kifejteni annak érdekében, hogy a vizsga legalább önfenntartó legyen, esetleg némi nyereséget is
hozzon a karoknak? E kérdésekre bizonyára kollektív bölcsességen alapuló operatív
válaszok születnek a közeli jövõben.
Ami nem kérdés: a PTE ÁOK és EFK
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs
Intézetében országos hatáskörû nyelvvizsga-központ mûködik, amelynek fõ célja
az, hogy az egészségügyben dolgozók, illetve az egyetemi és fõiskolai hallgatók
körében a szaknyelv tanulása és tudása
végre megkaphassa a kellõ elismerést.
Az új nyelvvizsgaközpont létrejöttéért
külön köszönet illeti dr. Fischer Emil dékán urat, aki a messzemenõ erkölcsi támogatáson túl lehetõvé tette az akkreditáció
feltételét képezõ infrastrukturális háttér rekord idõ alatt történõ kialakítását, valamint
Ollmann Jánosné osztályvezetõ asszonyt,
aki a pénzügyi tervezésben és lebonyolításban nyújtott segítséget. Reményeink
szerint sem nekik, sem a név szerint most
terjedelmi korlátok miatt föl nem sorolható, de az ügyet támogató oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak nem lesz okuk
megbánni, hogy részt vállaltak a PROFEX
létrehozásában.
A televízió valamelyik csatornáján naponta többször is hallani: „Maradjanak velünk”. Ebben a mondatban a PROFEX
munkatársainak kérése is kiválóan összefoglalható.
Dr. Rébék-Nagy Gábor
fõiskolai docens
a Nyelvi Intézet vezetõje

„Pannonian
A „Pannonian Symposium on Central
Nervous System Injury”-t az Idegsebészeti Klinika augusztus 17. és 20. között
szervezte meg Pécsett, a Hotel Palatinus
Bartók termében. Bár a kongresszus a
Magyar Orvosok Millenniumi V. Világtalálkozója szatellita rendezvényeként
került meghirdetésre, az esemény végül
önmagában három estén és két napon át
biztosított tudományos és társasági
programot a tizenkét országból érkezett
mintegy 140 résztvevõ számára.
A rendezõk szándéka egy olyan tudományos fórum megteremtése volt, amelyen a
központi idegrendszer traumás és vascularis kóreredetû károsodásainak pathomechanizmusát és kísérletes terápiáját vizsgáló kutatók és gyógyító orvosok (neurológusok, idegsebészek stb.) találkozhattak, s
az alapkutatás, illetve a klinikai tanulmányok eredményeit és kudarcait közösen
elemezhették.
A Palatinus szállóban 17-én este rendezett nyitóbankettet követõen, 18-án reggel
az ünnepélyes megnyitáson részt vett
Fischer Emil, az Orvostudományi Kar dékánja, Sohár Endre, a Városi Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának elnöke és
Pásztor Emil akadémikus, a magyar idegsebészet doyenje.
Az elsõ nap tudományos programja három részbõl állt. Az elsõ szakaszban a trauma kiváltotta agykárosodás patomechanizmusával kapcsolatos kutatási eredményekrõl, majd a második fejezetben a traumás eredetû agysérülések klinikai monitorizálásáról, illetve terápiájáról, végül az
utolsó elõadáscsoportban a gerincvelõ
trauma-kiváltotta károsodásának patomechanizmusáról, kísérletes és klinikai terápiás lehetõségekrõl hangzottak el elõadások. A fenti szekciókban szereplõ 12,
felkért nagyelõadást tartó vendég között
szerepelt a National Neurotrauma Society
(USA) volt és jelenlegi elnöke (Ross M.
Bullock, VCU, Richmond, illetve Dalton
W. Dietrich, Miami, Florida), továbbá a
Journal of Neurotrauma fõszerkesztõje, a
VCU Anatómiai Intézetének igazgatója,
John T. Povlishock, valamint a UVA
(Charlottesville) Neuroscience Program
igazgatója, Kevin Lee professzor. Személyes jelenlétével tisztelte meg a szimpóziumot a rendezvény fõ támogatója, Kent
Waldrep, az egyik legnagyobb Egyesült
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Államok-beli, koponya- és gerincsérültek
ügyét szolgáló szervezet, a Kent Waldrep
National Paralysis Foundation alapító-elnöke, Reagan és Clinton elnökök személyes tanácsadója.
A szakmai programot rövid városnézõ
séta, székesegyházbeli orgonakoncert majd
a Csontváry Múzeumban tartott, tárlatvezetéssel egybekötött állófogadás követte.
A második napon az agyoedema és az
intracranalis térfogat szabályozásának
tárgykörébõl, a délután folyamán a vascularis eredetû központi idegrendszeri károsodás patomechanizmusáról, epidemiológiájáról, kísérletes és klinikai kezelése
tárgykörébõl mások mellett nyolc meghívott vendég referáló elõadására került sor.
Hallhattuk Anthony Marmarou profeszszort, a VCU Neuroscience Center igazgatóját (Alterations of Cerebral Water
Content an Metabolic Markers in CNS
Injury), illetve Sören Nielsen professzort
(Department of Cell Biology, Institute of
Anatomy, University of Aarhus, Aarhus:
Role of Molecular Water-Channel Proteins
(Aqua-porins) in the Volume-Regulation
of Nervous Tissue).
Az agyi vascularis inzultusok kísérleti
terápiájáról szóló elõadásokkal (Kevin
Wang, Pfizer/Parke Davis Pharmaceuticals, Ann Arbor, Merchenthaler István,
Wyeth-WRI, Radnor, PA) zárult szakmai
programot a kongresszust záró borkóstoló és
vacsora követte a villányi Polgár Pincében.
A szimpóziumon elhangzott elõadásokat és poszter-demonstrációkat minden
szekcióban rendkívül alapos, intenzív diszkusszió követte. A résztvevõk számára talán
éppen ez – a mostanában nemzetközi szakmai fórumokon is egyre kevéssé jellemzõ és
háttérbe szoruló – tudományos igényû vita
tette emlékezetessé a rendezvényt.
A szimpózium külön értéke volt, hogy
azon az European Brain Injury Consortium és a new yorki, illetve bécsi székhelyû Brain Trauma Foundation-International Brain Trauma Foundation képviselõi is részt vettek. Ennek révén lehetõség
nyílt a TBI-Trac néven egy hónapja az
Egyesült Államokban és Európában egyidejûleg elindított, minõségbiztosítási, illetve klinikai kutatás céljait szolgáló nemzetközi programban résztvevõ hazai intézmények képviselõinek találkozójára is.
A szimpózium jövõjét illetõen biztató
lehet, hogy mind a résztvevõk, mind pedig

a támogatók kifejezték abbéli szándékukat, hogy két év múlva ismét kerüljön
megrendezésre a találkozó.
A szimpóziumon szerepelt pécsi érdekeltségû
elõadások és poszterek

Tibor Nagy, Mária Mázló2 and F.
Gallyas1 (1Department of Neurosurgery
and 2Central Electron Microscopic
Laboratory, Faculty of Medicine,
University of Pécs, Hungary): Traumatic
compaction of the axonal cytoskeleton
generates argyrophilia; F. Gallyas1 and
Mária
Mázló2
(1Department
of
Neurosurgery and 2Central Electron
Microscopic Laboratory, Faculty of
Medicine, University of Pécs, Hungary):
Traumatic compaction of the axonal
cytoskeleton might be caused by mechanical energy stored in it. (A heretical hypothesis concluded from a striking observation); Z. Vajda1,2, D. Promeneur1, J.
Frøkiær1, O. P. Ottersen3, E. Sulyok4, T.
Dóczi2 and S Nielsen1 (1Department of
Cell Biology, Institute of Anatomy,
University of Aarhus, Aarhus, Denmark;
2Department of Neurosurgery, Medical
University of Pécs, Pécs, Hungary;
3Institute of Basic Medical Sciences,
University of Oslo, Oslo, Norway; 4
County Children’s Hospital, Pécs, Hungary): Assessment of aquaporin-4 in rat brain
in response to systemic hyponatremia;
Berényi E., Vajda Zs.*, Sulyok E.+
(HUNIKO Diagnostic and Imaging Center, Kistarcsa, Hungary, *Neurosurgical
Department, edical University, Pécs, Hungary +Kerpel-Fronius Ödön County
Childrens Hospital, Pécs, Hungary):
Investigations of the physical properties of
brain water by means of MRI; Peter
Bogner1, Attila Miseta2, Imre Repa1
(1Diagnostic Center, Univ. of Kaposvár,
Faculty of Animal Sciences 2Dept. of
Clinical Chemistry, Univ. of Pécs, Faculty
of Medicine): What can we learn from
camel erythrocytes with respect to dehydration therapy?; Attila Schwarcz1, Zoltán
Berente2, Erzsébet Õsz2, Tamás Dóczi1
(1Department of Neurosurgery at
University of Pécs, 2Department of
Biochemistry at University of Pécs): In
vivo magnetic resonance study of rat brain
at 9.4 Tesla in a vasogenic edema model;
István Merchenthaler (Women’s Health
Research
Institute,
Wyeth-Ayerst

Research, Radnor, Pennsylvania,
USA): Estrogens in the treatment of
ischemic CNS injury; J. Sándor, I. Kiss,
M. Szûcs1, G. Oszeczky2, L. Brazay1, I.
Ember (Department of Public Health
Medical Faculty of Pécs University and
1Public Health Institute of Tolna County,
Szekszárd, and 2Health Insurance Center,
Szekszárd): Epidemiological determinants
of stroke mortality in Hungary; Barna
Peitl, Róbert Pórszász and János
Szolcsányi (Department of Pharmacology
and Pharmacotherapy, University Medical
School, Pécs, Hungary): Effect of different
NOS inhibitors on meningeal vasodilation
and inflammation evoked by electrical
stimulation of the trigeminal ganglion in
the rat; Reglõdi Dóra1, Lengvári I.1, Tóth
G.2, Somogyvári-Vigh Anikó3, Vigh S.3,
Arimura A.3 (1Dept. of Anatomy, Univ.
Med. School Pécs, Hungary, 2Dept. of
Chemistry, Univ. Med. School Szeged,
Hungary, 3US-Japan Biomedical Research
Labs. Tulane Univ, New Orleans, USA):
PACAP as a new candidate in stroke management. Why is long term administration
necessary?; M Szûcs1, J. Sándor, A. Büki2,
I. Kiss, L. Brazay1, I. Ember (Department
of Publich Health and 2Department of
Neurosurgery, Medical Faculty of Pécs
University and 1Public Health Institute of
Tolna County, Szekszárd): Epidemiology
of subdural hemorrhage in Hungary: Monitoring of health care performance.
Dr. Dóczi Tamás
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A Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága
és Rendõrorvosi Tudományos

Pécs, 2000 augusztus 24-26.

A Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága 3 évenként megrendezett Kongresszusát a millennium évében Pécsett rendezte,
amelyhez csatlakozott az újraindult évenkénti rendõrorvosi tudományos ülések szervezõbizottsága is.
A millenniumi rendezvény elsõsorban
abban különbözött a hagyományos rendezvénytõl, hogy a nyitóelõadásokban a felkért
elõadók az igazságügyi orvostan, az igazságügyi orvosszakértés magyarországi
gondjai mellett helyzetértékelést adtak környezetünk gyakorlatáról is. Megpróbáltuk
körüljárni hazánkat földrajzilag is, hiszen az
elõadók Románia, Ukrajna, Szlovákia,
Ausztria, Szlovénia igazságügyi orvosszakértõi helyzetérõl is beszámoltak, de elõadás
hangzott el arról is, hogy az Európai Unióban milyen kívánalmaknak kell megfelelni a
szakértõknek. A közép-kelet európai országokban mûködõ kollégáink a miénkhez hasonló gondokkal küzdenek. Úgy tûnik, hogy
a legnagyobb megbecsülést Szlovéniában
élvezik, mind erkölcsi, mind anyagi szempontból. Megható pillanat volt, amikor marosvásárhelyi kollégánk elmondta, hogy
most van elõször alkalma magyarul megszólalnia igazságügyi orvosszakértõi kérdésekrõl. A legnagyobb érdeklõdést azért mégis Sótonyi Péter professzor, a Semmelweis
Egyetem rektora elõadása váltotta ki, aki arról számolt be, hogy a szakma megbecsülése, elismerése csak az egyes bíróságok szintjén valósul meg, az egyetemi kutatóhelyek
fenntartása, a kiképzett szakértõk megtartása nem érdeke a felügyelõ tárcának, az
egészségügyi és igazságügyi tárca pedig elismeri, hogy az igazságügyi orvosszakértõkre szükség van, de tehetetlenül széttárja a karját és nem ismeri fel azt, hogy ma
már az utolsó órában van ezen szakma megmentése, vagy talán már azon túl is.
Az igazságügyi orvos kongresszus hagyományosan sokszínû, és a szakma határterületi jellege miatt nem csak szûk orvosi
területtel foglalkozik. A résztvevõk sem
csak az igazságügyi orvosok, rendõrorvosok, hanem részt vesznek jogászok, biztosítási szakemberek, szerológusok, toxikológusok. A szakma kihívásait szinte mindig a
társadalomban megjelenõ problémák adják.
A legnépesebb szekciót a tudományos ülésen a kábítószerrel kapcsolatos témák jelen-

tették, amelyeknek azért is fontos egy tudományos ülésen való megbeszélése, mert a
toxikológusok, vegyész szakértõk az analitikai problémákról, az igazságügyi orvosok a
bizonyíthatóság kérdéseirõl, az elmeorvos
szakértõk a kábítószer függõség nehézségeirõl, ellentmondásairól tartottak elõadást, s a
közös munka, közös gondok, a másik problémáinak ismerete minden résztvevõt elõbbre
visz.
Rendkívül fontos kérdés a szerológiai
tudományos eredmények naprakész ismerete, hiszen minden laboratórium akkreditálásra törekszik, és ehhez bizony a minõségi
kontrollokban is részt kell venni. A legnagyobb kihívás az egyetemen mûködõ laboratóriumok számára a DNA rendszer bevezetése, és nemcsak az apasági perekben, hanem a kriminalisztikai vércsoport meghatározásban is rutin alkalmazása. Nagyszerû
elõadások hangzottak el észak-amerikai, német és japán kollegáink részérõl, az anyagi
feltételek megteremtése azonban sajnos a
legnagyobb akadály ebben a kérdésben.
Nagyon érdekes elõadások hangzottak
el az antropológia tárgykörébõl, a személyazonosítás az igazságügyi orvosszakértõk és
antropológusok közös erõfeszítéseinek
eredményeirõl. A videobemutatáson látott
plasztikus arcrekonstrukció pedig az igazságügyi orvos és a szobrász együttes munkáját dicséri.
A biztosítási orvostan külön szekcióban
tárgyalta e feltörekvõ szakma legfontosabb
kérdéseit. A biztosítási orvostan képzés
rendkívül fontos a jövõ egészségügyi ellátása szempontjából, ennek alapelveirõl is tárgyaltak a szekcióban. Az igazságügyi orvostanhoz való szoros kapcsolódása elsõsorban
a kártérítési területeken fontos.
Természetesen a klasszikus igazságügyi
orvostani szekció is számos elõadással szerepelt. A hisztológia bizonyító szerepe az
igazságügyi orvostanban továbbra is fontos,
modern eszközökkel, és sajnos számos elõadás és poszter anyagát jelentette az egyre
szaporodó lövési sérülések szakértõi véleményezése. Az öngyilkosság vizsgálata az
átmeneti csökkenés után bekövetkezõ ismételt növekedés miatt ugyancsak számos elõadás témája volt.
Az orvosszakértõk speciális szerepet töltenek be a szakma határmezsgyéjén, hiszen

õk azok, akik az egyre szaporodó orvosperekben is szakértõi vélemény adására
kényszerülnek, orvoskollegáik mûködésérõl
mondva véleményt. Éppen ezért nagy érdeklõdést váltott ki az ún. „orvosi mûhiba”
perekkel foglalkozó szekció. Az orvosi felelõsségrõl, a vitatott orvosi tevékenység polgári jogi megítélésének szempontjairól, az
egészségügyben a jogviták peren kívüli rendezésérõl hangzottak el elõadások. Míg a
betegek (felperesek a bíróságon) ma is a
„legnagyobb gondosság” tanúsítását kérik
számon az orvostól, gyógyintézettõl, az új
(1997. évi) Egészségügyi Törvény egészségügyi ellátáshoz való jogként azt deklarálja, hogy: 7§ (1) „minden betegnek joga van
– jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt,
megfelelõ, folyamatosan hozzáférhetõ és
megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.” A vitában az is elhangzott, hogy a
törvényben biztosított jogok és az egészségügyi ellátásra fordítható összeg között feltûnõ aránytalanság van.
A szakma többször hangsúlyozott határterületi jellege miatt a fõvédnökök között
három miniszter (egészségügyi, igazságügyi, belügyi), valamint a legfõbb ügyész és
a Legfelsõbb Bíróság elnöke tisztelte meg
rendezvényünket a megnyitón. Azt jólesett
hallani, hogy az igazságügyi miniszter aszszony képviseletében résztvevõ dr.Vajdovits
Éva fõosztályvezetõ úgy üdvözölte a kongresszust, hogy igen fontosnak tartják e tudományos konferenciát, és kiemelt figyelmet
érdemel, hiszen a bejegyzett igazságügyi
szakértõk közül 502 fõ, az összes szakértõ
11,5%-a orvosszakértõ, ugyanakkor ez a
szakmai bázis az 1999-ben adott összes
szakértõi vélemény 43,3%-át készítette polgári ügyekben, büntetõ ügyekben pedig a
vélemények 74,6%-át. Ezek az adatok
meggyõzõek abban a tekintetben, hogy az
orvosszakértõk mûködése nélkül megbénulna a magyar igazságszolgáltatás. Azt is elismerte, hogy nem beszélhetünk magyar igazságszolgáltatási reformról, ha problémáinkra, így valóban méltatlan anyagi elismertségünkre nem születik megnyugtató törvényi
rendezés.
Ugyanakkor a Megyei Önkormányzat
elnöke, dr. Kékes Ferenc is megtisztelte
kongresszusunkat, Pécs városa a kongresz-
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XII. Nagygyûlése
ülés
szus megrendezéséhez nyújtott jelentõs
anyagi támogatást. Egyetemünk vezetése
képviseletében a megnyitón dr. Törõcsik
Mária vett részt, az orvosi kar képviseletében dr.Fischer Emil dékán, aki nagy örömünkre a nagyon jól sikerült társasági programjainkon is részt vett. Dr.Tóth József rektor késõbb ugyancsak megtisztelte társaságunkat.
A kongresszuson nagyszámú belföldi és
külföldi résztvevõ volt. A szervezést a PTE
ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet kislét-

számú (teljes) személyzete végezte, köszönet érte. Köszönet illeti az
orvoskart, amely a technikai lebonyolításban, és a helyiségek önköltséges rendelkezésére bocsátásában jelentett igen nagy segítséget.
Az orvosszakértõk azonban
úgy gondolják, hogy nem önmagukért vannak, nem maguknak fejlesztik tudásukat,
hanem az orvostudományt és az igazságszolgáltatást egyaránt kell szolgálniuk. A
kongresszus zárógondolataként Bronardel
mondását idéztük. „Ha a törvény tanúvá
tett, maradj a tudomány embere. Számodra
nem lehet áldozat, akin bosszút állj, sem bûnös, sem ártatlan, akit elítélj vagy megvédj –
vallomásodat a tudomány szolgálatában és
csakis annak keretein belül teheted.”
Dr. Jegesy Andrea

Ünnepség az Egyetemi Gyógyszertárban
Rövid ünnepség keretében az Egyetemi
Gyógyszertár mûködésének 70. évfordulója alkalmából az intézetben a
Gyógyszertár történetét bemutató állandó tárlatot nyitott meg dr. Botz Lajos
fõgyógyszerész.
Bevezetõjében köszöntötte az intézet nyugalmazott fõgyógyszerészét, a 75 éves dr.
Dávid M. Ferencet. A Gyógyszertárat 19701991 között vezetõ Dávid dr. munkásságának méltatása után elismerõ szavakkal szólt
a kiállított anyagról, megköszönve dr.
Lárencz László gyógyszerész-történész áldozatkész és gondos munkáját, ami lehetõvé tette az állandó kiállítás létrejöttét.
Dávid dr. a gratulációt köszönve röviden felidézte az általa vezetett intézmény
történetét, az indulás nehézségeit. Beszélt
az akkori egyetemi vezetés érdemeirõl,
akik felismerték a gyógyszertár szükségességét és támogatták annak fejlesztését. Végezetül – a régi és az új vezetés szerepét
egyaránt hangsúlyozva – kifejezte azon jókívánságát, hogy a Gyógyszertár sokáig
így fejlõdjön, mint most.
Ezt követõen a kiállítás anyagának öszszeállítója, dr. Lárencz László emelkedett
szólásra. Mint elmondta, az összegyûjtött
dokumentumok közszemlére tételét igen
gondos válogatás elõzte meg. E nélkül
ugyanis az elõkerült anyag több emelet falát is megtöltötte volna… Mint kifejtette,
büszke arra, hogy 60 évesen képes volt ek-

kora munkára, amit lelkesedés nélkül nem is
lehetett volna elvégezni. Amint mondta: „…
történelmet lehet hazudni, történetet nem…”
Köszöneteként
a
Gyógyszertár minden
dolgozójának eredményes munkát kívánt –
nyugdíjig.
Dr. Botz Lajos zárszava után rövid, kötetlen beszélgetéssel egybekötött fogadásra invitálta a résztvevõket. A
Gyógyszertár dolgozóin
kívül jelen volt Baranya
megye több kórházi
gyógyszerésze, valamint a megye gyógyszerészetének több neves
képviselõje.
Egy kis tárlatvezetés:…
A Gyógyszertár elsõ emeleti folyosóján
elhelyezett tablókon végigkísérhetõ az intézet múltja, története. Bevezetõként az elsõ magyar egyetem – aminek Pécs városa
adott otthont – története látható. A régészeti és archív anyagokból kiderült ugyanis,
hogy nemcsak teológiát, filozófiát, hanem
medicinát is oktattak itt. Az érdeklõdõ rö-

vid leírást olvashat az elsõ pécsi gyógyszertár (Szerecsen) 1697-i megjelenésérõl,
majd a pozsonyi egyetem 1921-i Pécsre
helyezésérõl. Ezt követõen kronológiai
sorrendben láthatjuk az Egyetemi Gyógyszertár történetét, egészen napjainkig.
Dr. Molnár Béla
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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„Újságírás és Könyvkiadás az Orvostudományban”
Elsõ Nemzetközi Találkozó-Konferencia és Vásár
Budapest, 2000. szeptember 15-16.
Az International Medical Association for
Experimental and Clinical Research
(IMAR) elsõ kongresszusát tartotta szeptember 15-16. között a Danubius Hotel Gellértben.
A kongresszus elnöke dr. Fehér János
professzor, míg a kongresszus fõtitkára
Marek R. Graczynski (Lengyelország) voltak. A tudományos ülés fõ témái a következõket foglalták magukba:
 A scientometria nemzetközi módszerei;
 Az akkreditáció követelményei a továbbképzésben;
 A tudományos publikáció kérdései;
 Az orvosi szakírás és könyvkiadás
aktuális témái.
Az elõadások számos olyan témát feszegettek, melyek egyetemünk oktatói körében is
nagy érdeklõdésre tarthatnak számot. Így
Palkovits professzor (Semmelweis Egyetem, ÁOK) az MTA doktori cím megszerzéséhez szükséges publikálási követelményrendszer egységesítésérõl beszélt. Érdekes volt az „Index Copernicus”, a Közép-

Kelet Európa tudományos folyóiratait rangsoroló rendszer kialakulásának története és
jelen helyzetének ismertetése. A hazai szakirodalmi mutatóról, a folyóiratok rangsorolásáról Varró professzor (Szegedi Tudományegyetem ÁOK) beszélt. Spät András
(Semmelweis Egyetem ÁOK) a habilitációs
követelményrendszer egységesítésének lehetõségeit fejtegette. Makara Gábor (MTA
Kísérleti Orvostud. Kut. Int.) a tudományos
publikációk szerepe a kutató intézetek értékelésében címmel tartott elõadást. Kopper
László (Semmelweis Egyetem ÁOK) a
Doktori Tanács elnökeként a PhD képzés és
fokozatszerzés szempontjait foglalta össze.
Érdekes volt a magyar PhD képzés összehasonlítása a német és a holland rendszerrel. A
hallgatók publikációs aktivitásáról ugyancsak külön elõadást tartottak. Az evidence
based medicine kérdéskörben jeles elõadók
foglalták össze a legújabb eredményeket
(Fazekas Tamás Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Simon Kornél, Semmelweis
Egyetem ÁOK).
A konferencia elsõ napján további elõ-

adások hangzottak el a magyar nyelvû közlés szükségességérõl az orvosi szakirodalomban, a szakirodalom és a szaksajtó kapcsolatáról.
A második nap programja a tudományos folyóiratok és a könyvkiadás kérdéseivel foglalkozott. Juhász-Nagy Sándor professzor (Semmelweis Egyetem Budapest)
„Studia physiologica: new series of
Hungarian monographs in life sciences”
történetét, jelentõségét, a fiatal kutatók számára nyújtott hasznát ismertette.
Természetesen nem maradhatott el a
programból az Internet és a Multimédia térhódításának kérdése, a tudományos folyóiratok jövõképének taglalása sem. Összefoglalóan egy nagyon jól szervezett, témájában rendkívül aktuális rendezvényen lehettem jelen, mely számos olyan kérdést vetett
fel, mely a közeljövõben egyre több kutatót,
illetve a felsõoktatásban tevékenykedõ kollégát fog érinteni.
Dr. Rõth Erzsébet
egyetemi tanár

Molekuláris Felismerés III. Nemzetközi

„III. International Conference on Molecular
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézete megrendezésében, Somogyi Béla professzor elnökletével került sor – immár harmadszor
– a Molekuláris Felismerés III. Nemzetközi Kongresszusára. Tizenhárom országból
hatvanöt regisztrált résztvevô látogatott el a pécsi Kikelet szállodában 2000. augusztus 12. és 16. között megrendezett konferenciára, hogy bemutassa, megbeszélje,
megvitassa a molekuláris felismerés tudományterületén tett legújabb megfigyeléseket, felfedezéseket.
Mi is a molekuláris felismerés? A molekuláris felismerés tudományterülete, leegyszerûsítve, molekulák specifikus egymáshoz kapcsolódásának mechanizmusait
vizsgálja. A tudományterület elsô számú
folyóirata, a Journal of Molecular Recognition megfogalmazásában „a molekuláris
felismerés két vagy több biológiai molekula között létrejövô nem-kovalens, specifikus kölcsönhatással kapcsolatos, melyekre
példa a receptor-ligand, DNS-fehérje,
cukor-lektin stb. kölcsönhatás. A biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálhatók

szerkezeti szempontból atomi koordináták
meghatározásával, illetve funkcionális oldalról kinetikai és egyensúlyi kötési állandók kiszámításával.” Fontos-e a molekuláris felismerés a biológiában és az orvostudományban? Könnyû belátni, hogy az élô
sejtet, élô szervezetet felépítô, illetve az abba kívülrôl bevitt molekulák közötti specifikus kölcsönatások nagy jelentôségûek.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az élô állapot a biomolekulák közötti kölcsönhatások
dinamikus egyensúlyával kapcsolatos. A
citoszkeletális filamentumok és motorfe-

hérjék közötti kapcsolattól kezdve az antigén-antitest kölcsönhatáson és a véralvadási faktorok kölcsönhatásain át a gyógyszermolekulák bekötôdéséig számtalan biológiai folyamatot találunk, melyekben a molekuláris felismerés fontos szerepet játszik.
A molekuláris felismerés témaköre ezért az
alapkutatástól az alkalmazott tudományig
terjed. Izgalmas és érdekfeszítô elméleti és
kísérleti probléma például az, hogy kifejezhetô-e a specificitás és affinitás molekuláris, akár egyetlen molekulapár szinten.
Azaz, megjósolható-e, hogy mekkora mechanikai erôre van szükség ahhoz, hogy
egy specifikus molekulakomplexet szétszakítsunk? Például, egy antigén-molekula
mekkora erônél engedi el az antitest-molekulát? Egyáltalán, a kölcsönható molekulák felszíni mintázata hogyan befolyásolja
a kötési energiát, és a kötési energia kifejezhetô-e mechanikai energiaként? A kísér-
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2000. szeptember 3-7. között rendezte
meg Münchenben a Német Sugárvédelmi
Hatóság
(Bundesamt
für
Strahlenschutz) és a Környezet- és
Egészség Kutatóközpont (GSF =
Gesellschaft
für
Umwelt
und
Gesundheit, az egyik legnagyobb német
kutatóközpont München északi peremén), továbbá a müncheni Mûszaki
Egyetem (Technische Universität) azt a
konferenciát, amely a megnövekedett
természetes radioktív háttérsugárzású
területek problematikájával foglalkozott. Itt tehát a humán sugárterhelés közvetlen nukleáris technológiáktól és
egészségügytõl független komponensét
vizsgálják, amelyet részben a természeti-földrajzi környezet tényezõi, másrészt
nemnukleáris technológiák: pl. bányászat, ércdúsítás (nem csak urán), széntüzelés, mûtrágyagyártás, légiforgalom
stb. is megnövelhetnek. A közismert radon-problematika mellett a táplálékláncon keresztül, továbbá inhalációs úton
inkorporált izotópok dozimetriája és az

Kongresszusa

Recognition”
leti technikák fejlôdésével és az elméleti
megfontolások hasonló, stimuláló fórumokat jelentô konferenciákon való megvitatásával várható, hogy a fentieknél még izgalmasabb problémák is megoldásra találnak.
A molekuláris felismerés problémái
széles spektrumának megfelelôen a konferencia számos különbözô szekcióban zajlott: Citoszkeleton és kontraktilitás, Véralvadás, Immunológia, Fehérjedinamika,
Sejt-architektúra, és Vegyes témák. A konferencia második estéjén az összegyûjtött
érdekes problémák megvitatására éjszakába nyúló kerekasztal-beszélgetésre került
sor. A konferencia szervezését megkönnyítendô, inernet oldalakat szerkesztettünk
(http://www.pote.hu/biofizika/Molrec2000
), melyeken a kongresszussal kapcsolatos
információkat, a kongresszus programját
stb. érhették el a résztvevôk. A kongresszus
meghívott elôadói részére a Journal of

ún. retrospektív dozimetria is fontos témakörök voltak. Az epidemiológia témájában érdekes volt a szinergikus hatások vizsgálata (a sugárzás, ill. egyéb
környezetszennyezõ ágensek esetleges
kölcsönhatása), a sugárbiológiában pedig a genetikai instabilitások, kromoszóma-aberrációk vizsgálata.
Néhány munka a dohányzás „kiszûrése” után meglepõen erõs dózis-hatás
kapcsolatot talált pl. radonterhelés és
tüdõrákelõfordulás között normál populációnál, hasonlóképpen egyes géninstabilitások esetében is. Természetesen
ezek vitatott és tovább vizsgálandó kérdések, mint ahogy az is, hogy a hatósági
szabályozások az ilyesfajta sugárterheléseket nemigen tudják kezelni, óriási
különbségek vannak a beavatkozási
szintek megítélésében, sõt abban is,
hogy be kell-e egyáltalán avatkozni.
Megfigyelhetõ volt az a törekvés, hogy
az ilyen jellegû sugárterhelések egyes
szakmai körök részérõl történõ viszonylagos bagatellizálása a nukleáris techno-

Molecular Recognition (http://www.interscience.wiley.com/jpages/0952-3499/) támogatásában lehetôség nyílt elôadásuk
közlemény formájában való publikálására.
A konferencián a Biofizikai Intézet, illetve
az Általános Orvostudományi Kar számos
más intézete több elôadással és poszterrel
képviseltette magát: Nyitrai Miklós, Lakos
Zsuzsa és ifj. Kellermayer Miklós (elôadás,
Biofizikai Intézet); Grama László és
Lôrinczy Dénes (poszter, Biofizikai Intézet); Miseta Attila (elôadás, Klinikai Kémiai Intézet), Kilár Ferenc (elôadás, Központi Kutató Laboratórium); Berki Timea és
Nagy Gergely (elôadás, Immunológiai és
Biotechnológiai Intézet); Hartvig Nóra,
Farkas Nelli, Gombkötô Zs., Kiss M.,
Visegrády Balázs, Belágyi József (poszter,
Központi Kutató Laboratórium); Sípos Katalin, Than G. Nándor, Berente Zoltán
(poszter, Biokémiai Intézet); Könczöl
Franciska (poszter, Igazságügyi Orvostan); Than Gábor (poszter, Szülészeti-és
Nôgyógyászati Klinika); Tôkés-Füzesi M.
(poszter, Klinikai Kémiai Intézet). Grama
László poszterét az értékelô bizottság rövid
elôadásra emelte ki. Végül külön köszönetet mondunk a konferencia fô támogatói-

lógiák okozta mesterséges sugárterhelések liberálisabb kezelésének készíti elõ a
talajt. Talán ez is lehetett az oka, hogy a
kb. háromszáz méterre lévõ Ludwig
Maximilian Tudományegyetem Radiokémiai Intézetének nevével fémjelzett
„atomkritikus” szakmai iskola tagjai (E.
Lengfelder professzor és munkatársai)
tüntetõen távol maradtak.
A magyar részvétel (rajtunk kívül a
Veszprémi Egyetem, a budapesti
OSSKI, DTE) témái egy kivételel a pécsi Uránbányához kapcsolódtak. (A kivétel egy kis falu, Mátraderecske volt,
ahol egy törésvonalból jelentõs mennyiségû radon áramlik ki.) Saját poszterünket „Retrospective dosimetry on miners
and civil inhabitants in South-Hungary”
címmel mutattuk be. Köszönetünket fejezzük ki a PTE ÁOK Tudományos Bizottságának a részvétel támogatásáért.

Dr. Kóbor József
PTE ÁOK, Radiológiai Klinika

nak (MTA, MTA Biológiai Osztály, MTA
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Oktatásügyi Minisztérium, Pécsi Tudományegyetem), helyi szervezôinek (Lakatos Tibor, Lukács András, Szarka Krisztina,
Czimbalek Lívia, Bódis Emôke, Nyitrai
Miklós, Grama László, Lakos Zsuzsa, valamennyien a Biofizikai Intézet munkatársai)
és az absztraktkiadvány szerkesztôinek
(Bódis Emôke és Czimbalek Lívia). Reméljük, hogy néhány év múlva a Molekuláris
Felismerés IV. Nemzetközi Kongresszusa
is a III.-hoz hasonló sikerrel zárul, és egyetemünk nevéhez kapcsolódó ismétlôdô,
színvonalas szakmai fórumként válik ismertté.
ifj. Kellermayer Miklós
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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A Magyar Urológusok Társasága XI. Kongresszusa
A PTE ÁOK Urológiai Klinika szervezésében került megrendezésre szeptember 7-9.
között a Magyar Urológusok Tárasága XI.
Kongresszusa. A hazai résztvevõk mellett
17 ország képviselõi vettek részt a tudományos üléseken és kulturális rendezvényeken.
A társaság elnöke Kisbenedek László fõorvos, a Jahn Ferenc Délpesti Kórház Urológiai osztályának vezetõje és fõtitkára Buzogány István, a PTE ÁOK Urológiai Klinika
adjunktusa voltak a kongresszus felelõs
rendezõi, míg a szervezési feladatokat Farkas László mb. intézetvezetõ docens vezetésével az urológiai klinika kollektívája végezte. Jelenlétével tüntette ki a kongresszust
Frans Debruyne professzor, az Európai
Urológus Társaság (EAU) fõtitkára, valamint H. Madersbacher professzor, az EBU
elnöke. Jelen volt valamennyi Magyarországgal határos ország urológus társaságának elnöke vagy fõtitkára, ezen kívül a német, a francia, lengyel és a cseh társaság elnöke, illetve annak képviselõje. A kongresz-

szus a millennium évében szervezõdve egyik
céljának tûzte ki a magas szintû tudományos
program mellett, hogy
megemlékezzen a magyarság és a magyar urológia történetérõl. Ebben
a témakörben magyar és
angol nyelven hangzottak el elõadások hatalmas sikert aratva a magyar és a külföldi hallgatóság körében egyaránt.
Ugyanezen eszme vezérelte a szervezõket akkor, amikor a társaság
vendégül látta a környezõ országokban kisebbségben élõ magyar anyanyelvû és a távoli országokban szórványban élõ magyar
ajkú urológusokat. Érkeztek vendégek ennek megfelelõen Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria,
Szlovákia területérõl, de emellett Franciaor-

szágból, Németországból, Dél-Afrikából,
USA-ból, Argentínából és Izraelbõl is. A közel hétszáz regisztrált vendég az egyetem
Általános Orvostudományi Karának aulájában megrendezett, igen magas színvonalú és
rendkívül látványos külsõségek mellett zajló tudományos programon vehetett részt a
három nap során. Felkért elõadók részvéte-

Közép-európai tudományos kapcsolatok
CEEPUS program, Nyári Egyetem, Dubrovnik, 2000. július 23-30.
A CEEPUS (Central European Exchange
Program For University Studies) 1993-ban
jött létre, bécsi központtal. Akkor 8 közép-európai ország – köztük hazánk is – írta alá az
egyezményt. Mivel a rendszerváltások óta
erõsen visszaestek a cserekapcsolatok a
szomszédos országokkal, a program célja
egy olyan hálózat létrehozása volt, mely lehetõvé teszi a kapcsolatok kiszélesítését, a jobb
tudományos együttmûködést, elsõsorban oktató- és hallgatócsere formájában. A finanszírozást a CEEPUS országok kormányai végzik oly módon, hogy az országba érkezõ külföldi állampolgárok költségeit (általában ösztöndíjként) a fogadó ország fedezi. Magyarországon 1997-ben a CEEPUS koordinációja
a Közoktatási Minisztériumtól a TEMPUS
Közalapítványhoz került. A CEEPUS program hálózatokra épül, melynek felelõsei egyegy ország különbözõ egyetemi intézetei. A
tudományos témák szerint felépülõ hálózatokon belül az ösztöndíjat elnyerni kívánóknak
a nemzeti CEEPUS irodákhoz benyújtott
anyaggal kell pályázni.
A Klinikai Kémiai Intézet 1997-tõl vesz
részt a CEEPUS programban, a HR-044 hálózaton (Horvátország) belül, melynek koordinátora a University of Zagreb, Faculty of

Pharmacy and Biochemistry, személy szerint
Prof. dr. Dubravka Juretic. Azóta immár hagyománnyá vált, hogy az évközi oktató/hallgató cseréken kívül a horvát fél minden nyáron 7-10 napos Nyári Egyetemet szervez. A
Nyári Egyetem célja elsõdlegesen a hallgatók
képzése, egy-egy tudományterület legújabb
ismereteinek átadása. Ennek érdekében a
résztvevõ országokból olyan kutatókat/klinikusokat hívnak meg elõadóként, akik az adott
téma avatott ismerõi. Az oktatók elõadásai
mellett mindig lehetõség van a hallgatók szereplésére, saját tudományos diákköri munkájuk ismertetésére is.
Ebben az évben a CEEPUS Nyári Egyetem július 23-30. közt, Dubrovnikban került
megrendezésre. A téma a diabetes mellitus
volt. Az oktatók Horvátországból, Bulgáriából, Szlovéniából, a Cseh Köztársaságból és
Magyarországról érkeztek. Az iskola diák
résztvevõi a felsorolt országokon kívül Macedóniából, a Szlovák Köztársaságból kerültek ki, a rendezvény a CEEPUS hallgatók
mellett a Croatian Pharmaceutical and
Medical Biochemistry Students` Association,
Zagreb (CROPBSA) hallgatóit is magába
foglalta, így a résztvevõk száma meghaladta
a százat. A Klinikai Kémiai Intézetbõl oktató-

ként dr. Kõszegi Tamás szerepelt 2 elõadással,
hallgatóként Ivanova Enikõ és Nagy Tamás
tudományos diákkörösök vettek részt a rendezvényen.
A program szakmai szempontból rendkívül magas színvonalú volt, felölelte a diabetes mellitus szinte teljes problémakörét. Az
elõadások még az oktatók számára is hasznosak voltak, hiszen a témák a molekuláris patológiától kezdve a diagnosztikán/terápián
keresztül a géntechnológiai eljárásokig és a
pancreas szigetsejt transzplantációig terjedtek. Az elõadások mellett lehetõség volt kiscsoportos foglakozásokon a hallgatóknak
gyakorlati képzésen is részt venni. A szakmai
programon kívül a rendezõk mindent megtettek, hogy ebben a csodálatos és a háború után
szinte teljesen újjáépített városban mindenki
a lehetõ legjobban érezze magát. Mindezért a
diák szervezõgárdát dicsérhetjük, hiszen a
szabadidõnket õk tették tartalmassá. A legnagyobb köszönet Prof. Dubravka Jureticet, a
HR-044 program fõ koordinátorát illeti, aki
fáradtságot nem ismerve, szakmailag és emberileg is mindannyiunk számára emlékezetessé tette a CEEPUS idei Nyári Egyetemét.
Dr. Kõszegi Tamás
egyetemi docens
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lével négy fõ téma megvitatására került sor, úgymint a heredaganatok, az
alsószakaszi ureterkövek,
a hólyagfalat ínfiltráló hólyagdaganatok és
a benignus prostata hyperplasia modern terápiás elveinek kérdésköre.
A kongresszus résztvevõi két nap alatt
közel száz posztert mutattak be és vitattak
meg.
Az urológiában évek óta rendszeresen,
mára már szerencsére hagyományosan, a
nemzeti kongresszuson annak szerves részeként szakdolgozók tudományos összejövetele is megrendezésre kerül. Az idei
évben az urológiai nõvérek, mûtõsnõk és
szakasszisztensek a vizelet inkontinencia
tárgykörében hallgathattak összefoglaló referátumokat és tartottak közel félszáz elõadást.
A kongresszus ideje alatt több kitüntetés és
díszoklevél is átadásra került. Többek között a Magyar Urológusok Társasága legrangosabb kitüntetését, az Illyés Géza professzorról elnevezett emlékplakettet kapta
dr. Götz Frigyes, az Urológiai Klinika pro-

fesszora és dr. Csontai
Ágoston, a budapesti Heim
Pál Gyermekkorház Urológiai Osztályának fõorvosa.
A Magyar Urológusok
Társasága tiszteletbeli tagjává
fogadta Prof. dr. Jörg Schubertet, a jénai Fridrich Schiller
Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatóját, a Német Urológusok Társaságának elnökét, valamint Prof. dr. Andrzei
Borkowskit, a Varsói Egyetem
Urológiai Klinikájának igazgatóját.
A kongresszus társasági rendezvényei
kimagasló sikert arattak. Az ünnepélyes
megnyitó és az ezt követõ nyitófogadás a
Makár Tanya Sportcentrum fedett teniszcsarnokában került megrendezésre, ahol az
ízek kavalkádja mellett a Pécsi Nemzeti
Színház mûvészeinek igen magas színvonalú produkciója jelentett felejthetetlen élményt a résztvevõknek. A második napon a
pécsi bazilikában került sor színvonalas
hangversenyre, míg a záró bankett

X. Jubileumi
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Pécsett

Villánykövesd pincéi között került megrendezésre.
A kongresszus méreteiben és szervezettségében, valamint a tudományos program magas színvonalában oly sok újat hozott, hogy nyugodtan kijelenthetõ: a magyar urológia történetének eddigi legkiemelkedõbb tudományos összejövetelét
rendezte meg a PTE ÁOK Urológiai Klinikájának kollektívája.
Dr. Buzogány István

volt közel 50
gyermeksebész
az ország minden
területérõl, de néhányan a környezõ országokból is eljöttek). Peña dr. elõadását
négy hazai rövidebb elõadás követte, melyek
szintén ezen témakörrel foglalkoztak.
A következõ két napban Peña dr. három
súlyos anorectalis atresiaval született csecsemõt operált meg. Egyet Pécsrõl, egyet Szegedrõl, egyet Budapestrõl. A Gyermekklinika mûtõjében végzett mûtéteket videoláncon
közvetítettük a Gyermekklinika tantermébe,
a mûtõ és a tanterem között összeköttetés
biztosította az operatõr és a hallgatóság közötti folyamatos kapcsolattartást.
Peña dr. nemcsak kitûnõ sebész, hanem
kitûnõ oktató is. Szuggesztív, formalitásokat
mellõzõ, professzionista módon adta át tapasztalatait a magyar gyermeksebészeknek.
A gyermeksebészek egyöntetû véleménye
szerint mindannyian igen-igen sokat tanulhattunk a kitûnõ operatõrtõl, a nagyszerû elõadótól. Lehetõség nyílt arra is, hogy a három
különbözõ típusú fejlõdési rendellenesség
mûtétjét videon rögzíthessük, melyek késõbb fontos szakmai segítséget nyújtanak
mindennapi munkánkhoz.

Pilaszanovich Imre vendégprofesszori elõadás
2000 szeptemberének elsõ hetében került
sor a X. Pilaszanovich Imre vendégprofeszszori elõadásra.
Pilaszanovich Imre nevéhez fûzõdik a
pécsi gyermeksebészet megalakulásának és
fejlõdésének egyik legjelentõsebb szakasza.
1991-ben, halálát követõen munkatársai
évenkénti vendégprofesszori elõadást tartanak, melyre minden alkalommal a világ
egyik vezetõ gyermeksebészét hívják meg.
Ebben az évben, talán a jubileumi 10. év miatt vagy talán a vendég, Alberto Peña személye miatt különösen jól sikerult ez a szakmaiünnepi esemény.
Az ez évi vendég Alberto Peña profeszszor volt, aki Mexikóban született, egyetemi
tanulmányait is ott végezte. Szakmai kiképzését a Harvard Egyetemen kapta, majd viszszatért Mexikó Citybe, ahol néhány évig az
ottani gyermekkórház igazgatója volt, majd
ezt követõen New Yorkban a Schneider
Children’s Hospitalban lett a sebészet vezetõje. Az Egyesült Államokra jellemzõ specializálódás eredményeként szakmai érdeklõdése
az anorectalis fejlõdési rendellenességek sebészi korrekciójára irányult. Ennek keretében
kezdetben állatokban és kadaverekben a kismedence és a perineum anatómiáját tanulmá-

nyozva olyan ésszerû megfigyeléseket tett,
melyek segítségével egy új mûtéti behatolást,
a hátsó perinealis feltárás (sacro-perinealis)
dolgozott ki, mely lehetõvé tette ezen tájék
precízebb sebészetét. Korábban e fejlõdési
rendellenességeket vagy a gát felõl, vagy a
has felõl, vagy egyidejûleg mindkét irány felõl közelítették meg. Így a kismedencében elhelyezkedõ szerveken végzett mûtétek jelentõs része „vakon” történt. A Peña doktor által
kidolgozott hátsó sagittalis behatolás segítségével a mûtét minden szakasza szemkontroll mellett végezhetõ. Ezzel jelentõsen csökkenthetõk az anorectum mûködéséhez szükséges fontos izom- és idegképletek károsodása, valamint megkímélhetõ az anorectum közelében levõ, könnyen sérülõ urogenitalis
traktus. Módszere elterjedt az egész világon,
kurzusai, melyet részben New Yorkban, részben a világ különbözõ tájain tart, nagy népszerûségnek örvendenek. Peña dr. ebbõl a típusú mûtétbõl eddig közel 1500-at végzett.
Peña dr. szeptember eleji látogatása során
a szakosztályban nagy sikerû Pilaszanovich
Imre vendégprofesszori elõadást tartott a fenti módszer szerteágazó lehetõségeirõl. A
szeptember 4-i, korai idõpont ellenére az elõadóterem majdnem tele volt (igaz, hogy itt

Dr. Pintér András
Gyermekklinika
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A PTE ÁOK ohioi cserekapcsolatáról
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara immár több mint 10 éve kapcsolatban áll az Egyesült Államokbeli North Eastern Ohio University College of Medicine egyetemével. E személyes barátságként kezdõdõ, majd évrõl évre szélesebb körben kibontakozó viszony az évek során gyümölcsözõ együttmûködéssé nõtte ki magát. Ennek keretében magyar és amerikai orvostanhallgatóknak lehetõségük nyílik
egy 6 hetes nyári kurzuson való részvételre, melynek címe Comperative Health Care
System.
Minden évben tavasszal pályázat útján várják angol nyelven beszélõ harmad- és negyedéves orvostanhallgatók jelentkezését,
akik közül bizottság választja ki a legrátermettebb 2 fiút és 2 lányt. Ezen a nyáron
Lajkó Katalin, Fekete Ágnes, Szõke Zoltán
és Szigeti András vehettek részt a programban. Idén a lelkes csoport vezetõjeként,
mint végzett rezidens és praktizáló orvos
lehetõségem nyílt a színvonalas és tanulságos tanfolyamon részt venni.
E tanulmányi program koordinátori feladatait Prof. John Engel, dr. Lura Pethtel,

dr. Blasszauer Béla, dr. Nagy Lajos, dr. Szekeres Júlia és dr. Karádi Zoltán látták el.
Költségeihez a legjelentõsebb támogatást
a Cleveland Hungarian Panel valamint az
ohiói egyetem nyújtotta. Mindazonáltal külön
köszönettel tartozunk az erkölcsi és anyagi támogatásért az egyetem vezetõségének, dr.
Fischer Emil dékánnak, dr. Szeberényi József
oktatási dékánhelyettesnek, dr. Pintér Évának
és magának a Dékáni Hivatalnak, valamint a
segítõkész munkáért a Családorvostani Intézet munkatársainak.
Az amerikai professzorok és diák vendégeink július elsõ három
hetét töltötték Magyarországon. Az elsõ 2 hét során az
ohioi koordinátorok irányításával a betegközpontú gyógyítást és az egészségügyi
ellátással kapcsolatos finanszírozási és szervezési kérdéseket vitattuk meg. Látogatást tettünk a PTE ÁOK
több egészségügyi intézményébe, vidéki háziorvosi praxisokba, idõsek otthonába,
gyógyfürdõkórházba. Közösen tanulmányoztuk a magyar betegellátási rendszer
lépcsõfokait, folyamatát, lehetõségeit és hiányosságait.
Betegekkel találkoztunk és
beszélgettünk, érdekes elõadásokat hallottunk etikai,
pszichológiai és finanszírozási problémákról – ez utóbbit minisztériumi államtitkár
tartotta. Az orvostanhallgatók csoportos és önálló munka során is fejleszthették kreativitásukat. Szocio-kulturális kurzusok keretében a
magyar egyetemisták hazánk történelmével, kultúrájával és az itt élõ emberek
szokásaival ismertették meg
amerikai társaikat. A magyarországi programot a Balaton északi partján eltöltött

3-4 napos hangulatos kirándulás zárta, amelyet természetesen a mi diákjaink szerveztek.
A nyári kurzus második fele az Ohio állambeli Akron városában és a környéken
zajlott. Az amerikai egyetemi tanárok és
munkatársaik vezetésével látogatást tettünk
a klinikák felnõtt- és gyermekosztályain,
családorvosi praxisban, idõsek otthonában,
népegészségügyi intézetben. Megismertük
a vidéken, civilizációtól elzárkózva élõ
Amish vallási közösség életét, otthonait,
szokásait és egészségügyi ellátó rendszerét.
Jártunk hajléktalan, gyógyíthatatlan betegségben szenvedõ emberek számára épített
hospice-szerû otthonban, amelyet adományokból mûködtetetnek.
Bepillantást nyertünk az amerikai orvosképzés eltérõ oktatási rendszerébe,
melynek keretében valódi és színészek által
megformált betegekkel találkoztunk és beszélgettünk velük. Az interjúkat videóra
rögzítve értékeltük ki.
Az amerikai életmód megismerésének
részeként a baseball szabályait is elsajátítottuk az Akron -Aeros meccsen. Az ottani
képzõmûvészetrõl a clevelandi Art’s Museumban tett séta segített némi benyomást
szerezni.
A kurzus lezárásaként az utolsó nap a 8
diák által prezentált elõadásokkal telt. A csereprogram tapasztalatait összefoglalva
egyenként hasonlították össze az amerikai és
a magyar egészségügyi rendszer elemeit.
Bemutatták a gyermekek, a felnõttek, az
idõsek és a vidéken élõk ellátásának különbségeit, kiemelve ezek elõnyeit és hátrányait.
Végül az utolsó, a hatodik hét az Ohio államban tett kirándulásokkal telt – az amerikai orvostanhallgatók kitûnõ szervezésével.
Összegzésképpen elmondható, hogy a
hat hét alatt szerzett tapasztalatok, az eltérõ
kultúrákba történõ bepillantás lehetõsége, a
különbözõ egészségügyi rendszerek megismerése és összehasonlítása a résztvevõk
számára nemcsak elméleti, hanem a saját
gyakorlatban is hasznosítható tudást nyújtott. Ezen túlmenõen fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy a kurzus során nagyon
sok és jó személyes kapcsolat alakult ki,
mely hosszú távon további lehetõséget jelent a két egyetem diákjai, tanárai és vezetõi
számára. Az együttmûködés a két orvosegyetem között máris sokoldalú és ígéretes.
Dr. Bengerno Dóra
családorvos

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

23

 2000. május 25-27. között a PTE Egész-

ségügyi Fõiskolai Kar képviseletében Betlehem József fõiskolai adjunktus, Pálfi
Ferencné fõiskolai adjunktus, Sasváriné
Bojtor Anna fõiskolai adjunktus (Pécsi Képzési Központ), dr. Mészáros Lajos fõiskolai
tanár, oktatási fõigazgatóhelyettes (Zalaegerszegi Képzési Központ), Bogdán Lászlóné
fõiskolai adjunktus, Koritár Károlyné fõiskolai adjunktus (Kaposvári Képzési Központ)
vettek részt elõadások tartásával Reykjavikban az Európai Ápoláskutatási Munkacsoport 10. Biennáléján, Izlandon.
A PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar Tanácsa 2000. augusztus 24-én tartott ülésén,
titkos szavazással elfogadta dr. Peterka
Gabriella, Bogáné Fatér Zsuzsanna, dr.
Kiss Ilona (Zalaegerszegi Képzési Központ), dr. Takács Magdolna, dr. Giczi Sarolta (Szombathelyi Képzési Központ), dr.
Ujsághy Erzsébet (Kaposvári Képzési Központ) fõiskolai docensi állásra benyújtott
pályázatát. Az új fõiskolai docens jelölteket
kinevezésre a kar fõigazgatója az egyetem
rektorához terjesztette fel.
 2000. augusztus 28-án Pokorni Zoltán
oktatási miniszter adta át a fõiskolai tanári kinevezéseket dr. Csere Tibor fõiskolai tanár, dr.
Figler Mária fõiskolai tanár (Pécsi Képzési
Központ), dr. Kelemen János fõiskolai tanár
(Kaposvári Képzési Központ) részére.

2000 szeptemberétõl Pécsett a PTE
Egészségügyi Fõiskolai Karon az országban elsõként és egyedülállóan fõiskolai
végzettségû diplomás ápolók kiegészítõ
alapképzés formájában másfél éves egyetemi képzésben vehetnek részt. Az egyetemi
ápolóképzés engedélyezése és a képzés
megindítása az egészségügyi ellátásban
meghatározó szerepet betöltõ ápolók és
egyben az ápolói hivatás szerepének és jelentõségének elismerését is jelenti. Jelzi a
hivatás társadalmi presztízsének növekedését és megnyitja az utat az ápolás területén,
a tudományos minõsítés megszerzése irányába is. Lehetõvé teszi, hogy a jövõben az
ápolás-oktatás, kutatás és vezetés minden
szintjén magasan kvalifikált ápolók dolgozzanak. Remélhetõ, hogy az egyetemi szintû
képzés lehetõsége a jövõben a fõiskolai
egészségügyi felsõoktatás más szakterületeire is kiterjed.
 2000. szeptember 20-21. között Betlehem József fõiskolai adjunktus (Pécsi Képzési Központ), Bujtor Anna fõiskolai tanársegéd (Zalaegerszegi Képzési Központ),
Bogdán Lászlóné fõiskolai adjunktus,

Koritár Károlyné fõiskolai adjunktus (Ka- (Zalaegerszegi Képzési Központ); Kántor
posvári Képzési Központ) vettek részt a Szilvia IV. évf. általános szociális munkás
szlovákiai Martinban, a Jessenius Egyetem (Szombathelyi Képz. Közp.); Lengyel KaOrvostudományi Karának Ápolástudomá- talin IV. évf. általános szociális munkás
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rendszer átalakításának aktuális kérdései (Szombathelyi Képz. Közp.); Mihálczi Hel(elõadó: dr. Bakos Károly fõtanácsos, Okta- ga IV. évf. védõnõ (Szombathelyi Képzési
tási Minisztérium, Felsõoktatási Fõosztály); Központ); Oláh András IV. évf. diplomás
Az egészségügyi szakképzés helyzete (elõ- ápoló (Szombathelyi Képzési Központ);
adó: Vízvári László fõiskolai docens ETI fõ- Pék Rita IV. évf. általános szociális munkás
igazgató).
(Szombathelyi Képzési Központ).
 A PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar 11
 A PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar Kahallgatója kapta meg a közelmúltban az ok- posvári Képzési Központjában 2000. szeptatási miniszter aláírásával ellátott „Köztár- tember 29-én tartja 10 éves jubileumi szaksasági ösztöndíj” odaítélésérõl szóló doku- mai ülését a Védõnõ Szak. Az ülés progmentumot.
ramjában a Szombathelyi és Kaposvári
Képzési Központban 10 éve folyó védõnõKöztársasági ösztöndíjasok a 2000/2001. képzésrõl, valamint aktuális szakmai kérdétanévben az alábbi hallgatók:
sekrõl hangzanak el elõadások.
Börcsök Réka IV. évf. dietetikus (Pécsi  A 2000/2001. tanév hallgatói létKépzési Központ); Kalmár Krisztina IV. számának alakulása: az elsõ félévére beiratévf. diplomás ápoló (Pécsi Képzési Köz- kozott hallgatók száma 3109 (1612 nappali,
pont; Nemes Anikó IV. évf. dietetikus (Pécsi 1497 levelezõ), ebbõl 1057 hallgató idén
Képzési Központ); Ágoston István IV. évf. kezdte meg tanulmányait a képzési közponegészségbiztosítás (Zalaegerszegi Képzési tokban és szakokon (lásd keretes táblázat).
Központ); Stall Tünde Violetta III. évf.
egészségbiztosítás (Zalaegerszegi Képzési
Dr. Komáromy László
Központ); Õry Anna III. évf. gyógytornász
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Megnyílt az ország elsõ egyetemtörténeti múzeuma
Ha „az egyetemet nem néma fala, hanem
professzorai szelleme alapítja meg” – amint
ezzel a Berde Áron-i idézettel oly sokan
egyetértettek az orvoskar történeti múzeumának látogatói közül –, akkor ez még inkább érvényes egy egyetemtörténeti múzeum megvalósítására, hiszen itt valóban a
múlt nagy alakjainak szelleme lengi körül a
látogatót akkor, amikor az egyetem vezetõ-

inek a portréit (festményeket, korabeli fotókat) szemléli, amikor megcsodálja mûveiket. Ahhoz, hogy a madáchi „sohasem tiszteletes a jelen” szelleme ellenkezõ értelmûvé váljon, vagyis a közelmúlt (sõt a jelen)
személyiségei egyenlõek legyenek a régmúlt idõk professzor-hõseivel, annak kell
tudatosulnia bennünk (és ezt legyünk is bátrak kimondani), hogy a történelem szereplõit mindig egy bizonyos megszépítõ meszszeség ragyogja be, amit a képzelet nem
csak azért színezhet ki, mert (gyakran) ellenõrizhetetlen, hanem a mindenkori ma elviselése miatt is. Jóllehet az átlagember is
úgy gondolkodik a múltról, amint ezt a világirodalom talán legklasszikusabb írójának

mûveiben 2800 év óta látjuk: a
trójai háború kortársa, Nesztor,
saját magát és kortársait satnyának érzi a heroikus kor
Thészeuszához képest, a költõ
pedig éppen ezekrõl a trójai hõsökrõl állítja azt, hogy olyan követ ragadtak kezükbe, „amilyent
két férfi sem bírna, mái halandó”.
Tudatában kell tehát lennünk annak, hogy a ma
professzora 50
vagy 80 év elmúltával ugyanolyan
jelentõs személyiség lesz, mint a
ma emberének
szemében az 50 vagy 80 évvel ezelõtti. Vagyis eljön az
a kor, amelyhez viszonyítva
a ma is régmúlt lesz, s kell,
hogy az akkori idõk embere
úgy nézzen ránk, hogy tudatában voltunk a múzeum
létrehozásakor a ma értékeinek is. Amint egyik kiváló
régi professzorunk lánya ezt
megfogalmazta: tisztelettel
kell közelíteni a múlthoz,
úgy ahogy ezt a múzeum
megálmodója, létrehozója
megtette, úgy, azzal a „hûséges tisztelettel kell közelíteni” a múzeum hõseihez,
ami „az utódok érdekében
az elõdök érdemeit felsorakoztatja, és bemutatja azok
egyáltalán nem könnyû életét” – írta dr. Karner Ilona
fõorvos asszony múzeumunk meglátogatása után.
De ehhez még egy dolgot feltétlenül hozzá
kell tennünk: miután itt nem átlagemberekrõl van szó, meg kell szívlelnünk a goethei
figyelmeztetést:
„A múltnál nincsen kényesebb dolog,
mint tüzes vashoz, nyúlj félve hozzá:
máskép tudomásodra hozná,
mily forró a saját karod.”
Az emberben, még akkor is, ha tökéletesen tisztában van a feladat nehézségeivel,
ott munkál a Carlyle-kétely: „egy jól megírt
életrajz”, azaz egy jól bemutatott életmû
(egy múzeumban) „csaknem ugyanolyan
ritka, mint egy jól eltöltött élet”.
Hogy ma, 2000. szeptember 1-jén átadhattuk a közönségnek a múzeumot, ahhoz

emberek sokaságának munkája, akarata
volt szükséges. Mindenekelõtt a Vasváryszülõké: mint a lépcsõházban elhelyezett két
csodálatos falfestmény, a Cérest (Démétert)
és Mercuriust (Hermészt, Hóruszt) ábrázoló
kép festõjének, Mückének az aláírása és a

rajta lévõ évszám igazolja: a ház lakható állapotba 1874-ben került, akkor, amikor a kis
Vasváry Ferenc mindössze két éves volt.
Elemi és középiskolai tanulmányait elvégezve a fõvárosba jogi, majd államtudományi diplomát szerezve 1898-ban a zombori
királyi járásbíróság aljegyzõjeként kezd
dolgozni. Két év múlva kerül vissza szülõvárosába a püspöki jogakadémia tanáraként. Öt évvel késõbb magántanár. 1922ben nevezi ki a kormányzó az Erzsébet tudományegyetem egyetemi nyilvános rendes
tanárává a statisztika és a nemzetgazdaság-
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Kellett az ingatlant felújító városi képviselõtestület azon döntése, hogy tartós haszonbérbe átadja az egyesült egyetemnek 2000.
január 1-jével. Továbbá kellett a szenátus
azon döntése, hogy 2 millió forintot biztosítson a legszükségesebb feladatok végrehajtására (ennek a pénznek több mint harmada a Rákóczi út 80-ból elhozott eredeti
festmények pótlását szolgálta); az orvoskari dékán segítsége, aki több mint 2 millió forint értékben tárlókat készíttetett az új múzeum számára, illetve hozzájárult
ahhoz, hogy az orvoskari
múzeum sok féltett relikviáját átvigyük. És természetesen az adományozók
hosszú-hosszú sora: az
Evangélikus Hittudományi
Egyetem rektorától az érintett professzorok leszármazottain át a diplomáikat, kitüntetéseiket, könyveiket
átengedõ ma is élõ rektorokig, dékánokig, professzorokig. De ez a múzeumi
anyag nem jöhetett volna
létre akkor, ha – mint egy
negyed százada – Földvári
József rektor nem gyûjti,
nem gyûjteti össze az ország
különbözõ helységeibõl az
Erzsébet egyetem rektorfestményeit. Egy személyiséget külön is meg kell említeni: sem a POTE 1992-es

múzeuma, sem a Vasváry-házban megnyílt
múzeum nem jöhetett volna létre dr. Újvári
Jenõ egykori múzeumigazgató, késõbbi alpolgármester segítsége, hathatós erkölcsi és anyagi támogatása nélkül.
De mindenekelõtt kellett azon három
munkatársam, akik erejüket, idejüket nem
kímélve dolgoztak a megnyitás sikeréért.
Ezek sorában is legelõször Rodler Miklós,
aki a képviselõtestület döntése óta – ha
szükséges volt, akár egyedül is – elment
mindazokra a helyekre (Pozsony, Sopron,
Budapest, Kolozsvár, Szeged stb.), ahonnan
a relikviákat gyûjtöttük, ahol az egyetemhez, illetve az egyes professzorokhoz tartozó épületekrõl fotókat készített. Ezeket digitalizálta, javította, egységesítette, ahogy az
ma látható. Kocsis László üvegesmester, a
kar szinte minden szakmunkához értõ mindenese, aki két hónapon keresztül képkereteket gyártott, üvegezett, tárlókat készített.
Jusztingerné Fonyódi Piroska, aki a gépeléstõl a takarításig mindhármunkat mindenben segítette. A Vasváry-házban lévõ múzeum minden tárgyának elhelyezésében õk
nyújtottak segítséget. A pécsi anyaggyûjtésben részt vett még Mátrai Miklós is. Ha
mindez apróság is az elõzõekhez képest,
azonban ha õk hárman nincsenek, július 10tõl szeptember 1-ig nem készülhetett volna
el a kiállítás anyaga, illetve augusztus 19-tõl
szeptember 1-ig nem kerülhetett volna helyére minden úgy, ahogy azt a több száz fõnyi közönség a megnyitáskor láthatta.
Benke József

Fotó: Rodler Miklós
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tan tanszékre. 1925/26-ban a jogi kar dékánja, 1927/28-ban az Erzsébet egyetem
rektora. Tíz évvel késõbb ismét a jogi kar
dékánja. 1943-ban, 71 éves korában ment
nyugdíjba. Még évekig oktatott. 1952. január 7-én hunyt el. A Belvárosi templom altemplomának kriptájában nyugszik. Kellett
leányának, Majorossy Imrénének az elhatározása, aki a városnak adományozta a gyönyörû Király utca 19. szám alatti ingatlant.
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Niedetzky Antal

Benke József

Elõdeink
Burger Tibor

Székely József

1933. november 19-én született Székesfehérváron. Általános és középiskoláit szülõvárosában végezte. 1952-ben –kitûnõ
érettségije után – felvételt nyert a Pécsi Or1925. április 4-én született Mohácson. Elevostudományi Egyetemre, ahol 1958.
mi és középiskolai tanulmányait itt végezte.
szeptember 13-án kapott summa cum
1944. május 1-tõl 1945. május 1-ig katona
laude minõsítéssel diplomát. Ernst provolt. 1946-ban nyert felvételt az Erzsébet
fesszor felfigyelt a szorgalmas és a fizikát
tudományegyetem orvosi karára. 1952-ben
messze az átlag felett tudó hallgatóra és
fejezte be tanulmányait a POTE-n.
már II. éves korában meghívta az intézetbe
Ugyanebben az évben került a belklidemonstrátornak. Részt vett a biofizika oknikára, ahol klinikai orvosként dolgozott
tatásában is, sõt III. éves korában elõadást
1956-ig. 1956-ban a szakvizsga után tatartott a Magyar Élettani Társaság szegedi
nársegéd. Ettõl kezdve tudományos érvándorgyûlésén. Két évig gyakornok, négy
deklõdése a haematológia felé fordult.
évig tanársegéd, négy évig adjunktus.
1963-ban, hat hetes bécsi tanulmányútját
1968. március 6-án A szív automatizkövetõen adjunktussá nevezték ki. 1968
mus és a radioaktív sugárzások címû érteõszén védte meg kandidátusi disszertácikezésével kandidátusi fokozatot szerez.
óját. Az 1966/67-es tanévben Elenaor
Mintegy 50 tudományos dolgozat szerzõRoosewelt-ösztöndíjjal egy évet Manje. Részt vett a Biológiai Lexikon írásáchesterben töltött. 1968-ban lett docens
ban, továbbá az Ernst-szerkesztette Biofia belklinikán. 1978-ban védte meg az
zika kézikönyv megírásában és szerkeszakadémián az orvostudomány doktora
tésében. 1965-tõl 20 éven át titkára volt az
disszertációját.
MTA biofizikai szakbizottságának. 19661979. június 30-án nyert egyetemi tatól technikai szerkesztõje az Acta
nári kinevezést a II. sz. Belklinikára. Új
Biochimica et Biophysica Hungarica címû
munkahelyén rendkívüli nehézségekkel
angol nyelvû folyóiratnak. 1968-ban lett
találkozott: elhanyagolt és korszerûtlen
docens. 1972-ben a Magyar Biofizikai
körülmények voltak a klinikán, amelynek
rekonstrukcióját a klinika „üzemelése”
Társaság elnökségének (és több más maalatt kellett végrehajtani. „Napi harcokat
gyar és nemzetközi társaság) tagja. 1972vívott azért, hogy a klinikán megteremtse
ben Munka Érdemrend ezüst, 1974-ben
pedig Pro Universitate ezüst fokozat kia malignus haematológiai betegségben
tüntetésben részesült.
szenvedõk félsteril körülmények közötti
kezelésének feltételeit... Nagy álma volt a
1978. július 1-tõl a biofizikai intézet társcsontvelõtranszplantáció
bevezetése,
professzora. Rendkívül sokoldalú országos
melynek érdekében korszerû mûszereket
tudományszervezõ munkája mellett fontos
rendelt meg... A mûszerek megérkeztek,
tisztséget töltött be az egyetem orvosde õt addigra már elragadta a hirtelen, váegészségügyi szakszervezete elnökeként.
ratlanul jött halál”. 1991. június 10-én
1996. április 24-én hunyt el. A pécsi
köztemetõ XXVII. sírbolt parcellájában
hunyt el Pécsett.
nyugszik.
Fotó: ifj. Vadász István

1928. június 23-án született Mecsekszabolcson. Iskoláit Pécsett végezte. 1946.
június 23-án érettségizett jeles eredménynyel. Ugyanezen év õszén felvételt nyert a
pécsi Erzsébet tudományegyetem orvosi
karára. A II. tanévet már a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karán végezte, míg
diplomát 1952-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett. 1954-ben került a
POTE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikájára. 1968-ban szerzett tudományos fokozatot a Német Demokratikus Köztársaságban, amelynek alapján az MTA Tudományos Minõsítõ Bizottsága 1969-ben részére az orvostudományok kandidátusa címet adományozta. Fõ kutatási területe az
enzymologia és anyagcsere vizsgálata.
Számos tanulmányúton és tudományos
rendezvényen vett részt itthon és külföldön. Professzori kinevezéséig 78 tudományos közleménye jelent meg. Az MTA Tudományos Minõsítõ Bizottsága az NDKban szerzett Dr. Med. Habil. fokozatát az
orvostudomány doktora fokozattal egyenértékûnek ismerte el.
A minisztertanács 1986. július 1jével egyetemi tanári munkakörbe a
POTE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikájára nevezte ki. 1990 és 1994 között
a klinika igazgatói tisztségét töltötte be.
1998-ban nyugdíjba vonult.
Súlyos betegség után hunyt el 1998.
szeptember 23-án Pécsett. A pécsi köztemetõ K. XXIII.5. parcellájában nyugszik.
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INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
A Balesetsebészeti és Kézsebészeti
Klinikáról
 2000. június 21-23. között Barcelonában
került megrendezésre az Európai Kézsebész
Társaságok kongresszusa. A klinikát négyen képviselték: dr. Nyárády József, dr.
Vámhidy László, dr. Naumov István, dr.
Wiegand Norbert. Vámhidy L., Nyárády J.,
Naumov I.: Treatment of the lateral epicondylitis of the elbow with denervation
(elõadás); Nyárády J., Naumov I., Vámhidy
L., Wiegand N.: Treatment of the distal
radius fractures with inlay plastic (poszter);
Naumov I., Nyárády J., Vámhidy L.,
Wiegand N.: Titánium plate fixation or the
treatment of hand section (poszter);
Wiegand N., Naumov I., Nyárády J.:
Treatment of open fractures the manuflex
external fixation (poszter).
 2000. augusztus 16-19. között a finnországi Kuopióban tartották meg a
Skandináv-Magyar Kézsebészeti Társaságok közös kongresszusát. A klinikát dr.
Vámhidy László képviselte és tartott elõadást Vámhidy L., Nyárády J.: Narrowing
of the hand with resection of a central ray
after traumatic amputation of the long fingers címmel.
2000. szeptember 10-13. Között Hannoverben rendezték a 4. Európai Traumatológus Kongresszust a Német Traumatológus
Társaság 64. Évenkénti Közgyûlésével. A
Balesetsebészeti Klinikát 5 kollega képviselte: dr. Nyárády József, dr. Vámhidy László, dr. Farkas Gábor, dr. Naumov István, dr.
Wiegand Norbert.
2000. október 13-14-én Harkányban rendezzük a 19. Stajer-Szlovén Balesetsebészeti Konferenciát és a 10. Határmenti Balesetsebész Találkozót.
2000. november 3-4-én ugyancsak Harkányban kerül sor a 4. Lábsebészeti Konferenciára – ugyancsak klinikánk szervezésében.

Az I. Belgyógyászati Klinikáról
 2000. június 6-10. között Balatonaligán

került
megrendezésre
a
Magyar
Gsztroenterológiai Társaság 42. Nagygyûlése. A nagygyûlésen sor került az új vezetõség megválasztására. A PTE ÁOK I. Belklinikáról dr. Mózsik Gyula intézetvezetõ
egyetemi tanár, dr. Pár Alajos egyetemi tanár és dr. Pakodi Ferenc adjunktus került
beválasztásra a Magyar Gasztroenterológiai

Társaság vezetõségébe. Az elfogadott 133
elõadásból/poszterbõl klinikánk munkatársai az alábbi 17-ben voltak érintettek:
Báthori Zs., Király Á., Czimmer J., Sütõ G.,
Hunyady B., Varga G., Horváth Ö. P.,
Mózsik Gy.: Is there any correlation
between the macroscopic appearance of
inflammation and funcitonal integrity of the
chemo- and mechanoreceptors of the
esophagus in patients with esophageal
reflux disease. Zetschrift für Gastroenterologie 38, 3999. 2000.; Bódis B., Nagy
G., Németh P., Mózsik Gy.: Investigation of
aquaporins in the stomach after ethanol and
capsaicin treatment in rats Zeitschrift für
Gastroenterologie 38, 401. 2000.; Csere P.,
Lill R., Kispál G., Mózsik Gy.: Comparision
of a yeast ABC transporter and its human
homologue. Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 402. 2000.; Czimmer J., Sütõ G., Király Á., Falusi B., Mózsik Gy.: Involvement
of nitric oxide in the inhibition of gastric
acid secretion by centrally administered interferon-a in pylorus ligated rats. Zeitschrift
für Gastroenterologie 38, 404. 2000.; Fehér
J., Lengyel G., Hagymási K., Dalmi L.,
Gervain J., Nemesánszky E., Pár A., Szalay
F.: The effectivity of metadoxine in the
treatment of alcoholic liver disease.
Zeitschrift für Gatroenterologie 38, 404.
2000.; Figler M., Bódis B., Ivánffy J.,
Sasréti É., Mózsik Gy.: Body composition
and clinical course of Crohn’s diasease.
Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 61.
2000.; Gasztonyi B., Pár A., Szomor Á.,
Nagy Á., Kereskai L., Horányi M., Pakodi
F., Losonczy H., Pajor L., Mózsik Gy.: Hepatitis C virus (HCV) infection associated
with B-cell non-Hodgkin’s lymphoma.
Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 405.
2000.; Horányi M., Varga L., Füst G., Bíró
L., Abonyi M., Csepregi A., Dávid K.,
Ibrányi E., Nemesánszky E., Pár A.,
Pusztay M., Telegdy L., Ribiczey P.,
Szentgyörgyi L., Tolvaj Gy., Weisz Gy., Köles A., Bálint T.: Changes in C5b-9 complement and IL-6 cytokine levels in patients
with chronic hepatitis C receiving „high
induction dose” interferon a-2b therapy.
Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 408.
2000.; Hunyady B., Zólyomi A., Mezey E.:
Dopamine receptor subtypes in the antral
mucosa of rat stomach. Zeitschrift für
Gastroenterologie 38, 409. 2000.; Karádi
O., Bódis B., Mózsik Gy.: The role of vagal
nerve and its cholinergic fibers in the gastrointestinal cytoprotection. Zeitschrift für

Gastroenterologie 38, 410. 2000.; Király Á.,
Czimmer J., Sütõ G., Hunyady B., Varga G.,
Horváth Ö. P., Mózsik Gy.: Effect of capsaicin-containing red pepper sauce suspension on esophagel motility and sensory
parameters in patients with esophagel reflux
disease. Zeitschrift für Gastroenterologie
38, 411. 2000.; Mózsik Gy., Bódis B.,
Czimmer J., Figler M., Karádi O., Losonczy
H., Nagy Á., Pakodi F., Pár A., Pár G., Rumi Gy., Sütõ G., Vincze Á.: Prevalence of
Leiden mutation in the Hungarian healthy
subjects and in patients with ileitis terminalis, ulcerative colitis and gastrointestinal
polyposis. Zeitschrift für Gastroenterologie
38[5], 417. 2000.; Nagy Zs., Kószó F., Pár
A., Nagy Á., Horányi M., Morvay M.,
Dobozy A., Mózsik Gy., Nagy Zs.:
Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 418.
2000.; Pár G., Pár A., Rukavina D.,
Horányi M., Szekeres-Barthó J., Hegedûs
G., Antal I. Paál M., Mózsik Gy.: Cellular
immunity in chronic hepatitis C virus
(HCV) infection impairment of natural
killer (NK) cytotoxicity is associated with
decrease in CD3/CD8 and Vg9/Vd2 TeR+T
cell count and low perforin expression.
Interferona-2b enhances NK cell activity.
Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 420.
2000.; Sütõ G., Király Á., Czimmer J.,
Mózsik Gy.: Otolinium bromide enhances
sensory thresholds of volume and pressure
in patients with irritable bowel syndrome.
Zeitschrift für Gastroenterologie 38, 424.
2000.; Sümegi B., Pár A., Szabados E., Paál
M., Mózsik Gy.: Anti-citrate synthase and
antimitochondrial inter membrane antibodies in chronic hepatitis C: are novel markers
of humoral immune abnormality induced
by hepatitis C virus? Zeitschrift für
Gastroenterologie 38, 424. 2000.; Vincze Á.,
Sándor Z., Gombos Z., Hagar J., Szabó S.:
Endothelins have biphasic role in cysteamine-induced acute duodenal ulceration
in rats. Zeitschrift für Gastroenterologie
38[5], 429. 2000.
 Dr. Pár Alajos 2000. április 10-13. között Buenos Airesben részt vett a 9. Nemzetközi Infektológiai Kongresszuson. Bemutatott posztere: G. Pár, A. Pár, D.
Rukavina, M. Horányi, J. Szekeres-Barthó,
G. Hegedüs, M. Paál, Gy. Mózsik:
Impairment of natural killer cell activity in
chronic hepatitis C virus (HCV) infection.
 Dr. Pár Alajos és Pár Gabriella (Mikrobiológiai Intézet) 2000. április 29-május
3. között részt vett Rotterdamban a
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000

28

European Association for the Study of the
Liver (EASL) 35. évi kongresszusán, ahol
poszterrel szerepeltek: G. Pár, A. Pár, D.
Rukavina, J. Szekeres Barthó, Gy. Mózsik:
Decrease
in
CD3-negative
and
Vgamma9/Vdelta2 TcR cell count and low
perforin expression associated with impairment of natural killer cell activity in chronic HCV infection. (Az absztrakt megjelent:
J. Hepatology, 2000. 32: suppl. 2. 93.)
 A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciója (elnök: dr. Mózsik Gyula)
XLVII. évi Vándorgyûlésén Esztergomban
2000. június 22-24. között dr. Pár Alajos
emlékelõadást tartott a pécsi I. Belklinika
alapító tanáráról, Ángyán Jánosról. Dr.
Losonczy Hajna, Dávid Marianna,
Alizadeh Hussein, Szalai G. (Radiológiai
Klinika) „A Mabthera (Rituximab) kezeléssel szerzett elsõ tapasztalataink follicularis
non-Hodgkin lymphomában” címmel tartott elõadást. Dr. Gasztonyi Beáta, Pár A.,
Battyányi I. (Radiológiai Klinika), Antal I.,
Alizadeh Husszein, Pakodi F., Horváth L.
(Radiológiai Klinika), Mózsik Gy. posztert
mutattak be „Ritka hosszú túlélésû esetek
hepatocellularis carcinomában” címmel.
A GlaxoWellcome és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciója közös tudományos rendezvényén
2000. szeptember 15-én Budapesten dr. Pár
Alajos „A B vírus hepatitis kezelésének mai
gyakorlata és a közeljövõ perspektívái –
Lamivudin új terápiás lehetõség” címmel
tartott elõadást.

A Biofizikai Intézetbõl
 Intézetünk munkatársai az elmúlt idôszakban öt eredeti közleményt, hat referált folyóiratban megjelenô absztraktot és három
könyvfejezetet publikáltak, és 28 prezentációval szerepeltek hazai, illetve nemzetközi
konferenciákon. Intézetünk szervezésében
került megrendezésre a „III. International
Conference on Molecular Recognition”
kongresszus. Több kutatási, fejlesztési pályázatot is elnyertünk témavezetôként vagy
résztvevôként, többek között egy tematikus
OTKA és egy Európai Közösség V. Keretprogrambeli pályázatot.
 Eredeti közlemények: Miklós Nyitrai,
Gábor Hild, András Lukács, Emôke Bódis
and Béla Somogyi: Conformational Distributions and proximity Relationships in the
Rigor Complex of Actin and Myosin
Subfragment-1. J. Biol. Chem., 275: 24042409 (2000); Miklós Nyitrai, Gábor Hild,
Emôke Bódis, András Lukács and Béla Somogyi: Flexibility of myosin subfragment-1
in its complex with actin as revealed by flu-

orescence resonance energy transfer. Eur. J.
Biochem., 267(14):4334-8. (2000); A.
Visegrády, L. Grama, B. Somogyi, Gy.
Lustyik (2000): Characterization of
Intracellular Calcium Oscillations Induced
by Extracellular Nucleotides in HEp-2
Cells. Journal of Photochemistry and
Photobiology B:Biology. In press; Schick,
C., Jonsson, U., Vassilev, T., Minakov, A.,
Schawe, J., Scherrenberg, R. and Lõrinczy,
D.: Applicability of 80CB for temperature
calibration of temperature modulated
calorimeters. Thermochimica Acta, in
press.; Than, P., Vermes, C., Schäffer, B. and
Lõrinczy, D.: Differential scanning calorimetric examination of human cartilage.
Thermochimica Acta, in press.
Referált folyóiratban megjelent absztraktok: Somogyi, B., Nyitrai, M., Hild, G.,
Lukács, A., Bódis, E.: The dynamic and
conformational properties of the catalytic
and light-chain-binding domains of S-1 in
the actomyosin complex. Biophys. J., 78,
234A, 2000.; Lôrinczy, D., Belágyi, J.:
AMP.PNP produces global and local conformational changes in myosin. Biophys. J.
78, 235A, 2000.; Zs. Lakos, G. Weinreb &
B. R.Lentz.: Platelet-membrane phosphatidylserine (PS) content regulates the
rate of prothrombin activation. Biophys. J.
78, A2415, 2000.; Kellermayer, M. S. Z.,
Smith, S., Bustamante, C. and Granzier, H.
L.: Mechanical fatigue in single titin molecules manipulated with laser tweezers. J.
Muscle Res. Cell Motil. 20, 827, 1999.;
Kellermayer, M. S. Z.: The muscular break:
molecular mechanisms of regulating sarcomeric extensibility by titin. Biophys. J.
78, 3A, 2000.; Kellermayer, M. S. Z.,
Grama, L. Somogyi, B.: Direct visualization
of the extensibility of fluorescently labeled
titin molecules. Biophys. J. 78, 392A, 2000.
Könyvfejezetek: Kellermayer, M. S. Z.,
Smith, S., Bustamante, C. and Granzier, H.
L.: Mechanical manipulation of single titin
molecules with laser tweezers. in Elastic
Filaments of the Cell. (Editors Granzier, H.,
and Pollack, G.H.) Kluwer Academic
Publishing. In Press.; Granzier, H., Helmes,
M., Cazorla, O., McNabb, M., Labeit, D.,
Wu, Y., Yamasaki, R., Redkar, A.,
Kellermayer, M., Labeit, S., Trombitás, K.:
Mechanical properties of titin isoforms. in
Elastic Filaments of the Cell. (Editors
Granzier, H., and Pollack, G. H.) Kluwer
Academic Publishing. In Press.;
Kellermayer, M. S. Z., Smith, S.,
Bustamante, C. and Granzier, H. L.:
Mechanical extension of single molecules
of the giant protein titin. Polymer structure
and transport in confined spaces, In NATO

ASI. (Editors Kasianowicz, J., Deamer, D.
and Kellermayer, M. S. Z.) Kluwer
Academic Publishing.In Press.;
 Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon: Czimbalek Lívia: Intramolekuláris energia-átadás Eu3+-komplexekben.
PTE-ÁOK Házi Tudományos Diákköri
Konferencia, 2000.03.09-11.; Czimbalek
Lívia, Erostyák János: Intramolekuláris
energia-átadás Eu3+-komplexekben. XXX.
Membrántranszport Konferencia, Sümeg,
2000.; Szarka Krisztina: A szelektíven
jelölô 9-antroilnitril kapcsolódási pontjának
meghatározása miozin szubfragmentum-1ben fluoreszcencia rezonancia energia
transzfer kísérletek segítségével. PTE-ÁOK
Házi Tudományos Diákköri Konferencia,
2000. 03. 09-11.; Szarka Krisztina, Nyitrai
Miklós, Bódis Emôke, Lukács András, Somogyi Béla: A szelektíven jelölô 9-antroilnitril kapcsolódási pontjának meghatározása miozin szubfragmentum-1-ben fluoreszcencia rezonancia energia transzfer kísérletek segítségével. XXX. Membrántranszport
Konferencia, Sümeg, 2000.; Nyitrai Miklós,
Hild Gábor, Szarka Krisztina, Hartvig Nóra, Belágyi József, Somogyi Béla: Az ATPés ADP-aktin monomerekbôl polimerizált
filamentumok konformációs és dinamikai
tulajdonságai különböznek. XXX. Membrántranszport Konferencia, Sümeg, 2000.;
Bódis Emôke, Szarka Krisztina, Nyitrai
Miklós, Somogyi Béla: Irányfüggô flexibilitás a miozin S-1 katalitikus doménjén belül.
XXX. Membrántranszport Konferencia, Sümeg, 2000.; A. Visegrády, L. Grama, G.
Lustyik and B. Somogyi: Extracellular
nucleotide induced calcium oscillations and
waves in HEp-2 human epithelial cells.
International Society for Analytical
Cytology XX. International Congress,
Montpellier, Franciaország, 2000.; Grama,
L., Somogyi, B., Kellermayer, M. S. Z.:
Global configuration of titin revealed by
chainüassociated rhodamine dimer formation. 3rd Conference on Molecular
Recognition. Pécs, Hungary, August 12-16,
2000.; Czimbalek Lívia, Visegrády András,
Lakos Zsuzsa, Lustyik György, Somogyi Béla: Intracelluláris kalciumhullámok vizsgálata ATP-vel stimulált HEp-2 sejtekben.
XXX. Membrántranszport Konferencia, Sümeg, 2000.; Lakos Zsuzsa, Visegrády András, Czimbalek Lívia, Lustyik György, Somogyi Béla: Az endoplazmás retikulum CaATPáz gátlásának hatása intracelluláris
kalciumoszcillációkra. XXX. Membrántranszport Konferencia, Sümeg, 2000.;
Visegrády András, Lustyik György, Somogyi
Béla: Nukleotid indukált intracelluláris kalcium oszcillációk és hullámok HEp-2 sej-
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tekben. VIII. Sejt- és fejlõdésbiológiai napok,
Pécs, 2000.; Zs. Lakos, G. Weinreb & B. R.
Lentz: Platelet-membrane phosphatidylserine (PS) content regulates the rate of prothrombin activation. 44th Annual Meeting of
the Biophysical Society, New Orleans,
Louisiana, USA, 2000. Febr. 12-16.; Zs. Lakos, G. Weinreb & B. R. Lentz: The role of
phosphatidylserine-containing membranes
in the prothrombinase reaction. 3rd
Conference on Molecular Recognition. Pécs,
Hungary, August 12-16, 2000.; Hild Gábor,
Nyitrai Miklós, Bódis Emôke, Lukács András, Somogyi Béla: A pH hatása az
aktin filamentumon belüli inter-monomer
kapcsolatra. XXII. Országos Lumineszcencia-Spektroszkópia Konferencia, Pécs, október 19-21, 1999.; Nyitrai Miklós, Hild Gábor,
Bódis Emôke, Halasi Szulamit, Lu
kács András, Somogyi Béla: Az akto-miozin
komplex flexibilitása rigor és ADP állapotokban: fluoreszcencia rezonancia energia
transzfer vizsgálatok. XXVIII. MembránTranszport Konferencia, Sümeg, május 2427, 1998.; Nyitrai Miklós, Hild Gábor, Bódis
Emôke,
Halasi
Szulamit,
Lu
kács András, Somogyi Béla: Az akto-miozin
komplex flexibilitása rigor és ADP állapotokban: fluoreszcencia rezonancia energia
transzfer vizsgálatok. XXII. Országos
Lumineszcen-cia-Spektroszkópia Konferencia, Pécs, október 19-21, 1999.; Béla Somogyi, Miklós Nyitrai, Gábor Hild, András Lukács and Emôke Bódis: The dynamic and conformational properties of the ca-talytic and
light-chain-binding domains of S1 in the
acto-myosin complex. 44th Annual Meeting
of the American Biophysical Society, New
Orleans, USA, February, 12-16, 2000.;
Lôrinczy, D., Belágyi, J.: AMP.PNP produces
global and local conformational changes in
myosin. 44th Annual Meeting of the
American Biophysical Society, New Orleans,
USA, February, 12-16, 2000.; Kellermayer,
M. S. Z., Grama, L., Somogyi, B.: Fluoreszcenciás mérések egyedi fehérjemolekulákon.
Országos Lumineszcenciás és Spektroszkópiai Iskola. Pécs, 1999. október 18-20.;
Kellermayer, M. S. Z.: The muscular break:
molecular mechanisms of regulating sarcomeric extensibility by titin. Motility Subroup
Meeting, 44th Annual Meeting of the
American Biophysical Society, New Orleans,
USA 2000. február 12.; Kellermayer, M. S. Z.,
Grama, L., Somogyi, B.: Direct visualization
of the extensibility of fluorescently labeled
titin molecules. 44th Annual Meeting of the
American Biophysical Society, New Orleans,
USA 2000. február 12.; Kellermayer, M. S.
Z.: Molecular Bungee in Muscle:
Mechanisms of regulating sarcomeric exten-

sibility by titin. Workshop on Models of
Biological Motion. Collegium Budapest,
Institute for Advanced Study, Budapest,
2000. Június 19-22. A wokrshopról recenzió:
Nature, News and Views, 406, 244-245,
2000.; Kellermayer, M. S .Z., Granzier, H.
L.: A titin óriásfehérje kitekeredésének követése molekuláris erôspektroszkópiával. XXX.
Membrántranszport Konferencia, Sümeg,
2000.; Kellermayer, M. S. Z.: Mechanical
properties of the giant protein titin explored
bby imaging and manipulating single molecules. 3rd Conference on Molecular
Recognition. Pécs, Hungary, August 12-16,
2000.; Lantos, J., Rõth, E., Grama, L., and
Temes, G.: Changes of differential leukocyte
counts and expression of CD11a/CD18 during healing of experimental myocardial
infarction. 8th Alps Adria Cardiology
Meeting. May 24-27, 2000. Portoroz,
Slovenia. ; Pesti, M., Gazdag, Z., Fekete, Z.,
Nyitrai, M., Grama, L., and Somogyi, B.:
Effects of altered intracellular hydrogen peroxide and superoxide anion production on
chromate sensitivity and tolerance of fission
yeast. XXVIII. Vyrocna Konferencia O
Kvasinkách. May 15-17., 2000. Smolenice,
Slovakia.; Gyöngyi, Z., Grama, L., and Ember, I.: Investigation of p53 and Ha-ras gene
expression changes as biomarkers of carcinogenic exposure. Poster at Tumor
Prevention and Genetics. February 17-19,
2000. St. Gallen, Switzerland.; Grama, L.,
Somogyi, B., and Kellermayer, M.: Egyedi,
fluoreszcensen jelölt titinmolekulák kémiai denaturációja. XXX. Membrán-transzport Konferencia. May 23-26., 2000. Sümeg.
 Konferenciaszervezés: A„III. International
Conference on Molecular Recognition” kongresszus intézetünk szervezésében került megrendezésre Pécsett, 2000. augusztus 12. és 16.
között. Tizenhárom országból 65 elôadó vett
részt a konferencián.
Külföldi tanulmányutak: Kellermayer M.
S. Z. Wasington State University, 2000. január 1március 31. Kutatási együttmûködés. Atitin óriás izomfehérje mechanikai manipulálása atomi
erômikroszkóppal.
 Elnyert pályázatok: 1. Európai Unió V. sz.
Keretprogram. „Muscle and Motility” Research
Training Network. RTN1-1999-00419.
Témavezetô Kellermayer Miklós S. Z.; 2. Tematikus OTKA T032700. „Izomfehérjék intramolekuláris dinamikája”. Témavezetô Somogyi
Béla; 3. KMÜFA Mûszerpályázat. Sorvall
ULTRAPRO 80 ultracentrifuga.; 4. FKFP Kutatási pályázat. „Keresztkötött aktin filamentumok molekuláris dinamikája.” Társpályázók
Nyitrai Miklós, Somogyi Béla. Témavezetô
Nyitray László, ELTE Biokémia.

A Családorvostani Intézetbõl
Szeptember 15-17. között Sopronban került
megrendezésre a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének /MÁOTE/
IX. Vándorgyûlése, melyen intézetünk több
munkatársa sikeres elõadást tartott. Külön
öröm számunkra, hogy intézetünk fiatal rezidens kollégái közül is szép számmal kerültek ki elõadók. Intézetünk részérõl a következõ elõadások hangzottak el: Dr. Nagy
Lajos: A háziorvos kapcsolatrendszere; Dr.
Stéger Miklós, dr. Nagy Lajos: Tudományos
diákköri tevékenység és az államvizsgára
való felkészítés szerepe a családorvosképzésben; Dr. Végh Mária, dr. Stéger Miklós,
.dr. Nagy Lajos: Orvosi készségek és attitûdök az orvostanhallgatók oktatásában Pécsett; Dr. Heim Szilvia: A családorvostan
graduális oktatása az USA-ban (Ohio-i tanulmányút tapasztalatai); Dr. Rinfel József,
dr. Várbíró István, dr. Nagy Lajos: A családorvos rezidensi oktatás újabb tapasztalatai a
pécsi egyetemen; Dr. Dormán Hajnalka, dr.
Stéger Miklós: Junior Bálint csoportok szerepe a családorvos képzésben; Dr. Fehér Virág, dr. Nagy Jenõ, dr. Kiss István: Felmérés a vény nélküli gyógyhatású készítmények fogyasztási szokásairól; Dr. Román
Kinga, dr. Vajcs Marianna, dr. Kovács Brigitta, dr. Tóth Gábor István: Orvos-beteg
compliance vizsgálata, avagy magasvérnyomás betegség beteg szemmel; Dr. Kis
Andrea, dr. Dalnoki Jenõ: Amikor az idõ az
úr; Dr. Duró Ildikó, dr. Antony Móré Katalin: Colorectalis daganatok a háziorvosi
gyakorlatban; Dr. Bán Ildikó, dr. Bérczi
Éva: Emlõtumoros betegek szûrése és gondozása a háziorvosi gyakorlatban (A háziorvos szerepe a pécsi emlõteamben); Dr. Örkényi Rudolf: Az éjszakai hangmonitoring
diagnosztikai alkalmazhatósága háziorvosi
praxisban; Dr. Nagy Lajos, dr. Miczki Edit,
dr. Végh Mária, Lowel W. Gerson: A családorvosok helyzete a pécsi egyetem régiójában: statisztikai felmérés.
Fiatal elõadóink felkészültségét, elõadásaik sikerét mutatja, hogy a legjobb fiatal
elõadóknak kiírt „Romhányi György Emlékverseny” elsõ két helyezettje és a különdíjasok valamennyien a pécsi Családorvosi
Intézet rezidensei. A kongresszus legjobb fiatal elõadójának járó emléklapot és jutalmat
dr. Duró Ildikó nyerte el. Második díjban részesült dr. Bán Ildikó, különdíjjal ismerték
el dr. Kis Andrea, dr. Fehér Virág, dr. Vajcs
Marianna és dr. Román Kinga elõadását.
 A folyamatos szakorvostovábbképzõ
program /CME/ keretében Bólyban a Baranya megyei Háziorvosok XI. Fórumán került megrendezésre két nagy érdeklõdésre
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számot tartó továbbképzõ program. 2000.
október 6-án 14.30-kor „A pajzsmirigy
megbetegedései háziorvosi szemmel”, október 7-én 10 órakor „Mit tehetünk az öregedés ellen? Idõskor és a szellemi frissesség” címû témakörökben hallgathattunk
meg elõadásokat.

A Központi Elektronmikroszkópos
Laboratóriumból
 Dr. Seress László egyetemi docens
2000. július 4. és augusztus 2. között egy
hónapig dolgozott a Freiburgi Egyetem
Anatómiai Intézetében a Deutsche Forschungsgemeinschaft támogatásával, dr.
Michael Frotscher professzor vendégeként.
Dr. Seress László poszterrel vett részt az
International Society of Developmental
Neuroscience Kongresszusán Heidelbergben, 2000. július 28. és augusztus 1. között
(Seress, Ábrahám, Heimrich, Frotscher:
The entorhino-dentate projection develops
normally despite a severe reduction in postsynaptic granule cells in neonatally X-ray
irradiated rats).
Dr. Mázló Mária tudományos tanácsadó
elõadások társszerzõjeként vett részt a
„CNS Injury, Pannonian Symposium”-on
Pésett 2000. augusztus 17-20. között (Nagy,
Mázló, Gallyas: Traumatic compaction of
axonal cytosceleton entails type III. argyrophilia és Gallyas, Mázló: Traumatic compaction of axonal cytosceleton might be
caused by mechanical energy stored in it. A
heretical hypothesis concluded from a mysterious observation).
Dr. Mázló Mária tudományos tanácsadó
elõadással vett részt a magyar-Román
Neuropathologiai Szimpózuiumon Csikszeredán, 2000. szeptember 20-23. között
(Mázló: Ultrastructure of the infected cerebellar granule neurons in PML).

Az Élettani Intézetbõl
 2000. május 27-29. között rendezték meg

Budapesten a Magyar és a Brit Élettani Társaság közös Nemzetközi Tudományos Találkozóját, melyen elhangzott elõadásokból
bizottsági döntés alapján az intézeti eredmények közül mindahány megjelent „proceedings” (aktairat) formátumban a „The Journal of Physiology”-ban (Vol. 526 P, 2000):
R. Gálosi, R. K. Schwarting, J. P. Huston
and L. Lénárd: Influence of histamine on
dopaminergic transmission in the nucleus
accumbens: in vivo microdialysis study in
anaesthetised rats; L. Lénárd, É. Fekete and
É. Bagi: Intra-amygdaloid microinjection of
gastrin releasing peptide and neuromedine

C inhibits feeding; Z. Karádi, R. Egyed and
B. Lukáts: Involvement of the orbitofrontal
cortex in the central homeostatic regulation;
R. Egyed, B. Lukáts and Z. Karádi:
Diabetes mellitus-like metabolic deficits
elicited by ventromedial hypothalamic
streptozomicin microinjection; J. L.
Környei, K. A. Kovács, A. Oszter, Zs. Vértes,
K. M. Komlósi and M. Vértes: Altered regulation of cell proliferation by opoid peptides
in human uterine leiomyoma cells; A.
Oszter, B. Törõcsik, J. L. Környei, Zs. Vértes and M. Vértes: Transcriptional effect of
D-Met2-Pro5-enkephalinamide in rat
oestrogen-sensitive tissues.
 2000. szeptember 4-5. között hangzottak
el az alábbi elõadások a Magyar-Izraeli Akadémiák-közti Workshop keretein belül Budapesten, az ELTE Professzorok Klubjában
„Chemosensory Information Proces-sing:
Peripheral, Central and Psychophy-siological
Aspects” témában: L. Lénárd: Feeding-associated gustatory information processing and
taste aversion learning in the limbic system:
electrophysiological and behavioral investigations (in co-operation with Zoltán Karádi,
István Hernádi, Zoltán Petykó, Beáta Berta,
Róbert Egyed and Katalin Várady); Z.
Karádi: Complex roles of the orbitofrontal
cortex in the feeding associated gustatory
information processing (in co-operation with
Róbert Egyed, István Hernádi, Takashi
Yamamoto, Yasunobu Yasoshima, László Lénárd, Balázs Lukáts).
n Dr. Karádi Zoltán, a PTE ÁOK Élettani Intézetének egyetemi docense dr. Takashi
Yamamoto intézetigazgató meghívására,
MONBUSHO visiting professorként két és
fél hónapot töltött Japánban, az Osaka Egyetemen, ahol többéves kollaboráció folytatásaként a Laboratory of Behavioral Physiology,
Department of Behavioral Science, Graduate
School of Human Sciences-ben kutatott, továbbá szakmai workshop-ok és szemináriumok tartásával részt vett az intézmény doktori programjának oktatómunkájában is.
 Jandó Gábor, az intézet adjunktusa 10
hónapot töltött a Rutgers Egyetemen (New
Jersey, USA), ahol Ralph Siegel professzor
laboratóriumában viselkedõ majmon végzett kísérleteket. Vizuális mozgási ingerekre
kiépített magatartási feladatok közben
intrinsic optical imaging technikával, valamint single unit elvezetés segitségével vizsgálták a majom parietalis lebenyét (area 7a).

Az Orvosi Genetikai és
Gyermekfejlõdéstani Intézetbõl
 2000. szeptember 8-án Theodor
Hellbrügge, a Müncheni Egyetem emeritus

professzora látogatást tett az intézetben, valamint elõadást tartott a „Korai diagnózis és
kezelés szerepe a gyermekek fejlõdési zavarainak megelõzésében” címmel.
 2000. szeptember 13-17. között dr.
Morava Éva két poszterrel vett részt Cambridge-ben a „Society of Inborn Error of
Metabolism” kongresszuson.

A Gyermekklinikáról


Dr. Pintér András egyetemi tanár
„Gyermekkori daganatok” címmel felkért
elõadást tartott a Jubileumi Tudományos Interdiszciplináris Kongresszus rendezvényen
Budapesten, 2000. június 29-30-án.
 Dr. Decsi Tamás egyetemi docens 2000.
július 3-7. között Oxfordban részt vett az
Institute of Health Sciences „Critical
Appraisal Skill Programme Training Week”
címmel megrendezett kurzusán.
 Dr. Pintér András egyetemi tanár részt
vett a 47. Annual International Congress of
the British Association of Paediatric
Surgeons rendezvényen Sorrentóban, 2000.
július 18-21-én.
 Dr. Decsi Tamás docens egy elõadás tartásával és egy poszter bemutatásával vett
részt a World Congress of Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutri-tion
rendezvényen Bostonban, 2000. augusztus 59-én. (Decsi T., Csábi Gy., Török K., Erhardt
É., Minda H., Burus I., Molnár Sz., Molnár
D.: Indicators of enhanced delta-6 and diminished delta-5 desaturase activities in obese
children with metabolic cardiovascular syndrome; Decsi T., Burus I., Molnár Sz., Minda
H., Veitl V.: Trans fatty acids are inversely
related to both arachidonic and docosahexaenoic acids in cord blood lipids in fullterm infants with atopic trait).
 Dr. Decsi Tamás docens részt vett a 2nd
Steering Committee Meeting of the European
Community Project „Nutraceuti-cals for a
healthier life: n-3 polyunsaturated fatty acids and
5-methyl-tetrahydro-folate” rendezvényen Granadában, 2000. szeptember 2-4. között.
 Soltész Gyula egyetemi tanár 2000.
szeptember 14-én referátumot tartott a Német Gyermekgyógyász Társaság stuttgarti
kongresszusán.
 Soltész Gyula egyetemi tanár és Hermann
Róbert egyetemi tanársegéd szeptember 17 és
21 között résztvett az Európai Diabetes
Társaság jeruzsálemi kongresszusán.. Soltész
Gyula, a társaság alelnöke szekcióelnöki
funkciót töltött be, ill. elnökölte a kongresszus
idején rendezett EURODIAB munkaértekezletet. Hermann Róbert tanársegéd elõadást
tartott a kongresszuson.
 A Magyar Gyermekgyógyász Társaság
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Déldunántúli szekciója szeptember 22-23án Szigetváron tartotta tudományos ülését,
ahol a klinika munkatársai kilenc elõadással
szerepeltek.

Az Idegsebészeti Klinikáról
 Dr. Büki András tanársegéd 2000-ben elnyerte az Európai Idegsebészeti Társaságok
Szövetségének nagydíját, az ún. „Aesculap
Prize”-t.

Az Orvosi Kémiai Intézetbôl

CLES IN BIO-ORGANIC CHEMISTRY
konferencián június 25. és 28. között az
angliai Manchesterben. Poszterének cime:
Synthesis and antibacterial study of cyclic
Mannich ketones. (Társszerzôk: Dr. Kocsis
B., dr. Kispál Gy. és dr. Sohár P.)
 Dr. Deli József egy poszter társszerzõjeként szerepelt a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 50. Nagygyûlésén,
melyet Debrecenben tartottak augusztus 2326. között (Dr. Kerti A., dr. Bárdos L., dr.
Deli J.: Retinoid és karotinoid meghatározások a házinyúl caecotrophiajával kapcsolatban)

 A Magyar Kémikusok Egyesülete 2000

évi vegyészkonferenciáját Debrecenben tartották július 5-7. között. Az Orvosi Kémiai
Intézetbõl dr. Deli József, dr. Lóránd Tamás,
dr. Molnár Péter, dr. Õsz Erzsébet és dr.
Perjési Pál szerepelt elõadással illetve
poszterrel. Elõadások: Dr. Deli József: Paprika karotinoidok változásai tárolás, feldolgozás során (társszerzõk: Gyertyános R. és
dr. Tóth Gy.); Dr. Perjési Pál: E-2Benzilidén-benzocikloalkanonok fénykatalizált E-Z izomerizációjának VRK, GC és
NMR vizsgálata (társszerzõk: dr. Õsz E., dr.
Takácsné Novák K., dr. Takács M.); Poszterek: Dr. Lóránd Tamás: Karotinoidok FT-IR
vizsgálata. (társszerzôk: dr. Deli József és
dr. Molnár Péter); Dr. Perjési Pál:
Szubsztituenseffektusok tovaterjedésének
vizsgálata E-2-benzilidén-ciklohexanonok
és –tetralonok körében IR és NMR módszerekkel (társszerzô: dr. Õsz E.).
 Dr. Deli József és dr. Lóránd Tamás
részt vett és posztert mutatott be a
Symposium on Biological Chirality rendezvényen (Szeged, 2000. aug. 27-31.). Ezenkívül dr. Deli József egy további poszter és
egy elõadás társszerzõjeként is szerepelt az
MTA KKKI Molekulárfarmakológiai Osztály munkatársaival. Poszterek: Dr. Deli József: Stereoselective Reduction of
Cyclopentanone Ring in Carotenoids by
complex metal hydrides. (Társszerzôk: dr.
Õsz E., dr. Tóth Gy., dr. Visy J., dr. Zsila F.,
dr. Simonyi M. ); Dr Zsila F.: Supra-molecular Structures of Carotenoids in Nature:
Chirality in Flower Petals (társszerzôk: dr.
Deli J., dr. Bikádi Zs., dr. Simonyi M.); Dr.
Grobuschek N.: Chiral Separation of
Bioactive Cyclic Mannich Ketones by CE
(társszerzôk: dr. Schmid M., dr. Gübitz G.,
dr. Loránd T.); Elõadás: Dr Simonyi M.:
Chiral Detection of Carotenoid Assemblies
(társszerzôk: dr. Zsila F., dr. Bikádi Zs., dr.
Deli J.).
Dr. Lóránd Tamás részt vett a Federal of
European Chemical Societies Tenth
FECHEM Conference on HETEROCY-

A Kísérletes Sebészeti Intézetbõl
 2000 június 14-17. között került megren-

dezésre a Magyar Sebészi Társaság 55.
Kongresszusa Gyõrben. Intézetünk részérõl
a következõ elõadások hangzottak el: Rõth
Erzsébet, Szántó Zalán, Ferencz Andrea,
Lantos János: Új laboratóriumi diagnosztikai lehetõségek a sebészeti betegségek monitorozásában; Szántó Zalán, Papp András,
Ferencz Andrea, Molnár F. Tamás, Horváth
Örs Péter, Rõth Erzsébet: Trachea pótlása
Gore-tex grafttal állatkísérletes modellen;
Ferencz Andrea, Tavakoli Afsin, KalmárNagy Károly, Rõth Erzsébet, Horváth Örs
Péter: Autotranszplantált vékonybél ischemiás toleranciájának növelése ischemiás
prekondicionálással.
 Idén 2000. június 1-3. között rendezték
Malmõben az Európai Kísérletes Sebészeti
Kongresszust, melyen intézetünkbõl dr.
Borsiczky Balázs elõadásával elsõ díjat
nyert. (Az elõadás címe: Significance of
PMN-derived Reactive Oxygen Species in
the Pathomechanism of Acuts Haemarthrosis).
 A Magyar Sebész Társaság határozata
alapján a XVIII. Magyar Kísérletes Sebészeti Kongreszust 2001. aug. 30 – szept. 1.
között a Pécsi Kísérletes Sebészeti Intézet
rendezi meg. Köszönjük a megtisztelõ bizalmat!

Az Ortopédiai Klinikáról
 2000. június 1-3. között Debrecenben

rendezték a Magyar Ortopéd Társaság 43.
Kongresszusát, ahol klinikánkról dr. Illés
Tamás, dr. Kustos Tamás, dr. Domán István,
dr. Czipri Mátyás, dr. Koós Zoltán és dr.
Rajnics Péter tartott elõadást.
n 2000. július 7-10-ig Portorozban, Szlovéniában tartott Central European Orthopaedic Congress-n klinikánk képviseletében dr. Kránicz János, dr. Illés Tamás, dr.
Than Péter, Dr. Domán István, dr. Czipri

Mátyás, dr. Koós Zoltán és dr. Rajnics Péter
vettek részt és tartottak elõadást.
 2000. június 14-én dr. Than Péter sikeres
PhD szigorlatot tett summa cum laude minõsítéssel.
 2000. június 22-24-ig Prágában megrendezett, Európai Ortopéd és Traumatológus Szövetség (EFORT) által szervezett a
dongaláb és a csípõficam témakörével foglalkozó Instrukciós Kurzuson vett részt dr.
Czipri Mátyás és dr. Koós Zoltán. Mindketten elõadást tartottak a dongaláb kezelése
témakörben.
 Az Egyesült Arab Emírségekben az Al
Ain-i Tawam Hospital ortopédiai és traumatológiai centrumban vezetõ ortopédiai konzultánsként eltöltött 4 év után hazaérkezett
dr. Szabó György.
 2000. augusztus 20-án dr. Bellyei Árpád
professzor átvette Mádl Ferenc köztársasági elnöktõl a „Magyar Köztársaság Tiszti
Keresztje” kitüntetést.
 Dr. Czipri Mátyás 2000. augusztus 29-én
elutazott Chicagóba, ahol megkezdte a
Rush Presbiterian St. Luke’s Medical Center Ortopédiai Kutatólaboratóriumában töltendõ két éves ösztöndíját. Ugyanitt folytatja korábban megkezdett kutatói munkáját
klinikánkról dr. Vermes Csaba és dr. Bárdos
Tamás.
 2000 szeptemberében dr. Illés Tamás
meghívást kapott a „Spine” címû vezetõ
amerikai gerincsebészeti folyóirat lektori
bizottságába.

A Pathologiai Intézetbõl
 Dr. Gömöri Éva tanársegéd 2000. már-

cius 29. és április 2. között Lipcsében részt
vett az International Symposium and 45th
Meeting of the German Society for
Neuropathology and Neuroanatomy c. rendezvényen, amelyen Cytogenetic profile of
primary intracranial germine címmel posztert mutatott be.

Dr. Pajor László „A gastrointestinális
malignus lymphomák” címmel 2000. április
7-én elõadást tartott Budapesten, az I. Magyar
Konszenzust Elõkészítõ Konferencián.
 Dr. Kaiser László tanársegéd 1999 novemberében, illetve 2000 májusában 1-1
hét továbbképzésen vett részt Madridban és
Lyonban az Európai Transzplantációs Szövetség hivatlaos továbbképzéseként számontartott HESPERIS kurzuson az I. Sz.
Sebészeti Klinika és a Pathologiai Intézet
közös támogatásával. Fõ témák: Monitoring rejection by fine needle aspiration biopsy; Revision of the literature; About some
ethical questions raised in solid organ transplantation.
EGYETEMI ORVOSNAPOK – 2000
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 A Magyar Hematológiai és Transzfúzio-

lógiai Társaság Malignus Lymphoma Munkacsoportjának Lillafüreden, 2000 májusában tartott ülésén a Pathologiai Intézet az
alábbi felkért elõadásokkal szerepelt: Dr.
Kelényi G.: Klasszifikáci: analízis és szintézis; Dr. Matolcsy András: Genetikai instabilitás jelentõsége a B-sejtes non-Hodgkin
lymphomák kialakulásában és progressziójában; Dr. Pajor L.: HE vs PCR a haematopathologiai diagnosztikai gyakorlatban.
 2000. június 2-án a PTE ÁOK
Pathologiai Intézete (Dr. Kaiser – dr.
Tornóczky – dr. Kálmán – dr. Pajor) tartotta
a SEB II. számú Patológiai Intézetében regulárisan megrendezésre kerülõ Országos
Metszetkonzultációt.
 Dr. Pajor László egyetemi tanár a Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport
Lillafüreden, 2000. június 15-17. között tartott tudományos ülésén az alábbi felkért elõadásokkal szerepelt: Molekuláris genetikai
vizsgálatok eredményei a Pécsi Molekuláris
Genetikai Centrumban; Hodgkin lymphoma mai értelmezése: morfológia, pathogenezis.
 Dr. Matolcsy András docens 2000 júniusában egy hetet töltött a Division de
Pathologie – Centre Médical Universitaire
meghívására Genfben.
 Dr. Erõs Mónika intézeti orvos, tanulmányi felelõs 2000 júliusában két hetet töltött a
PTE-ÁOK valamint a Tübingeni Egyetem
között fennálló együttmûködés keretében a
Tübingeni Pathologiai Intézetben, ahol a
graduális, illetve a posztgraduális képzés
egyes elemeit tanulmányozta.
Dr. Pajor László egyetemi tanár meghívott
elõadóként „New technics in the diagnostic
cytology: Fluorescence in situ hybridization”
címmel tartott elõadást a British Society of
Clinical
Cytology
kongresszusán,
Leicesterben 2000. szeptember 12-én.
 Dr. Kálmán Endre adjunktus, a PTE
ÁOK Emlõ Munkacsoport patológus tagja
2000. szeptember 26-án aktívan részt vett a
szombathelyi Markusovszky Kórház
Pathologiai Osztálya, valamint a PTE ÁOK
közös szervezésében tartott Emlõpathologia
Szakorvos Továbbképzõ Kurzuson.

A Pszichiatriai és Orvosi
Pszichológiai Klinikáról
 2000 májusában dr. Trixler Mátyás egye-

temi tanár és dr. Tényi Tamás egyetemi adjunktus az Amerikai Pszichiátriai Társaság
évi kongresszusán vettek részt Chicagóban.
 Dr. Trixler Mátyás egyetemi tanár július
elsõ hetében Washingtonban egy, az

Alzheimer kór kutatásával kapcsolatos
kongresszuson vett részt.
 2000. júniusában dr. Gáti Ágnes egyetemi adjunktus egy hónapos tanulmányutat
töltött az Egyesült Királyságban, a
Huntercombe Manor Hospital (St. George
University) evészavarban szenvedõ páciensek részére szervezett részlegén.
 Dr. Fekete Sándor egyetemi docens
2000 szeptemberében Stockholmban egy
szuicidológiával és thanatológiával foglalkozó nemzetközi kongresszuson tartott elõadást és látott el üléselnöki feladatot.
 Dr. Fekete Sándor egyetemi docens
2000 szeptemberében Bledben tartott elõadást és látott el üléselnöki feladatot az empirikus szuicidológiai kongresszuson. Ezen
a nemzetközi kongresszuson dr. Fekete
Sándor részt vett az öngyilkosság kutatásával kapcsolatos WHO Task Force alakuló
ülésén.
 2000. szeptember 9. és 17. között dr.
Trixler Mátyás egyetemi tanár, dr. Fekete
Sándor docens és dr. Herold Róbert egyetemi tanársegéd vettek részt a European
College of Neuropsychopharmacology éves
kongresszusán, ahol három posztert mutattak be.
 Dr. Simon Mária egyetemi tanársegéd és
Lénárd Kata PhD hallgató 2000. szeptember 15-17. között elõadást tartottak Bostonban az amerikai kifejezéspatológia társaság
nemzetközi konferenciáján. A konferencia
keretében Trixler Mátyás munkássága elismeréseként megkapta az Ernst Kris díjat.

A Sebészeti Tanszékrõl
Az infrarenalis aorta aneurysma kezelésének
legújabb megoldási módszere a femoralis régióból felvezetett endovascularis stent-graft. A
módszer ötvözi a sebészi és az invazív radiológiai technikát. Intézetünkben 2000. június 30án két betegnél végeztük a fenti mûtéti megoldást. L. J. 75 éves és I. L. 45 éves férfibeteg kivizsgált infrarenalis aorta aneurysmáját operáltuk. A mûtétet dr. Kollár Lajos, dr. Horváth
László, dr. Kasza Gábor, dr. Rozsos István és
dr. Varga Zsolt végezték dr. Verzár Zsófia
aneszteziológus és dr. Grexa Erzsébet radiológus segítségével. A szakmai hátteret a Cook
cég képviseletében dr. Jan Macierewicz nothinghami érsebész biztosította.

A Szülészeti és Nõgyógyászati
Klinikáról
Dr. Szabó István egyetemi tanár meghí-

vottként részt vett a Washingtonban szeptember 3-9. között megrendezett XVI FIGO
Világkongresszuson. Klinikánkról jelen

volt még dr. Vereczkey Gábor docens, dr.
Drozgyik István és dr. Veszprémi Béla adjunktusok. Prezentált poszter címe: B.
Veszprémi, Kaiser, M. Vizer, A. Arany, G.
Vereczkey, I. Drozgyik, I. Szabó: Correlation
of Clinical Pre-Natal Findings with Those
Observed in Fetal Autopsies in Hungary.
 Augusztus 30. és szeptember 2. között
Budapesten „Laparo-Vaginal surgery in the
21 st. century” címmel tudományos szimpózium zajlott az ISGE (International
Society for Gynegologic Endoscopy) szervezésében, melynek elnöke dr. Szabó István
egyetemi tanár volt.
 Dr. Szabó István egyetemi tanár és dr.
Vizer Miklós egyetemi tanársegéd felkért referátumok megtartására kapott meghívást a
Boszniai Tuzlában 2000. szeptember 9-12.
között tartott „I. World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries”
rendezvényre. Az elhangzott referátumok
címei: Indicated preterm deliveries, ill.
Management of preterm prelabor urpture of
membranes.
Szeptember 8-án Budapesten tartott Onkológiai Társaság Nõgyógyász szekciójának alakuló ülésén dr. Krommer Károly
egyetemi tanárt elnökségi taggá választották. Elhangzott felkért referátumának a címe: A petefészekrák kemoterápiás és sugárkezelésének történeti áttekintése.
 Dr. Than Gábor egyetemi tanár és munkacsoportja a „Placental protein 17b/TIP47
is a new factor related to uterine cervical
cancer” címû elõadással vett részt a 2000.
június 21. és 24. között Bázelben az Európai Nõgyógyász Társaság által rendezett
„15th Congress of EAGO”-n.
 Dr. Than Gábor egyetemi tanár 2000 szeptemberében a nemzetközi nõgyógyász társaság –
FIGO – kongresszusán Washingtonban „Molecular biological characteriazation of soluble placental tissue proteins: PP13/galectin,
PP17b/mannose-6-phosphate receptor transporter and PP18/branched-cain amino acid
aminotransferase” címmel, a PTE ÁOK Biokémiai Intézettel közösen ismertette kutatási eredményeit.

ATovábbképzõ Központból
Dr. Bukovinszky Anna fõmunkatárs Anna
Bukovinszky M.Sc., Gábor Biró M.D., Tibor
Ertl M.D. and Árpád Gógl M.D.: Improvements in Supporting Postgraduate Medical
Training in Hungary: Video-conferencing,
Internet and On-line Program-mes c. poszterrel szerepelt az Association for Medical
Education in Europe által augusztus 27. és
30. között Beer Sheva-ban (Israel) rendezett
konferencián.
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